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Јован Пејчић, Београд

беседништво код срба

Историјат и поетика

Различита раздобља уносе промене и

у облике и у врсте говора.

Тацит1

1. Почеци беседништва у Срба скопчани су с једним парадоксом.

Прве сачуване беседе нису самосталне творевине говорника за

чија се имена везују, него се јављају као функционални састојци

у склоповима дела другачије жанровске припадности.

У питању су два говора. Први потиче од Стефана Немање. То је

његова беседа на Државном сабору у Расу, на Благовести 25.

марта 1196. године, када велики жупан оставља власт и престо

предаје сину Стефану, доцнијем првовенчаном српском краљу:

Чеда моја драга и отхрањена од мене, ово је знано било

свима вама, како Бог својим промислом постави мене вла-

дати над вама, и у почетку какву примих озлобљену земљу

нашу, и помоћу Божијом и Пресвете Владичице наше Бо-

городице, колик моћ имађах, не облених се, нити покоја

дадох себи, док све не поправих. И Божијим потпомагањем

додадох вам у дужину и ширину, што свима знано би...2

_______________
1 Публије Корнелије Тацит, „Разговор о говорницима“, Германија (прев. Даринка Не-

венић-Грабовац), Београд 1969, стр. 64.

2 Свети Сава, Житије Светог Симеона, у: Сабрана дела (приредио и превео

Томислав Јовановић), Београд 1998, стр. 155–157.



Други говор, то је „Беседа о правој вери“ коју је Свети Сава по

добијању самосталности Српске цркве 1219. године одржао у

Жичи пред окупљеним црквеним и народним великодостојни-

цима. Започео ју је речима:

Браћо и пријатељи и оци и чеда богозвана, приклоните бо-

гољубива срца ваша да чујете божанске догмате. И чувши

те свете речи, ставите их, браћо, у срца ваша, и у савести

душа, и пред очи ума, и разумејте их...3

Немањин говор налазимо у Житију Светог Симеона, чији аутор

је Свети Сава. Запис Савине беседе сачуван је у Доментијано-

вом Житију Светога Саве.

2. Чињеница о којој је реч много казује о путевима развитка

српске говорничке праксе у њеним раним вековима, у светогор-

ској епохи.4 Указује, наиме, на положај и унутрашњи значај бе-

седништва у систему старе српске књижевности и културе.

Саме беседе, на другој страни, уобличиле су две најпретежније

мудрости тога беседништва: друштвену и духовну, државну и

хришћанско-православну, и тако за дуго време усталиле основну

врсту раног беседништва у Срба – похвалу.5

Похвале су, опет, изрицане колико Богу оцу, Исусу и Пресветој

Богородици, толико владарима из свете лозе Немањића; колико

Оцима источне цркве, толико српским светитељима и мучени-

цима за веру – какви су, на пример, кнез Лазар, и Свети Петар

Коришки.

_______________
3 Свети Сава Српски, „Жичка беседа“, у: Атанасије Јевтић, Свети Сава и Косовски

завет, Београд 1992, стр. 42 (вид. и: Доментијан, Житије Светог Саве /предговор,

превод дела и коментари Љиљана Јухас-Георгиевска; издање на српскословенском

Томислав Јовановић/, Београд 2001, стр. 226–227).

4 Нинослава Радошевић, „Реторика на Светој Гори у средњем веку“, у зборнику

Трећа казивања о Светој Гори, Београд 2000, стр. 219–229.

5 Данијел Дојчиновић, „О житију и реторици“, Ѡmъ недосmаmька разоума моѥго:

написи из теорије и историје старе српске књижевности, Источно Ново Сарајево

2016, стр. 26–83 (посебно вид. одговарајућа места на стр. 66–83).
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Што је сада речено, једнако се односи на говоре преко житија

пренете, и на беседе које представљају самостална остварења.6

Јер и таквих похвала имамо. Подсетићу на најважније саставе

овога другог порекла. То су: Јефимијина „Похвала кнезу Лазару“

из 1402, „Натпис на мраморном стубу на Косову“ Стефана Ла-

заревића из 1404, „Надгробно слово деспоту Ђурђу Бранковићу“

Непознатог Смедеревца из 1456, „Похвално слово светом и пра-

ведном Стефану Штиљановићу“ Непознатог писца, из 1631. го-

дине.7

3. Сада се можемо упитати: 

Има ли их и где су корени средњовековне српске ораторике? Од-

говор је: Има их. Они су јеванђељски, византијски, светогорски.

И друго питање:

Шта је општи реторички, шта сазнајни основ, у чему се огледају

етика и поетика српске похвале као жанра, говорничког почетка

почетака у Срба? Суштина њена исцрпљује се у овоме:

Силом мишљења и мађијом речи произнети-предочити-пове-

рити слушаоцу-гледаоцу-читаоцу оно што је јединствено и не-

поновљиво у духовности-култури-историји једнога човека као

целокупног народа, једне нације као читавог човечанства, свег

света сабраног у идеал једног јединога људског бића у једном и

јединоме времену (у времену његовог постојања-деловања-

стварања). Славословити (словославити) за српског беседника

значи: именовати вредност и разбудити свест за божанску ис-

тину, образложити величину и одбранити постојаност једног

чина, овековечити личност или дело или појаву – оних дакле

који, доспевши у једно време, постају узор за сва времена.8

Ако то тако стоји, може се помислити да су похвале о којима је

реч ни мање ни више него неки окамењени облик.

Заиста, гледано споља, смело би се рећи да српско бесед-

ништво средњег века на значењскоме и на жанровском плану 

_______________
7 Последње наведено дело затвара круг средњовековног српског беседништва.

8 Јован Пејчић, „Моћ дела – чудо речи: о духу и законима похвале“, предговор, Ан-

тологија српских похвала (XIII–XX век), стр. 22. 
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не прате никакве значајне промене. Међутим, ако угао заменимо 

унутрашњим погледом, брзо ћемо уочити да су се стари српски

говори из раздобља у раздобље мењали не само тематски, него

и формално-језички и стилски. Добар пример у овом погледу

пружа, рецимо, чак и летимично упоређење Деспотовог „На-

тписа на мраморном стубу на Косову“ посвећеног кнезу Лазару

и Смедеревчевог „Надгробног слова деспоту Ђурђу Бранко-

вићу“, а раздваја их тек пола века.

Али све те разлике нису ни близу онима које ће, и у беседништву,

донети Велика сеоба под патријархом Арсенијем III Чарнојеви-

ћем 1690. године, тај прелазак српског народа и његових учених

монаха из отаџбине у туђу царевину, аустријско-мађарску, из ви-

зантијске у западно-европску, из православне у католичко-про-

тестанску цивилизацију.

4. У подунавским крајевима рађа се нов тип српскога говора –

барокно беседништво. Његову природу одсад усмеравају два из-

вора: с једне стране византијско-српска омилитика, с друге ис-

куства великих западних узора. Регулативни утицај имају Москва

и Кијев, „древнаја Рус“.

Мења се дотадашњи основни жанр. Што је раније била похвала,

то сада постаје морална проповед. Проповедају такви бесед-

ници као што су: Гаврил Стефановић Венцловић, Дионисије Но-

ваковић, Павао Ненадовић, Јован Рајић – ерудити најчешће

школовани у страним духовним академијама, у Кијеву и Халеу.

Тематика њихових говора је посебна, духовна колико световна,

и колико израста из библијске и „отачаствено-историјске“ про-

блематике, толико урања у савремена збивања у свету и у сва-

кодневицу слушалаца.9

_______________
9 Мало се шта, или се ништа не би знало о повести и животу пресељених Срба да

нису сачувана та обраћања погруженој пастви. „Једина слика српског народа у овом

добу његова узраста“, вели Милорад Павић, „остала је у беседама и проповедима

ове епохе: у Венцловићевим проповедима шајкашима на горњем Дунаву, у Рајиће-

вим беседама граничарима, у словима Дионисија Новаковића пред елитом српске

младежи на Новосадској академији“ (М. Павић, Рађање нове српске књижевности,

Београд 1983, стр. 76).
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Најшири тематски распон имају проповеди најврснијег међу бе-

седницима српског барока – Венцловићеви говори писани на на-

родном језику.

Чувена је Венцловићева беседа о нужности књига за живот, одр-

жана 1741. године:

Докле је халат, дотле и занат је на месту. Томе се и нама

држати ваља; како што су орудија ковачем наковаљ, чекић

и клеште и остало по томе, тако је и наше мајсторије халат

апостолске пророчаске књиге и свака богодана писма за

нашу хвајду користну.10

Средства убеђивања слушалаца којима се при том Венцловић

служи, у најмању су руку импресивна: 

Тако, где се год у ком дому находе многе књиге, измиче, и

бежи одонуд свако ђаволско дејство и мачтање, свака при-

видна хавет клони се, не сми насртати на кућане и врло с

добрим разговором се сви живу мирно и поштено бора-

вљећи. И само исто на књиге згледање заустеже човека

од греха. Ако и на путу у ком заборавку дрзнемо штогод

неваљало учинити, вративши се дома гледнемо на књиге,

таки се осудимо и у себи се стресемо те се устучамо више

затратати у онакве злокобице.11

Онда се догађа нов прелаз. Ноетско-поетички хоризонти говора

повлаче се пред схватањима која у ораторске обичаје уноси на-

ступајући класицизам.

5. Класицистичко раздобље карактеристично је по томе што бе-

седничку вештину изводи из цркве у друштво, што по први пут у

српском беседништву све предности односи школска спрема, 

_______________
10 Гаврил Стефановић Венцловић, „Похвала књизи“, Црни биво у срцу (прир. Мило-

рад Павић), Београд 1966, стр. 321.

11 Исто, стр. 322.
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што се, од последњих деценија осамнаестог па све до средине

деветнаестог века, реторика учи у свим српско-латинским шко-

лама као посебан предмет, што самим тим беседништво добија

теорију богатију од праксе. 

У класицизму настају и први приручници о беседништву. 

Срби у то време уче из једнога на латинском и из три уџбеника

реторике на свом језику.

Латински уџбеник је први. Његов аутор је Јован Рајић. Наслов је

подугачак: Кратак и сажети приручник из целокупне реторике

у коме се учење излаже у форми питања и одговора, поступно

идући од најосновнијег ка сложенијем, сачињен за обуку славне

српске младежи у карловачкој Архиепископско-митрополитској

гимназији 1761. године.12

Прву реторику на српском написао је Аврам Мразовић и објавио

је у Будиму 1821. године, као завршни део тривијума (граматика,

метафизика тј. логика, реторика). Наслов је Руководство к сла-

венскому красноречију.13

Јован Стерија Поповић држао је, између 1841. и 1844. године,

предавања на Правословном оделењу Србског лицеума у Кра-

гујевцу по Реторици коју је сâм израдио.14

А средином педесетих година деветнаестог столећа, 1855. и

1856,  појавила се у Београду двотомна Риторика Ђорђа Мале-

тића.15

_______________
12 Рајићеву реторику имамо сада штампану у оригиналу и преводу: Ненад Ристовић,

Приручник из реторике Јована Рајића (аутограф идентификовао, критичко издање

текста приредио, превео и уводном студијом и коментаром пропратио Н. Ристовић),

Београд 2013.

13 Вид. превод на савремени српски језик: Аврам Мразовић, Руководство за словен-

ско красноречје (прев. Миливој Р. Мијатов), Сомбор 2015.

14 Стеријина Реторика је недозвољено дуго чувана као рукопис. Изворну верзију Ре-

торике, написане нереформисаном азбуком и правописом, приредила је и објавила

Иванка Веселинов у Зборнику историје књижевности САНУ (књ. 9, Одељење језика

и књижевности, Београд 1974, стр. 544–628), посвећеном у целини Јовану Стерији

Поповићу. Стеријину Реторику имамо данас и на савременом српском језику: Јован

Стерија Поповић, Природно право. Реторика (на савремени српски прев. Татјана

Суботин-Голубовић), Београд 1995.

15 Још два уџбеника ваља овде навести: посрбљено дело руског професора Јакова

Амфитеатрова Омилитика или наука о црквеној словесности (Београд 1861)
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Статус реторике као наставног предмета у српским школама

прве половине деветнаестога века био је, у најмању руку, спе-

цифичан.16 На часовима реторике учила се колико историја и

естетика говорништва, толико и општа теорија књижевности.

Таква намена озаконила је следећу битну промену у карактеру

српског беседништва: од средине деветнаестог столећа оно се

упоредно развија и у свом сакралноме и у своме световном

аспекту. 

Беседништво Никанора Грујића представља – да наведем само

тај пример – парадигму par excellence свих ових збивања. Ду-

ховне, свечане и политичке беседе Никанорове знаменито обе-

лежавају правац, смисао и сву дубину преображаја српског

беседништва, показују како је текло то унутрашње преуређи-

вање говорничког жанра у Срба – исцртавају практички и тео-

ријски пут његовог осветовљења.

Не и историјски пут, не бар у дословном смислу. Мислим на на-

станак и развој политичког беседништва. Оно се, заправо, рађа

с избијањем Првог српског устанка. Говори проте Атанасија Ан-

тонијевића и вожда Карађорђа Петровића у Орашцу на Сретење

1804. јављају се у овом погледу као оригинални почетак српског

политичког бесеђења.17

_______________

и приручник Владимира Вујића Општа реторика осветљена примерима (Београд

1873), намењен ученицима првог разреда Богословије београдске.  Ако бисмо ишли

до краја века, требало би још поменути и Омилитику или упутство у црквено го-

ворништво руског аутора Н. Торова (прев. С. Ранковић; Београд 1894).

16 У двадесетом веку реторика ће на факултетима изгубити статус посебног

предмета (изузетак у том погледу представља Војна академија, којој и треба

захвалити за настанак Нушићеве Реторике, 1934; у наше доба, традицију развијања

војноакадемијске вештине говорења представља Реторика Божидара М.

Рогановића, 1995). У редовну наставу реторику су деведесетих година минулог

столећа вратили учитељски/педагошки факултети; то је условило појаву више

приручника из реторике: Вере Ценић и Сунчице Денић (Врање 1995), Миомира

Милинковића (Ужице 2004), Тихомира Петровића (Сомбор 2006).

17 Утолико се Стеријин штури „преглед“ српског беседништва изнет при крају његове

Реторике (написане 1844) има сматрати неутемељеним и неверодостојним. Он ту,

наиме, закључује да се код Срба „мало шта честито може наћи, јер Срби још нису

добили онај политички живот, где би имали прилике да развију беседнички дар“

(Природно право. Реторика, Београд 1995, стр. 321).
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6. Иза проповеди, похвала, политичких (народних) и војничких

говора наступа, дакле, скупштинско, парламентарно, судско (ад-

вокатско)... беседништво у Срба.

Кретање је фасцинантно и одликује се свеобухватношћу како у

живој говорничкој активности и њеном деловању, тако и у рефе-

ренцијалноме (историјском и естетичко-философскоме, саз-

најном) приказивању самог жанра и његових врста.

Један план испуњавају националне антологије српских беседа. 

Други, рецепциони хоризонт саздају општереторички списи по-

свећени науци о беседништву.

7. Две књиге стоје као одлучујући постицај српским ауторима да

се подухвате посла антологичара. То су: Реторика Бранислава

Нушића (трећи део: „Примери из беседништва“)18 и хрестоматија

Беседе: избор из светског беседништва.19 И у првонаведеној и

у другој књизи изабрани српски говори равноправно се доносе

са највећим светским беседама.20

Није прилика за описе изблиза и вредновање антологија српског

националног беседништва.

Указаћу, по редоследу њиховог појављивања, на четири репре-

зентативне антологије тог типа. Године 1996. објављен је избор

Милентија Ђорђевића Најлепше српске беседе.21 Две хиљаде

треће Јован Пејчић штампао је у Новом Саду антологију српског

похвалног беседништва Чудо речи.22 Антологија Оливера Б.

Ињца Велике адвокатске одбране појавила се у Београду 2004.

Дејан Милић издао је у Београду 2006. године антологију Српски

политички говор модерног доба.
_______________
18 Београд 1934, стр. 253–544. 

19 Изабрали: Милош Н. Ђурић / Мирослав Пантић / Ерос Секви / Живојин Симић,

Београд 1966.
20 Ова се пракса у новије време продужила. Првом примеру, тако, следују „Изабране

беседе“ у заједничком делу Симе Аврамовића и Обрада Станојевића Ars Rhetorica:

вештина беседништва (Београд 2001, промењено изд. 2003, стр. 423–537). Другог

обрасца држи се Оливер Б. Ињац у својој антологији духовног беседништва У

царству благе речи (Ниш 1998; проширено изд.: Једно омилитичко трагање, Бео-

град 2009).
21 Проширено издање: Беседе знаменитих Срба, Београд 2005.
22 Потпуније издање: Антологија српских похвала (XIII–XX век), Београд 2006.
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Ствари са општим историјско-теоријским списима о реторици

стоје, могло би се рећи, много боље. Приступи у њима раз-

личити су, зависно од области из којих аутори синтеза долазе,

али је у свима генерални карактер излагања заснован на најмо-

дернијим научним сазнањима, што, опет, не значи да на било

који начин кида везе с аристотеловскo-квинтилијанским орато-

лошким поставкама.

У двадесетом веку, прочеље с разлогом заузима Бранислав

Нушић; његова Реторика (1934)23 у поднаслову има „Наука о бе-

седништву“. Следује му заједничко дело Бранка Цисаржа и Жи-

вана Маринковића Омилитика или Теорија црквеног

говорништва (Београд 1969). У Нишу, затим, 1975. године, Сре-

тен Петровић објављује своје „теоријско-историјско разматрање“

Реторика.24 Двадесет година касније, философ Љубомир Тадић

штампа сопствени „увод у вештину беседништва“,25 када се, у

Новом Саду, појављује војно инспирисана Реторика Божидара

М. Рогановића.26 Овај општи план заокружује, засад, темељно

дело Симе Аврамовића и Обрада Станојевића Ars Rhetorica:

вештина беседништва (2001).27

______________

18 Београд 1934, стр. 253–544. 

19 Изабрали: Милош Н. Ђурић / Мирослав Пантић / Ерос Секви / Живојин Симић, 

Београд 1966.

20 Ова се пракса у новије време продужила. Првом примеру, тако, следују „Изабране

беседе“ у заједничком делу Симе Аврамовића и Обрада Станојевића Ars Rhetorica:

вештина беседништва (Београд 2001, промењено изд. 2003, стр. 423–537). Другог

обрасца држи се Оливер Б. Ињац у својој антологији духовног беседништва У

царству благе речи (Ниш 1998; проширено изд.: Једно омилитичко трагање, Бео-

град 2009).

21 Проширено издање: Беседе знаменитих Срба, Београд 2005.

22 Потпуније издање: Антологија српских похвала (XIII–XX век), Београд 2006.

23 Међу бројним издањима Нушићеве Реторике, најважније је оно из 2011

[неистакнути приређивач Војислав Јелић]: у њему су отклоњени сви пропусти ранијих

штампања (вид. поговор В. Јелића „Нушићева Реторика“, стр. 441–443).

24 Треће, проширено издање: Београд 2007.

25 Реторика, Београд 1995.

26 Коначно издање: Београд 2001.

27 Друго, коначно издање: Београд 2003.
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Као тачку свог реферисања бирам указивање на историолошки

рад двојице проучавалаца домаће реторско-ретичке проблема-

тике. Једну страну представља књижевна синтеза Милентија

Ђорђевића Беседништво код Срба (Ниш 2007) – први покушај

код нас да се систематски изложи говорничка грађа од најста-

ријег доба до краја двадесетог столећа. На другој, не и против-

ној, страни стоје минуциозна истраживања српског пове-

сно-теоријског и уџбеничкога реторичког наслеђа, често у ком-

паративном кључу, која од седамдесетих година минулог сто-

лећа истрајно спроводи Војислав Јелић; у овом погледу, узорне

су расправне збирке његових огледа Античка и српска рето-

рика (2001) и Трагови реторике (2011), обе објављене у Бео-

граду.
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акад. Радомир В. Ивановић

КЊИЖЕВНА ИСТОРИЈА КАО ОБЛИК СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ

ЗНАЊА

„Историцитет књижевности је, можемо
утврдити са становишта које смо до
сада достигли, функција историчности
самог живота. Како је човек у целости
историјско биће, ова одредба не важи
само за живот, него и за дух. Истори-
чност једног и другог, према Дилтају,
заснива се на сећању.”

Клаус Улиг

Сажетак: Рађена по априорно одабраној концепцији Историја

српске књижевности – Реализам, I–II (Косовска Митровица –
Бања Лука, 2017, стр. 1234) Милорада Јеврића (1950)  природно
и логички користи научне резултате претходно објављених
књига: Из српског реализма (2002), Основи српског реализма:

хрестоматија (2005) и Проучавање српског реализма (2011).
Хипостазирајући статус историје књижевности као књижевнона-
учне дисциплине, аутор Историје је првих 200 страница посве-
тио теоријској равни изучавања (методолошко-теоријским
поставкама, друштве но-исто риј ском, политичком и културолош-
ком контексту, као и компаративном контексту), док је преостали
део оба тома посветио примењеној равни изучавања (припове-
дачкој, романсијерској, драмској и поетској продукцији српског
реализма). При томе је обухватио дуг временски период: од
Јакова Игњатовића до Бранислава Нушића, додавши основној
теми уводно излагање о протореализму и завршно излагање о
постреализму. Монографија садржи још неопходне напомене,
именик и обухватну литературу (237 библ. јединица).



Кључне речи: историја књижевности, теорија, критика, анализа,
синтеза, генеза, стилска формација, романтизам, реализам, ме-
тодологија,  контекст, традиција и модерност

ТЕОРИЈСКА РАВАН РАСПРАВЕ (теорија књижевне историје) 

Већ при првом сусрету са волуминозном монографијом Мило-
рада Јеврића (1950) – Историја српске књижевности – Реали-

зам, I–II, почевши од реторике наслова, без тешкоћа се могу
убицирати неколика ауторова полазишта: а) она је рађена по
априорно одабраној конструкционој и композиционој схеми; б)
амбициозно је замишљена као сума једноиповековног научног
знања; в) у целини је посвећена историјату родова, врста и жан-
рова, по угледу на књигу Ф. Бринетјера; г) монограф се у великој
мери придржавао захтева које су почетком XX века поставили
Гистав Лансон и Павле Поповић.1 Пишући о промењеном односу
логоса науке и логоса уметности, Лансон децидно захтева да се
уместо већ превазиђене историје књижевности савременици
и следбеници позабаве књижевном историјом, која је уместо
превазиђеног позитивистичког метода обећавала велики број
иновантних поступака (охрабрена појавом интуиционизма). На
тај начин се битно променио и однос супстанцијалне и рела-
цијске теорије уметности. По мишљењу П. Поповића, недостатку
дотадашњих метода у највећој мери би помогла синтетички за-
мишљена историјска критика, која је потом себи обезбедила
једновековно трајање, највише стога што је својом методоло-
гијом обухватила још четири типа критике: „биографску критику”,
„критику текста”, „критику укуса” и „компаративну критику”.2 

Студијама „Однос историје, стварности и умјетности у тетрало-
гијама романа посвећених Великом рату (Михаил А. Шолохов –
Михаило Лалић – Добрица Ћосић)”, 2016, и „Књижевно-исто-
ријске и поетичке монографије о српским писцима XX и XXI века”
(2014), показали смо како се временом мењао однос историо-
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графије и књижевне историје, без обзира на то на коју ужу
област историографије мислили (друштвену историју, економску
историју, дипломатску историју и читав низ других). О промење-
ном односу историзма и аисторизма у различитим врстама ду-
ховних делатности као облика моделовања стварности на
илустративан начин сведоче неке од најновијих књига ове про-
венијенције: Имагинација историје (Проблем историјске и књи-

жевноисторијске дистанце у српском роману о Првом

светском рату) Мирољуба Јоковића (1994), Историја и фило-

зофија Петра Милосављевића (2015) и Хоризонти филозофске

историје Риста Тубића (2015).

O односу историзма и аисторизма веома објективно пише
Клаус Улиг у Теорији књижевне историје (Начела и парадигме),

Хајделберг, 1982. На почетку друге главе – „Историја у тексту
(Теоријска начела књижевне историје, I)” он тим поводом пише: 

„Књижевна историја може да се сматра посебним
случајем опште историје. Попут опште историје,
јавља се у двојаком значењу, као збивање и као
наука о збивању. И једно и друго, догађај и историја
онога што се збило, незамисливи су без времена.
Историчност и темпоралност јесу корелативни
појмови. Као такви, не припадају само апстрактном
мишљењу, већ суштински припадају и конкретном
човековом доживљавању. Како је, наиме, показао
Вилхелм Дилтај, феномен времена можемо дожи-
вети у целости: прошлост у сећању, садашњост у ис-
пуњеном тренутку и будућност у жељи, нади или
страховању” (стр. 49).

Другу важну компоненту Јеврићевог промишљања о значају
књижевне историје не само као дела савремене науке о књи-
жевности него и као релативно самосталној дисциплини (у том
случају она се употребљава као композитни појам), чија улога
тим хипотетичним издвајањем из литературологије добија на
значају, било у контексту друштвених (педагогије, социологије,
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политологије, психологије, информа тич ких наука и библиоте-
карства), било у контексту хуманистичких наука (историогра-
фије, антропологије, етнологије, лингвистике, литературо логије,
филозофије, теологије и културологије). Настојећи да повра ти
интересовање за књижевну историју и да јој поново обезбеди
статус примарне и сумарне науке, Јеврић већ у „Предговору”
(стр. 7–9) истиче значај тако конципиране научне дисциплине,
како би се тим поводом побунио против сувишне дисперзије на-
учних дисциплина, односно како би успео да конкретним пово-
дом укаже на туђи и сопствени модел интегралног тумачења и
разумевања света.  
Уједно, књижевни историчар жели да на кратком простору
уводне целине „Методолошко-теоријске поставке за историју
српског реализма” (стр. 11–23) децидно укаже на интеракцију
три позната аналитичка процеса која претходе коначној синтези:
дијахронијску раван, синхронијску раван и раван историјске ак-
туелизације коју је предложио Ханс Роберт Јаус, родоначелник
теорије рецепције. О томе Јеврић пише у више махова. Најпре
је записао: „Наша историја српског реализма замишљена је и
остварена као велика синтеза целокупне српске књижевности
овог периода, а настојали смо да утврдимо све оне везе и те-
мељне одреднице које су претходиле реалистичкој књижевно-
сти, као што су класицизам, просветитељство и поједини облици
народне књижевности” (стр. 7); затим уже спецификује тип ис-
торијске монографије: „Ова књижевна историја замишљена je и
остварена као историја књижевних родова и врста, мада ce y
неким њеним завршним деловима (постреализам-модернизам)
остало при целовитијем посматрању једног писца и његовог
дела” (стр. 9); да би, на крају, без икаквих двоумица закључио:

„Дакле, пред српском књижевном науком стоји ве-
лики иозбиљан задатак – да напише опсежну исто-
рију српског реализма, да ову обимну књижевну
материју систематизује и среди тако што ће ce y њој
наћи не само најпознатији писци и њихова најваж-
нија дела, него ће y таквим књигама наћи места и
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они мање значајни аутори и књижевне појаве које ce
понекад чине маргиналним или посве спорадичним.
Готово све што je на књижевном пољу стварано y
време реализма заслужује макар да ce помене, a да
оно што je вредносно надживело своје време и ушло
y фундус трајних вредности српске књижевности
буде подробно анализовано, систематизовано и
(можда) наново вредновано. Историја српског реа-
лизма какву замишљамо, требало би да има прове-
рени историографски и енциклопедијски карактер.
Само као таква, она може бити сигуран извор многих
сазнања и инспирација за нове стваралачке поду-
хвате y самој књижевности, и y укупној науци о књи-
жевности” (стр. 12).  

Јеврић je и себи и другим књижевним историчарима поставио
читав низ тешко остваривих глобалних циљева. У идеалном
пројекту иновирања књижевне историје он подједнаку пажњу
придаје и традицијском и модернистичком тумачењу, било да je
y питању продукциони, било рецептивни модел. Историографске
изворе потражио je y другој половини XIX века y француској
науци о књижевности. Ради ce о познатим, признатим и функ-
ционалним књигама Иполита Тена – Увод y историју енглеске

књижевности (1863–1864) и превратничкој књизи Фердинанда
Бринетјера – Evolution des genres l’istoire de littérature (1889).

Узорним историјама књижевности Јеврић такође сматра Нова-
ковићеву Историју српске књижевности и Јагићеву Хисторију

књижевности народа хрватскога и српскога (издате исте го-
дине – 1867), потом Поповићев Преглед српске књижевности

(1909) и Скерлићеву Историју нове српске књижевности (1914).
С краја XX века издвојио je као узорите специјалистичку моно-
графију Миодрага Поповића – Историја српске књижевности –
Романтизам, I–III (1968–1972) и општу монографију Јована Де-
ретића – Историја српске књижевности (2002), које су, методо-
лошки посматрано, најближе Јеврићевој Историји.3
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Мада књижевни историчар настоји да уравнотежи традициона-
листички и модернистички приступ анализираној грађи, очиг-
ледно је да он првенствено припада традиционалистичком типу
истраживања, које се у теорији књижевне критике најчешће де-
финише као „универзитетска критика”, „историјска критика” или
„учена есејистика”. Највећу опасност за овакав тип књижевно-
историјског проучавања представља тзв. „плуралистичка кри-
тика”, јер она неминовно подразумева еклектицизам. Један од
начина којима се ова опасност превазилази представља ауто-
рово опредељење да истовремено или наизменично користи
три равни проучавања: теоријску (која подразумева бављење
теоријом књижевне историје), примењену (која подразумева ис-
торијат идеја реализован у пракси) и полемичку (која подразу-
мева коначан расплет сложених тема, проблема и апорема,
односно изрично показивање личних симпатија и антипатија, у
зависности од интелектуалних, креативних и интуитивних спо-
собности). У ту сврху он користи три ековска поступка: intentio

opelris, intentio auctoris и intentio lectoris, мада не у подједнакој
мери. У крајњем избору примерених метода, Јеврић се опреде-
љује за: компаративни метод и, нарочито, за теорију рецепције,
о чему занимљиво пише Миодраг Радовић у недавно објављеној
књизи –Компаративни квартет (2014).4

Јеврић припада оном типу књижевног историчара који ниједно
питање не оставља читаоцу, будући да сам на њега одговара.
Стога његова Историја садржи известан број допунских објаш-
њења на која други историчари не обраћају довољно пажње. То
се нарочито односи на одељак „Предреализам”, стр. 199–242, и
одељак посвећен постреализму и модернизму. Стога је по-
требно напоменути да је његова композициона схема у највећем
делу прихватљива. У теоријском делу расправе он читаоца оба-
вештава о глобалним идејама Епохе, о основним одликама
стилске формације којом се бави, о интеракцији романтизма и
реализма, о основним методама које су својевремено владале
у продукционом и рецептивном моделу, итд. У том смислу по-
себне пажње су вредни одељци: „Периодизација српског реа-
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лизма” (стр. 19–23), „Позитивизам” (стр. 24–30), „Психоанa- ли-
тички метод” (стр. 31–36), „Компаративна метода” (стр. 36–41),
„Руски формализам” (стр. 41–43), „Структурализам” (стр. 43–48),
„Семиологија” (стр. 48–53), „Амерички формализам” (стр. 53–
55), „Феноменологија” (стр. 55–57),  „Херменеутика” (стр. 57–58),
„Стилистичка истраживања” (стр. 59–62), „Деконструкција” (стр.
62–65) и „Теорија и метода рецепције” (стр. 66–71), без обзира
на то што су неуједначено елабориране и што неке од њих не-
достају (на пример, постмодернизам). Јеврић је, међутим, са-
свим у праву када на основу личних искустава и сазнања тврди
да се елаборирана грађа не може аподиктички разрешити ни јед-
ним јединим методом (укључивши још и – генеративни, ана-
логни, логички и друге). 
Од других српских проучавалаца реализма, Јеврићу је најближи
Душан Иванић, особито када су у питању проблеми периодиза-
ције књижевности. Иванићева схема изгледа овако: Реализам и
српска књижевна традиција, Компаративни контекст, Рас-
лојавање романтизма, Протореализам, Програмски реализам,
Фолклорни реализам, Поетски реализам, Потпуни/високи реа-
лизам и Процеси раслојавања реализма (стр. 20), док Јеврићева
схема увелико подсећа на претходну: Друштвено-историјски, по-
литички и културолошки контекст, Компаративни контекст, Пред-
реализам, Протореализам, Програмски реализам, Фолклорни
реализам, Поетски реализам, Развијени реализам, Постреали-
зам или Модерни реализам/деконструкција реализма (стр. 22).5

Попут осталих сродних монографија, и Јеврићева Историја ће
сасвим сигурно изазвати научне полемике, што сматрамо пози-
тивним квалификативом, јер имамо на уму Поперово упозорење
да се сваки научни напредак заснива на „модификацији са-
знања”. Највише повода пружа дијада „Предреализам” и „Про-
тореализам” (овај термин дугујемо П. ван Тигему), као и дијада
„Постреализам” или „Модерни реализам”, јер је у употреби не-
колико генолошки и наратолошки прецизнијих термина. Најпре
се треба подсетити различитих контекста употребе појмова реа-

листички третман (који се односи на било коју стварност) и
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реализам као стилска формација (која се односи само на одре-
ђени период: 1860–1918, на пример). 
По нашем мишљењу, постоје три различита периода у развоју
реализма, стилске формације која је различита од веризма, на-

турализма и варварског натурализма. У првој фази развоја
(XIX век) споменули бисмо: протореализам, класични реализам

и критички реализам; у другој фази (прва половина XX века):
нови реализам, социјалистички реализам и социјални реали-

зам; док се у трећој фази (XX и XXI век) остварују највиши есте-
тички домети: фантастични реализам, чудесни реализам и

магијски реализам (чији су зачетници јужноамерички књижевни
ствараоци, окупљени око Габријела Гарсије Маркеса). Као сума
свих врста реализама данас се употребљава и појам интег-

рални реализам, познат по томе што користи и индивидуалну и
колективну имагинацију свих до сада познатих врста и подврста
реализма.6 Сопствена теоријска упоришта градио је М. Јеврић
користећи познате књиге Ф. Водичке – Проблеми књижевне ис-

торије (1987) и З. Лешића – Књижевност и њена историја

(1985). Оне су потврдиле његово основно опредељење које је
формулисао у виду аналитичке апофтегме: 

,,Зато верујемо да је историја књижевности

најважнија дисциплина науке о књижевности

(подвукао Р.В.И.)”.7

ПРИМЕЊЕНА РАВАН РАСПРАВЕ (критика књижевне историје)

Јеврић је пажљиво пратио, проучавао и коментарисао домете
српских проучавалаца реализма, као што су Велибор Глигорић
(Српски реалисти), Милорад Најдановић (Српски реализам XIX

века), Димитрије Вученов (Трагом епохе реализма), Р. В. Ивано-
вић (Реторика човјечности), Душан Иванић (Српски реализам),

Живомир Младеновић (Српски реалисти) и сопствене књиге
(Проучавање српског реализма, 2011), настојећи да покаже це-
ловитост књижевноисторијског  проучавања од давно издате
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књиге Лазара Бојића – Памјатник мужем у словеносрпском књи-

жевству до данас (1815–2017), у којој је заступљено само че-
тири српска писца тога времена (Ј. Рајић, Д. Обрадовић, Г.
Трлајић и А. Стојковић). Он пажљиво прати развој класицизма
(у три фазе), предромантизма, романтизма, протореализма,
реализма и постреализма, али није постављао строго омеђене
границе ове стилске формације ни у хронолошком ни у типолош-
ком погледу, што се мора поправити у новом издању Историје.

У том погледу чини нам се да би издвајање теоријског приступа
реализму (књига I, стр. 7–199) у посебан том помогло лакшој,
бржој и ефикаснијој анализи примењене равни која следи (књ.
I, стр. 243–643, и књ. II, стр. 5–586), уз обавезно изостављање
писаца који припадају другим националним књижевностима
(Љубен Каравелов), писаца који превасходно припадају роман-
тизму (Коста Трифковић, Милорад Поповић Шапчанин, Јован
Грчић Миленко, Никола Први Петровић Његош) као и писаца који
припадају међуратној српској књижевности (Григорије Божовић
и Анђелко Крстић).  
У којој мери су отелотворени Јеврићеви теоријски постулати у
примењеној равни, особито они које он самом себи ригорозно
поставља, најпре стварањем идеалног типакњижевне историје
(„Историја српског реализма, какву замишљамо, требало би да
има проверени историографски и енциклопедијски карактер”, од-
носно „Само као таква она може бити сигуран извор многих са-
знања и инспирација за нове стваралачке подухвате”, књ. I, стр.
7). Питање је, међутим, да ли тако замишљена „синтетичка и ен-
циклопедијска” историја књижевности или књижевна историја
иде уз специјалистичку монографију попут Јеврићеве, будући да
је она још у априорној фази дефинисана као историја родова,

врста и жанрова, те да је сваки покушај „исцрпљивања
значења” или „аподиктичких решења без остатка”, како би рекао
теоретичар Ђерђ Лукач, осуђен на делимичан успех, особито
када су у питању портрети писаца и дела у супстанцијалној књи-
жевној теорији. Оправдано се може закључити да је Јеврић у
свему сагласан са мишљењем П. Палавестре, који је у узорно
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писаном огледу „Савремене теорије у историографији”, записао:
„То значи да не постоји једна општа и свеважећа историја књи-
жевности, већ историја књижевности коју свако добаи свака кул-
тура пише у своје име, према мерилима сопствене историјске и
критичке свести” (стр. 342).
На то указују и сви Јеврићеви узори који су бирани као путокази
за сопствену Историју. Наиме, он предлаже као најпримеренији
метод позитивизам (оличен у делу Иполита Тена због низа не-
опходних чињеница, које се не дају резимирати, како каже
Лешек Колаковски), с једне, као и структурализам (оличен у
делу теоретичара реалиста XX века), с друге стране. Истоветан
је поступак аутор применио у избору Историје Јована Скерлића,
као опште историје, и Историје Миодрага Поповића, као спе-
цијалистичке монографије. Од њих се и концепцијски и садр-
жајно веома разликују књиге Ива Франгеша Реализам (којом је
обухваћено 32 портрета, од Аугуста Шеное до Јосипа Милако-
вића, и Историје словеначке књижевности, чији су аутори Јоже
Погачник и Франц Задравец (у којој је VI одељак Реализам, стр.
246–336, обрадио Ј. Погачник, поклонивши највећу могућу
пажњу теорији словеначког реализма оличеног у делима А. Аш-
керца, Ј. Јурчича, И. Тавчара, Ј. Керсника, Ф. Левствика и дру-
гих). 
То значи да би тек други и трећи том могли бити поновно и ме-
стимично обогаћени кратким теоријским дискурсима који су нам
оставили у наслеђе сами писци, попут Јакова Игњатовића („По-
глед на књижество”, „Србин и његова поезија”, „Српско списа-
тељство” и други) или они који су веома утицајно преусмерили
развој српске књижевности од романтизма ка реализму, при
чему првенствено мислимо на добро познате чланке Светозара
Марковића („Певање и мишљење” и „Реалност у поезији”).8 У том
погледу веома је прихватљиво Јеврићево опредељење да
најзначајнијим писцима посвети појединачне и опсежне портрете
приповедачима (попут Ј. Игњатовића, С. М. Љубише, М.Гли-
шића, М.Лазаревића, Ј. Веселиновића, М. М. Поповића, С. Ма-
тавуља, С. Сремца, С. Ранковића и Р. Домановића); романси-
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јерима (попут Ј. Игњатовића, С. Матавуља, Ј. Веселиновића, С.
Сремца; комедиографима попут М. Глишића, Ј. Веселиновића,
С. Матавуља, Б. Нушића), као и писцима које је аутор издвојио
у посебан одељак: „Постреализам – модернизам” (И. Војиновић,
С. Ћоровић, И. Ћипико, П. Кочић, Б. Станковић и М. Ускоковић).9  

Јеврић је исправно поступио када је као шири концентрични круг
и теоријске и примењене равни расправе посветио компарати-
стичком ислеђивању, указујући на евидентни низ међусобних
утицаја, дотицаја и подстицаја српских реалиста и реалиста из
различитих европских књижевности. Они су елаборирани у
одељцима „Српски реалисти у европском контексту” (књ. I, стр.
127–178) и „Српски реализам у јужнословенском контексту” (књ.
I, стр. 179–198), чему би ваљало додати и врло прецизно и обу-
хватно урађен одељак „Остали писци на прелазу из романтизма
у реализам” (књ. I, стр. 289–296): М. Ђ. Милићевић, П. М. Ада-
мов, Д. Илић, Ј. Томић и други. Аутор би такође добро учинио
када би изоставио портрете међуратних реалиста (Г. Божовића
и А. Крстића) најмање из три разлога: најпре стога што су они
представљени мимо контекста у коме су се књижевно развијали
(а), потом стога што се реализам као стилска формација видно
трансформисао у нове врсте и жанрове (б), као и стога што
аутор ниједном речју не спомиње широко засновану палету мо-

дернизма, као ни велики број стилских формација и стилских
комплекса који су га испуњавали (експресионизам, футуризам,
дадаизам, зенитизам, надреализам, хипнизам, суматраизам и
социјална литература) (в), о чему смо више и систематичније
писали у поетолошкој монографији Поетика Риста Ратковића

(Никшић, 1990), истичући чињеницу да је писац у почетној фази
развоја припадао надреализму, а у завршној социјалној литера-
тури.
Уношење портрета Љубена Каравелова у најужи списак српских
теоретичара, реалиста и белетриста пружа занимљив изазов за
расправу о припадности појединих стваралаца и мислилаца раз-
новрсним националним књижевностима истовремено. При томе
мислимо на теорију о билитерарној припадности (Иво Андрић,
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Владан Десница, Меша Селимовић), потом на теорију о трили-

терарној припадности (Григор С. Прличев, који се с подједна-
ком пажњом проучава у оквирима македонске, бугарске и грчке
књижевности), као и о теорији о тетралитерарној припадно-

сти (Љубен Каравелов, који припада бугарској, српској, румун-
ској и руској књижевности). Међутим, уколико је аутор
присталица наведених теорија, он је у својој обухватној Исто-

рији морао споменути однос српске и црногорске књижевности,
која је конституисана пре пола века и којој равноправно припа-
дају поједини писци којима се Јеврић бавио, а којима смо посве-
тили читаве монографије (С. М. Љубиши, М. М. Поповићу и Н.
П. Петровићу Његошу), уз схватљиву напомену да су периоди-
зације двеју националних књижевности различито представ-
љане, у зависности од дијахроније, синхроније или историјске
актуелизације, што увелико намеће проширење елабориране те-
матике и проблематике.10 Истоветни поступак захтева и рас-
права о односу појединих стилских формација и комплекса у
компаративном контексту, будући да се ради о паралелним про-
цесима и појавама, какве су: француски натурализам, италијан-
ски веризам и амерички варварски натурализам, да не
спомињемо немачки натурализам, скандинавски и јужнословен-
ски.11

Модерну компоненту у примењеној равни Јеврићеве Историје

налазимо у примени савремене наратологије, генологије и ком-
паратистике. Аутор веома прецизно и теоријски исправно усваја
генолошку поделу коју су предложили научници попут Јудит
Лајбовиц, која је утврдила следеће облике, квантитативно и ква-
литативно их дефинишући:

а) у белетристици: анегдота, кратка кратка прича,

кратка прича, новела, приповетка, повест и роман,

б) а у литературологији: белешка, приказ, оглед, студија,

расправа и моно гра фија, при чему је евидентан процес корес-

понденције међу двема врстама духовних дис циплина.

Наведену поделу Јеврић је образложио у раније објављеним ра-
довима из његошологије (када је одвојио песме од поема у Ње-
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гошевом опусу).12 Слично је поступио и када је Игњатовићевих
девет приповедака („Увео листак”, „Зазидани осуђеник”, „Вечера
на пароброду”, „Најскупља коза”, „Адвокат као холанер”, „Вар-
љив Максим”, „Појета и адвокат”, „Кнез у купатилу” и „Пита 1000
форинти”) одвојио од једине повести – „Једна женидба” (1862),
указавши на значај ове важне форме, која се налази између раз-

вијене приповетке и романа. У осталим наратолошким и гено-
лошким формулацијама појединих врста и жанрова аутор је
понекад грешио. Тако, на пример, он је аутобиографију и ме-

моаре дефинисао као „хибридне форме”, говорећи о односу ли-
терарности и документарности. Савремена наратологија
(тачније речено теорија и типологија прозе) је ове две књижевне
врсте уврстила у чисто књижевну форму, док су остале, сродне
врсте остале у сфери „хибридних форми” (као што су: биогра-

фија, летопис, дневник, хроника, запис и други). 

Много више успеха показао је књижевни историчар у сложеној
области као што је компаратистика, како на теоријском плану
тако и у равни примењене анализе. При томе, он је непрекидно
истицао као доминантну категорију историчност, која служи
веома често као синоним термину дијалектичност. У „За-
вршним напоменама” теоријског дела историје о томе аутор
пише:

„Компаративном методом, методом утицаја, подсти-
цаја и дотицаја не може се објаснити сва структурна
и уметничка сложеност једног дела, опуса или књи-
жевног периода, али се може одгонетнути бар један
део те сложености и уметничког значаја. Када упоре-
ђујемо једно дело са другим, једног писца са другим
или трећим писцем, постају нам јасније не само садр-
жинске компоненте појединих дела, него боље разу-
мемо и порекло одређених важних мотива и њихову
уметничку трансформацију. Поједине уметничке
појаве и књижевни процеси на тај начин добијају јас-
није обрисе, свој посебан развитак и своју историч-
ност” (књ. I, стр. 196). 
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Научници који се баве науком о науци оправдано тврде да је XIX
век протекао у знаку историзације свести, а да је XX век про-
текао у знаку теоретизације свести. Крај дугог процеса на-
значили су, у извесној мери, својим књигама Клаудио Гиљен
(1971) и Клаус Улиг (1982), али они су истовремено допринели
дисперзији научних дисциплина, с обзиром на то да је књижевна
историја њиховим књигама добила сопствену теорију. Прави крај
процеса теоретизације свести означен је крајем XX века у књизи
Антоана Компањона Демон теорије (1999). Да би процеси ис-
торизације и теоретизације свести били у потпуности представ-
љени и објашњени, Јеврић предлаже веће учешће теорије
рецепције, односно свестранију анализу рецептивног модела, о
чему пише на крају друге књиге у одељку „Рецепција српског
реализма”: „Рецепција књижевних дела као посебан приступ и
метод у проучавању књижевних феномена најмање се развијао
и примењивао у досадашњим научним анализама и синтезама,
ова методолошко-теоријска дисциплина је и међу најмлађима
по своме постанку, али она је дала већ одређене или значајније
резултате и разгранала се у неколико смерова” (књ. II, стр. 507). 
У том погледу посматрано, Јеврићева Историја би несумњиво
добила на вредности да је на сâмом крају један одељак посве-
тио не само научној и критичкој продукцији о српском реализму
него да је при томе у већој мери користио и теорију књижевне
критике, о чему илустративно сведочи двотомна и веома зна-
чајна Историја српске књижевне критике (1768–2007) Пред-
рага Палавестре (Нови Сад, 2008) и тематизовани зборник
радова – Српска књижевна критика и културна политика у дру-

гој половини XX века (Београд, 2013). О њима смо писали у сту-
дијама „Историја критике као историја идеја (Домети  српске
књижевне критике)” и „Уметност живљења и умећа исказивања”
(2017, у штампи, у којима смо детаљно описали конституисање
теорије књижевне критике у више књига Милана Радуловића). 
При крајњем свођењу већине књижевнонаучних опредељења М.
Јеврића истичу се две релевантне чињенице: својом Историјом

он је настојао да у жижу интересовања и најширег слоја корис-
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ника и специјалистичке критике постави модернизовану књи-
жевну историју, и да на тај начин илуструје своја становишта о
историји, историчности и припадности историјској критици,

о чему опширно и систематично пише П. Палавестра у студији
„Павле Поповић и историјска критика у српској књижевности”,
уврстивши у вишетомни избор (као књ. 11) остале припаднике
овог типа критике: осим П. Поповића, још и Т. Остојића, П. Ко-
лендића, В. М. Јовановића, Д. Павловића, М. Лесковца и Ђ. Сп.
Радојичића. Том низу ми смо додали још и имена: Јевта Мило-
вића, Харалампија Поленаковића, Трифуна Ђукића, Мирослава
Пантића и Боривоја Маринковића.
На припадност овом критичарском моделу указује и сам Јеврић
више пута и различитим поводима, при чему поново инсистира
на тријади: историчност, историја укуса и хронолошко консти-

туисање, будући да је човек временит по својој природи, те су
временити и сви његови продукти материјалне и духовне кул-
туре. На то указује и цитатом преузетим из дела Зорана Констан-
тиновића: „Јер у оном троуглу који чине писац, дело и публика,
ова није пасивни део већ је треба схватити као енергију која та-
кође ствара историју (geschichtbildende Energie)”, књ. II, стр. 508.
Једном речи, једна врста енергије рађа и храни другу врсту, при
чему су најделотворнија два принципа у филозофији и психоло-
гији стварања: генерирање поетских идеја и генерирање књи-
жевног текста, било да је у питању примена индуктивног, било
дедуктивног метода закључивања. У крајњој линији све кориш-
ћене дисциплине науке (од филозофије и психологије сазнања,
преко естетике, етике и поетике, до социологије и културологије)
служе стварању интегралне слике света, односно указује на не-
раскидиву повезаност стварности, историје, уметности и науке.14

Сумирајући само неке од најважнијих парадигматских и синтаг-
матских оса Јеврићеве Историје, закључили бисмо да она пред-
ставља врхунац његовог књижевнонаучног деловања у
последње четири деценије, да је у њу уложио максимум распо-
ложиве интелектуалне, креативне и интуитивне енергије и да је
понудио до сада најпотпунију историју реализма у српској књи-
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жевности, уз свесно преузете ризике који, пре свега осталог,
представља њена евидентна екстензивност.15 Лишена тих непо-
требних меандара, његова Историја би добила на кохерентно-
сти, функционалности и употребљивости, јер она по својој
природи и по своме интенционалном луку, као и избором најваж-
нијих циљева које је монограф замислио да оствари, шири про-

стор књижевности реалистичке продукције (који је сужаван у
немачкој науци о књижевности) и на тај начин осмисли и оснажи
сваки теоријски, историјски и критички напор аналитичара и син-
тетичара –литературолога. Изнад оба тома Јеврићеве Историје

српске књижевности – Реализам, I–II могао би да се, у виду фи-
лозофске и поетске апофтегме, уклеше мото који нам је понудио
О. Мандељштам:

„Само реалност може да улије живот другој реалности.”16 

акад. Радомир В. Ивановић

КЊИЖЕВНА ИСТОРИЈА КАО ОБЛИК СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ
ЗНАЊА

– Резиме– 

Као професор Универзитета у Приштини, на коме предаје пред-
мете: Српски реализам, Преглед јужнословенских књижевности,
Историја српске културе и Жанрови српске књижевности, Мило-
рад Јеврић (1950) се деценијама припремао за писање обу-
хватне Историје српске књижевности – Реализам, I–II (стр.
1234). Комбинујући потребе наставе и релативно нов приступ
српском реализму, аутор је претходно, као припрему, објавио чак
три књиге из ове области – Из српског реализма (2002), Основи

српског реализма: хрестоматија (2005) и Проучавање српског

реализма (2011). Нова Историја, дакле, јавља се као сума до-
садашњих ауторових знања, умења, искустава и претпоставки. 
Она трећином прве књиге припада теоријској равни расправе
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(стр. 7–197), којом су елабориране: методолошко-теоријске по-
ставке, друштвено-историјски, политички и културолошки аспект,
као и компаративни контекст. Две трећине прве и друга књига in
extenso углавном су посвећене примењеној равни проучавања.
Првим томом обухваћени су приповедачи (од Игњатовића до До-
мановића), другим томом романсијери (од Игњатовића до Ну-
шића) драмски писци (од Трифковића до Нушића), песници,

прозаисти и постреалисти (од Нушића до Крстића). Као што
се види, Јеврић је увелико хронолошки продужио трајање реа-
лизма до другог светског рата (1860–1941), што захтева додатну
аргументацију.

академик Радомир В. Иванович

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ КАК ФОРМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ
ЗНАНИЙ

– Резюмэ–

Как профессор университета Приштины, где он преподает
курсы: Сербский реализм, Обзор южно-славянской литературы,
История сербской культуры и Жанры сербской литературы Ми-
лорад Йеврич (1950) в течение многих десятилетий готовился
написать полную Историю сербской литературы – Реализм,

I–II (стр. 2234). Объединяя потребности образования и относи-
тельно новый подход к сербскому реализму, автор, в подготовке,
опубликовал даже три книги в этой области – От сербского реа-

лизма (2002), Основ сербского реализма: хрестоматия (2005)
и Изучение сербского реализма (2011). Новая История, по-
этому, возникает как сумма текущих авторов знаний, навыки,
опыт и предположений.
Она первой третьи книги принадлежит дискуссии теоретического
уровня (р 7–197.), которой разработаны: методологические и
теоретические предпосылки, социально-исторические, полити-
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ческие и культурные аспекты, а также сравнительный контекст.
В двух третях первой и во второй книги in extenso автор посвя-
щен в основном на прикладном уровне обучения. Первым томом
покрыты сказочники (от Игнятовича к Домановичу), другим
томом романисты (от Игнятовича к Нушичу), драматурги-писа-
тели (от Трифковича к Нушичу), поэты, прозаики и постреалисти
(от Нушича к Крстичу). Как вы можете видеть, в хронологическом
порядке Йеврич значительно расширил продолжительность реа-
лизма до Второй мировой войны (1860–1941), что требует до-
полнительных аргументов.

БЕЛЕШКЕ

ТЕОРИЈСКА РАВАН РАСПРАВЕ (теорија књижевне историје)

1 Прва књига Јеврићеве Историје подељена је у десет ужих те-
матских целина: „Предговор”, „Методолошко-теоријске поставке
за историју српског реализма”, „Друштвено-историјски, поли-
тички и културолошки контекст”, „Компаративни контекст српског
реализма”, „Предреализам”, „Романтизам и реализам”, „Про-
грамски реализам”, „Приповетке”, „Остали приповедачи” и „Име-
ник” (стр. 7–648).
Друга књига подељена је у осам одељака: „Романи”, „Драме (Ко-
медија)”, „Поезија”, „Уметничко-документарна проза”, „Постреа-
лизам – модернизам”, „Рецепција српског реализма”, „Именик”
и „Литература” (стр. 5–586).

2 Истородна је и књига Клаудија Гиљена – Књижевност као си-

стем (Огледи о теорији књижевне историје), 1971, као и друге
књиге: Историја и истина Пола Рикера (1955), Трагично у ис-

торији Алфреда Вебера (1955), Списи о историји Фернана Бро-
дела (1969, 1990), нарочито, Теорија историје Агнес Халер
(1974). Највиши степен научности остварила је француска
„школа аналиста” (Ecole des Annales), чији су оснивачи Лисјен
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Февр, Марк Блок, Ф. Бродел, а којој такође припадају Жак ле
Гоф, Јохан Хојзинга и други.
Упутно је видети и три занимљиво конципирана зборника ра-
дова: Теорија историје књижевности (опште претпоставке),

Београд, 1986, Методолошка мисао у пресеку (Садашњи тре-

нутак науке о књижевности), Београд, 1990, и Књижевне тео-

рије XX века (Београд, 2010).

3 Мада их изричито не спомиње, Јеврић је користио и друге ис-
торије књижевности: у страној (Де Санктисову историју италијан-
ске књижевности, 1870, Шерерову историју немачке
књижевности, 1883, Лансонову историју француске књижевно-
сти, 1894, Крумбахерову историју византијске књижевности,
1897. и Ренарoву Научни методи књижевнe историје, 1900) и
домаћој књижевности (Матије Мурка, Тихомира Остојића,
Јована Грчића, А. Гавриловића и других).

4 Користећи резултате С. Величковића, Јеврић пише о односу
спољашњег и унутрашњег приступа књижевном делу (егзотопији
и ендотопији). У спољашње убраја: позитивизам, филолошку
критику, биографску критику, социолошку критику, психолошку
критику, филозофску критику, компаративни метод и метод тео-
рије рецепције, што захтева додатну аргументацију). Сопствену
тријаду аутор елаборира у следећем пасусу: „За проучавање
личности писца најпримеренија је позитивистичка метода, у
истраживању књижевног дела структурализам се показао као
основна метода, а читалац је у теорији и естетици рецепције
нашао свој најпотпунији методолошки одговор (књ. I, стр. 17).

5 Више места у монографији морали су добити још неке књиге,
као што су: Шамфлери – Реализам (1857), Роже Гароди – Реа-

лизам без обала (1967), П. В. Палијевски – Пути реализма

(1974), Б. Сучков –Исторические судьби реализма (1967), Алек-
сандар Флакер – Стилске формације (1976), Р. В. Ивановић – Ла-

виринти чаробног реализма Габријела Гарсије Маркеса (2009),
Б. Ничев – Увод у јужнословенски реализм (1971) и многе друге.
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6 У теорији књижевности егзистирају три врсте термина: чврсти
термини, термини-индикатори и термини на пола пута (прва два
је предложио С. Петровић, а трећи Н. Грдинић). Књижевни тео-
ретичари највише муке имају при дефинисању термина-индика-
тора због њихове наглашене метафоричности и релативно
широког круга звучање и значења. Навешћемо неколико при-
мера: поетски реализам О. Лудвига, апстрактни реализам Ђ.
Лукача, магични реализам у ликовној уметности Р. Фо, бесмртни

реализам Т. Мана, опсесивни реализам М. Јурсенар, здрави реа-

лизам М. Цара, дубоки реализам Ђ. Радовића и сл.

7 О априорно изабраној схеми Историје непосредно сведоче
два дела композиционог прстена: „Уводна разматрања” (књ. I,
стр. 11–19) и „Завршна разматрања” (књ. I, стр. 71–78). Основну
идеју о избору књижевне историје као облика систематизације
знања Јеврић ће дефинисати на крају композиционог прстена
резолутно тврдећи:
„Ипак, књижевна историја не треба да буде тоталан збир свих
података, појава, процеса, па ни свих имена која фигурирају на
многим страницама једне опширне литературе. Она треба да
буде њихова синтеза – да много тога од богате грађе и отпадне
из завршне верзије историје. Историја треба да, узимајући све
елементе и крупнија факта у свом видном пољу, читаоцима и
целом друштву понуди пречишћену и осмишљену визију лите-
рарне истине о нама и нашим бројним књижевним ствараоцима”
(књ. 1, стр. 78). 

ПРИМЕЊЕНА РАВАН РАСПРАВЕ (критика књижевне историје)

8 С обзиром на то да је приповедачка уметност у српском реа-
лизму доминантна у односу на романескну, драмску и остале,
разумљиво је то што је супстанцијална теорија примењена у Ис-

торији започета анализом корпуса од десет приповедака Ј. Иг-
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њатовића, а завршена приповедачком и сатиричком прозом Р.
Домановића. Аутор је уврстио у ту целину још и приповетке М.
Поповића Шапчанина, Љ. Каравелова, Ј. Г. Миленка, С. М. Љу-
бише, М. Глишића, Л. Лазаревића, Ј. Веселиновића, М. М. Попо-
вића, С. Матавуља, С. Сремца, Б. Нушића и С. Ранковића.

9 М. Поповић је у трећу књигу Историје српске књижевности –

Романтизам уврстио М. Поповића Шапчанина, Ј. Г. Миленка, К.
Трифковића и Н. П. Петровића Његоша. Проблематично је, по
нашем мишљењу, уношење Љ. Каравелова у корпус српског
реализма, као и продужавање ове стилске формације до 1941.
(уношењем дела Г. Божовића и А. Крстића). Јеврић је такође
пренебрегао и периодизацију коју је понудио и теоријски веома
подробно образложио Предраг Палавестра у волуминозној Ис-

торији модерне српске књижевности (Златно доба, 1892–

1918), СКЗ, Београд, 1986, стр. 540, у коју је уврстио и дела Б.
Станковића и Б. Нушића, издвојивши при томе посебан одељак
„Преображај реалистичког наслеђа” (стр. 321–410).

10 И. Секулић је благовремено и оправдано упозоравала ана-
литичаре и интерпретаторе да се клоне псеудопроблема и псеу-

дорешења, тј. да читаоцу уместо њих понуде одрживе научне
проблеме и решења, као што је радио и Владан Десница у својој
есејистици, тврдећи да је више критичких текстова посвећено
„замућивању појмова” него „разбистравању појмова”.
Упутно је видети и наше поетолошке монографије – Реторика

човјечности (Морфологија и семантика дјела Марка Миљанова

Поповића), Нови Сад - Подгорица, 1993, Дар и надахнуће (Књи-

жевно дјело Николе Првог Петровића Његоша), Подгорица –
Цетиње, 1997, и По сунчаном сату (Поетика и естетика Вла-

дана Деснице), Нови Сад  – Бања Лука, 2001. 

11 У вишетомној едицији цетињског „Обода” – „Библиотека књи-
жевни правци” исте, 1967. године објављене су две књиге: Реа-

лизам (коју је приредио Сава Пенчић и написао инструктиван
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предговор „О реализму”, стр. 5–60) и Натурализам (коју је при-
редио Радослав Јосимовић и такође написао обиман предговор
„Золин стваралачки контрапункт”, стр. 3–70). Занимљиву књигу
објавио је и Ерос Секви – Веризам и његове негације (Верга и

Д’Анунцио), Београд, 1968. 

12 У јубиларном издању – Његошеве поеме (Врбас, 2013) из-
двојили смо следеће умотворе ове провенијенције: „Црногорац
к свемогућему Богу”, „Ода на дан рођења сверусијског импера-
тора Николаја Првога”, „Заробљен Црногорац од виле”, „Кнезу
Метерниху”, „Плач или жалосни помен на смрт мојега десето-
љетног синовца Павла Петровића Његоша, пажа его величества
императора Николаја 1-аго”, „Мисао”, „Посвећено Г. С. Милути-
новићу (На Цетињу, 1. маја 1845)” и „Полазак Помпеја”. У уводној
студији „Структура Његошеве поеме” (стр. 9–58), генолошки пре-
цизно смо дефинисали следеће жанрове поеме: пригодну,

поему панихиду, митопоему и евокативну поему.    

13 Ради се о другој целини „Стваралачки поступци у фантастич-
ној прози (Иновације стваралачке парадигме)”, стр. 25–48. Пре-
судан утицај у овој књижевној врсти оствариле су две
приповедачке збирке Н. В. Гогоља – Вечери на салашу близу Ди-

кањке (1831–1832) и Миргород (1835). Компаративан модел
истраживања применили смо на тетралогију стваралаца: Н. В.
Гогоља („Виј”), Ј. Г. Миленка („У гостионици код  ‘Полузвезде’ на
имендан шантавог торбара” и „Змијска кошуљица”), М. Глишића
(„Ноћ на мосту” и уводни део „Главе шећера”) и С. М. Љубише
(повест „Проклети ким”). Од знатне помоћи била нам је књига
Цветана Тодорова – Увод у фантастичну књижевност (1975),
јер смо се сагласили са његовом тројном поделом: чудно (étrange),

чудесно (mervelleux) и фантастично (fantastique). У Љубишиној
повести фантастичној прози припадају само прва и четврта глава
(I „Вјештица и поклон” и IV „Тенац”). Видети нашу књигу Казалице

Стефана Митрова Љубише (ЦАНУ, Подгорица, 2018). 
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14 Тежећи ка синтетичкој и енциклопедијској књижевној исто-
рији, Јеврић настоји да дела српског реализма инфилтрира у све
области културног, научног и уметничког живота, како би нагла-
сио природну везу егзистенције и уметности. Као пример може
да послужи одељак „Драме (комедије)”, стр. 159–226, који је уто-
лико драгоценији уколико се зна да хумористичку и сатиричну
визију дела српског реализма у првом реду карактерише ху-
морна визија, о чему сведоче анализирана дела (К. Трифковића,
М. Глишића, Д. Илића, М. Илића, С. Матавуља и Б. Нушића).
Драмском кругу припадају још жанровски разноврсна дела И.
Војновића, П. Кочића и Б. Станковића. 

15 Навешћемо неке од најпознатијих књига: Анатомија критике

Нортропа Фраја, Критички појмови Рене Велека, Проблеми мо-

дерне критике П. де Мана, Начела тумачења Е. Д. Хирша, Чему

нова критика? С. Дубровског, у страној, и Теоријске основе нове

критике Н. Кољевића, Природа критике С. Петровића, Про-

тејска свест критике, С. Марића, Књижевна критика и фило-

зофија књижевности М. Солара. Њима бисмо додали наше
књиге: Критички методи (1975), Књижевна критика као десета

муза (2007) и Зачарани круг (Историја, стварност и умет-

ност), 2014.

16 Јеврићеву доследност мишљења показаћемо илустративно
уколико се вратимо на почетак Историје, који гласи:
„За проучавање националне књижевности, или књижевности
појединих њених етапа-периода (романтизма, реализма...), исто-
рија књижевности је основни вид научног истраживања и синте-
тизовања знања из области књижевности. Ако је књижевна
критика у односу на појаву конкретног књижевног дела дисцип-
лина прошлости, а књижевна теорија уопштен пресек књижев-
них појава и њихових законитости на достигнутој равни синхро-
није, историја књижевности представља пресек дијахронијске и
синхронијске перспективе, јер једно значајно литерарно дело
није само везано за прошлост, већ оно и те како живи и у нашој

37акад. Радомир В. Ивановић



савремености и представља одређену универзалну уметничку
вредност. Зато верујемо да је историја књижевности нај-

важнија дисциплина науке о књижевности” (подвукао Р. В. И.),
књ. 1, стр 13.

38 акад. Радомир В. Ивановић



Горан  Ж. Комар, Херцег Нови

ПОВАЉСКИ ПРАГ 1184. ГОДИНЕ

Било би корисно освијетлити политичке и црквене прилике вре-
мена у којем је настао познати Поваљски праг. У којим је, дакле,
политичко-црквеним околностима настао и у своју цркву уграђен
овај писани ћирилички споменик? Ова греда са натписом, више
пута је секундарно употребљена и представља дио црквене гра-
ђевине у Повљама на Брачу, а не натпис на гробном споменику.
То је значајно.

Епископ далматински Никодим Милаш казује у своме дјелу Пра-

вославна Далмација о деспотском карактеру угарске власти у
Далмацији која је у свези са папством настојала на латинизацији
православних у овоме дијелу Јадрана. У Сплиту, највишој тачки
Римокатоличке цркве на динарској страни, састао се 1111. го-
дине сабор далматинских бискупа који је православље прогла-
сио јерезијом. Издата је одлука о затварању свих цркава у
држави краља Коломана у којима се не држи латински обред.
Сљедеће године, пише Н. Милаш, Грцима је одузета црква Св.
Киријака у Сплиту.1 Ове тврдње епископ Милаш темељи на ру-
копису историје Цркве у Далмацији негдашњег далматинског
епископа преосвећеног Симеона Кончаревића.2 Познато је да 
_______________
1 Никодим Милаш, Православна Далмација, 160. Треба рећи да је у хрватској исто-
риографији присутно мишљење да је владика Никодим измислио рукопис Кончаре-
вића. Он га је обилато користио у своме раду о православљу у Далмацији. Темељни
сегменти текста раније историје Цркве постављени су уз изворе типа Историје Са-
лонитанске цркве Томе архиђакона. Они не стоје у супротности са уваженим споз-
најама. И на српској страни, барем у два наврата од савременика је оспораван рад
на пољу историографије преосвећеног Никодима: Аноним, Vladika Milaš i propast za-
klada pri Konzistoriji u Zadru, 60.
2 Растислав Петровић, Православна Далмација и Русија. Преписка Симеона Конча-
ревића са представницима Синода Руске Православне Цркве и руског двора, Бео-
град, 2001.



1166. Далмација долази под власт византијског цара Михила
Комнина. Ова је година интересантна и из разлога што даје по-
средне показатеље о дјеловању и статусу Римске цркве у Боки,
јер тада се изводи посвећење црквице на отоку под Перастом
од стране епископа которског Маја (Малона).3

Натпис каже: “Ја, мајстор Радоња, сазидао сам ова врата ради
Господина Бога, и да имам дијела у овој цркви.“

Од 1175. године сплитском црквом управљао би Рајнерије кога
Милаш означава као толерантног спрам православља. У његово
доба, у Цариград је одлазило једно посланство на челу са самим
надбискупом, но Рајнерије је изгубио живот на гори Мосор 1180.
приликом развиђања неких територијалних спорова „са Слове-
нима“ у којима се у историографији препознавају Качићи (Hist. Sa-
lonitana). Ваља се, такође, сјетити да је претходне године, у марту,
одржан Латерански сабор на коме је учествовао Рајнерије.4 Н.
Милаш 1180. годину означава с разлогом као тешку за право-
славне у Сплиту, јер Далмамција отпада од власти Византије и
доспијева под власт угарског краља. Помиње он надбискупа
Петра као „фанатичног Мађара“ и обласни сабор у Сплиту 1185.
године. Папа Урбан III сљедеће године је потврдио закључке са-
бора.5 Дакле, овај је моменат незаобилазан: латинизација.

Византија је заиста упала у дубоку кризу послије смрти Манојла
I Комнина 1180. године. На чело државе, као регент, долази ца-
рица Марија, мајка Алексија Комнина. У томе периоду јачају
_______________
3 Ivo Stijepčević, Katedrala sv. Tripuna u Kotoru, u zborniku Arhivska istraživanja Boke
kotorske, Perast, 2003, 16.
4 Ивана Коматина, Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века, Београд,
2016, 207.
5 Н. Милаш, Православна..., 163.
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унутрашњи и спољашњи противници Византије. Године 1181,
Бела III је ударио на Византију, запосједајући Хрватску, Далма-
цију и Срем. Током ових догађаја 1182. године на власт долази
Андроник Комнин, брат од стрица Манојла I.6 Није наодмет рећи
да је овај владар наступао као одлучни непријатељ феудалног
племства и једнако одлучни противник латинофилског правца.
У Цариграду је у том периоду постојала мржња према Латинима
која се није могла обуздати. Његова унутрашња политика довела
је на концу до генералног слабљења државних ефектива на пе-
риферији.7

Угарски краљ је продирао кроз Византију, ударио на Београд и
Браничево скупа са баном Кулином, градитељем цркве у својој
земљи која је посједовала развијен државни апарат (велики су-
дија Градеша, са натписом на плочи на којој се наговјештава при-
суство ахиепископа). Током 1183. године напредовао је долином
Мораве. Немања чак до Софије (када се 1189. године сусрео са
Фридрихом Барбаросом, њемачки цар је могао чути о подухвату
изведеном скупа са браћом Страцимиром и Мирославом).8

Управо овај период обиљежен је влашћу великог кнеза Миро-
слава у Захумљу. Још раније, његова је власт неприкосновена.
Истакнуто је мишљење да су српски кнежеви у Захумљу и поле-
ђинским крајевима у потпуности обликовали црквене прилике у
својим крајевима.9 Папа је 1167. године упућивао писма којима
је тражио покорност клира Стона и Захумља дубровачком над-
бискупу, а 1181. године Бели III да се сплитској цркви врати
новац који је припадао надбискупу Рајнерију, као и да се дозволи
да се посјећују она мјеста која су некада представљала катед-
ралне столице. Велики кнез Мирослав је доживио прекор и екс-
комуникацију.10 Мирославу дијак Григорије пише око 1185. године   

_______________
6 И. Коматина, Црква и држава..., 179.
7 Григорије Острогорски, Историја Византије, Београд, 1969, 370, 371.
8 И. Коматина, 180.
9 И. Коматина, 209.
10 И. Коматинa, 209.
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(кад је подигао и цркву Светим Врачевима у Благају) Јеванђеље
са литургијским поретком и распоредом Цариградске Цркве.11

Веома је занимљив податак код Томе Архиђакона о погибији
Рајнерија на Мосору гдје је развиђао околности узимања
посједаод стране неких Словена.12 Види се да се у више извора
житељство Далмације назива Словенима.

Што је то што је усљедило у годинама у којима се гради црква
на Брачу? Управо 1184. године велики кнез Мирослав Немањић
води поморску битку са дубровачком флотом у којој бива пора-
жен. Уговор са Дубровником склапају двије године касније (27.
септембра) опет Немања, Стацимир и Мирослав. Њиме се раз-
ријешавају спорови између Дубровчана и Словена. И сада, ма
ко да је саставио овај текст, именују се житељи непосредне и
даље околине као Словени. Ваља узети у обзир и чињеницу да
папа Климент III 1189. године дубровачког надбискупа Бернарда
препоручује Немањи и Мирославу.13

Очигледно је из низа папских писама, о којима се зна по реге-
стама ватиканског Архива, да је у периоду у којем се подиже
црква у Повљима „словенско“ становништво Захумља доми-
нантна категорија. Кључни политички чиниоци су рашки и захум-
ски владар. И поред наслањана и обраћања српским влада-
рима, тече перманентни саборски процес (Сплит) којим се ана-
темишу јеретици и противници Свете Римске цркве (1185).14

Из тога доба дотекло је до нас много докумената. 

У више наврата, у предавањима, истицао сам претпоставку о
могућем суживоту епархијалних средишта у средњедалматин-
ском приморју (Стон). Приступи овом питању су кроз историју
дискредитовања православног наслијеђа у којима, чини се, још  
_______________
11 Лазар Мирковић, Мирослављево Јеванђеље, Београд, 1950. Једино су иницијали
– украси са западнм утицајем, тј. слова писана старосрпски, а орнаментика на њима
вероватно од неког сликара који се учио на Западу.
12 И. Коматина, 210.
13 И. Коматина, 218.
14 И. Коматина, 230.
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у 17. вијеку предњачи Иван Томко Мрнавић (1580–1637).15 Мрна-
вић је свакако знао о покрету балканских хришћана који је пер-
сонификовао српски патријарх Јован. 

Можда није наодмет вратити се накратко у прошлост.

Политичке прилике у прошлости. Византија и Србија

Узима се да су словенско-аварском експанзијом у приморју на-
стале велике промјене. Јадран Ферлуга истиче немогућност да
се утврди шта је од старе провинције Далмације, послије те на-
вале, остало у рукама старосједилаца. Указује на Константина
VII Порфирогенита, који тврди да се само приморски градови
нису предали и да су задржани, јер су са мора добијали потреп-
штине. Он каже да су и Котор и Дубровник, као и Задар и Сплит
и низ отока остали у рукама стариника. Из Константиновог
извјештаја се види да су житељи Салоне и Епидавроса послије
рушења16 склонили у Аспалатон и Рагузион. Обично се посеже
за комбиновањем слике коју пружају Порфирогент и Тома Архи-
ђакон.17 Сигурно је да није само море и морски пут дуж Јадрана,
сред множине отока који су пружали сигурност, између Равене
(цијеле сјeверне Италије) и Цариграда, омогућио одржање обал-
ских метропола, већ је доносио економски раст који је могао
обезбједити нарастање Цркве ка дубини копна. Што је то уоста-
лом, који је то чинилац, који је давно оцрквењеним средиштима
на обали и могао пружити наду у одржање у вријеме великих ру-
шења? Само многострукост привредно-културних веза у дубини
динарског континента. 
_______________
15 Vita S. Sabbae episcopi Simeonis Stephani Rasciae regis filii, Roma, 1630–31, 285–295;
Joanne Tomco Marnavitio Bosnensi, Vita S. Sabbae abbatis Stephani Nemaniae Rasciae
regis filli, Venetis, 1787. Овај текст се налази доспупан на интернету у пдф формату.
На Мрнавића скреће пажњу и епис. Никодим Милаш
16 Веома је занимљиво казивање жупана Бељака и војводе Радича (Санковића) при-
ликом издавања повеље Дубровнику 1391. године: „...На месту Цавтата, уз море,
налазио се стари град Дубровник смештен у Жупи конавоској, и биле су му племе-
нито та жупа и друге земље и места, и када се тај славни град р а с у о и опустео...“:
Синиша Мишић, Повеља Бељака и Радича Санковића Дубровнику, Стари Српски
Архив, књ. 7, Београд, 2008, 118.
17 Јадран Ферлуга, Византиска управа у Далмацији, Београд, 1957, 39–41.
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Срби, са васцијелим словенским свијетом долазе под утицај ви-
зантијске политике – мисије покрштавања која се славила као
побједа вјере, али, такође, Константин VII Порфирогенит казује
како су словенски владарски родови ‘’када су сви добили божанско
крштење и опет дошли под ромејску власт’’. Но, Византија ствара 
оквир демократског утемељења државне власти допуштањем из-
бора словенских архоната. Истиче се врло јасно да словенска пле-
мена немају архонте (кнезове) већ само старце жупане.18

Српски простор је у то вријеме био раздјељен древнијом језич-
ком границом. ‘’Наиме, од Боке которске па до Ниша, а затим
гребеном Балкана до Црног мора, може се повући линија која је
у римско доба одвајала зоне употребе латинског (западно и се-
верно) и грчког језика (источно и јужно).’’19 Тако су Срби доспјели
под оба утицајна домена, а за укупни развитак народне културе
бијаше изузетно важан став према језику богослужења. А у
првим вјековима учвршћивања нашега народа на балканском
опсегу Срби су хришћанство примали из неколике тачке: сплит-
ске, као насљеднице Салоне, драчке, и сирмијумске, светоме-
тодијевске. То је несумњиво, али из ових црквених центара
могла се хришћанизација спроводити само на крајње неподес-
ном латинском језику. Какав је однос према хришћанству сједа-
лачког становништва? Постоји низ разлога за вјеровање да су
православни византијски центри, сходно несумњивим сазна-
њима о дубоким продорима и задржавањима Словена у раним
вјековима, активирани на словенском простору, доносили Јеван-
ђеље на грчком и словенском. Свакако, и Срби су, када им је
Ираклије допустио да населе простране области јужно од Саве,
затекли старосједиоце који су се једно вријеме били разбјегли и
изоловали, а онда постепено састављали са Словенима.20

Такви су Качићи у Неретванској крајини, који су касније похрва-
_______________
18 Божидар Ферјанчић, Византијски извори за историју народа Југославије, књ. II,
14–15, 16.
19 Сима Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд, 2005, 23.
20 Јованка Калић, Црквене прилике у српским земљама до стварања археиеписко-
пије. Зборник „Сава Немањић – Свети Сава“, Српска академија нука и уметности,
Београд, 27–48. Ваља погледати: Георгије Острогорски, Историја Византије – са-
брана дела, књ. шеста, Београд, 1969, 45-47.  
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ћени, а од њих потичу братства Миошића, Жарковића, Анд-
ријашевића, Стипића, Петковића, Бартуловића. Потомци старих
балканских скупина сусрећу се у нашим земљама као „Романи“,
„Власи“, „Аромуни“, „Арбанаси“ и њихово словенизовање теко-
вина је периода од 9. до 12. вијека. У планинском дијелу Боке 
которске, више Новога, на предјелу Бајкових Крушевица,
живјели су Чопи (Чопићи) на које и сада сјећа топоним „Чопи“ са
црквином-гомилом. Народ казује да су овдје живјели Грци које
је отјерала велика суша, а може се чути и о продору велике воде
из планине. Присуство Грка у Приморју је одавна посвједочено:
Епидаврос=Цавтат, Корчула=Кoркира=Крф; на Вису грчки мана-
стир до 17. века. Врло је вјероватно да наш народ у цјелини Ди-
нарског система јасно памти период Византије када говори о
„Грцима“ и када обиљежава етницитет и културни принос,
управну структуру, а такође, поменом „грчких гробаља“ или
ријеђе „римских“ и вјерско-црквени простор Византије којој је
припадао вјековима, а свакако у преломним и најкрупнијим
друштевним процесима хришћанизације. Свакако, не споримо
присуство нијемих и крупних гробника на подручју Хрвата, на
примјер око ријеке Цетине.21 Aли, није могуће у овоме подручју
учинити тачна расчлањивања житељства ових крајева на основу
неколико старих писама која се смјештају у 14. вијек. Исто тако
није могуће доносити темељне закључке о етничкој припадности
старих заједница око Цетине или којег другог краја помоћу ана-
томских истраживања скелета укопаних под стећке.22

Византијски утицај и обухватање под државно-правно окриље
Византије све Далмације биће изразито током 9. и 10. вијека са 

_______________
21 Ante Milošević, Stećci i Vlasi, Split 1991.
22 Živko Mikić, Prilog antropološkoj strukturi skeleta iz nekropola sa stećcima u Jugoslaviji,
Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i  umjetnosti Bosne i Her-
rcegovine, XXIII, Sarajevo, 1985, 55–70. Нико не спори да ови скелети по својим ана-
томским карактеристикама говоре у прилог вјеровању да су под овим споменицима
укопавани припадници старих и аутохтоних балканских етничких група. То никако не
би могло да се повезује са Власима када би била савим тачна виђења хрватских
аутора попут А. Старчевића и Ћ. Трухелке о доласку Влаха послије Косова. Овакви
резултати помјерају ово житељство у дубље периоде. 
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усложњавањем тих односа како је вријеме одмицало.23 Али, то
је свакако период снажења хришћанства.    Српски жупан Мути-
мир (850–891/892) снажно је у својој земљи утврдио хришћан-
ство, а у Расу установио прву Православну Епископију.24 Папске
претензије на српски простор изражене су писмом Папе Јована
VIII (872–882) кнезу Мутимиру, којим је тражено од кнеза да при-
зна власт Методијеву и да тиме, слиједећи примјер својих пре-
дака, призна власт бискупа кога је света столица намјестила у
Панонији, наиме, Светог Методија. Мутимир је управо владао
територијама које су лежале у простору између Римске и Цари-
градске патријаршије. И Босна и сјеверни дјелови Србије били
су изложени снажном утицају Методијевог православља, које је
у Босни и Хуму добило посебно обиљежје. Света Браћа су расла
у православној Византији у подвигу молитве и богослужења, у
живом предању вјере и живота Цркве, гдје је органски уграђена
и доживљавана жива и дјелатна ријеч Божија. Света Браћа су
се залагала за самосталну Цркву на терену Моравске и Пано-
није, али, како истиче епископ Атанасије (Јевтић), не да би ру-
шили постојећи црквени канонски поредак, већ да би потпуно
‘’оцрквили и охристовили’’ Словене у повјереним им просто-
рима.25 Дакако, ови значајни и са далекосежним посљедицама
процеси отворени су обостраним настојањима, јер Византија у
томе периоду зачиње активну политику на западу, учвршћује
упоришта на обали Јадрана и ствара са своје стране могућност
да утиче на развој Срба. Томе ће допинијети и вањски чиниоци
каква је пријетња Арабљана 841. године.26 Како истиче митро-
полит Амфилохије (Радовић), Венедиктинци су долазећи на про-
сторе Далмације овдје затекли бројне манастире које су по-

_______________
23 Тибор Живковић, Јужни Словени под византијском влашћу 600–1025, друго из-
дање, 2007, 231–255.
24 Прота Милош С. Анђелковић, Историја хришћанске и српске цркве – друго допу-
њено и прерађено изд. по најновијем програму, Београд, 1928, 84.
25 Епископ Атанасије (Јевтић), Теологија и Еклисиологија=Богословље и Цркво-
словље Свете Браће Кирила и Методија Просветитеља Словенских, Видослов, го-
дина 20, број 61, Тврдош, 49–64.
26 Сима Ћирковић, „Образовање српске државе“, у: Историја Српског народа, прва
књига, Од најстаријих времена до Маричке битке (1371), Београд, 2000, 149–151.

46 Горан  Ж. Комар



дигли грчки монаси много раније. Он помиње Цркву посвећену
Светом Илариону у близини Дубровника и пита се да ли је слу-
чајност што је име првог зетског епископа управо Иларион.
Скрећући пажњу на тврдњу Ивана Остојића (Venediktinci u
Hrvatskoj, 1963/4) о помињању у Далмацији „грчких фратара“,
бројних грчких манастира у подручју Равенског егзархата итд.,
аутор казује: „...да венедиктинским манастирима на нашем При-
морју претходе грчки манастири; чињеница је да су и једни и
други били носиоци истог духовног палестинско-египатског пре-
дања, као и чињеница да бенедиктинци његују ћирилимето-
дијевско предање – јасно потврђују да појава Светог Саве
Српског у XII и XIII вијеку и светосавске традиције, не пред-
ставља јављање нечега туђега и новога. Светосавска традиција
се појављује као продужетак и обнова нечега већ постојећега у
његовом јелинском и латинском изразу, само што то овога пута
бива у духу већ пројављеног на истим просторима и посвједоче-
ног ћирило-методијевског словенског предања и богослужењa.   

Папа Јован VIII заслужан је за допуштење словенске службе у
црквама под јурисдикцијом Рима.27 А то је зато што се на Сабору
у Цариграду 879–880. године измирио се са Светим Фотијем и
тако је васпостављено прекинуто јединство Истока и Запада,
које није прекидано до 1054. године и коначно прекинуто са Чет-
вртим Крсташким ратом. Ово ће допуштење, и поред другачијих
одлука Сплитских сабора, донијети одржање словенске службе
у западном дијелу Балканског полуострва, Славонији, Хрватској
и Словенији. За вријеме Василија I Македонца (867–886) из ви-
зантијских црквених средишта упућивани су свештеници и у Не-
ретљанску крајину, а култ источних светаца – Светог Сергија и
Вакха, Светог Трифона, Светих Безсребеника Козме и Дамјана,
Светог Димитрија Солунског, Свете Текле и дубровачког Светог
Влаха /иначе Источног eпископа Светог Власија/ – бијаше по-
тврда за то. За кнеза Мутимира се зна да је пристао уз Источну 

_______________
27 Јован Радонић, Штампарије и школе римске курије у Италији и јужнословенским
земљама у XVII веку, САН, Посебна изд., књ. CXLIX, Београд, 1949, 10. 
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цркву, иако га је Папа позивао да се врати Панонској дијацези.28

Мутимир је управљао извјесним дјеловима касније херцеговачке
територије.29 Свакако да су се овдје, дуж тока Неретве, још
увијек осјећали утицаји латинских бискупија, јер је још у вријеме
Рима главним културним средиштем постала стара Нарона као
богата трговачка варош са форумом и државним зградама,
одакле је свакако вршена колонизација, а прва на реду бијаше
долина Габеле. Такође, у врху ријечне долине Неретве, развијао
се Видоштак као мјесто великог значаја за каснију историју обеју
цркава пребогато материјалним остацима у околини. И заиста,
као једна од најстаријих црквених зграда у Видоштаку је сагра-
ђена једна капела. Такође, једна нешто већа у долини Треби-
жата, у Борасима. И другдје, диљем Хумске земље подизане су
велике цркве. Једна базилика позната је у Скеланима на
Дрини.30

Процеси раздора омогућени су франачком доминацијом у Ев-
ропи и Риму. То је покоравање трајало веома дуго, од 7. до 11.
вијека (1009–1046). Смијењени су епископи грчког поријекла, а
нове папе бијаху из редова Франака. Георгије Металинос упозо-
рава на превару из школских уџбеника о спасавању Европе од
Сарацена током 8. вијека, а заправо се ради о процесима који
су омогућили раздвајање Старог Рима од Новог, прекида – рас-
кола источних и западних Римљана.31 На Западу је осуђен
Седми Васељенски Сабор (794), а у Ахену је 809. године дошло
и до осуђивања Источних Ромеја као јеретика. Због тога је уве-
дена пракса називања Источних Ромеја Грцима што се изјед-
начило са појмом јеретика.32 Започет је и процес измјене
изворног карактера монашких заједница. Франачки Рим је као
метод узео подметање папског првенства власти. Заједнице, чак 
_______________
28 Сима Ћирковић, „Образовање српске државе“, у: Историја Српског народа, прва
књига..., 2000, 152–153.
29 Владимир Ћоровић, Босна и Херцеговина, СКЗ Поучник I, 6, 7.
30 В. Ћоровић, Босна и Херцеговина..., 30.
31 Георгије Металинос, Унија – маска и лице, у: зборник: Православна црква и римо-
католицизам. Од догматике до аскетике, Горњи Милановиц, 2002, 285
32 Георгије Металинос, Унија – маска и лице..., 285
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и државне заједнице (Босна под номиналном влашћу угарске
круне), биће предмет удара папоцезаристичког система. Ко се
није солидарисао (као приори на Билипопољском састанку) са
концептом свијетске латинске цркве био је проглашаван јерети-
ком. 

Византијско црквено присуство

Грци су још прије освајања Балкана од стране Римљана насе-
лили јадранску обалу и јужну Италију, области које су се нази-
вале „Велика Јелада“, гдје се хришћанство ширило на грчком
језику, који је за хришћане и у Риму био једини језик (до почетка
4. века). Због тога Апостол Павле пише Посланицу Римљанима
на грчком. Апостол Петар из Антиохије поставио је за епископа
у Сиракузи Светог Маркијана. Јелинизам и хришћанство јелин-
ског језика остало је у „Великој Јелади“ све до продора Гота у 5.
вијеку (и далеко даље, до 11. вијека). На јадранској обали на-
сеље Епидаврос и насеље Керкирејаца на Корчули.  Касније, у
6. вијеку, Јустинијан под Велизаром понова заузе те крајеве и
није забиљежен никакав „еквизантинизмос“, како пишу западни
историчари, нити да је вођена борба Византинаца против Калав-
ријаца и друго. Јустинијан је помогао епископу Евфрасију у По-
речу и Аполинарију у Равени да подигну величанствене
византијске храмове, а вјероватно и Светог Венедикта на источ-
ној јадранској страни. У „Великој Јелади“ насељавали су се
бјегунци са Истока и послије ширења монофизитства, а послије
продора Арапа у 7. вијеку и у вријеме иконоборства, када је
дошао велики број грчких монаха у Јужну Италију и на Сицилију.
Лав III Исаврос је 732/733. године потчинио читаву „Велику
Јеладу“ и Илирик Цариградској патријаршији, што је имало ве-
лики значај за стање Цркве на овим просторима (Тада су се
појавили: Св. Преподобни Илија Сикелиотис, Преп. Илија Спи-
леот, Преп. Филарет, Преп. Нил Калавријски, Преп. Јован Тери-
стис, Преп. Никодим). У Калаврију су у 9. и 10. вијеку добјежали
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монаси са Сицилије због Арапа, који су 827. овдје прешли из Аф-
рике. Сабором у Мелфи 1059. године стање у „Великој Јелади“
се промјенило. Тада су се Нормани заклели на вјерност папи и
обећали да ће ову област потчинити папској власти. Заузима-
њем Палерма и Барија они су реорганизовали црквене посједе.
Поставили су франачке епископе, а у Калаврији наишли на
отпор. Из тога времена позната су двојица исповједника право-
славља: Преп. Лука (†1114) и Преп. Вартоломеј (†1131). У мана-
стирима је замјењен православни типик латинским. Не улазећи
у детаље даљих корака Римокатоличке цркве на овом простору,
рећи ћемо још да је 1579. године папа потпуно укинуо право-
славне манастире и посве их латинизовао, организујући све
грчке калуђере у ред „Василијанаца“ по западним моделима. У
изворима у вријеме  српског Патријарха Јована (Кантула: 1592–
1614), видјеће се касније, помињу се учесници устанка са про-
стора Старе Херцеговине као калуђери Реда Светог Василија.33

О „Грцима“ казују и древна предања широм територије Захумске
епархије. На мјесту Велича код града Клобука (Аранђелово,
стара жупа Врм), ка Заслапу, „постојале су испоснице“ (испод
Величе су живјели Гобовићи који су отишли у Грбаљ). Тако и у
„Гредама“, повише новског села Горњи Сасовићи, казивали су
да су постојале испоснице и да су „Грци становали“. И тим истра-
живача би тешко нотирао сва обавјештења о Грцима на про-
стору Динарског система.
Још половином 12. вијека створен је у Европи снажни коали-
циони савез против Византије. У његовој припреми учествовали
су и Бернар из Клервоа и Евгеније III, који је настојао да њемач-
ког краља одврати од савезништва са Византијом. Манојло се
сукобио са Угрима и Србима. Да је дошло до норманско-фран-
цуског удара на Византију, био би остварен под плаштом крсташ-
ког рата, баш онако како ће нешто касније и доћи до „успутног“
рушења Цариграда. Са Фридрихом I Барбаросом цар Манојло 

_______________

33 Драгољуб Петровић, Три стољећа хрватског стандардног језика – на српској ос-
нови, Слово 51, 13–14, Никшић, 2007, 66.
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није могао наћи договор. „Политика и једног и другог руководила
се идејом царства са свим њеним максимализмом и искључи-
вошћу.“34 Њемачки цар се супротставио византинским претен-
зијама на Италију. Како каже Г. Острогорски, Манојло је за њега
био сам грчки краљ. Међутим, Манојло је током отимања о Ита-
лију, успио да стабилизује свој положај на Балкану. Манојло је
гледао ка остваривању највишег циља византијске политике: ус-
постављању Римског царства. „Манојло је решио да оствари
стари византијски сан и да уз папину помоћ, по цену уније, об-
нови Јустинијанову и Константинову светску империју.“35 Овај
план није могао бити остварен због недостатка средстава којима
је цар располагао. У наредних десетак година византијске трупе
су напустиле Италију, али цар није напустио тежњу за ствара-
њем свијетске империје. На истоку је постизао резултате, као
што је потчињавање јерменског кнеза Тора (1185). Успио је и у
потчињавању антиохијске кнежевине и стављању под свој про-
текторат јерусалимског краља Балдуина III. Манојлов поступак
према латинским владарима на истоку оцјењен је као „узвишен“.
Настојао је цар и на потпуном потчињавању Угарске. Године
1167, Хрватска, Далмација, Босна и Срем припојене су Визан-
тијском царству. 

Када се поглед скрене на један, по времену блиски ћирилички
споменик у залеђу: натпис из Благаја, којим је поменут велики
жупан Немања, веома је занимљиво питање које је отворила
расправа истраживача Марка Вега поводом објављивања фак-
симила натписа. Овај аутор је подсјетио на тврдње Мавра Ор-
бина о томе како је жупан Јурко позвао дубровачког надбискупа
Бернардина да му посвети цркву Св. Козме и Дамјана у За-
ахумљу 1194. године. Такође, М. Вего помиње обавјештење Ра-
њине под 1185. годином да је овај надбискуп у петој години свог 

_______________
34 Георгије Острогорски, Историја Византије, Београд, 1969, 361
35 Г. Острогорски, Историја..., 362
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„понтификата“ на позив истог жупана Рашке Јурка отпутовао у
Захумље и посветио ову цркву. И хроничар Рести каже да је над-
бискуп Бернардин ступио на дужност 1189. булом папе Климента
III од 25. новембра 1189. године. Папа се препоруком обратио и
Дубровчанима и великом жупану Немањи и браћи му Страти-
миру и Мирославу.36 Аутор истиче добар однос између папе и
Мирослава у том периоду и подсјећа на чињеницу да је стонски
бискуп тада већ прогнан на Локрум. Аутор жупана смјешта у дво-
рац Бишће, чије трагове проналази у Благају, истичући ријечи из
натписа: ou svoihq selYhq. Закључује, даље, да је велики кнез за-
хумски Мирослав могао носити и народно и „календарско“ име,
наводећи и примијере кривих и непотпуних титулација у то доба. 

Ипак, можда није наодмет указати овдје да се са титулом краља
велики кнез Дукље Вукан јавља од 1197. године у одлукама град-
ског вијећа у Котору. Ваља погледати и на натпис у прочељу
цркве Св. Апостола Луке у Котору, а такође на његову владавину
у Србији 1203–4, када је постао великим жупаном Рашке. Његов
син је био Ђорђе, који се 1208. јавља као владар у Дукљи. Ово
име је веома компатибилно са именом поменутим код дубровач-
ких хроничара.

Како смо видјели, бројни латински извори Србе у Далмацији на-
зивају Словенима. У периоду када се подиже црква у Повљама
на Брачу, веома је тешко препознати повољности из оквира
црквено-правне регулативе западне цркве у то доба које би
управљале одлуком ктитора и градитеља да свој ктиторски на-
тпис, уграђујући га у  црквену зграду, опскрбе ћириличким натпи-
сом у стиху. При том, гледамо најприје ка низу регионалних
црквених сабора у Сплиту чије је одлуке потврдио Рим. Лично,
нисам склон да у покушају сагледавања реалполитичког кон-
текста који је неодвојан од политике Цркве, посебно у компакт-
ном саздању Римске цркве, видим могућност за раздвајање 

_______________
36 Marko Vego, Novi i revidirani natpisi iz Hercegovine, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sara-
jevu, Arheologija – nova serija, 1960–1961, 265: „Natpis iz Blagaja kod Mostara“.
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словенске службе која је оглашена непожељном и забрањена,
од истицања ктиторског натписа на „словенском“ језику. Понав-
љам, ово није епитаф, какав је на пр. натпис кнеза Мирослава
Качића у Омишу који је представаљао индивидуални чин, већ
ктиторски натпис уграђен у црквену зграду. У том погледу он је
морао бити посматран у визури службености унутар римокато-
личке црквене организације. По мом скромном мишљењу, по-
стоји само један оквир у којем се садржински могла генерисати
одлука о уградњи ћириличког, дакле „словенског“ натписа. Он
лежи у народносном, „словенском“ одређењу стваралаца овог
значајног споменика, а свакако у интенцији подржавања визан-
тијске црквено-политичке традиције. При том, имам у виду не-
могућности дефинисања територијално-политичких области и
политичких средишта тог времена. Међутим, културно-црквено
материјално стваралаштво проминентних владарских кућа на
простору средњега дијела јадранске обале је неупоредиво упе-
чатљивије на страни немањићке владарске куће.37 Јако је при-
земљен и тиме увјерљив поглед Владимира Ћоровића који
вјерује да је предлог за васпостављање латинског епископа у
Босни дошао „са тенденцијом против словенске службе, која се
сама по себи сматрала у Риму као нешто, што је ван унифици-
рајућег процеса латинске црквене културе...“38 Заиста, могуће је
да се греда са  натписом у Повљама израђује као израз отпора
латинизацији коју немеће Римска црква. 

Вјерујем, такође, да није наодмет скренути пажњу и на велику
разлику у типу слова између гробног натписа кнеза Мирослава
и поваљског натписа. Први је уклесан у веома неуредном по-
ретку и словима неуједначене величине, попут бројних ћирилич-
ких натписа каснијеих вјекова у Хуму/Херцеговини, а први је
заиста примјер и израз свечаног ћириличког устава првих
вјекова ћириличке писмености. Погледајте величину и линије 
_______________
37 Потпуно је несхватљива помисао да се омишком кнезу Мирославу приписује зна-
менити Јеванђелистар.
38 В. Ћоровић, Хисторија Босне, Глас српски Бања Лука и Арс либри Београд,
1999, 174 – репринт.
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слова Д у лијевом дијелу натписа. Оно је (а ово слово се види
на три мјеста) потпуно идентично и величином и обликом. Дакле,
примјер еманципованог уставног писма. Попут ктиторског на-
тписа хумског кнеза Мирослава у Бијелом Пољу.
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Ана М. Зечевић 

МУЗИЧКО У ДЕЛУ ЛАЗЕ КОСТИЋА

(Одломак из необјављене докторске дисертације Драмско и

музичко у делу Лазе Костића)

1. Увод

Лаза Костић је своје оригинално књижевно дело укрстио са му-

зичким и драмским. То је поткрепио научним сазнањима, чиме

је показао изузетну интелектуалну радозналост и ерудицију, али

и лични однос према музици и другим уметностима уопште. Тако

је у раним љубавним песмама песник тежио духовном узнесењу,

клицао је Жени, али и Богородици, често певајући о укрштају жи-

вота и смрти, сна и јаве. У родољубивим песмама се саживља-

вао са малим човеком, укрштајући мотиве ропства и слободе,

проносећи дух времена и поднебља у којем је живео и сазревао

као личност, песник и политичар. У својим драмама је ишао

корак даље – писао је за позориште, те су његова дела „мајстор-

ска“, са строго исписаним дидаскалијама, временски и сценски

одређена, ликови су детаљно представљени, а заплети вођени

према класичним драматуршким правилима. Али, у њима има

момената посвећених музици и поезији, тако да су ти елементи

музике у драми и поезије у драми посебно драматуршки истак-

нути. Најпознатија драма, Максим Црнојевић, на пример, и данас

је привлачна позоришним ствараоцима који је увек „читају“ и ту-

маче на нов, савремени начин.

Због свега наведеног, у oвом делу наашег рада биће представ-

љен Костићев однос према музици и њеним елементима, као и

музичким појавама и изразима у његовим делима. Биће пред-

стављена и анализирана сакупљена музичка грађа композитора

који су били инспирисани Костићевим делом. Нека од

анализираних музичких остварења представљају бисере

њихових аутора, као и целокупне српске музике (нпр. Коњо-

вићева опера Кнез од Зете). 



На овом месту треба истаћи да смо током израде докторске ди-

сертације имали пуно потешкоћа у проналажењу нота, односно

музичке грађе компоноване према Костићевом књижевном делу.

Мали број компонованих дела је и штампан, те доступан јавно-

сти у библиотекама и архивима, док се већина нотних записа на-

лази у нототекама црквених друштава, у школама и приватним

нототекама. Приликом сагледавања Костићевог дела коришћена

је бројна литература како књижевних теоретичара тако и писаца,

песника и уметника који су писали о Костићевом делу са раз-

личитих аспеката. Међутим, приметно је да су импресије умет-

ника – глумаца, сликара и композитора у највећем броју биле у

знаку глорификације Костићеве личности и дела, док је књи-

жевна критика подељења на оне који имају позитивне ставове

(као нпр. Јован Деретић, Миодраг Поповић, Душан Иванић,

Мирјана Д. Стефановић и многи други) и негативна теоријска

разматрања (као нпр. Богдан Поповић и Јован Скерлић). Најобу-

хватније критичке осврте Костићевог опуса дали су: Миодраг Ра-

довић у докторској дисертацији Лаза Костић и светска

књижевност (Delta Press, Београд 1983), затим Младен Леско-

вац у књизи О Лази Костићу (Београд 1978) – при чему се Лес-

ковац, осим као аутор бројних огледа о Костићевом књижевном

опусу, појавио и као уредник више издања посвећених Костићу,

међу њима и Сабраних дела Лазе Костића у десет књига (Ма-

тица српска, Нови Сад 1989–1991), потом Станислав Винавер

у књизи Заноси и пркоси Лазе Костића (Београд 2005). 

Музиколози до сада нису посвећивали пажњу композицијама ин-

спирисаним Костићевим књижевним опусом. Заправо, мало

штампане литературе сведочи о критичком ставу музиколога,

теоретичара музике и других научника и истраживача о односу

композитора према делима српских књижевника. Оперски певач

и дипломирани филолог Владимир Јовановић сакупио је и опи-

сао соло-песме написане на стихове песникиње Десанке Мак-

симовић и објавио их у књизи Поезија Десанке Максимовић као

инспирација музичких стваралаца (Задужбина Десанка Макси-

мовић, Београд 2003). У сагледавању односа књижевности и му-

зике на просторима наше земље, највећи узор је докторска
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дисертација Бранке Радовић: Његош и музика (Подгорица –

Београд 2001), чија је концепција и научна методологија у вели-

кој мери коришћена и у овој докторској тези. О односу Костићеве

поезије и музике компоноване према његовом књижевном пред-

лошку нисмо нашли никакве музиколошке записе. Књижевни ис-

торичар и критичар Васа Павковић се у једном огледу бавио

двема непознатим композицијама инспирисаним Костићевим

стиховима. Такође постоје новински чланци са краћим комента-

рима, као и усмена сведочења композитора – стваралаца који

су сведочили о својим композицијама (Мирослав Штаткић, Ми-

рољуб Аранђеловић Расински, Теодора Пфајфер), но научно-

аналитички постављене текстове музиколога који пишу о тој

теми за сада није било могуће пронаћи. 

Лазар Костић је рођен 1841. године у Ковиљу, селу у тадашњој

Шајкашкој. Рано је остао без мајке, те је растао код ујaкa Павла

Јовановића, као и тетке Катарине Атанацковић, удовице. Од

малих ногу тетка Ката му је обраћала пажњу на свакодневне

појаве из природе, покушавајући да му те појаве објасни и про-

тумачи најједноставнијим речима и примерима. Костић је у

свему проналазио „борбу и погодбу” између две снаге,

супротност и слогу као укрштај. Такав начин перцепције га је

пратио целог живота, како у периоду одрастања и сазревања,

тако и у научном и књижевном раду. У својим каснијим записима,

Костић наводи тумачење Катарине Атанацковић о борби

различитих птица, начину на који оне комуницирају – певају,

према физичким карактеристикама врсте: „Чим се разведри,

певачице – ал’ како нису певачице прве врсте, рецимо:

цвркутице – надвладају, па врапци ућуте, и бар се не деру више

тако безобразно; чим се опет мало наоблачи, отму врапци мах

те се деру као бесомучни, а цвркутице се скупе…”1

Од Катарине Атанацковић Лаза Костић усваја примедбу да су

неке птице по својој физиологији певачице, да су песмом Богу

миле, док су друге птице – врапци, на пример, „простачке 

________________

1 Станислав Винавер, Заноси и пркоси Лазе Костића, Београд, 2005, стр. 17–18.
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нарави, погане и злобне”2 птице, оне које се деру. Музика је

лепа, не припада простацима, а лепо често надвладају

простаци, погани и злобни. Tо је укрштај, укрштај који диктира

закон јачег у природи.

Током детињства и ране младости Костић је често био окружен

песмом претежно родољубивог садржаја. Проживео је

револуцију 1848. године, када се чула песма Светозара

Милетића:

„Већ се српска застава

свуда вије јавно

и српска се браћа сва

свуда боре славно.

Граничара мишица

и храбрих Шајкаша

и божија десница

брани права наша…”3

Ови стихови били су чести у Војводини и симболисали су

духовно стање српског народа. Може се претпоставити да се

Милетићева песма „понародила”, као нека староградска песма.

Народ ју је певао веома радо, надајући се слободном и

садржајнијем животу. Костић је био свестан да народне песме

нису више у моди – да је „народно певање у опадању”,4 а ове

песникове речи Младен Лесковац објашњава на начин да није у

опадању народно стваралаштво него „једна врста извесног

певања народног”.5

Осећај родољубља песник је дубоко укоренио у себи, уткавши

га прво у љубавне песме, као што је Српкиња из 1860. године,

али и као идејну водиљу каснијих родољубивих химни, од којих 

________________

2 Ibid., стр. 18.
3 Ibid., стр. 22.
4 Ibid., стр. 23.
5 Ibid.
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је једна од најупечатљивијих песама Разговор с увученом

српском заставом у мађистрату новосадском, коју је Костић

спевао 1869. године. 

Сваком уметничком делу Лаза Костић је приступао аналитички

и постављао се као врсни познавалац свих стваралачких

поступака. Однос према музици се посебно може видети у

његовим позоришним критикама, у којима он посвећује пажњу

не само драмском тексту, него и глумачким улогама,

сценографији и музици. У приказу у 23. броју Матице из 1865–

1866. године писац је описао концерт мађарског виолинисте

Едија Ремењија. У мајским бројевима Матице из 1866. године

Костић је у чак два наврата давао приказ Ремењијевог концерта.

Оба пута прикази су непотписани, тако да остаје делић сумње

да ли су то заиста Костићеви прикази. Ипак, Јован Грчић тврди

да је други приказ Шта је ново у Новом Саду? недвосмислено

дело Лазе Костића, на шта указују дијалошка форма текста, по-

хвални описи Београда, Новог Сада и специфичне синтагме као

што је, на пример, „гуслар мађарски“.6 Касније и Младен Леско-

вац потврђује да је овај приказ заиста Костићев.7 Потом, Костић

је у 39. броју листа Позориште из 1891. године писао о Чеху

Франтишеку Ондричеку.8 Костићев блиски пријатељ доктор Ра-

дивој Симоновић наводи да су се подаци о Костићевим музич-

ким рецензијама појављивали у јавности захваљујући Јовану

Грчићу који је у својим текстовима истицао Костићево интересо-

вање за ову област уметничке критике.9

У есеју Сан на јави Јована Суботића, из 1870. године, Костић

даје критички осврт на истоимену представу, одиграну у Српском

народном позоришту. Након исцрпних коментара о садржају

драме и њеном комерцијалном карактеру, он на крају приказа

хвали композитора Аксентија Максимовића следећим речима: 
________________

6 Младен Лесковац, текст: Позоришне критике Лазе Костића у: О Лази Костићу,

Београд, 1978, стр. 165.
7 Ibid.
8 Др Радивој Симоновић, Успомена на др Лазу Костића,  Нови Сад, 1986, стр. 66.
9 Јован Грчић, чланак: Лаза Костић као позоришни критичар, у листу Браник бр.

271, 25. децембар 1910. године (7. јаунар 1911. године), наводи листове у којима је

Костић објавио поменуте критике. 
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„Композиција мађистора А. Максимовића заслужује сваку хвалу,

мада по природи либрета не може представљати никакве му-

зичке целине, ал’ у песми крунисаног збора има доста чувства,

а у завршном лику складног и мелодичног полета.”10

Поменимо само да је управо исти Аксентије Максимовић убрзо

компоновао и три песме за Костићеву драму Максим Црнојевић.

Евидентно је да се Костић, пишући поезију и прозу, паралелно

бавио синергијом различитих уметности, желећи да их прожме,

укрсти и успостави неопходан али оригиналан склад. Анализи-

рајући Костићеву теорију укрштаја у уводном тексту Костићевој

књизи, Предраг Вукадиновић пише да је „Костићева намера

била један систем естетике чија је средишна категорија лепота,

па је за њега од особитог интереса било једино да основни прин-

цип дијалектике доведе у везу с естетском облашћу“.11

У конкретнијем светлу, бавећи се почецима стварања Костиће-

вог драмског опуса, Радомир В. Ивановић на следећи начин ука-

зује на Костићев систем естетике, систем начела: „Костића је,

након искуства са Максимом Црнојевићем, живо интересовао

однос фолклорне и уметничке имагинације, потом однос природ-

ног и вештачког/књижевног језика, у теоријској, као и однос

језика старијег књижевног наслеђа према савременој књижевној

продукцији, у примењеној равни, јер се ради о категоријама које

улазе у његову теорију укрштаја.“12

Сâм Костић је покушао својевремено да напише либрето за

оперу, коју би затим компоновао његов пријатељ др Јован Пачу.

У писму Пачуу, послатом у Беч 15. јуна 1879. Године, он пише

да има намеру да напише „либрето за оперету, или ако хоћете,

за комичну или фантастичну оперу – засад у три чина. Тема је

Гетеова Бајадера (Der Gott und die Bajadere), само с том разли-
________________

10 Лаза Костић, Одабрана дела II,  Нови Сад – Београд, 1972, избор и редакција: Мла-

ден Лесковац, прилог: Сан на јави Јована Суботића из 1870; стр. 292–296.
11 Предраг Вукадиновић, прилог Философска концепција Лазе Костића, у књизи:

Лаза Костић: Основно начело. Критички увод у општу философију, Београд, 1961,

стр. XVI. 
12 Радомир В. Ивановић, есеј Лаза Костић као аналитичар глуманки  – Балканска

царица; у књизи: Обнова поетског говора, Подгорица 1995, стр. 90.
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ком што мој либрето почиње онде где Гете свршава. За музи-

калног ортака наумио сам замолити Вас још пре него што сам

се састао с Митом. Предмет је врло згодан, да се могу уплести

све источне мелодије, па и српске, макар ил’ управо баш зато,

што мислим, да ће ствар, ако нам пође за руком требати изнети

на велики вашар тј. у Париз. Тога ради изабрао сам француски

језик за текст. Први чин је скоро готов...“13 Костић познаје попу-

ларну праксу композитора тог времена, упућује на цитат и об-

раду источњачких мелодија у оперети, жели да учествује у

креирању популарног књижевно-музичког дела.  Нажалост, до

ове сарадње између Костића и Пачуа није дошло, о чему може

више да се сазна у тексту књижевног теоретичара Зорана Ве-

љановића.14 Могло би се закључити да Пачу није био задовољан

понуђеним Костићевим комичним либретом оперете, док је на-

ционални садржај Поповићевог комада с певањем, иначе попу-

ларног жанра тог доба, и те како за њега био пун покретачких

идеја.

Ипак, Костићево настојање да се у његовој драми нађе и му-

зичка уметност реализовало се кроз три нумере које је Аксентије

Максимовић уткао у драмски комад Максим Црнојевић, који је

1866. године објавила Матица српска. Дело је доживело велики

успех, а након премијере, како нико није написао приказ пред-

ставе, Костић је то урадио сâм, кришом. Подаци говоре да је

своју критику ове представе објавио у Летопису Матице српске

1869. године, у броју 33, одy 30. новембра, на стр. 779–781, по-

тписавши се шифром оy (омикрон, ипсилон). Такође је познато

да је Лаза Костић, међу бројним критикама и приказима, написао

5. 2. 1885. у Neue Freie Presse критику Балканске царице, драме

Николе I Петровића Његоша, и потписао се са Риенци, именом

познатог револуционара из истоимене Вагнерове опере. Костић

је имао у виду Вагнерову оперу коју је имао прилике да чује у

бечкој опери. Младен Лесковац пише да је песника „Риенци про-

сто опседао и као Вагнерова музика и као Балверов текст. 
________________

13 Зоран Вељановић, Др Јован Пачу 1847–1902, књига 8, Нови Сад, 2003, стр. 72–73.
14 Ibid.,  82–83.
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Уопште, Лаза има извесну стихијску сличност са Вагнеровим за-

носом, Вагнеровим свеобухватом света у симфонијско трепе-

рење и дрхтаве музичке плиме и осеке“.15

                          

2. Костићев однос према музици у његовим филозофским

делима

2.1. Образовање – пут ка професионалним укрштајима

Лаза Костић завршава основну школу у Ковиљу, потом немачку

школу у Панчеву, па Новосадску гимназију. Године 1855. уписује

се у Вишу (немачку) гимназију у Будимпешти, у којој поред кла-

сичних језика, латинског и грчког, учи француски, немачки и енг-

лески језик. Правни факултет уписује 1859. године у Пешти, а

завршава га 1864. године. Две године касније је докторирао из

правних наука, докторат је написао и одбранио на латинском

језику.16 Након тога се запошљава у Новосадској гимназији као

професор латинског и немачког језика. Дакле, од 1855. године

до првог запослења, Костић је показао изузетан научни потен-

цијал, с једне стране посматрано. Али, у том десетогодишњем

периоду почео је и да пише песме. Када је написао песму на не-

мачком језику свом омиљеном професору из Новосадске гимна-

зије, Јовану Ђорђевићу, професор га је прекорио да треба да 
________________

15 С. Винавер, Заноси и пркоси Лазе Костића, Београд, 2005, стр. 103.
16 Најновије податке о постојању и судбини докторске дисертације износи Жика Бујук-

лић, професор Правног факултета у Београду. Он је открио да прави назив Костићеве

дисертације није Theses e scientiis jуriticis et politicis, kako se do sada mislilo. Он је у Ар-

хиви Матице српске у Новом Саду пронашао Костићеву диплому са називом дисер-

тације: Dissertatione De Legibus Serbicis Stephani Uros Dusan – Дисертација о српском

законодавству Стефана Уроша Душана. Овај докторат Костић је одбранио 1. маја

1866. године на Краљевском универзитету у Пешти. О томе, као и о Костићевим текс-

товима из поља правних наука, много интересантних података даје новинарка Алек-

сандра Петровић, у листу Политика, у следећим текстовима: Откривена докторска

диплома Лазе Костића – лист Политика бр. 37405 година CXIV стр. 1 и 8, од 28. 12.

2017. године; потом у прилогу Мистерија Лазиног доктората – у броју 37407 година

CXIV стр. 8, од 30. 12. 2017. године; затим, ту је текст Лаза Костић преводио Пандекте

за Свеучилиште у Загребу – са стр. 8, у брoју од 9. 01. 2018, као и текст Право није

трпело Лазин поетски језик, са стр. 8, од 10. 01. 2018.
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пише на српском језику и упутио га да чита Српске народне

пјесме Вука Ст. Караџића. Тако почиње Костићево „дружење“ са

Вуком и окретање српској традицији. Своје прве песме објављује

у новосадској Седмици, потом објављује у Србском летопису

Матице српске, затим у тек основаној Даници Ђорђа Поповића,

па у Змајевом Јавору, као и у алманаху Преодница, који су

српски ђаци, и Костић међу њима, заједно са Костом Руварцем,

основали 1861. године у оквиру истоимене дружине. Осим пи-

сања, Костић се бави и превођењем. Шекспир му је био изузетно

инспиративан писац и заузима подједнако важно место у гале-

рији његових омиљених стваралаца: Хомера, Софокла, Дантеа

и Марлоа. У вези са Шекспировим делима, посебно га привлаче

драме, те преводи сцене из драме Ромео и Јулија и 1864. орга-

низује прославу тристагодишњице Шекспировог рођења. О Ко-

стићевом превођењу Шекспирових дела водила се велика

полемика, о чему су писали, између осталих: Богдан Поповић,

Јован Скерлић, Милан Савић, Владан Ђорђевић, Миша Димит-

ријевић, Станислав Винавер. Посебно оштро су га критиковали

Б. Поповић и Ј. Скерлић за погрешан превод и тумачење дела.

Скерлић пише да Костић у Шекспировом делу није нашао „онај

моћни реализам, ону интензивну поезију, ону као море дубоку

психологију, дубоко познавање људског срца и гвоздену енг-

леску логичност“.17 Поповић је отворено оптуживао Костића да

не зна енглески и да је потребно одбранити Шекспира од њега.

У одбрану Л. Костића Станислав Винавер је написао да „Богдан

није пружио права доказа: да су стихови у преводима Лазе Ко-

стића неприкладни. Ми знамо да су ти стихови на махове из-

врсни, најчешће сасвим блиски Шекспировој дикцији, а врло

често и генијални и баснословни, у чудесном сплету српских ак-

цената, полуакцената и српских мелодијских прелива. Све је то,

покаткад, опоро па и немушто, па и рогобатно, бомбастично и

разбарушено – такав је Шекспир, такви смо и ми – а такав, на-

равно, није био испеглани Шекспир, кад су га преводили, у глат-

ком александринцу, за ’Француску комедију’.“18

________________

17 Миодраг Радовић, Лаза Костић и светска књижевност, Београд, 1983, стр. 115.
18 С. Винавер, op. cit., стр. 545.
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Осим поменутих превода, Костић тематски повезује личности

Шекспира и Вука, објављујући тим поводом песме: О Шекспиро-

вој тристагодишњици, На парастосу Вука Ст. Караџића и Бе-

седа.

2.2. Два филозофска и естетичка дела

Из наведених биографских података види се да се Костићева

ерудиција укрштала са његовoм маштoм, тражећи пут ка фор-

мирању сопствене естетике. О томе Предраг Вукадиновић, у

предговору Костићевој филозофској књизи Основно начело, у

тексту Философска концепција Лазе Костића у поглављу Ро-

мантизам и хеленизам пише: „Костић је имао једно типично хе-

ленско схватање и осећање света којим је обојен цео његов

романтизам. Ако романтизам значи једну окренутост уназад,

оријентацију према прошлости која се узима и као идеал за бу-

дућност, онда је он поклоник романтике коју је најпрецизније на-

звати класичном. Јер, Костић се на прошлости двоструко

оријентисао, па је из света нашег националног епа покушао да

сагледа живот старе Хеладе и да ту потражи порекло и основе

своје духовне егзистенције.19 Под медитеранским сунцем је

нашао себи сродног мислиоца, па је на пламену његове ватре

исковао своју мисао у целовити философски систем.”20

Радомир В. Ивановић, анализирајући поменуту Костићеву

филозофску расправу, пише следеће: „Истицањем у први план

‘закона природних’ и њихове интеракције са ‘највишим задацима

ума’ аутор настоји да дефинише једну од средишних идео-

графских оса филозофије и психологије магичног романтизма. 
________________

19 Лаза Костић, Основно начело. Критички увод у општу философију; предговор на-

писао и текст редиговао Предраг Вукадиновић, 1961. Београд. Ово издање рађено

је према издању из 1884. године, које је прештампано из 138. и 139. свеске Летописа

Матице српске. У новијем издању извршена је блага редакција Костићевог текста,

која се углавном састоји у измени неких застарелих термина и у стилској интервен-

цији када је захтевала јасноћа реченице.
20 Потпунији приказ песниковог припадништва стилској формацији романтизам ела-

борирала је Јелена Косановић у књизи Лаза Костић и естетика романтизма, Бео-

град, 1998.
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Ради се о односу материје (којом се баве природне науке), духа

(којим се баве филозофија и уметност), као и енергије (Костић

каже ‘покрета’), при чему има на уму не само ‘паралелограм

снага’ природног и друштвеног развоја него и ‘поларитет’ као

начело бинарне опозиције. При томе аутор разложно размишља

о ‘путу навише’ (који оличавају ‘силе дизалице’) и ‘путу наниже’

(који оличавају ‘силе претежнице’). Костић је дубоко убеђен да

се у потпуности не могу ‘задовољити неодољиве жеђи за

познавањем свега, оне потребе за разумевањем свега, што је

урођено човеку у мозгу’.”21

У Вукадиновићевом тексту Хераклит и светска драматика

истиче се: „У философији Лазе Костића претеже метафизички

интерес, па се као основни задатак његовог теоријског

расправљања поставља проблем бића и загонетке света...“22

Према наводима Вукадиновића, за Костића, метафизички

проблем света има „практични значај: друштвени, религиозни и

морални. Костићева мисао у основи је систематична и

практична: он настоји да пронађе један основни принцип на

основу кога би се дао уредити и рационализовати цео живот;

постоји, каже, метафизичка потреба у човеку и она је гонила све

мислиоце да према последњој „откровеној тајни“ уведе „друштво

по вери, закону, обичају, по мисли, по чувству“.23

Практично, с једне стране Костић је писао песме, поеме, баладе,

приче и драме у којима је певао о сопственом доживљају спо-

љашњег света и људске интиме, а с друге стране су га окупи-

рала научно-филозофска питања о постојању света. Коначан

резултат није зависио само од његових креативних способности,

него и од општих политичких прилика и етичких начела. Брига о

Српству, снажан талас слободарског духа преплавио је и Ко-

стића, те је он тежио да негује тај дух у својим делима. Окретао 

________________

21 Радомир В. Ивановић, есеј Филозофска, естетичка и поетичка опредељења

Лазе Костића (Прилог компаративистици), у: Писци и посредници, Нови Сад, 2011,

стр. 11–12.
22 П. Вукадиновић, Философска концепција Лазе Костића, у: Лаза Костић: Основно

начело, op. cit., стр. X. 
23 Ibid.
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се природним појавама које су га пратиле из детињства, али је

у заштити српског такође желео да иде у потрагу за исконским –

то је тражио у српским народним песмама. 

У одељку Увод, обимне естетичке расправе Основа лепоте у

свету с особитим обзиром на српске народне песме, Костић

пише да су се многобројни мислиоци одувек трудили да „докуче

начин постанка и опстанка овога света, да пронађу и познају за-

коне, што проузрокују, рађају и уништују све појаве. У тој борби,

у тој најпоноснијој тежњи својој неће човечији дух никад застати,

докле год не наиђе на последњи и први закон, из кога је све по-

стало, што је год у свету, докле год не открије последњу тајну

створења.“24

Бавећи се основном мишљу о постанку света кроз мудрости Ста-

рих Грка пре свега, а потом и француских и немачких филозофа

(пре свих Канта), Костић је тражио своју теорију о постанку

света. Усвојио је идеју хеленских мудраца о укрштају супротно-

сти, о томе да ће најбоље резултате у науци дати синтеза де-

дуктивне методе (из општих, постојећих закона извући

појединачне појаве) и индуктивне методе (из познатих појава –

општи закон). Његов животни закон је закон „симетрије и укр-

штаја“. Он пише да „симетрија збиља није ништа друго, него про-

тивност у складу“, наводи грчку реч „хармонија“ и пише да „већ

у самој грчкој речи армонија нагиње корен у неки присенак про-

тивности и борбе“, и да „тај појам сложне противности, удружене

премости, плодног укрштаја, рекао би Дарвин, тако је старода-

ван у свих народа...“25 Његово сопствено начело свобухватног

постојања света базира се, на глобалном нивоу, на укрштају си-

метрије и хармоније. У својим разматрањима Костић о симетрији

пише: „Симетрија је здружење, састав противности два дела,

управо две половине једне целине, или два или више предмета

који се налазе један према другом, у простору, а и у времену. У

симетрији се паралелограм снага појављује чулима, оку или уху. 

________________

24 Лаза Костић, Основа лепоте у свету с особитим обзиром на српске народне

песме, Летопис Матице српске, књига 121, Нови Сад, 1880, стр. 1.
25 Ibid., стр. 9.

66 Ана Зечевић



У ње влада исто начело што у динамици удешава притег и одбој,

атракцију и репулсију, центрипеталну и центрифугалну снагу,

што одређује размере у клаћењу клатна, што проводи зраке или

трепте у појава светлости, топлоте и звука; исто начело госпо-

дари појавама поларитета у електрици и магнетизму.

Исто то начело преведено у облик, у форму, то вам је симетрија,

било да се приказује у простору, као у кристалу, у живих ство-

рова и у производа виђене уметности, било у времену, као што

је у песништву и у музици“,26 дајући и графичко решење:    > < .

Он такође разматра појам и појаву хармоније и о томе, између

осталог, пише: „Хармонија је сасвим особита појава основног на-

чела укрштаја, или, укрштај у одређеном, центрипеталном виду,

склопљен крст.“27 Такође пише да „хармонија није ништа друго

до изврнута, или боље склопљена симетрија; и обрнуто: симет-

рија је изврнута, или боље расклопљена хармонија“. И за-

вршава: „Хармонија је синтеза симетрије. Симетрија је анализа

хармоније“,28 дајући и графичко решење:     >> .

Лаза Костић истиче да би наука и уметност његовог времена, на-

звани симетријом, требало по класичном именовању старих Хе-

лена да се зову хармонијом. Реч „симетрија“ је грчког порекла –

потиче од речи „symmetria“, што значи равномерност, слагање,

равномеран однос појединих делова целине, супротна склад-

ност, супротно слагање. Реч „хармонија“ – потиче од грчке речи

„хармонíа“ и значи склад, складност, сагласност. Друго значење

ове речи је музичко – „спајање различитих тонова у складну це-

лину; сви акорди у једном вишегласном музичком ставу; прави-

лан однос између појединих тонова музичког комада; наука о

хармонији или хармоника – наука о законима по којима се ства-

рају и везују акорди“. Треће значење ове речи је фигуративно –

слога, слагање, подударање.29

________________

26 Ibid.
27 Лаза Костић, Основно начело. Критички увод у општу философију, op. cit., стр. 14.
28 Ibid. 
29 Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Београд, /s.a./, репринт  1. издања

из 1937. године. О симетрији пише на стр. 816, док о хармонији пише на стр. 964.
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Анализирајући претходне Костићеве наводе у уводном тексту

Костићевој књизи, Предраг Вукадиновић пише: „Костићева на-

мера је била један систем естетике чија је средишна категорија

лепота, па је за њега од особитог интереса било једино да ос-

новни принцип дијалектике доведе у везу с естетском об-

лашћу.“30 С тим у вези, већ у циклусу песама Прометејски пркос,

у песми Стварање света из 1859. године, песник пише о Бо-

жијој прoмисли да створи Сунце, звезде, Месец и Земљу. Пи-

шући песме, он стварању света не приступа научно,

дарвиновски, како чини у претходно наведеној студији, већ има-

гинарно, пратећи свој уметнички доживљај. Тако се у циклусу

Космичке песме – Укрштај писац бави „хармонијом сфера“, раз-

вијајући нит укрштаја природних појава са општим космичким за-

конима којима се не зна тачно научно порекло, тј. које имају

Божије универзумско порекло.

Може се уочити да се Костић у својим филозофским и естетич-

ким делима бавио појавама из природе, законима физике, сле-

дећи, као и већина младих интелектуалаца тог времена,

Дарвинову теорију постанка. С друге стране посматрано, про-

учавајући немачке и француске филозофске ауторе, песник се

водио идејом да појаве из природе пренесе на свој лични дожив-

љај, духовни и чулни, а потом и на неки други ниво, и то је учи-

нио пре свега у својим песмама. Он је у великој мери проучавао

Гетеове наводе, његове природњачке списе, метаморфозу би-

љака и животински свет и тежио је да „природу осети по своме,

присном што потпуније, са извесном разгранатошћу чисто естет-

ске маште, која носи и води човека“.31

2.3. Костићев приступ звуку и музици

Костићеви коментари о музици базирају се такође, пре свега, на

проматрању и анализи појава из природе. У другој глави књиге

Основа лепоте у свету с особитим обзиром на српске народне 
________________

30 П. Вукадиновић, текст: Философска концепција Лазе Костића, у: Лаза Костић:

Основно начело. Критички увод у општу философију, Београд, 1961, стр. XVI.
31 С. Винавер, Заноси и пркоси Лазе Костића, op. cit., стр. 18.

68 Ана Зечевић



песме. Укрштај у појавама анорганске природе, бавећи се

појавама у физици, Костић закључује да је уплив особина звука

„врло мален у природи, особито према светлости, ал’ му је доста

широко поље у развитку човечијег духа, у свирци...“32 Костић за-

кључује да је та свирка резултат укрштаја супротних складности,

на пример, лупкања у дирке и добијања пријатног тона. На исти

начин песник описује хармонију као резултат процеса у којем гус-

лар гуди и више тонова спаја у једну целину. 

У поменутом тексту, такође, писац се окреће псећем лавежу

којим пас подржава музику када је чује,33 као и песми птица, те

указује на супротост неугледног изгледа птице и њеног великог

певачког потенцијала – супротно слагање, тј. симетрија. О томе

пише следеће: „И лепота певања се противи како величини и

снази птице, тако и шаровитости перја јој“,34 мада има изузетака

(навео је птицу Менуру Алберти која је и велика и лепо пева).

О славују каже: „Како је мален, како је ненакићен, како је неоде-

вен, како је неугледан! Сав се изгубио у песми. Сву шаровитост,

све преливне одсјајке, сву дивоту сунчеву збио је он у своје не-

исцрпиво грло, у своје дивно прижељкивање!“35 Такође пише:

„Па зар није и људски славуј, зар није и песник истог значаја,

исте судбине? Зар не би и он, као и пернати му другар, у јединој

бризи за својим рођеним, неумрлим, душевним благом, занема-

рио тековину, која с поља живот одржава? А у човека је, по до-

садашњој уредби друштвеној, имање, тековина оно што је у

птице перје; јер довољна тековина ујемчава ону угодност, што

је нужна, да се слободно развије, да се негује и одржи снага и

здравље тела. Песник, бар лирски песник, нема ни времена ни

воље, да се брине о тој страни свога живота; његова је брига сва

о песми, којом хоће женици да угоди, којом хоће да весели, да

усрећи свет. За то су први, највреднији песници, у најпесмови-

________________

32 Л. Костић, Основно начело. Критички увод у општу философију, op. cit., стр. 20.
33 Ibid., стр. 23.
34 Л. Костић, Основа лепоте у свету с особитим обзиром на српске народне песме,

op. cit., књига 122, стр. 8.
35 Ibid., стр. 9.
36 Ibid., књига 122, одељак Кичмењаци, стр. 9–10.
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тијем међу млађим народима, у Срба, – гуслари, слепци, про-

сијаци.“36 Треба напоменути да је Костић у свом раду истакао

три последње речи нешто крупнијим словима, чиме је подвукао

значај гуслара, слепаца и просјака у ширењу певане народне

мисли. 

У својим филозофско-научним разматрањима Костић сублимира

песму стихова и мелодије, садржану у гусларевој најчешће при-

поведачкој изведби, потом у молби – молитви просјака и слепих.

Песми приступа као вештини која се, у појединачним слу-

чајевима, може научити, као што птица кôс, а у мањој мери и

славуј, може да научи песму која му се више пута пева. Пас

често лаје, неко каже, да завија, а Костић мисли да подражава

музику коју чује од верглаша, или коју праве звона цркве. Каква

својства песник даје птици у својој креацији? У песми Певачка

’имна Јовану Дамаскину, „Бог сфера“ је заједнички Бог – небес-

ким сновима, целокупној „звучној сфери“ коју, између осталих,

чине грмљавина, земаљска тишина, клетве, песма птица. Звекет

поломљених окова симболише пораз, а свирка гусала је „побе-

допој“. У другој песми: На парастосу Вука Ст. Караџића, у по-

следњим стиховима, као мотив славе Вуку помиње се песма „од

небескога гусле јавора“ и свевишња музика коју изводе „дуси на

гусле“.

У другом делу раније поменуте књиге, одељку Човек, Костић се

бави постанком човека и сисара, имајући у виду научна достиг-

нућа пре свега немачких научника. Разматрајући део по део

људског организма и њихова чула, посебно место даје чулу

слуха, у поглављу Б: Ухо. Он сматра да у увету долази до

својеврсног укрштаја – звука, који је резултат валовитог покрета

ваздуха или другог тела, и – преноса тог звука у путању која је

попречна са правцем звучних таласа. Костић стога закључује „да

ће и строј, који поседује осетак и сазнавање звука, бити удешен

по начелу укрштаја. Тако и јесте.“37 Тај „строј“ у Костићевој, пет-

наестак година раније написаној поезији, може бити птица, цвет, 
________________

36 Ibid., књига 122, одељак Кичмењаци, стр. 9–10.
37 Ibid., књига 123, пети чланак – Чула, стр. 22.
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човек. Тако у песми Славуј и лала из 1863. године, песма је љу-

бавно средство, вапај који славуј упућује лали:

„Рашири руке, а груди нежне

мирисом жестоким скри,

као што су моје жестоке песме

што од њих поноћ ври.

Колико зора, колико ноћи,

у песми само бдим,

и опет имам с чиме ти доћи,

и опет имам с чим!“38

У цитираној песми, коју је Костић спевао у стилу немачког пес-

ника Хајнриха Хајнеа, славуј је свестан свог божанског квали-

тета, он пева лали да би му се она потпуно отворила и

замирисала свом снагом. Али, до таквог укрштаја не долази, јер,

како лала пева: „Мириси моји твоје су песме...“ и оно чиме се

брани:

„Како те лала жестоко љуби,

кад би отворила лис’,

сву уједанпут сву милину би,

сав би ти дала мирис.“39

У родољубивој песми На парастосу Вука Ст. Караџића из 1864.

године, Костић песму третира као средство продужења Вукових

мисли и речи:

„Да, још је жив! У грудма нам је жив,

из речи наших и он говори,

уз песме наше припев нам је он...“40

________________

38 Лаза Костић, Изабрана дела (Песме, драме, есеји), Београд  2006, стр. 31.
39 Ibid., стр. 31.
40 Ibid., стр. 38.
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У својим научним разматрањима, пак, Костић закључује да је

„строј уха удешен по начелу укрштаја; ал’ да једно ухо није ни-

како укрштено са стројем другог. Тај недостатак до највишег раз-

витка нашег основног начела савлађује природа у склопу

најдивнијег строја створења, у оку.“41 Такође пише: „Само јед-

нога не нађосмо нигде. Нигде више у природи нема тако простог,

тако јасног, очевидног, опипљивог доказа, да је најпростији жљеб

и најузвишенија певачка и свирачка армонија у основи једна те

једна ствар. Нигде се више природа неће наканити, да нам по-

каже, како је кадра најједностручнијом, најпримитивнијом армо-

нијом омирових брвана и жљебова, као што видимо да је по њој

удешен чекић и наковањ у уху, да нам тим простим чином укр-

штаја омогући примање и пријање, уживање и разумевање оне

најстројније армоније, да нам примакне и присвоји онај најраз-

складнији склад, онај божанствени ’причат’, што нам избија из

Бетовенових соната и сродних створова свирачке уметности.“42

Ипак је Костић научним феноменима прилазио донекле „роман-

тичарски“, покушавајући да објасни природне појаве научним по-

ставкама, а у недостаку чињеница „уметнички занесено“. На

исти начин је покушавао да објасни појаве у уметности. У есеју

Опет један идеал славујев песник не даје конкретне описе и ту-

мачење Змајевог песничког језика, већ лепоту Змајеве песме и

његово песничко умеће тумачи на следећи начин: „Занос, пес-

нички или уметнички занос, обично долази на јави и прекида

јаву, уноси у јаву нешто што је више налик на сан...“43 Сличан

приступ Костић је применио и у тумачењу људских слушних ре-

акција и рефлексија, те је у опису Бетовенове музике, аргумен-

тујући њену пријемчивост код слушалаца, у недостатку јачих

научних аргумената користио синтагме „божанствени причат“ и

„најразскладнији склад“.

________________

41Л. Костић, Основа лепоте у свету с особитим обзиром на српске народне

песме,  op. cit., књига 123, стр. 24.
42 Ibid.
43 Л. Костић: Изабрана дела (Песме, драме, есеји), Београд 2006, стр. 204.
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Имајући у виду претходна разматрања Костићевих поетских це-

лина и његових навода, евидентно је да је Костић музику из при-

роде, као и уметничку компоновану музику, објашњавао из два

угла: као резултат физичког дејства природних појава и као про-

извод јединствене стваралачке имагинације. На сличан начин о

томе пише естетичар Роман Ингарден, који класификује три типа

временски одређених категорија: 1. људи и ствари, 2. процеси и

3. догађаји, те у оквиру ових категорија смешта музику, анали-

зира њене особине, посматра начине њеног живота, односно из-

ведбе. Пише о томе следеће: „Видимо: музичка дела која нам се

у свакодневном животу чине као нешто добро и свестрано по-

знато, с којима свакодневно општимо  као са добрим пријате-

љима, која за нас представљају обичан и природан део

културног света који нас окружује – суочена са овде набаченим

тешкоћама, постају нешто загонетно, чија нам је суштина и по-

стојање сада потпуно нејасно. Зар нам повод за то нису дала

она преднаучна убеђења која су нас до ових проблема довела?

Зар према томе не треба, пре свега, критички размотрити сва

уверења и покушати да она буду исправљена или уопште од-

бачена?“44 Он наводи да је „свако извођење неког музичког дела

извесно индивидуално протицање (процес) које се развија у вре-

мену и које је једнозначно у њему смештено“.45 То значи да се

свако дело у одређеном времену изводи само једном, на једин-

ствен начин и у јединственом трајању. Свако ново извођење није

понављање, јер се изводи у новом времену. Код снимљене му-

зике то извођење у новом времену је идентично, док је у изво-

ђењу „уживо“ сигурно у неком аспекту бар мало измењено. У

Костићевом схватању, свака изведена музика, она коју је чуо

било као појаву из природе било као резултат људског изво-

ђења, јесте максимално теоријски рашчлањен резултат физич-

ких укрштаја са недефинисаним границама духовних сфера. 

________________

44 Роман Ингарден, Онтологија уметности (Студије из естетике), Нови Сад, 1991,

стр. 9.
45 Ibid., стр. 10.
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Песник приступа музици са становишта „аналитичког при-

ступа“,46 како естетичар Мишко Шуваковић објашњава, принципа

заснованог на „претпоставкама и интенцијама истраживања

(претраживања) односа кореспонденције значења музике и

значења теорије језика“,47 тј. на сагледавању музике, смисла,

значења и теорије језика (филозофије језика, семиологије и се-

миотике). 

Паралелно с „аналитичким“, Шуваковић објашњава и „синте-

тички приступ смислу, значењу, филозофији и музици“48 у којем

се полази од „једног сасвим одређеног и негованог искуства

’самог’ (непосредног) слушања музике и веома непосредног

мишљења у филозофији и музици“.49 Ингарден пише да је свако

извођење музичког дела  пре свега акустички процес који се оди-

грава скоро истовремено са процесом који изазива уметник.50

Управо Костић полази од Дарвинових поставки о звуку, као и од

тумачења великог броја научника – физичара, акустичара који су

се бавили теоријом звука. Мисли се на уметничко, надахнуто ин-

терпретирање акустичких записа, а Костић то објашњава кроз

песму славуја као процес у којем се ресица у грлу покреће путем

телесне снаге док је лепа мелодија плод физиолошких предиспо-

зиција птице, али и њене Божанске лепоте, нечег научно необјаш-

њивог. Ипак, филозоф и естетичар Масимо Дона указује на вечити

недостатак у перцепцији дела које се тренутно слуша, према Ин-

гарденовим разматрањима – објективног и појавног, као и оног

које постоји у слушаоцу као „утишана успомена“.51 Дона истиче и

доживљај музике, пишућу да је „чињеница да музика увек на чист

и прецизан начин исцртава димензију сфере која је с њом у вези,

дајући највећу прецизност димензији иначе препуштеној неодре-

ђености и произвољности својственом срцу“.52

________________

46 Мишко Шуваковић, прилог Синтетички и аналитички приступ значењу и смислу

музике, у: Музика кроз мисао, зборник радова, Београд 2002, стр. 33.
47 Ibid.
48 Op. cit., стр. 28.
49 Ibid.
50 Р. Ингарден, op. cit., стр. 11.
51 Масимо Дона, Филозофија музике, Београд, 2008, стр. 26.
52 Ibid., стр. 93.
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Имајући у виду претходно разматрање, потребно је осврнути се

на поезију Лазе Костића. У песми из 1872. године, Међу звез-

дама (Вилованка), он сублимира у хармонији сфера: ваздух,

звуке из природе – песму славуја и реч свих вера (у Ингардено-

вим разматрањима су акорди, мелодије и други музички еле-

менти – „звучни предмети“53 помоћу којих се  слушаоцу стварају

„слушни изгледи“).54 Да ли је Костић мислио на хармоније сфера

и када је у поеми Santa Maria della Salute, насталој 1909. године,

писао о укрштају рација и емоција кроз стихове „Две се у мени

побише силе, /мозак и срце, памет и сласт“; или о укрштајима

појава у природи, у стиху „ко песма славља у зорин свит“? Си-

гурно да јесте. 

2. 4. Конвенција, оригинал и прерада – у Костићевом стварању

Иако за Лазу Костића важи констатација да се у свом књижевном

опусу углавном држао „патриотске реторике“ и „реторичког

фонда романтичарских стилских конвенција“,55 ипак је и одсту-

пао од истих. Неретко је Костић у својим књижевним делима екс-

периментисао са књижевним алатом – ритмовима, римама,

кованицама, променама речи, „свакојаким техничким екстрем-

ностима и мајсторијама“,56 ослушкујући њихово трајање,

звучење и значење. Својевремено Костићево инсистирање на

јамбском стиху у преводу Шекспирове драме изазвало је бујицу

критика његових превода од стране врсних књижевних теоре-

тичара, нарочито Богдана Поповића, који је тврдио да осим не-

познавања енглеског језика, песник не влада ни језичким

законитостима и да својим преводима квари оригинални текст.

Костићева одбрана била је да песниково дело треба да се пре-

води онако како би је опевао Србин, ма колико то рогобатно 

________________

53 Р. Ингарден, op. cit., стр. 11.
54 Ibid.
55 Татјана Марковић, есеј Дискурси српског музичког романтизма, у: Историја

српске музике (Српска музика и европско музичко наслеђе), стр. 157.
56 С. Винавер, op. cit., стр. 114.
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звучало. С друге стране, није се увек придржавао тога, прорадио

би у њему „пркос, инат“,57 те сазнање „да је он Лаза Костић“,58

па би и променио нешто у преводу у складу са, по њему, бољом

кованицом или метафором, оном која „боље одговара стихији

српског језика“.59 Ипак, колико год био добар и јавно прихваћен,

сваки превод представља врсту прераде оригиналног дела, и ма

колико превод био прецизан, то је ипак ново рухо оригиналног

обрасца који се, када се представља, доживљава на нов начин.

Етномузиколог Димитрије О. Големовић, пишући о обрадама на-

родних песама, стаје у одбрану сваке врсте разраде и над-

градње народних цитата, сматрајући да обраду цитата треба

схватити „искључиво као његов развој“,60 као начин да тај мело-

дијски запис настави да живи у новом руху и у новом времену.

Слично би се односило и на партитуру у којој је записана музика

која се, како пише Масимо Дона, одражава у „увек различитом

бићу“.61 У вези са тим, а на музичком пољу, музиколог Соња Ма-

ринковић наводи да се у анализи композиције могу разликовати

„фонематички“ и „интонациони ниво звучних елемената“.62 Први

ниво се односи на „фонеме“63 – „најмање јединице фонолошког

система које утичу на значење речи“,64 и то су јединствене, не-

променљиве језичке и говорне мере, док се други ниво односи

на променљиве мере – „ритам, тембр, мелодику, артикулацију и

јачину“ (ритам, тембр и динамика су и део говора).65 У процесу

компоновања природно је да се композитори труде да наведене

променљиве мере буду у служби језика, да прате природну ок- 

________________

57 Ibid., стр. 412.
58 Ibid.
59 Ibid.
60 Димитрије О. Големовић, прилог ’Рад’ са текстом у песми – развој или деграда-

ција народног певања?, у: Симпозијум Мокрањчеви дани 1994–1996, Неготин,

1997, стр. 240.
61 М. Дона, op. cit., стр. 27.
62 Соња Маринковић, прилог Хорско стваралаштво Милана Михајловића, у: Тради-

ција као инспирација, Зборник радова са научног скупа (15–16. април 2011), Бања

Лука, 2011, стр. 207.
63 Ibid.
64 Ibid.
65 Ibid.
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ситонију и баритонију говора, али неретко се ова два нивоа и не 

поклапају, те је музичким средствима оригиналан поетски текст

промењен, прерађен (баш као што је и Костићев превод –

својеврсна прерада Шекспирових комада). 

Постоје и друге баријере које, у одређеној мери, ограничавају

уметника у процесу стварања или га усмеравају на одређени

принцип стварања. Композитор Феручо Бузони наводи као не-

савршенство музичког дела „калуп-форму“66 музичког дела,  коју

су зацртали „законотворци“67 сваког времена. Та прописана

форма постала је симбол уздигнут до догме, али и архитектон-

ски најприкладније средство за саопштавање идеја компози-

тора. Костић тежи формалном складу, како у комбиновању

поетских строфа или драмских чинова тако и у динамизирању

самог садржаја целине. Његове поетске слике засноване су на

ерудицији о општим појавама у природи, као и на личној имаги-

нацији, искуствима и филозофским поставкама. У Певачкој

’имни Јовану Дамаскину, на пример, музички храм је описан као

грађевина певачких материјала: први тoнови држе свод, басови

чине темељ итд, а сама музика постоји захваљујући сопственој

форми која је и сама део васељене. Док Моцарт музику види као

„јединствени живопис који је људском роду доступан само у де-

лимичном и пролазном облику“,68 и сматра да је свако извођење

музике само „стално кривотворење и репродукција, због чега је

предодређена на сигурну, нежну и интуитивну безусловност“,69

Костић је музику објаснио као физиолошко-божански укрштај, а

затим је сврстао у укупан укрштај васељене, света. Костићев

термин „музика сфера“ односи се на укупну „врховну хармонију

од које је сав свет саздан“.70 „Модерност једног дела чине његова

својства која су пролазна; а оно што је непроменљиво чува га

да не постане старомодно“, пише Бузони.71 За Костића важи 

________________

66 Феручо Бузони, op. cit., стр. 113.
67 Ibid.
68 Масимо Дона, op. cit., стр. 89.
69 Ibid.
70 С. Винавер, op. cit., стр. 198.
71 Феручо Бузони, Нацрт за једну нову естетику музике, Београд 2014, стр. 7.
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Платонов став да се ниједна промена не дешава у „још непок-

ретној непокретности, ни у кретању које траје. Она креће из не-

могућег стања ’ван времена’ – па се оно што се креће

зауставља, а оно што постоји покреће.“72 Лаза Костић поезијом

показује да је музика из природе – „музика сфера“, производ који

је незаустављив у „васељени“, процес који се стално обнавља

или покушава да се понови суштински на исти начин, али увек у

новом укрштају и новој хармонији присутних елемената и то га

чини оригиналним.  

________________

72 Платон, Парменид, 156 е.
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Vinko Stojanov, Bačka Palanka

ETIMOLOŠKE VEZE IZMEĐU NAZIVA BOŽANSTAVA I NEKIH
KARAKTERISTIČNIH REČI KOD SLOVENA I INDOEVROPLJANA

Uvod

U vezi sa etimološkim vezama između naziva glavnih (svetlih) bo-
žanstava i nekih karakterističnih reči kod Slovena i Indoevropljana
polazimo od onoga što je već rečeno za etimologiju ovih božanstava,
objavljenu u radu ovog autora u Godišnjaku Društva „Panonija”.1

Najkraće rečeno, etimologija ovih božanstava potiče od korena u
značenju ono što je kružno, sferno, bobičasto, krivudavo, vijugavo
(sunce)... Osnovna korenska reč može imati i prefiks i sufiks. Prefiks
je u značenju koji, šta. Sufiks je karaktetistično proširenje obično u
formi ъка (ъг...); d, θ, (a)t; (∂)b/(∂)v; (e)r(e); (o, u)n i dr. Kod eti-
mologije reči treba imati u vidu smene, prelaze, alternacije
uobičajene kod slovenskih (i indoevropskih) jezika: b/p/v/f/m/ø (ø je
nula, ništa); l/r; ol/u i sl. Samoglasnik koji se pojavljuje u osnovi je u
suštini poluglasnik, odnosno redukovani samoglasnik ∂ koji je u
razvoju jezika praktično mogao da primi bilo koju samoglasničku
vrednost. Etimologije za reč vrhovno svetlo božanstvo: ono koje (šta)
je okruglo, oblo (sunce na nebu). Odatle od korena, sa prefiksom i
sufiksom ili bez njih, i uz određene redukcije glasova, imamo razno-
razne varijante naziva božanstava. Kod Slovena i Indoevropljana
imamo, prema korenu, tri glavne skupine naziva božanstava, od kojih
ćemo ovde navesti samo poneke za primer: Bel (b∂l), Ber (b∂r), Svar,
Stvar, Cybele, Κυβέλη, Bo(l)g, Varuna, Vrag, Veles, Svarog, Чорть...;
Ban (b∂n), Pan, Van, Ven, Jovan, Javan, Vandan, Vedan, Vodan
(Odin)...; i Baba (b∂b), Vava, Dajbabe, Feba, Papa, Cybebe, Κυβήβη, 
_______________
1 Godišnjak Društva „Panonija”, poglavlje: Etimološke veze između pojmova božanstava,
govora i naroda, Bačka Palanka, 2016, str. 84–108.



Chepa, Hippa (ἵππη)... Ova poslednja skupina bi se mogla smatrati
i podskupinom prve skupine, nastale veoma davno redukcijom glasa l,
odnosno alternacije r iz osnove.

Kod etimologije za božanstva primaran je koren ono što je
okruglo, sekundarna semantika je naziv božanstva. Kod etimologije
nekih karakterističnih reči mi ćemo koristiti nekad i primarnu kao i
sekundarnu semantiku za koren novog pojma, jer ih je nekad
nemoguće razdvojiti.
Vrhovno božanstvo po svojoj prirodi je dobro i zlo, u  njegovoj
nadležnosti su rađanje i umiranje i sve pojave u prirodi... Ono se
nalazi gore na nebu – svargi, na vrhovima planina, brda, bregova.
Na polju pod nebeskim svodom se stalno obnavlja život. Napolju,
vani pod nebeskim svodom ljudi su se bavili zemljoradnjom,
stočarstvom...

Kakva je danas praksa u objašnjenu korena određenih poj-
mova pokazaće se na primeru pojma „dobar” iz odlične knjige od
Jasmine Grković-Mejdžor: Spisi iz istorijske lingvistike:

O razvoju indoevropske supletivne komparacije2 (na
primeru pojma »dobar«)

»1. O pojmu »dobar«… Reč je o tzv. semantičkom primi-
tivu… odnosno univerzalnom značenju koje se na različite načine
manifestuje u svim jezicima sveta i podrazumeva pozitivno vredno-
vanje nekoga/nečega u odnosu na određeni standard, koji, u zavis-
nosti od pojma koji se kvalifikuje, biva uslovljen i kulturnim modelom
društvene zajednice. Shodno tome, pojmom »dobar« označava se
da je nešto »onako kako treba da bude«…
U posebnim indoevropskim jezicima pojam »dobar« se leksikalizuje
različitim pridevima. Dovoljno je uporediti navedeno srp. dobar i grč.
ἀγαθός, zatim lat. bonus, engl. good, let. labs, stpers. najba- itd. Čak
ni u istoj grupi indoevropskih jezika nije uvek zastupljena ista lek-
sema. Recimo, prema srp. dobar ruski ima хoрший. 

Ako se pogleda etimologija navedenih leksema, koja otkriva
prototipična značenja i pojmovne metafore, vidi se da one u osnovi 

_______________
2 Jasmina Grković-Mejdžor, Spisi iz istorijske lingvistike, Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića, Novi Sad, 2004. str. 324–329.
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imaju različita značenja, te da se njima najpre upućivalo na različite
osobine koje se vrednuju kao pozitivne: »odgovarajući«, »prav, is-
pravan«, »lep«, »uređen« itd. To znači da je do leksikalizacije prim-
itiva »dobar« dolazilo u posebnim jezicima semantičkom genera-
lizacijom jedne od osnova koje su prvobitno označavale konkretna
pozitivna svojstva. Slični procesi primećeni su i u drugim slučajevima,
npr. grč. καλός »lep« od najranijih vremena znači i »dobar«.

2. Supletivizam prideva »dobar«. U komparaciji prideva
»dobar« u najranije zapisanim indoevropskim jezicima zapaža se
jedna naizgled neobična pojava. On ne samo što ima supletivnu
komparaciju već može imati nekoliko supletivnih formi, od kojih
svaka ima specifične značenjske nijanse, tj. iskazuje poseban pozi-
tivan kvalitet, iako treba dodati da ova granica nije uvek jasna.
Arhaičnu situaciju u ovom pogledu ilustruje grčki. Kao komparativi
prideva ἀγαθός javljaju se ἀμείων »hrabriji, izvrsniji, ugledniji«, βελ-
τίων najčešće »moralno bolji«, ali i »hrabriji, srećniji, korisniji«, κρείσ-
σων »jači, vrsniji, srećniji, korisniji«, ali i »pobednik, gospodar,
vladar«, λώ̨ων »korisniji, bolji, ugledniji«, ἀρείων »plemenitiji, jači,
hrabriji«, a kao superlativi ἄριστος, βέλτιστος, κράτιστος, λῷστος. Da
je značenjska razlika među njima postojala pokazuje i hom. κρεισ͂σον
kaὶ ἄρειον. Kod Homera iste ove osnove mogu graditi komparativ
drugim sufikskom, npr. βέλτερος, obrazovanje starije od kasnijeg
analoškog βελτίων, ili κρατερός / καρτερός, λωίτερος. Takođe, na os-
novu posvedočenih pozitiva λώϊος, ili hom. κραταιός može se pret-
postaviti da su i ostali komparativi imali »pozitive« od istih osnova.

Čak i u znatno kasnije zapisanim jezicima, kakav je
staroslovenski, sreće se slična, možda i složenija situacija: u »pozi-
tivu« se javljaju dva prideva, áëàãú i äîáðú, prvi verovatno od korena
koji je i u βελτίων… s primarnim značenjem »jak, moćan«, drugi od
ie. *dhabh- (Skok: I, 421) »koji pristaje, odgovarajući«. Dva prideva
su morala u praslovenskom dugo čuvati svoje specifične značenjske
nijanse… dolazi do njihove semantičke specijalizacije pod uticajem
hrišćanstva, tako da äîáðú znači pre svega »prikladan,
odgovarajući, lep«, a áëàãú »dobar u moralnom pogledu«… Uz njih
se javljaju komparativi od različitih osnova: ëó÷èè, óí’èè, ñóë’èè
/ñóëýè, pored svakako novijeg äîáðýè. Pri tome, nije potvrđena
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osnova koja se kasnije uopštava u ruskom »pozitivu« хороший…
koren grč. βελτίων javlja se u stsl. áîë’èè, koje funkcioniše kao kom-
parativ prideva âåëèêú, dok u savremenom ruskom ovaj komparativ,
uz proširenje osnove, ima funkciju osnovnog prideva: большой
»velik«, a u savremenom srpskom jeziku ima ulogu komparativa
prideva dobar. U češkom (kao i u poljskom) komparativ prideva
dobar glasi lepši.

3. Etimologija komparativa »bolji«: grčki i starosloven-
ski. Najpre se valja okrenuti etimologiji i potražiti primarno značenje
supletivnih formi. Kao ilustracija su uzeti grčki i staroslovenski.

a) U pomenutom  βελτίων (hom. βέλτερος) »bolji« sreće se
koren *bel- »snažan«, up. stind. bála-m »snaga, moć, sila«, lat. de-
bilis »nemoćan, slab«. Prvobitni intenziv βελτίων označavao je jače
ispoljavanje snage na zamišljenoj skali vrednosti, i to najpre fizičke,
a zatim moći, kao posledice ove fizičke osobine. Izvornim separa-
tivom βέλτερος markiralo se svojstvo snage i moći u suprotnosti s
nekim/nečim. S razvojem komparativnog sistema, gde ovi sufiksi
postaju formanti komparativa, oba oblika počinju da znače »jači,
moćniji«, što je uslovilo istiskivanje homerske forme. U kulturi u kojoj
se snaga pozitivno vrednuje, kao ispoljavanje životne sile, »jači,
moćniji« automatski se interpretira kao »bolji u pogledu snage,
moći«, te se komparativ βελτίων vezuje za ἀγαθός.

b) Komparativ κρείσσον obrazovan je od *kar- (*ker-)
»čvrst«, up. got. hardus »čvrst, snažan«, prasl. čьrstvь »čvrst«, grč.
κράτος  »snaga, moć«, κρατειν »biti snažan, vladati«. Tako se i
κρείσσων vezuje u supletivni sistem sa pridevom ἀγαθός.

v) U komparativu λῴων (od *λώς »želja«) krije se koren *lē[i]-
»želeti«, up. λη̃μα »želja, odlučnost, hrabrost«. I ovaj komparativ
ulazi u komparativni sistem sa ἀγαθός. 

g) Forma ἀμείων izvodi se negacijom *mei-no-, te bi joj
doslovno značenje bilo »koji nije veoma mali« > »koji nije manji«,
up. toharsko maiwe »mali, mlad«, kao i stsl. m]nin »manji, mlađi«.
Neobično je što je forma obrazovana kao negacija osobine »manji«,
a ne intenzivom ili separativom osnove »velik«. Ako uz to imamo u
vidu grč. οἱ ἀμείνονες »boljari«, zatim često značenje kod Homera
»odvažniji, jači, hrabriji«, kao i značenjsku nijansu samoga ἀμείων u
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klasičnom grčkom »izvrsniji, ugledniji«, može se, uz sav oprez, pret-
postaviti da se ovim isticao društveni status. U indoevropskom
društvu »manji« možda ukazuje na niži društveni sloj, te se pojmom
sadržanim u ἀμείων ističe nepripadanje tome sloju.

d) Komparativ ἀρείων izgrađen je od korena *ar- »sklopiti«,
te bi mu primarno značenje bilo »koji je veoma dobro sklopljen,
uređen, učvršćen«, tj. »veoma čvrst, skladan« > »čvršći.skladniji«
(SV, napomena: koren je verovatno *(b/v)ar-).
Slična je situacija sa komparativima prideva äîáðú / áëàãú u
staroslovenskom: 

1) Komparativ ñóë’èè / ñóëýè je verovatno obrazovan od
istog korena (*k’eu-) koji je u grč. κυ̃ρος »sila, moć« i stind. çávīras
»jak, moćan«, te bi mu primarna semantika bila »jači, moćniji«, kao
u slučaju grč. βελτίων. (VS, napomena: ovde se ne radi o primarnoj
semantici korena, nego o sekundarnoj, primarna semantika bi bila
naziv vrhovnog svetlog božanstva *k’/ščъ-vir/bir (ver, ber; v,b/Ø)).

2) Forma  ëó÷èè izvodi se od prasl. *lučiti, čije značenje M.
Fasmer  tumači kao »isčekivati«. (VS, ?) Glagol je izveden od ie.
*leuk- »gledati« i, po svoj prilici, još u balto-slovenskom razvija ter-
minativno značenje, »gledati oko sebe« > »iščekivati« (VS ?). Tako
bi komparativ ëó÷èè bio pojmovni ekvivalent grč. λῴων. To znači da
dati semantički razvoj nije samo baltijska specifičnost, kako smatra
P. Skok (Skok: II, 324), već da se javlja i na slovenskom terenu (VS,
napomena, forma je u vezi sa: gledati, svetleti, lik, luč, svetlo, lux,
plamen, i očigledno je u vezi sa ie. *(be)leuk- »gledati, svetleti«).

3) U komparativu óí’èè je koren *ṷen-, up. stsl. óíèòè
»hteti«, lat. venus »ljubav«, stind. vánati »želi, voli«… Po značenju on
je blizak prethodnom ëó÷èè i grč. λῴων (VS, napomena: ovde se
radi o pogrešno navedenom značenju korena, pre će biti da se radi o
korenu (á)óí-, potvrđenom u Hercegovini  u ličnom imenu áóí i reci
áóíà, pored koje se nalazi stari grad Blažuj; kao u nazivu reke óíà
(Una), i njene pritoke Dobra, a što je vezano i za lat. bonus).

Ovde ćemo navesti  pridev zao kao opoziciju  pridevu dobar:
„Pridev *zъlъ izveden je od korena sa značenjem »ono što je koso,
strmo, grubo« (Skok: III, 642–643). Metaforizacijom konkretno > ap-
straktno razvija se u »loš«, kao u srpskom zla vremena, i, dalje,
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značenjskim sužavanjem na moralne osobine, »zao«, ili sužavanjem
na označavanje fizičke osobine, »ružan«, u stsl. çúëî3 ñúìðüòí3
óìðýòè »ružnom smrću umreti«. Metaforizacija »ono što nije
pravo« u negativne  apstraktne pojmove vidi se i u avestijskom zurah
»krivica« i latinskom falsus »lažan, kriv, neiskren« i dr.” 3

Napominje se (Skok: III, 643): ie. je značenje korijena *ĝhuel- (u
slavinima niži prijevojni stepen) bilo »ono što je koso, strmo, grubo«,
upor. sanskr. hváratē (3. 1.) »krivuda«, avesta zurah »krivica«, perz.
zūr = lat. falsus »fališan«. Suglasnik z je nastao od ie. palatala ĝh.

Drugi pristup:
ad. 1. Ova različita značenja su sekundarnog porekla, u

svim napred navedenim slučajevima radi se o primarnom,
prototipičnom značenju glavnog, dobrog, svetlog božanstva i nje-
govim izvedenicama i sinonimima! Npr.: Dobar / Do-Bar (Da-Bog);
ἀγαθός / (B)ἀγ-αθός; bonus / Ban, Van, Bon-us; good/ God (engl.
Bog); labs / (Ba) l-abs; najba- / nai-Ba(ba)-; хóр-ший / Хóрс-ий. Na
grč. καλός (lep, supstitucija za dobar) / ἥλιος, ἅλιος (sunce).
U kasnijem razvoju jezika kod izvedenica došlo je do proširenja i
specijalizacije značenja imajući u vidu sadržaj i sva značenja i karak-
teristike glavnih božanstava.

ad. 2. Nije nimalo neobično što ima više supletivnih kom-
paracija i supletivnih formi, isti su posledica tri osnovna korena za
božanstva i njihovim varijantama. Značenjske nijanse su dobijene, ako
ih ima, u kasnijem razvoju jezika kod Indoevropljana. Navode se kao
komparativi prideva (B/Ø)ἀγαθός: (B/M/Ø)ἀμείων, βελτίων, κρείσ-
σων, (βε/Ø)λώ̨ων, (β/Ø)ἀρείων; a kao superlativi: (β/Ø)ἄριστος, βέλ-
τιστος, κράτιστος, (βε/Ø)λῷστος. Nije jasno zašto se za određene
varijante koristi reč homonim, kada se tu radi o semantičkim sinon-
imnim varijantama-duplikantima od određene osnove.

U staroslovenskom jeziku u pozitivu se javljaju  dva prideva,
áëàãú i äîáðú, prvi verovatno od korena koji je i u βελτίων. Nije pri-
hvatljivo u napred navedenoj analizi značenje korena. Ovde se u
suštini radi o srodnim korenima b∂l i b∂r, gde su l i r alternacije, i iz
kojih  proizilazi naziv svetlog vrhovnog božanstva. Ovde je koren za
_______________
3 Jasmina Grković-Mejdžor, Spisi iz istorijske lingvistike, str. 356.
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reč božanstvo primarna, a ostala značenja su sekundarna. Uz njih
se javljaju komparativi od različitih osnova: ëó÷èè, óí’èè, ñóë’èè
/ ñóëýè, äîáðýè. Koren grč. βελτίων javlja se u stsl. áîë’èè, koje
funkcioniše kao komparativ prideva âåëèêú, dok u savremenom
ruskom ovaj komparativ, uz proširenje osnove, ima funkciju os-
novnog prideva: большой »velik«, a u savremenom srpskom jeziku
ima ulogu komparativa prideva dobar. U češkom (kao i u poljskom)
komparativ prideva dobar glasi (be/Ø)lepši. Na ruskom za pozitiv
dobar imamo dva sinonima: дόбрый, хорόший. 

ad. 3. Etimologija komparativa bolji, grčki i staroslovenski.
a) U ovoj analizi u komparativu  βελτίων (hom. βέλτερος)

»bolji« sreće se koren *bel- »snažan«, up. stind. bála-m »snaga,
moć, sila«, lat. de-bilis »nemoćan, slab«, što je neprihvatljivo. I ovde
se kasnija sekundarna značenja uzimaju kao korenska-primarna.
Jasno je da je svagde primarno značenje korena b∂l – ono što je
okruglo, sunce, božanstvo. Komparativ βελτίων se vezuje za
ἀγαθός, ovo uzgred znači i da se slovenska reč bog (b∂lg/b∂g) u
grčkom pojavila u pridevu (B/Ø)ἀγαθός -dobar (formalno bogat).

b) Komparativ κρείσσον obrazovan je od *kar- (*ker-), up.
got. hardus, prasl. čьrstvь (VS: čьв∂rstvь, в∂/ø), grč. κράτος , tako
se i κρείσσων vezuje u supletivni sistem sa pridevom ἀγαθός. I ovde
se radi o proširenju promenljivog korena za božanstvo b∂r, sa novim
sekundarnim značenjem.

v) Ovde se radi o pogrešno etimološki ustanovljenom korenu
komparativa (βε)*λώς) iz komparativnog sistema sa ἀγαθός.

g) Forma ἀμείων nije nikakva negacija, prefiks ἀ (*a, *ia) –
je u značenju ono šta je, a μείων – veće; isto kao u latinskom maior
– veće (od magnus-velik); ovde imamo smene b/m. Toharsko maiwe
»mali, mlad«, kao i stsl. m]nin »manji, mlađi nikako nije u vezi sa
napred rečenim, ono proizilazi iz dualizma, odnosno unutrašnje
opozicije suprotnih karaktera jedinstvenog pojma, kao na pr.: velik –
mali, dobar – zao,  Belbog – Crnbog objedinjenog u Trojstvu – jedin-
stvo suprotnosti. U kasnijem razvoju jezika, radi iskazivanja razlika
u ovim suprotnostima, dolazi do tananih promena u pojedinim glaso-
vima osnove i proširenja pojmova i njihove specijalizacije u značenju.
Do promene u značenju (u negativnom smislu) može dolaziti i kod
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revolucije u verovanju, kod napuštanja vere u ranije božanstva i okre-
tanje novim. Ovo je zabeleženo i kod pojave hrišćanstva, na pr. διά-
βολος – đavo, vrag.

Komparativi prideva äîáðú / áëàãú u staroslovenskom: 
ad. 1) Komparativ ñóë’èè / ñóëýè nije obrazovan od ko-

rena (*k’eu-) koji je u grč. κυ̃ρος i stind. çávīras. 
Ovde se radi o sekundarnoj semantici »jači, moćniji«, kao u

slučaju grč. βελτίων. Primarna semantika bi bila naziv vrhovnog
svetlog božanstva *k’/ščъ-b∂l/r, b/v,...

ad. 2) Forma  ëó÷èè izvodi se od prasl. *lučiti. Glagol je
izveden od ie. *leuk- »gledati«. Tako bi komparativ ëó÷èè bio bi po-
jmovni ekvivalent grč. λῴων. 

Forma je u vezi sa: gledati, svetleti, lik, luč, lux, plamen, i
očigledno je u vezi sa ie. *(be)leuk- »gledati, svetleti«.

3) U komparativu óí’èè je koren *ṷen-, up. lat. venus
»ljubav«, stind. vánati »želi, voli«. Po značenju, on je blizak prethod-
nom ëó÷èè i grč. λῴων. 
Ovde se radi o pogrešno navedenom značenju korena; pre će biti
da se radi o korenu (á)óí-, potvrđenom u Hercegovini u ličnom imenu
Bóí i reci Bóíà, pored koje se nalazi stari grad Blažuj; kao i u
nazivu reke óíà (Una), i njene pritoke Dobra, a što je vezano i za
lat. bonus.

Narušavanje pravila: *grěhъ, *vina, *krivina, *blǫdъ4

Praslovenska imenica *grěhъ je od ie. *groi-so- i njeno primarno
značenje odgovara letonskom grèzs „kriv”. Metaforizacijom „fizička
krivost” dobija opšte značenje „greška, odstupanje od onoga što je
pravo, ispravno”, utemeljeno na bazičnoj konceptualnoj distinkciji
„prav” - „kriv”. U najstarijem književnom jeziku ãðýõú čuva tragove
prvobitnog značenja „greška, prestup”.   
No, u ovom zaključivanju imamo problem, u bazičnoj konceptualnoj
distinkciji „prav” - „kriv” imamo istu etimološku osnovu! Znači i ovde
moramo poći od božanstva, koji u sebi sadrži sve suprotnosti, samo
ih treba posebno iskazati kao specijalizovane pojmove. Moguće je
da ovde dolazi i do ukrštanja korenova za fizičku krivost, okruglost 
_______________
4 Jasmina Grković-Mejdžor, Spisi iz istorijske lingvistike, str. 337, 338,340.
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sa korenom za svetlo sunčano božanstvo – ono što je okruglo -
Sunce.

Praslovenskom i ranom opšteslovenskom leksikonu pripada
i reč *vina »krivica«. Ovde je verovatno reč o drevnom deverbativu
ie. glagola *ve i̯-»savijati«: *ve i̯-na, lit. vaina »greška«, lat. vitio
»iskriviti, pokvariti«, vitium »greška, krivica, prekršaj«. Pitanje je da
li se ovde radi o deverbativu ili o korenu imenice. Let nvaia je
»greška, krivica, uzrok«, got. fairina »krivica, greška, uzrok«,
stvnem. sacha znači takođe »greška, prekršaj«, dok nem. Ursache
znači »uzrok«. 

I ovde se radi o nazivu božanstva kao u predhodnom stavu,
čiji koren potiče od onog što je vanglasto, savinuto, i o mogućem
ukrštanju pojmova, kako je napred već rečeno. No ovde je moguće
da naziv proističe i od denominacije, detronizacije glavnog božanstva
pod uticajem hrišćanstva, u kom slučaju imamo negativnu konotaciju
kod izvedenice. 

U književnom jeziku su potvrđene izvedenice âèíîâüíü,
âèíîâüíêü, ali je značenje »uzročnik«. Sa specijalizacijom lekseme
greh za ogrešenje o ius divinum, očigledno je došlo do specijalizacije
*vina za ius humanum. Reč je u slovenačkom i srpsko-hrvatskom
izgubljena, održavajući se samo u izvedenicama tipa nevin ili vi-

novnik. 
Treći termin je *krivina, izvedeno od *krivъ »fizički kriv, sav-

ijen«, od ie. *krei ̯- »vrteti, savijati«. Opšteslovensko značenje reči
krivina jeste »ono što je fizički krivo« (VS: Moguće je da je ova reč
složenica, semantički duplikant: kriv-vina. Od iste osnove je i
semantički sinonim krivica).

I ovde, kao i napred, moramo u analizu uzeti i koren za
pojam božanstva. 

Metaforizacijom se dobije značenje »ono što odstupa od
onog što je pravo, pravilno«. Već od najstarijih srpskih spomenika
pisanih narodnim jezikom javlja se reč êðèâèíà kao pravni termin:
àêî ñå %÷íè êðèâèíà ìåãþ ãðàäîìü è ì8îâü çåìëîâü. Ona
je u opoziciji sa ïðàâèíà: äà òà êðèâèíà ñý ñüñ ïðàâèíîìü
èñïðàâè.

87Vinko Stojanov



Poređenje značenja i funkcije tri termina *grěhъ, *vina, *kriv-
ina, pokazuje da se u slovenskom hrišćanskom svetu *grěhъ u kn-
jiževnim jezicima semantički specijalizuje za religijsku sferu (ius
divinum) od najranijih dana primanja hrišćanstva, dok je u narodnim
jezicima ona dugo čuvala značenje »greška«. S druge strane, *vina
i *krivina su se u srednjem veku specijalizovane za ius humanum.

U istom semantičkom domenu je i prasl. *blǫdъ, deverbativ
glagola *blędo ̨. Prvobitno značenje je bilo »skrenuti s (pravog) puta,
lutati«, i ono je sačuvano u primarnom značenju stsl. áë1äèòè. 

Najverovatnije nije tako, glagoli su nastali denominacijom ko-
rena za naziv božanstva. 

U drugom prevojnom stupnju javlja se áë0äü »pogrešno
verovanje, zabluda, jeres«, ali i »nerazuman govor« i »razvrat«. Na
južnoslovenskom terenu *blǫdъ se specijalizuje za konkretnu vrstu
ogrešenja o religijska i moralna pravila, »razvrat«, dok u ostalim
slovenskim jezicima uglavnom znači »greška, zabluda«. Ipak i u
južnoslovenskim jezicima u izvedenicama se čuva i staro značenje:
srp. bludeti »lutati«, bludnja »lutanje«, zabluda »pogrešno
verovanje«.

Pozitivno vrednovanje ličnosti: *dobrъ, *bolgъ³
Po jednom od etimoloških tumačenja, pridev *bolgъ izgrađen

je od iste osnove koja je u *bol’ьјь, a to je ie. *bel-/bal- »biti snažan,
silan«, up. lat. de-bilis »nemoćan«, stind. bālam »snaga, sila«, te bi
ovaj pridev prvobitno značio »snažan«. Stoga je jasno zašto je
*bol’ьјь prvobitno bio komparativ od *velikъ. 

I ovde kao i u napred navedenom sekundarna značenja se
uzimaju kao primarna za osnovu korena. U suštini, ovde se radi o
osnovama za koren naziva božanstva koje je primarno. U osnovama
*bol’ьјь i *velikъ, b i v su alternacije, odnosno smene b/v. S druge
strane, *dobrъ bi značilo »koji pristaje, odgovarajući«, od ie. *dhabh-
(Skok: I, 421). U staroslovenskim spomenicima äîáðú znači pre
svega »prikladan, odgovarajući, lep«, dok se áëàãú specijalizuje za
»dobar u moralnom pogledu«. Ovo objašnjenje korena za pridev
dobar je potpuno neprihvatljivo, ovde se radi o korenu za božanstvo
koje je primarno.
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Zaklinjanje: *klęti sę, *prisęgati, *rotiti 5

Praslovenski je imao tri glagola vezana za sferu zaklinjanja:
*klęti sę, *prisęgati (i prisegnuti!), *rotiti, koji se javljaju i u ranim
slovenskim spomenicima. Tako ih Daničić sve navodi sa semantikom
lat. iurare.
Glagol *klęti sę izveden je od korena klen-/*klon-, »sagnuti se, nag-
nuti se, saviti se«, up. srp. klanjati se, po-kloniti se, što otkriva pos-
tupak u obredu zaklinjanja: Sloveni su se saginjali i rukom doticali
zemlju. Reč koja označava fizički čin kao deo obreda prenosi se
značenjski na oznaku celog obreda i dobija odgovarajuće značenje:
prizivati kaznu u slučaju kršenja zakletve. Refleksivnost glagola *klęti
sę pokazuje da osoba na sebe priziva kletvu: »kleti sebe«. Uz ovaj
glagol se javlja instrumental kojim se iskazuje agens koji će tu kaznu
izvršiti, npr. strus. кляти ся оружьемь своимь и Перуномь.

Iz napred navedenog jasno je da se primarno radi o korenu
k∂l za božanstvo, a sekundarno glagol znači: kleti se, klanjati se,
sagnuti se, savi(nu)ti se bogu.

Glagol *prisęgati, od prasl. *sęg- »pružati ruku«, ima os-
novno značenje »pružiti ruku do zemlje« u obredu zakletve. Uz njega
je prvobitno morao dolaziti akuzativ/lokativ (imenice *zeml’a) s pred-
logom (*vъ, na?).

Ovde se radi o redukovanom korenu za božanstvo koji
proširen kao glagol prisegnuti, u prenosnom značenju znači prikloniti
se (sagnuti se) bogu.

Treća leksema, *rotiti, izvedena je od *rota, koje, bilo da se
tumači kao *ro(k)ta ili kao *vrota > rota (Skok: III, 160) znači »ono
što je izrečeno«. Kauzativ *rotiti u nerefleksivnoj formi zahteva ob-
jekat u akuzativu, a rotiti nekoga znači »učiniti da neko izrekne tvrd-
nju«: äîèäîøå ê íàìü… è ðîòèøå íàñü ìåíå âîåâî% Ðàäîñàâà.
Pod uticajem hrišćanstva, ona u crkvenim spomenicima, još od
staroslovenskog perioda, znači i »greh«: îòúïóñòè íàìú äëüãû
íàø0, prestup religijskih pravila. S druge strane, kako kazuju primeri
iz Dušanovog zakonika, reč je o pravnom terminu koji označava 
_______________
6 Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knjiga III, Jugoslаvenska
akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1973. str. 160, 616, 617.
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»ono što mora da se plati«, prestup profanih zakona, zlodelo: äà ñå
ñóäå ñâîèìè ãîñïîäàðû . êàêî ëþáå çà ñâî4 äëüãîâå. U
savremenim slovenskim jezicima ona je potpuno izgubila prvobitno
značenje i označava prvenstveno imovinsku obavezu, »dug«.

Sasvim je korektno za napred rečeno pretpostavljena os-
nova, međutim ista je sekundarnog porekla i kao takva je poslužila
za  novi pojam. Prema Skoku, to je praslovenski pravni termin. Dalje:
rot, rota – zaklet, rđav, zao. Denominali ratati se, rotiti se – zaklinjati
se, zakleti se. Postverbal: porota – zbor sudija koji se rote da će su-
diti pravo, urota Ie. je korijen *ṷer- »reći, govoriti« > gr. εἴρω
»kažem«, retor, retorika (internacionalne reči), lat. sa sufiksom –dh
ver-bum, njem. Wort, lit. var͂das »ime«; baza *ṷere-: *ṷero- i sufiks
–to: ie. *vro-ta > praslav. rota, sanskr. vratám »zapovjed, zavjet,
zakon, sveta riječ«. Upor. još rus. vratь, vru, vrač, vrag (Skok: III,
616, 617), reći, riječ, rok, urok.6 Očigledno je da je za koren reč os-
nova naziv glavnog božastva (Var, Vrag, Vrač, Varuna, Svarog, Is-
vara...), koja je primarna i koja je u etimološkoj vezi sa pojmovima
govora i naroda.¹

Staroslovenski: ðîòà-kletva, prisega, sinonimi: êë0òâà,
ïðèñ0ãà; ðîòèòè ñ0 - zaklinjati se, sinonimi: êë0òè, ïðèñ07àòè.  

Osnovama za reči govora ćemo posvetiti malo više
pažnje:

– U sanskrtu ima više pojamova 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”); rc (rč), reč, pohvala; rk
(rkgrg) – reč, hvala, stih; sūkta - „prekrasno izgovoren”; śruti –
slušanje; śrava – sluh (čulo), uho; śravas – zvuk, slava, nagrada;
prach – prašati, pitati, pričati; gir – izraz, reč; g-îh-jezik. U svim ovim
rečima je osnova, ili redukovana osnova, za naziv glavnog
božanstva.

– U latinskom verbum-reč, prema varijanti naziva boga - Var.
Fama – glas, priča; fabula – pripovetka, razovor; osnova prema var-
ijanti korena za naziv božanstva Baba.
_______________
6 Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knjiga III, Jugoslаven-
ska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1973. str. 160, 616, 617.
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– Na staroslovenskom: ðý÷ü (slovo jat ý = e, i, ije, a, ja) –
reč, govor; ðåøòè, ðåùè – reći; ñëóòè, ñëîâ1, ñëîâåøè = glasiti,
nazivati se (slušati, čuti, pa i: biti na glasu, biti slavan); ÷óòè, ÷ó3,
÷ó4øè = osećati, osetiti; sluhú,-a = sluh, uho (uvo), slušanje, glas
(vest); slovo, slovese i slova = reč, govor; sluqati = slušati;  slyqati
(slyhati) = slušati, čuti; ãëàãîëú = reč; ãëàãîëàòè = govoriti;
àâë4íè4 (ÿâë4íè4) = javljanje; ÿâë0òè = javljati; áóêû = slovo,
2çûê = jezik, narod. I u ovim rečima se uzima kao primarna osnova
(ili redukovana osnova) naziv glavnog božanstva.

– 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); κλῠω = slušati, čuti; slušati, pokoravati se; zvati
se, biti na glasu; cluere (lat) = zvati se, slaviti se; rhetor, orator = gov-
ornik; σσαγλω (τταγλω) = jezik, govor; ῥήτωρ = govornik; apel =
poziv, javljanje; appellare = govoriti; etruski bog reči – PAÔO, PAÔ
(Račo); retranski bog reči – RAÔ (Rač); речь(rus) = reč, govor, jezik;
расчёт = račun;

κλύω = glas (kentum!) = slovo, slava (satem!). 

– 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.

– Pojmovi govora prema korenu: van, dan, vedan, divan, div.

Divaniti – govoriti; divan – razgovor.

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

Âún0ti, âúíÿòè = slušati, paziti; ìüíýòè, ìýíèòè = mis-
liti; âýäýòè, âýäàòè = znati;

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

91Vinko Stojanov



– Pojmovi govora prema korenu: bab, bob, bub.

Bubati (učiti napamet, govoriti koješta), bobot (šapat).

Sve napred navedene reči koje imaju veze sa govorom su i
u vezi sa nazivima bogova, sadrže njihove osnove (suglasničke
grupe), prefikse i sufikse, kako je to prikazano, redukcije glasova i
slično.

Posebno obraćamo pažnju na etimologiju naziva za reč:

Reč, etimologija verovatno od reči Varek, Verek, Vrag/Vrač,
Svarog, S/Ø, v∂/Ø.

Etruski bog reči – PAÔ(O) (Račo); 7

Retranski bog reči – RAÔ (Rač)8; R6λ} – RЪAČ, (RЪAC).
Rač, (Reč-Ðý÷ü), jedan od nadimaka gl. božanstva; vezan za govor
koji je ljudima darovan od boga. 

Napomena: očigledna jednakost 6 λ=ЪA; st.slov. jat »ý« je
imalo i glas. vrednost otvoreno e(ä) i ja (ʹa).

Nešto o etimologiji grada i hrama u Retri. Ret-ra = Ra – re-
transki bog sunca, Svarog i Svarožići (Sunce i njegovi sinovi prema
mesecima u godini). U Retri se nalazio hram boga Radegasta,
Rodegosta, u značenju Duha predaka (praroda, roda), kao i hram
Svarožića.9

Treba napomenuti da su Retrani za reč Bog pisali: }̱ z  # -
BOG; a vrlo često i kao: }̱ ł ] #, }̱z]# – BOKG⁷, gde je G alternacija sa
CH, H. Ovo je vrlo slično tome kako su Rimljani pisali naziv za bo-
žanstvo Bacchus (Dionysus) – Bak, Bakho, odnosno Grci Βάκχος
(Δῐόνῠσος ̦ Διώνυσος). To ipak znači da je praslovenska reč Bog sti-
gla i do Rimljana i Grka preko Etruska (Rasena) i Pelazga.
_______________
7 Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. serija, vol. XIX, Zagreb, 1986. Poglavlje: Ivan

Mirnik – Ante Rendić-Miočević, Liber linteus zagrabienzis (stručni rad), str.41, Tabla 3
– Columna X, Traka 2, Tr. 3; T 5 – C VIII, Tr. 2; T 7 – C VI, Tr. 4; T 8 – C V, Tr. 2, Tr. 3;
T 9 – C IV, Tr. 2; T 11 – C II, Tr. 4.

8 Andreas Gotlib Maš, Retra – poslednje slovensko svetilište, Pešić i sinovi, Beograd,
2008. str. 85.
9 Ibid., str. 40, 41, 52.
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Kod Rimljana i Grka Bacchus, Βάκχος – Bak, Bakho; a kod
Etruska – Piko, Pacha, Paχa,10 gde imamo alternaciju b/p. Kod Riml-
jana nadimak boga Baha (Jakobog) – Iacchus = Ijak, Jak. 

Slovensko-vendsko svetilište Retra se nalazi na istoku
pribaltičkog vojvodstva Meklenburg. Na kartama se Meklenburg
spominje i kao Mikilinburg i Velegrad, Veliki Grad.11 Iz ovoga bi se
mogla poravnati značenja: meklen – mikilin – veliki. Vojvodstvo Mek-
lenburg se nalazi na području koje su nekad nastanjivali Bodrići, Vilti
i Retrani. U granicama Meklenburga postojao je grad Krivič. U njemu
su sveštenici drugog ranga nosili naziv „Mikki”, koji se održao u
nazivu grada Meklenburga – grada sveštenika. Ovi žreci su vršili
ulogu sudija, a Krive, pošto je bio najbliži bogovima i primao njihova
proročanstva, bio je i glavni sudija. Treći sveštenički rang se na
vendskom zvao Vajdel, Vajdalot – od vendske reči „vajdiu”, što znači
„onaj koji zna”. Sva tri sveštenička ranga bila su poznata u Meklen-
burgu  i u Retri, jer od ovih imena dva su pronađena na izlivenim fig-
urama. Frank izvodi ime „Meklenburg” iz reči „mikkil” – „veliki”, što
odgovara latinskom „megapolis”.12 (VS: Ovaj naziv glavnog sudije
koji presuđuje, ustanovljava krivicu, ukazuje na dualnost, ambiva-
lentnost pojma krivica barem u početku, u drevna vremena, o kojem
pojmu je napred bilo reči, iz čega se kasnije mogla pojaviti negativna
konotacija za reč krivica). 

U neposrednoj blizini, severno, nalazi se ostrvo Rujan
(Rügen), na kojem se nalazilo čuveno slovensko svetilište u Arkoni.
Ovaj autor smatra da ni malo nije slučajno što su Švabe u Plavni,
rodnom mestu autora, u panici pre povlačenja u Nemačku govorili:
dolaze Ruje (Rusi)! Švabe (pogermanjeni slovenski srodnici) su sig-
urno još uvek znali (nisu zaboravili) ko su Rujani.

Posebno obraćamo pažnju na etimologiju naziva za neke
brojeve:

Na etruskom oznaka za broj pet je maχ (mah), što znači
prema napred navedenom poravnanju veliko, mnogo, puno (skreće  
_______________
10 Massimo Pallottino, Etruščani, Etruskologija. Svitava, Zagreb, 2008. str. 401, 424.
11 Andreas Gotlib Maš, Retra – poslednje slovensko svetilište,  str. 17, 229.
12 Ibid., str. 55.
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se pažnja na to da su česte i uobičajene alternacije i smene k/g/h).
To je siguran znak da se ovde radi o veoma drevnom značenju broja
pet, kada je taj iznos značio broj pet i veliko, mnogo (slično ovome
je i danas kod nekih primitivnih zajednica u Amazoniji). Etimologija
broja pet kod Slovena je vezana za pojam pest (šaka je sinonim,
ranije je to bio i šuv, šuvak; stara mera: šuv, pedalj). Etimološki je
prst i prvi srodno pesti (odnosno broju pet), i potiču od osnove za
naziv božanstva b∂r, gde imamo smenu b/p (i ∂/Ø, r/Ø). Na sanskrtu
pet je pañca, očigledno ovde imamo osnovu za naziv božanstva
b∂n, gde imamo smenu b/p, i ∂/a. Napominjemo da je ova osnova
etimološki vezana za pojam šaka. Moguće je da je forma pet nastala
kao posledica ukrštanja ova dva korena.

Rednom broju prvi odgovara osnovni jedan, kome odgovara
proširena osnova v∂d∂n, ili ista sa prefiksom j∂-v∂d∂n (Vodan, Odin,
Javadan, Javan, Jovan), gde imamo smene v/j ili v/Ø. Broj jedan na
nekim IE jezicima: ϑun (etr); один, раз (rus); 4äèíú (s. sl); unus (lat);
uno (it), un (fr); εἱ̃ς, μία, ἕν (gr); eins (nem); one (engl); eka (snskrt).
Uglavnom, kod svih navedenih IE jezika osnova je redukovana
forma osnove v∂n, v∂d∂n, v∂nd∂n, j∂v∂d∂n (moguće da su neki ko-
reni proširene osnove nastali metatezom), kod raz redukovana os-
nova b∂r, b∂/Ø; a kod eka najverovatnije redukovana osnova od v∂n
sa prefiksom sudeći prema nazivu na grčkom za deset – δέκα, sto -
ἑκατόν i forme za desetice od trideset do sto: -κοντα, nemačkom
Hand/šaka, hundert/sto i etruskim ϑun, odnosno e-kant∂ = eka, re-
dukcija nt∂/Ø; ovde treba imati u vidu smenu kod grčkog π/Ø/χ,κ,
prema čemu su πέντε ~ κοντος praktično semantički sinonimi, iden-
titeti. 

Kod Etruska oznaka cifre jedan: I, što pretstavlja simbol jed-
nog prsta.

Kod Etruska oznaka cifre za broj pet: V ili Λ, što pretstavlja
simbol jedne pesti ili šake, isto su od Etruska preuzeli Rimljani.

Redni broj prvi na nekim IE jezicima: alfa (etr); первый (rus);
ïðüâûè, (àëúôà = početak) (s.sl);  primus (lat); primo (it); premier
(fr); πρῶτος (gr); erste (nem); first (engl); pūrvi (snskrt). Redni broj
prvi ima skoro kod svih sličnu samoglasničku osnovu, negde okr-
njenu, negde smena samoglasnika srodnih po zvučnosti. U etruskom
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alfa imamo promenljivu osnovu b∂l. Interesantno je da za prvi – erste
(nem), first (engl), imamo jednu izmenljivu osnovu b∂r, dok za prst –
Finger (nem), finger (eng), imamo drugu izmenljivu osnovu v∂n.
Ovde bi trebalo navesti u grčkom i μονο- prefiks za jedno, μόνος –
jedini, jedan, gde takođe imamo izmenljivu osnovu v∂n. Interesantno
je da kod Slovena (i ne samo kod njih!) imamo naspram jedan,
4äèíú, u nekom vidu supstituciju za redni broj prvi u reči voda, vođa,
вождь, voditi, u značenju onaj koji je prvi, predvodnik, gde je proši-
rena etimološka osnova v∂d∂n. Moguće je da su u vezi sa pojmm
alfa sledeća imena: kod Nordijaca – Olaf, Ulof , kod Rusa – Oleg,
slično kod Španaca – Bolivar, kod istočnih i jugoistočnih Evropljana
– Oliver; što je po etimologiji B∂l-v∂r, slično i Bol-van (naziv idola
glavnog božanstva kod Slovena). Ovo su prividni pleonazmi, vero-
vatno u prvom delu složenice imamo atributivno značenje svetli, beli,
veliki, prvi... slično kao u Bel-bog.  

Broj pet na nekim IE jezicima: maχ (etr), пять (rus), ï0òü
(s.sl), quinque (lat), cinque (it), cinq (fr), πέντε (gr), fünf (nem), five
(eng), pañca (snkrt). U većini etimologija je od promenljivog korena
v∂n, kod Slovena b∂r, ili  najverovatnije ukrštanje promenljivih korena
b∂r i v∂n. U maχ (etr) imamo promenljivi koren bal, a broj pet ima i
značenje reči mnogo. Verovatno je slične semantike i broj pañca
(snkrt), promenljiva osnova v∂n, gde takođe imamo sinonimno zna-
čenje puno, pored značenja šaka. Koristeći poravnavanje etimolo-
ških osnova za reči božanstava, govora i naroda, navodimo nazive
nekih naroda čiji naziv proističe iz osnove v∂n: Veneti (Vendi, Anti),
Hindi, Feni (Feničani, Puni – Kartaginjani). 

Prikaz nekih (srodnih) istokorenskih reči sa sinonimnim ko-
renima gl. božanstava: 

– za pet, promenljiva osnova b∂r; pet - ï0òü (s.sl), пять
(rus); ped(alj) - ï0äü, пядь (rus), σπιϑαμή (πιϑαμή) (gr)/pedalj, pest
(pesnica); pest, pesnica - ï0ñòü (s.sl), pugnus (lat), Faust (nem);
peta - ï0òà, пята (rus), πτέρνα (gr), Ferse (nem); šapa, stopa (i
kao mera), šuv/šaka kao mera, øóè/levi, øóèöà/levica,
šuvak/levak – koji se služi levom rukom; očigledno je nekad šuv
imao i značenje šake; fist/šaka, pest; ovde spadaju i reči kvaka,
kuka, čaklja, štaka; 
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– za pet, promenljiva osnova v∂n; pet – quinque (lat), cinque
(it), cinq (fr), πέντε (gr), fünf (nem), pañca (snkrt); Spanne (nem) -
pedalj; Schank/ šank, mesto gde se rukuje sa pićem; Hand/šaka;
κοντος / čaklja, gde imamo smenu β/Ø/χ,κ kao posledicu spiritusa
aspera; ovde spadaju i reči svet, sanctus (lat) / svet, božji, Sancus,
Semo, Fidius/Sank, sabinsko božanstvo; Svantevid/ jedan od sinon-
ima za slovensko (venetsko) vrhovno božanstvo u značenju sveti,
jaki Vid, centum (lat)/sto, sto – сто (rus),  ñúòî (s.sl), ἑκατόν, hundert
(nem),  hundred (eng), śata (snskrt);  

– za pet, promenljiva osnova b∂l; pet – maχ (etr); palma (lat)-
dlan, παλάμη-dlan, dužinska mera (dlan); кулак-pesnica, bogat sel-
jak, calx – peta;

– za pet, promenljiva osnova b∂b; pet – five (eng)/kao u
nadimku Apolona, Feb (Φοίβ);
Broj deset na nekim IE jezicima: śar-, -zar (etr), десять (rus),

äåñ0òü (s.sl), decem (lat), dieci (it), dix (fr), δέκα (gr), zehn (nem),
ten (eng), daśa (sanskrt).

Kod Etruska imamo za deseticu sinonime śar-, -zar, prema
promenljivoj osnovi za glavno božanstvo u obliku B∂r. Kod ostalih
Indoevropljana naziv proizilazi od pojma dve šake, osim kod Ne-
maca, gde je vezan samo za pojam šake. No, moguće je da je došlo
i do ukrštanja između oblika prema božanstvu i oblika prema šaci,
što bi verovatno bio uticaj Reta, Retrana.

No, moguće je i drugo objašnjenje, imajući u vidu varijante,
smena r/l, za dva:  zal, es(a)l = zar, śar (koja je usvojena nakon
smena i redukcije za deset, da bi se razlikovalo od dva) da se i ovde
radi o konstrukciji dve šake ili pesti –  zar-(cen)ϑum, (cen)ϑum /Ø,
imamo za dest zar , odnosno redukovan je u celosti pojam šake!

Kod Etruščana oznaka za cifru deset X, što pretstavlja simbol
dve pesti ili šake, što su takođe preuzeli Rimljani. S obzirom na na-
pred navedeno, verovatnije je drugo objašnjenje za etruski naziv
broja deset.

Broj sto na nekim IE jezcima: сто (rus), ñúòî (s.sl), centum
(lat), cento (it), cent (fr), ἑκατόν(gr), hundert (nem), hundred (eng),
śata (snskrt).
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Etimologija za broj sto, kako je napred navedeno, uglavnom
potiče od promenljivih korena za glavno božanstvo b∂r i v∂n, kao primar-
nih, odnosno promenljivih osnova za pest ili šaka, kao sekundarnih.

Kako se brojevni sistem uvećavao, tako se i naziv za posled-
nju cifru kod kasnijih Indo-evropljana pomerao sa značenjem
najvećeg broja i značenja veliko, mnogo, puno, npr.: na latinskom
centum-sto, vrlo mnogi; mille-tisuća, hiljada, vrlo mnogi, nebrojeni,
više tisuća; na grčkom ἑκατόν-sto, mnogo; srpski ili hrvatski sto - broj
sto, vrlo mnogo; tisuća, hiljada – tisuća, hiljada, mnogo; tušta- veliko
mnoštvo; tma- deset hiljada, mnoštvo; st. slovenski òûñ1ùà – tisuća
(hiljada), mnogo; òúìà -deset hiljada, mnoštvo. Verovatno je eti-
mološki tušta u vezi sa tisuća, a tma u vezi sa maχ, takođe etrusko
maχ, odnosno retransko mikki, mikkil je u etimološkoj vezi sa latin-
skom mille.

Može se zaključiti da je brojevi sistem Etruska po logičkoj
konstrukciji i po sličnosti naziva brojeva srodan brojevim sistemima
Indoevropljana. Ima neka konzervativnija rešenja, no to nije ni čudo,
jer Etrusci spadaju u skupinu naroda koji su među prvima u Evropi
usvojili glasovno pismo (sa ostacima slogovno-fonetskog) kao In-
doevropljani; počevši sa vinčanskim pismom u srednjem Podunavlju,
pa preko Tračana (Orfej) i Pelazga (Ilijada), čiji su Etrusci bliski srod-
nici, sa kojih se prostora njihovo pismo još u drugom milenijumu, i
kasnije, proširilo po Mediteranu i do Baltika kao elementa, abeceda,
alfabet ili runsko pismo. Ova rana pismenost je konzervirala odre-
đena rešenja, te iz tih razloga brojevi sistem Etruska je sačuvao iz-
vesnu arhaičnost, kao uostalom i njihov jezik.

Vredi ponoviti da dekadni brojni sistem Indoevropljana (ka-
rakteristični brojevi: jedan, pet, deset, sto, tisuća-hiljada...) uglavnom
potiče od promenljivih korenova (sa prefiksima i sufiksima) za glavna
božanstva b∂l, b∂r i v∂n kao primarnih, odnosno promenljivih osnova,
kao i njihova podskupa za pest ili šaka, kao sekundarnih. Korenovi
b∂l i b∂r su vrlo srodni, razlika je samo u tome što su l i r alternacije.
Naspram ovih korenova glavnih božantava stoje sledeći blisko po-
vezani narodi, navode se samo neki: b∂l/Pelazgi, (Pra)sloveni-
-Skiti/Skoloti, prema Herodotu, b∂r/Sarmati, Arijevci, Tračani,  
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v∂n/Veneti, Vendi, Anti, Hindi (Indusi). Iz napred prikazanih brojevih
sistema za pojedine IE narode vidi se da su pojedini brojevi sa razli-
čitim ili ukrštenim korenima, to je znak da su ovde navedeni narodi
veoma dugo, još od preantičkog perioda, živeli izmešani ili jedni
pored drugih, na ogromnom prostoru od Indije do Atlantika, i od Me-
diterana do Baltika. 

Vratićemo se etimologiji napred navedenih prideva, i pri-
deva koji su sa njima u opoziciji, zbog potpunijeg prikaza poređenja,
njihovih sinonima i slično:

Našem odnosu, za pozitiv dobar, komparativ bolji, superlativ
najbolji, odgovara u staroslovenskom odnos: pozitiv áëàãú i äîáðú,
komparativ ëó÷èè, óí̂èè, ñóë̂èè, ñóë̂ýè (prema pozitivu
äîáúðú ima i komparativ äîáðýè); dok superlativ uglavnom dobi-
jamo genitivom određene zamenice sav (u pl.) – âüñü, âüñýõú i kom-
parativa prideva, âüñýõú ëó÷èè (óí̂èè, ñóë̂èè), u značenju (od)
svih bolji, najbolji. I u staroslovenskom se upotrebljava rečca naj -
íàè, ali se u spomenicima nalazi samo u malom broju primera.13

Posebno se napominje da na našem savremenom jeziku
pored sinonima blag, koji je u odnosu na staroslovensko vreme
poprimio nove sadržaje, imamo i kao supstituciju ubav/lep, divan,
krasan.

Ruski, dobar: добрый, хороший; bolji: лучше (лучший); na-
jbolji: наилучший.

Našem odnosu: za pozitiv velik, komparativ veći; odgovara
u staroslovenskom odnos: pozitiv âåëèè i âåëèêú, komparativ áîë̂èè,
â0ùèè.

Ruski, velik: большой, (великий), veći: больший, (великий),
i больше; najveći: pomoću zamenice ispred самый большой,
pomoću zamenice iza больший всех, (pomoću sufiksa величай-
ший).

Našem odnosu: pozitiv mali, komparativ manji, u
staroslovenskom: pozitiv ìàëú, komparativ ìüí̂èè.

Ruski, mali: малый, manji: меньше, najmanji: sa sufiksom
малейший, sa zamenicom iza меньше всех.
_______________
13 Petar Đorđić, Staroslovenski jezik, Matica srpska, 1975, str. 112–124.
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Našem  odnosu: pozitiv (h)rđav i zao, komparativ gori odgova-
ra u staroslovenskom pozitiv çúëú, komparativ ãîð̂èè. Za rđav imamo
za komparativ i rđaviji. Ovde bi spadao i sinonim, supstitucija loš.

Ruski, rđav i zao: ржавый, злой (худой); gori: хуже, худший
(ujedno i superlativ). Ovde bi spadalo i плохой – loš, rđav.

Našem odnosu: pozitiv bogat, komparativ bogatiji, u
staroslovenskom: áîãàòú, áîãàòýè.

Ruski, bogat: богатый, bogatiji: богатей, najbogatiji: бо-
гатейшй.

Primer sa rečcom naj, za pozitiv mnogo, komparativ više, su-
perlativ najviše; u stroslovenskom imamo ìúíîãî, âåøòå (âåùå, i
ìúíîæà4), íàèâåøòå.

Latinski, pozitiv bonus/dobar, komparativ melior/bolji, su-
perlativ optimus/najbolji. Sinonimi, supstitucije: pulher; perfectus;
unus; solidus.

Latinski, pozitiv magnus/velik, komparativ maior/veći, su-
perlativ maximus/najveći. Kao sinonime, supstitucije imamo: super,
superior, supremus i summus; komp. magis ili mage, sup. Maxime,
grandis.

Latinski, pozitiv parvus/malen, komparativ minor/manji, su-
perlativ minimus/najmanji.

Latinski, pozitiv malus/zao, komparativ peior/gori, superlativ
pessimus/najgori. Sinonimi, supstitucije: malignus, perversus, fallax,
atrox...

Latinski, pozitiv multus/mnogi, komparativ plures/više, su-
perlativ plurimus/najviše.

Grčki, pozitiv ἀγαθός, καλός.../dobar, komparativ ἀμείων,
βελτίων, κρείσσων, λώ̨ων.../bolji, superlativ ἄριστος, βέλτιστος, λώι-
στος. Sinonimi, supstitucije: poz. λώϊος, λωίτερος, κραταιός, κρατε-
ρός / καρτερός, komp. λωίων, ἀμείνων, ἀρείων, βέλτερος, λωίτερος,
φέρτερος, superl. κράτιστος, λῷστος.

Grčki, pozit. μέγας/velik, komp. μείζων/veći, superl. μέγι-
στος/najveći. Sinonimi, supstitucije: μακρός, μακρότερος i μάσσων,
μακρότακος i μήκιστος; πολύς, πλείων i πλέον, πλειστος; κραταιός i
καρτερός; τόσος i τοσυτος.
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Grčki, pozit. μικρός/mali, komp. μικρότερος i μείων i
μειον/manje, superl. μικρότατος/najmanji.

Grčki, pozit. κακός/zao, komp. κακίων/gori, superl. κάκιστοσ.
Kao komp. i superl. upotrebljava se i χείρον ili χερείων, χερειότερος
i χείριστος; i ἥσσων (ἥττων), ἥκιστος.

Grčki, pozit. πολύς/mnogi, πλείων i πλέον/više, πλειστος/na-
jviše. Sinonimi, supstitucije: ίκανός, σφοδρός.

Sanskrit (u latiničnoj transliteraciji), pozitiv śubha/lep, dobar.
Sinonimi, supstitucije: pozit. balin/jak i snažan, komp. blīyas/jači,
suprel. balis̟t̟ha/najjači, ābhāta/lep i sjajan, karka/odličan i beo,
puny̟a/dobar..., pozit. barhaņa/jak, snažan, superl. barhi st̟̟ha/najjači,
najsnažniji.

Sanskrt, para/bolji ili gori, viši ili niži..., superl. parama/na-
jboljiu ili najgori, najviši ili najniži...

Sanskrt, pozit. maha/veliki, jak, pozit. bŗhant/velik, pozit.
bahu, bahula/veliki, obilan, pozit. bād̟ha/moćan, snažan, pozit.
brhat/uzvišen, velik. 

Sanskrt, pozit. arbhaka/mali, superl. alpis̟t̟ha/najmanji.
Sanskrt, pozit. pāpa/zao.
Sanskrt, pozit. puru/mnogi.
Kako je napred već rečeno, zajedničko za ove

karakteristične prideve je to da su takoreći svi napred navedeni
primeri nastali prema nazivu glavnih (svetlih) božanstava kod Indo-
evropljana. Nazivi božanstava su nastali prema sledećim korenskim
osnovama sa prefiksima i sufiksima, imajući u vidu smene, alter-
nacije i redukcije: b∂r (Bar...) – kod Arijevaca, i njihovih srodnika b∂l
(Bel...)(gde imamo alternaciju r/l), b∂b (Baba...) (nastalu najverovat-
nije radukcijom od oblika b∂l∂b, l/ø, ∂∂=∂), kao i b∂n, v∂n – kod
Veneta i njihovih srodnika.

Posebno se ukazuje na sanskrtskom primeru ambivalentnost
prideva para/bolji ili gori, kao moguću ostavštinu iz ranijih vremena
kao posledicu ambivalentnosti božanstva, koje može da bude dobro
i zlo, i koje samo obavlja poslove iz svoje nadležnosti. Tek kasnije,
razvojem društva i unapređenjem verovanja, dolazi do podele
božanstava na dobre i zle (npr. Belbog i Crnbog), ili usled verskih
revolucija, nova božanstva postaju dobra, a stara se detronizuju i
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postaju zla, pa samim tim imamo posledice u definisanju prideva,
koji mogu da budu i jedni prema drugima u opoziciji.

Neke karakteristične indoevropske reči (koreni) na
području afrazijskih jezika

Afrazijski jezici su semitski i hamitski – severnoafrički jezici.
U semitske spadaju hebrejski i arapski i dr., u hamitske koptski (egi-
patski), berberski, čadski i drugi severnoafrički jezici.

Očigledno je prisustvo Indoevropljana u Egiptu još od ranog
dinastijskog perioda (početak oko 3100. godine p.n.e.), jer se u ar-
hajskom egipatskom jeziku pojavljuje reč Faraon/ pr- c3 (transkrip-
cija/transliteracija), titula obogotvorenog vladara u Egiptu.14 Neki
istoričari prusustvo Indoevropljana vezuju za invaziju Hiksa, koji pre-
uzimaju vlast u 15. dinastiji drugog međurazdoblja (1674–1549. go-
dine  p.n.e.) Srednjega Kraljevstva.
Navodimo još neka božanstva: Horus/ H̟r (sunce), Ra/ rc (sunce),
Oziris/ Wsἰr, Apis/ Hp̟w, TotDht̟y (bog mudrosti), Amon/ Ἰmn, Anubis/
Ἰnpw, Min/ Mnw (bog), i najverovatnije pridevi: sjajan, odličan/ ἰkr,
velik/ wr, lijep, dobar/ nfr. Svagde su prepoznatljivi indoevropski ko-
renovi za nazive bogova b∂r i b∂n.

Kod Semita nazivi božanstava: Enlil, Enduu. Jehova je dobio
ime od arijevskog boga Jova. Anu-bog neba, Enlil (ili Bel) vrhovni
bog zemlje i Ea bog vode. Glava kananitskog ili feničanskog  pan-
teona bio je El, zatim Baal, bog oluje i kralj svih bogova. I ovde
imamo korenove b∂l i b∂n.

Navešćemo još neke reči tipično indoevropske konstrukcije:
Afrika (verovatno u značenju sunčana), gde je a prefiks, fr osnova
od korena b∂r, i sufiksa; pustinja sahara ili sahel slične konstrukcije
(verovatno u značenju sunčana, vrela), gde je sa prefiks a har od-
nosno hel osnova tipa b∂r i b∂l, gde su r i l alternacije.

Šta reći za šakala (na kajkavskom čagalj), divljeg srodnika
psa, zlatnožute boje. Podsećamo da je u Izraelu naziv novca šekel,
što bi bilo u značenju kao na poljskom zlot. Naziv je u svakom  slu-
čaju u vezi sa zlatnožutom bojom sunca.
_______________
14 Kristina Šekrst, Igor Uranić, Staroegipatski jezik, Školska knjiga, Zagreb, 2014. str. 14, 15.
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Zaključna razmatranja

Možemo zaključiti da su kod Indoevropljana potvrđene veze
između naziva božanstava, kao korenskih reči, i nekih karakteristič-
nih reči koje su ovde prikazane. Ovde se radi o promenljivim koren-
skim osnovama čiji su osnovni oblici b∂r (i njegova alternacija b∂l,
kao i varijanta b∂b nastala redukcijom od oblika b∂l∂b (l/ø), koji je u
suštini prisvojni pridev od b∂l, ovo se da zaključiti iz naziva božanstva
Kibela i sinonima Kibaba, no istu bi verovatno trebalo smatrati samo
za Kibelinu vrhovnu sveštenicu) i b∂n. Alternacije usnenih sugla-
snika, b/p/v/f/m/ø, idu u načelu od severa ka jugu, odnosno Medite-
ranu i primorju uopšte. Prema božanstvu sa osnovnim korenom b∂r
bi odgovaro narod Arijevci, odnosno (T)račani (Regioni), Sarmati,
(H)etrusci, Spartanci, Kimeri, Persijanci, Asirci, Jasi (Jaziki, Asi,
Asaki, Asure), Sebri (Severi) – Smerdi - Sbardi (Sardi), Frigijci, i dr.
Prema korenu b∂l narodi Skiti (Skoloti, Sloveni/sluti, sloviti), Pelazgi,
Kelti, Heleni, Alani (Alemani), Iliri, Boji (Česi, Bohemi, Bužani, Bugari)
i dr. prema korenu b∂n narodi Veneti i njihovi srodnici od Indije i istoč-
nog Mediterana do Baltika i Atlantika.

Iz napred navedenih primera reči vidimo da su reči od ovih
promenljivih korenova sa alternacijama veoma izmešani i da čine
supletivne tvorevine. To znači da su Arijevci i njihovi srodnici živeli
veoma dugo izmešani, ili jedni pored drugih, sa Venetima i njihovim
srodnicima, a kako se radi o osnovnim pojmovima, za pretpostaviti
je da se to zbivalo daleko u preistorijskom periodu. U vezi napred
navedenih alternacija ima i izuzetaka, verovatno zbog seoba i na-
knadnih povrataka, što je pojačavalo mešanje stanovništva.

U Severnoj Holandiji, u Friziji, 1869. godine je otkriven sta-
rinski rukopis, koji je nazvan „Ura Linda Buk” – knjiga porodice Over
de Linden. Ona pretstavlja istoriju starih Frizijaca. Pominje se sve-
štenica Burgtmaad. Njeno drugo ime je Min-erva. Ime frizijskog kralja
glasi – Mino. U „Ura Linda Buk” govori se o trgovini Frizijaca sa Fe-
ničanima, o moreplovcu po imenu Neef-Tuna i njegovom rođaku
Inka. Dalje se u knjizi govori o potopljenoj zemlji Atlan. Ona veoma
podseća na Atlantidu. 
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„Čitavo leto Sunce se skrivalo iza oblaka…Vazduh je bio
težak u mučan… Tada se i razlegao zemljotres, koji kao da je najav-
ljivao 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 po-
novo 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 njegovim drugovima ništa
se više nije čulo…”  Kad je Kolumbo „otkrio” Ameriku, tamošnji uro-
đenici-„indijanci” su ga dočekali kao božanstvo, verovatno potomka
Inka, rodonačelnika i osnivača velikog Južnoameričkog carstva.

Ovo je drugi izvor, pored Platonovog dela, o legendarnoj
zemlji Atlantidi. 15

I kod Sumera je zabeleženo slično sećanje u epu „Gigameš
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.”¹⁵  

Iz napred navedenog bi se dalo zaključiti da su na severo-
zapadu Evrope još u praistorijskom periodu, čak prepotopskom, in-
terglacijalnom, boravili Frizijci i Fini (naziv Finske prema Finima,
baltičkim Venetima, Vindima), dok u istočnom Mediteranu imamo Fri-
giju i Fenikiju (i Kartaginu i njene Pune), što bi značilo da su u tom
periodu navedeni narodi  na Orijentu imali barem trgovačke kolonije.
To bi značilo da uticaj Indoevropljana na ovim prostorima potiče da-
leko pre od ranog dinastičnog perioda u Egiptu.

Slično se da zaključiti i iz Tilakovog izlaganja: „…dolazimo
do zaključka da su u prvobitnom periodu sjajno nebo (Dyaus pitâ),
Sunce (Sûrya), vatra (Agni), Zora (Uşhas), oluja ili grom (Tanyatu) 

_______________
15 Vladimir Ščerbakov, Atlanti, str. 89–92, 105, 106.
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već uzdignuti do ranga božanskih bića ili bogova; a etimološke podu-
darnosti, kao što su sanskrtski yaj, yaz u zendu i grčki azomai, po-
kazuju da su ovi bogovi poštovani i da su im još u najranijim vreme-
nima nuđene žrtve da bi se osigurala njihova naklonost. 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 pr-
vobitno žrtve tokom leta od sedam ili deset meseci i poštovali pro-
menljiva 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 razrađeni sistem žrtvovanja postojao
u međuledenom dobu, ali smatram da je prinošenje žrtava bio glavni
ritual prvobitne arijevske religije…”16

Komparativna filologija kaže da su primitivni Arijevci bili upoz-
nati sa predenjem vune i tkanjem, da su znali za metale i da su ih
obrađivali, da su pravili čamce i kola, osnivali gradove i živeli u njima,
obavljali razmenu i dostigli znatan napredak u zemljoradnji, a paleo-
lingvistika nas snabdeva dugačkom listom faune i flore koja je bila
poznata nepodeljenim Arijevcima. Ovo su važna lingvistička otrića i
ako ih prihvatimo takva kakva su, videćemo da očigledno otkrivaju
stupanj civilizacije viši od varvarstva u doba neolita.  Sama činjenica
da su Arijevci koji su preživeli posle prinudnog raseljavanja iz svoje
najstarije domovine, uprkos fragmentarnoj civilizaciji koju su sobom
doneli, bili sposobni da utvde svoju nadmoć nad rasama sa kojima
su se sretali u svojim seobama iz pradomovine na početku postgla-
cijala i da su, osvajanjem ili asimilacijom, uspeli da arijanizuju jezik
_______________
16 Bal Gangadhar Tilak, Arktička pradomovina Veda, str. 367–369, 369–372, 379.
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potonjih, kao i religiju u krajnje nepovoljnim okolnostima, dovoljna da
dokaže da je izvorna arijevska civilizacija morala biti na višem stup-
nju od civilizacije nearijevskih rasa, ili od civilizacije arijevskih rasa
koje su se preselile na jug posle uništenja njihove postojbine u lede-
nom dobu. Kada je komparativna filologija ustanovila činjenicu da su
nepodeljeni Arijevci bili upoznati sa upotrebom metala, postalo je
jasno da je stupanj civilizacije koji su dostigli u svojoj arktičkoj pra-
domovini bio viši od kulture kamenog ili čak metalnog doba. Homer
pominje reč khalkos (bakar ili bronza), kao sredstvo razmene (II, VII,
472); a komparativna filologija otkriva dve etimološke jednačine,
jednu izvedenu iz korena mei (sans. me), što znači „menjati”, i drugu,
izvedenu iz sanskrtskog krî, grčkog priamai, što znači kupiti. Rg-
Veda (VIII, 1, 5) takođe pominje jedinicu razmene pod nazivom
shulka, a kako se ova reč koristi u kasnijoj sanskrtskoj književnosti
u značenju mali iznos poreza, nije neverovatno da je shulka izvorno
označavala mali bakarni ili bronzani novčić, sličan halkosu koji po-
minje Homer. Moraćemo zaključiti da su nepodeljeni Arijevci koristili
neki metal – bakar ili bronzu – kao sredstvo razmene. Ako je civilizacija
nekih arijevskih rasa u neolitu bila inferiorna ili nesavršena, to, kao što
smo gore rekli, treba pripisati opadanju ili nazadovanju posle raspada
ove drevne civilizacije u ledenom dobu, i teškom nomadskom životu
koji su vodili oni koji su preživeli ovu kataklizmu…¹⁶

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
planini 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.¹⁶

Nakon gorenavedenih napomena sada je lakše shvatiti u ko-
likom dugom periodu su Arijevci i njihovi srodnici živeli izmešani, ili
jedni pored drugih, sa Venetima i njihovim srodnicima, na području
od Indije, Orijenta i Mediterana do Baltika, Severnog mora i Atlantika. 
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Izgleda da su religija i neka vrsta pismenosti i književnosti (na pr.
Vede) zaslužni za dugo očuvanje jezičkog jedinstva kod Indoevro-
pljana. Izgleda da očuvani fragmenti vinčanskog azbučnog pisma
kaopreostaci (5. i 6. milenijum)17 ukazuju na daleko starije pismo i
pismenost.

_______________
17 Radivoje Pešić, Vinčansko pismo, str. 123. 
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Марко Паовица

ПРОФАНОСТ СВЕТА И СВЕТОСТ ПОЕЗИЈЕ*

Матија Бећковић, Три поеме, Мала библиотека СКЗ, Београд

2018

Врло обимно, садржински разноврсно и већ одавно знаменито

песничко дело Матије Бећковића окренуто је највећим својим

делом темама од овога света. Истовремено и спевано својим

такође изразито претежним делом „на наречју лепшем од

живота“ (Борислав Михајловић), оно је понајвећма посвећено

времену свога настајања и његовим опачинама, али неретко и

ћудима и траумама ближе и даље националне прошлости.

Другим речима, певајући у ватрометном језичком ритму и

колориту брдскоцрногорске патријархалне усмености, Бећковић

тематизује, махом у епској форми, поеме краћега или дужег

даха, антрополошко, политичко и историјско зло у ужем и у

ширем поднебесју свога јединственог поетског света. Ослоњен

на високе језичке, имагинацијске, посматрачке и критичке

могућности властитог песничког дара, али и на прототипе својих

поетских јунака и анти-јунака из једног тектонски пољуљаног

света у којем протиче његово детињство и дечаштво, он своја

већ небројена песничка остварења реализује на најширој

интонацијској скали, од хуморно-сатиричког до чисто трагичког

тоналитета, и према највишим естетичким, односно поетичким

захтевима жанра, у исти мах.

Поред доминантне националноисторијске и етичкоантрополо-

шке тематике на оном познатијем његошевском поетичком трагу,

а тако често и на уметничкој висини свога класичног узора,

Матија Бећковић потврђује се, као што је то широко познато, и



поетским делима љубавног, односно религиозног надахнућа.

Када је реч о овим другим, ваља нам првенствено имати у виду

Бећковићева антологијска постигнућа, песме „Богородица

Тројеручица“ и „Трорука чудотворка“. Прву дату у форми

похвалног и благодарног лирског обраћања томе сакралном

симболу заштите човечности и националнои-сторисјског

одржања; другу пак – виду лирско наративне сторије о

приоритету виших и највиших духовних вредности над оним

световне природе или над оним нижег духовног реда. Па ипак,

један фрагмент на неколико страна из Бећковићеве историјско-

мартиријолошке поеме Кажа, с мотивом колективног васкрсења

жртава масовног погрома, представља најснажнију поетску

визију хришћанског религиозног надахнућа рођену не само из

Бећковићеве имагинације и потеклу из његовога пера, него

укључујући и оне, све бројније, с потписима његових савре-

меника на истом писму и језику. (Поема Богојављење, упркос

наслову, или управо због сасвим измештеног семантичког

усмерења тога обредно-избавитељског чина, не иде, сем

неколико успутних реминисценција, у религиозно, већ у

сатирично Бећковићево песништво исмевајући пошаст

наметнуте профанизације највиших сакралних вредности и

појмова.)

С појавом Три поеме, чије нас је друго издање под заштитним

знаком Српске књижевне задруге, верујем, данас с радошћу

окупило за овим култним редакцијским столом, елем, с појавом

овог самосвојног поетског триптихона, Матија Бећковићне даје

спонтаног, ма како снажног, одушка религиозном надахнућу

потеклом из каквог колективног историјског искуства или из

суочења са неким сакралним знамењем и његовим мистичким

дејством, као што је то дотле чинио. У три поетска оглашавања

из три узастопне године – „Господе помилуј“ (2013), „Учини ми

љубав“ (2014) и „Слава теби Боже“ (2015) – песник  поступно

хармонизује и универзализује свој религиозни доживљај света

са основним идејама хришћанске вере, али и других светских
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религија и паганских веровања, као и са разумевањем

сопственог позвања у том свету. Овде намерно кажем „песник“,

јер Бећковић тиме – садржејем, значењем и смислом овог

тројног поетског низа – у ствари развија апотеозу самог

песништва као перманентне обнове света, односно идеју

аналогије између  библијског космогонијског модела и основног

начела песничког стварања. У исти мах он тиме, само овога пута

на оном Његошевом трагу зацртаном  у „Посвети” у

Лучи микрокозма, из које узима и мото за своју трећу поему,

прибавља најширу поетичку основу сопственог песничког

подвига. Сржна мисао тог поетичког становишта, да још једном

подвучемо, јесте романтичарска идеја о аналогији, ако не о

идентичности, између Творца и творевине (света), на једној, и

Песника и поезије, односно Ствараоца и стваралаштва, на

другој страни, исказана и Његошевим стиховима преузетим за

поменути мото: „Што је скупа ово свеколико / до општега оца

поезија.“ Корен сродства лежи у творачкој и стваралачкој моћи

која потиче из заједничког источника – логоса, ума, смисла,

слова, речи. Из тог, разумљиво, произлази и заједничка

одговорност, као и брига за судбину света, песме и језика, што

се, налик молитвеним и похвалним жанровима литургијског

обреда, пева кроз сва три дела најновије Бећковићеве књиге.

Пођимо, у најкраћем, редом. 

У првој поеми, која то, као ни две остале, у ствари није, елем у

првом поетском кругу, под насловом „Господе помилуј“, одвија

се нарочит молитвени говор за спас целог света, тачније, наше

планете, сагледане уздуж и попреко, са свим њеним земљама,

континентима, морима и океанима, укључујући и наша косовска

светилишта и ограшја. Ту су, такође, у дистисима, као и у читавој

књизи, усклађене усрдне модерне прозбе за већ поменуте

вернике и верска учења свих религијских заједница света, за

спас сваког живог створа у животињском свету, и за још много

штошта у духу хришћанског космополитизма, а све се, најзад,

стичу у једној, универзалној: Нек се из тог зрнца ко са неба
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мана / Спусти рука Спаса заори Осана / И огласи са свих

небеских екрана / Да је рђа с твога дела састругана. Противно

познатој исихастичкој „молитви срца“, безгласној и усредсре-

ђеној на сједињење подвижника с Богом, у овим Бећковићевим

поетским зазивима на делу је својеврсна молитва душе која се

у обраћању Господу овако легитимише на крају сваке строфе:

Моли те душа само теби знана / Још неначета а испрепадана.

Није нарочито тешко доконати да је ту реч управо о души

песниковој у њеном креативном усијању, души знаној Господу по

заједничком стваралачком, односно творачком нагону, као и по

некој миријадитој еманацији његовог Сопства.

Молитвено зазивни низ „Учини ми љубав“ састоји се из

песникових обраћања Богородици, вербалног живописа на фону

православног учења о њеним различитим атрибуцијама у

такозваној икономији спасења давно посрнулога људског рода.

Попут какве сублимације свих суперлатива традиционалног

славословија, овај похвално-молитвени низ почиње изнена-

ђујуће оригинално, са инвентивним неологизмом на крају првог

стиха, већ примећеним у једној беседи и у једном огледу о новој

Бећковићевој књизи: Учини ми љубав душо најнајнија.

Почињањем сваке строфе насловним зазивом у семантичко

средиште молитвеног певања ситуира се љубав као највиша и

најделотворнија хришћанска вредност, али се она у том својству

и знатно непосредније промовише. На пример, изричито: Сети

се песника који не постоје / А једино вреде због љубави своје /

А по Павлу и да планине помераш / Ништа си ако и љубави

немаш. Или, посредније, путем модернизације и обнове жанра

такозваних имена: Учини ми љубав јање небодано / Чедо

омиљено зрно овејано / Јагодо цветићу јечму мокра птицо /

Струницо грлицо ниједномужицо / Куло што гледа ка Дамаску

граду / Стадо дивокоза на гори Галаду / Љубав је као и

јеврејска брава / Ко једну откључа друге закључава. Ни атрибут

софијности, „филозофскомистичног Симбола Софије, пре-

мудрости хебрејске и гностичке“, како га Миодраг Павловић
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перципира код већине песника руског симболизма, не промиче

Бећковићевом доживљају Богородице: Учини ми љубав љубави

једина / Мати свог оца кћери свога сина / Жено и девојко

љубави и дете / Ајо Софијо Свемајко планете. Тако се поетски

доживљај и поетски лик Богородице у новом религиозном

певању Матије Бећковића оцртава истовремено у свој

парадоксалности и пунини њеног православно догматског

поимања и у крајње суптилној, нежној лирској иновативности

песничког представљања.

Славословије Творцу према библијском моделу Постања

сагледаном из мноштва перспектива, као и прожимање божијег

и песничког чина, представљају основни предмет трећег певања

нове Бећковићеве књиге под насловом „Слава теби Боже“.

Величина, смисао и промисао самог стварања као телеолошког

чина тајновитог сваком до ли једином Творцу  доводи у први

план поетског исказа песникову религиозну мисао узносећи је

до својеврсне екстазе и одржавајући је отвореном према

трансценденталном духовном видику: Предиво великог твога

наратива / Доводи у везу што се раздесило / Спаја што спојено

никад није било / И пребацује све на ону страну / Транспоновану

и ресетовану / Без иједнога труна сувишнога / С чунка и

тоцила трансценденталнога. Истовремено, међутим, у овом

религиозно интонираном панегирику Бећковић отвара и једну

експлицитну полемику између исконског, традиционалног и ре-

алног  доживљаја и стања света, с једне, и његовог савременог,

постмодерног и виртуелног вида, с друге стране. Без времена и

простора за детаљнију интерпретацију тог односа у овој

прилици, ограничићу се на утисак да се песник у том великом

спору данашњице приклања првој поменутој страни. И, што је

можда нарочито занимљиво, он при том, поред Његоша,

реактуализује извесне поетичке погледе Момчила Наста-

сијевијевића, наиме, оне језичке постулате на којима се темељи

његова одбрана такозване матерње мелодије: Од свих свемира

бездана видика / дубљи је свемир и бездан језика / А у језику
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сваког национа / Сви су језици и сва васиона / Створени због

неког разлога и смисла / Као делови божјега промисла / А

песнику је сваком отаџбина / Она непозната далека једина /

Чији је грађанин једино и био / И никада је није напустио / Да

не пева један цео живот једно / Већ да сви певају то једно

заједно. А приврженост Његошевој идеји  о „овом свеколиком“

као „општега оца поезији“ Бећковић потврђује окончавајући

сваку строфу трећег поетског низа у овој књизи славословијем

дистиха Слава теби Боже песниче једини / И алилуја твојој

творевини. Задржимо ли, према романтичарском уверењу,

извесну аналогију између Творца и Песника, односно схватање

да је песничко стварање чин божанског наданућа, као што то,

како изгледа, за Његошем чини и Матија Бећковић, онда и самој

поезији припада атрибут светости.

Отуд се с појавом књиге Три поеме видно проширује поетичка

основа поезије Матије Бећковића и оснажује евидентно

освешћеном димензијом религиозног порекла сваке изворне

песничке творевине.

*Изговорено 12. марта 2018. у Српској књижевној задрузи

поводом другог издања ове књиге.
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Леонард Немет, Бачка Паланка

ЛИКОВНЕ ВЕРТИКАЛЕ ПАЛАНКЕ

Франц Ајзенхут (1857–1903) 

Франц Ајзенхут, један од највећих европских сликара оријен-

талиста, рођен је у Бачкој Паланци 25. јануара 1857, као седмо

дете Георга Ајзенхута и Терезе рођ. Сомер. Његова родна кућа

је срушена, а налазила се на месту које данас захвата круг  РО

„Меркур“.  По завршетку два разреда школе, са десет година,

Франц шегртује у изнајмљеној кафани његовог оца, цртајући у

доколици госте и прецртавајући илустроване часописе. По

наговору и уз финансијску подршку паланачког адвоката др

Карла Мезеија, који препознаје таленат младог Ајзенхута, дечак

се обрео у Пешти код старијег брата Јозефа, где шегртује у

његовој гвожђарској радњи. 

Као четрнаестогодишњак насликао је кулисе пештанског

позоришта и реплику слике „Пред погубљењем“ сликара

Михаља Мункачија, на чију препоруку 1875. године уписује

школу цртања у Пешти. По завршетку друге године те школе

уписује краљевску Академију ликовних уметности у Минхену 25.

октобра 1877. године, у класи професора Ђуле Бенцура (1844–

1920), на одсеку студија антике. Поред студија код професора

Бенцура, истакнутог представника академизма у минхенском

историјском сликарству, Ајзенхут похађа и школу цртања

Вилхелма фон Дица (1839–1907), сликара сцена великог

формата са историјском тематиком. Осим наведених

професора, и ови сликари остављају трага у формирању младог

Ајзенхута: пејзажиста Лудвиг Лафе (1845–1910), сликар

романтизма Франц фон Дефрегер (1835–1921), као и Ото Сајц

(1846–1912). Ево шта о Ајзенхуту каже Карољ Лика (1869–1965),

његов савременик, такође ђак минхенске краљевске Академије:

„Њега је на путу да постане сликар формирала најелитнија



хијерархија академије.“ Сви Ајзенхутови професори припадали

су правцу минхенског реализма, који су предност давали форми

у оквиру композиције, што је итекако препознатљиво у његовом

сликарском опусу. У његовом жанровском сликарству из области

историје, а нарочито у оријенталним мотивима, наглашен је

приказ људских ликова са анатомском прецизношћу и нату-

ралистичком израдом детаља.

По сопственом сведочењу, на почетку студија, Ајзенхут је живео

у тешким материјалним условима све до 1878. године, када
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уписује другу годину студија. Мађарско министарство просвете,

поред још неколицини студената академије, додељује Ајзенхуту

годишњу стипендију.  Захваљујући тој финансијској помоћи он

остаје још једну годину на студијама у баварској престоници.

Али, по завршетку друге године, септембра 1879. године, због

немаштине напушта Минхен, враћа се у Паланку и убрзо одлази

на одслужење војног рока. Захваљујући једној руској сликарској

породици из Минхена, Ајзенхут је уписао трећу годину студија

1880. године, а већ 1881. године уследио је успех – похвалница

академије, а средином следеће године добија и сребрну медаљу

Краљевске Академије у Минхену. У том периоду, дакле 1881–

1882. године, излаже први пут на Јесењој изложби слику

„Будоар“, са којом остварује контакте са уметничким круговима

и публиком по унутрашњости. Слику „Цигани се одмарају“ купио

је чувени сликар Калман Мештерхази а слике „Студија главе“ и

„Сирочићи“ Друштво ликовних уметника у Будимпешти. 

Отисак цртежа са мотивом „Парне скеле“ (између Паланке и

Илока) објавио је угледни пештански „Недељник“, истичући

повезаност сликара са родним крајем. Друштвена активност

уметника у том периоду огледа се пре свега у иницијативи за

формирање будуће Националне академије уметности као и

формирање уметничке групе „Луитполд“. Поред тога, због

веселе природе и пријатне спољашњости Ајзенхут је био

омиљен код жена, а сликари и пријатељу су га веома ценили и

поштовали.

Још у време минхенских студија, на позив колеге сликара

Франца Рубоа (1856–1928), рођеног у Одеси, (насликао

панораму “Битка код Бородина 1812”, стално изложену у

Москви), оствариће се младалачки сан Франца Ајзенхута:

студијско путовање по оријенту – Кавказу. Из неколико његових

писама упућених паланачком пријатељу из младости и потоњем

венчаном куму Роберту Бихлеру, сазнајемо да је из Паланке

Дунавом кренуо пут Одесе 24. септембра 1883. године.

Напустивши Одесу, преко Црног мора, стиже у Батум, где се

задржава нешто дуже, а потом, настављајући пут железницом,

стиже у Тифлис.
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Ту му је омогућено да шест недеља проучава народне обичаје

и обилази  околину. Потом наставља мукотрпан пут до познате

тврђаве Шамил у Гуни, где остаје две недеље. Преко Дербента,

главног глада Дaгeстана, стиже у Баку, на обали Каспијског мора,

где непрестано црта студије, скице и предлошке за будуће слике.

Са видним усхићењем писао је у Паланку: „Баку као да је

створен за сликарско око.” И заиста, Франц Ајзенхут ће после

овог путовања постати највећи оријенталиста свог времена у

Европи. Кавкаски пејзажи, персијски градови и њихови житељи,

татарски обичаји, шаренило оријенталних ношњи и особености

мамили су многе сликаре Европе, међу којима и нашег Пају

Јовановића, али нико неће бити „заточеник” оријента као

Ајзенхут.  

Као плод његовог другог путовања по Кавказу, већ следеће,

1884. године, настаће слике „Шамил у Гуни“ и „Улица у Бакуу“ и

портрети „Чаби Халибега“ и „Јапара Ведена“. У писму из Батума

од 18. новембра 1884,  упућеном у Паланку Роберту Бихлеру

(кућа му је била у улици Иве Лоле Рибара бр. 8), између осталог,

можемо прочитати: „Журим у Минхен да бих што пре обрадио

утиске с пута.” Одговарајући на писмо, Бихлер га моли да му

чешће пише, што Ајзенхут и чини, углавном пишући о лепотама

Севастопоља и Јалте, о лошем времену у Одеси, о томе како

дели радост са лепим женама на палуби брода којим путује и

како се нада да ће до Божића стићи у Паланку.   

Љубавна прича са историјском подлогом – коју је, наводно,

Франц Ајзенхут донео из Одесе у Паланку – тиче се Војвођанке

Амалије Нако и великог руског песника Александра Сергејевича

Пушкина. У доколици, чекајући повољно време да исплови из

Одесе, велики сликар је често посећивао   чувени ресторан

Отон, где је и чуо ову причу. Ресторан и оперска кућа у Одеси

били су власништво богатог тршћанског трговца Србина Николе

Ризнића и супруге му Амалије, из чувене банатске породице

Нако. Угледавши лепу Амалију, велики руски песник био је

толико опчињен њеном грациозношћу и лепотом, да јој је

посветио неколико лирских љубавних сонета. Из Ајзенхутових

писама, која су нам била доступна, није било могуће утврдити
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аутентичност ове приче, док други извори говоре да се љубавна

идила ипак догодила.

После овог другог пута по Средњем истоку Ајзенхут ће се трајно

определити за сликарство са оријенталном тематиком. Његов

савременик сликар Деже Амброзовић (1864–1919), иначе

Сомборац, секретар Мађарског земаљског ликовног друштва,

пише ово: “Након седмогодишњег боравка у Минхену, отпутовао

је на Исток, где се надисао шарених боја и фасцинантног

Оријента. На повратку је почео да интензивно ради на сликама

са источњачким темама, са којима је одмах постигао велики

успех и популарност.” По повратку са првог путовања по

Средњем истоку, Ајзенхут је у Пешти изложио слику „Лечење

помоћу Курана“, коју је откупила Краљевска дворска галерија у

Будиму, као лични избор Његовог Величанства, што је сликару

донело велики углед и, наравно, материјалну корист. На

пештанском Уметничком павиљону Ајзенхут учествује са сликом

„Трговина робљем“ (реплику те слике урадила је Палома Немет,

паланачки сликар аматер), којом постиже велики успех.

На Пролећној пештанској изложби 1884. године, Ајзенхут излаже

слику  „Улична мењачница“, коју је насликао у Тифлису. Осим

мањих замерки око анатомских детаља ликова са слике, критике

које су се тицале колорита, композиције и психологије ликова

биле су веома повољне. На Јесењој поставци у Будимпешти

Ајзенхут постиже велики успех изложеним сликама „Писменост“

и „Татарска школа у Бакуу“, које му доносе сребрну медаљу

минхенске Академије, а које откупљује један лондонски трговац

уметнинама. Енглеска штампа као и стручни часописи  врло су

повољно писали о тим делима, што ће имати за последицу да

Ајзенхутова популарност порасте и преко океана, у Америци.

На Париском салону 1886. године први пут је изложена слика

„Смрт Ђул-Бабе“ (реплику ове слике урадио је Марио

Буцуљевић, паланачки сликар аматер). Сав егзалтиран

постигнутим успехом слике, пун усхићења пише Бихлеру у

Паланку, “Моје студије цветају и почињу да доносе плодове а ја

се трудим да та берба буде што богатија.” Јесења поставка

уметничког павиљона у Пешти, са истом сликом, донеће Францу
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Ајзенхуту највеће животно признање за уметничко остварење.

Слика је изазвал читаву серију  врло повољних стручних кри-

тика, чак и хвалоспева: “Ова слика је дело талента који поседује

смисао за грандиозну нарацију а уз то у потпуности влада

стилом.” Десетог дана изложбе, лично је цар галантном сумом

откупио слику „Смрт Ђул-Бабе“, која је постављена у сали за

пријеме краљевске палате. Те 1886. године установљена је ве-

лика златна медаља, као награда за уметничко стваралаштво,

поводом двадесетпете годишњице оснивања Друштва ликовних

уметника Мађарске. Од десет чланова жирија, осам је гласало

за слику Франца Ајзенхута. Тако му је додељена прва златна

медаља Мађарске за ликовно стваралаштво, награда коју влада

и данас додељује. Наравно, тај културни догађај пропратила је

сва европска штампа, која је просто опседала сад већ славног

сликара. На питање која се слика њему највише допада,

Ајзенхут је између осталог рекао: “Слике су вам као жене, све

су лепе, само морамо имати оштро око и племениту душу да

видимо и осетимо њихову сензибилност.” На питање шта даље

после многих признања, одговорио је: “Природа је најбоља

учитељица уметности”, а потом је, описујући нашироко пала-

начко природно окружење – Дунав, Фрушку гору али и Кавказ –

додао да се спрема на путовање по северној Африци. И

стварно, крајем те 1886. године Ајзенхут је преко Италије,

укрцавши се на брод у Напуљу, отпловио на Црни континент, тј.

у Тунис и Мароко, где ће боравити до маја 1887. године. У једном

писму из Африке каже: “Преда мном се отворио нови свет, старе

грађевине у маварском стилу, вибрирајући сјај блиставих боја,

и тек сада схватам зашто велики светски колористи све чине

како би доспели под небо Африке.” На том путовању настало је

неколико чувених слика сада већ тридесетогодишњака Франца

Ајзенхута: „Напуљ са Везувом“ (једино његово остварење у

поседу Народног музеја у Београду), „Источна капија“, „Мађи-

оничар“, „Марибут који се моли“, „Укротитељ храни змију“. Ова

његова дела (осим оног које се налази у Народном музеју у

Београду), као и многа друга из тог периода његовог ствара-

лаштва, доспела су у Лондон, јер је сликар тада скоро

искључиво радио за енглеско тржиште. 

118 Леонард Немет



Још један чувени сликар са војвођанских простора, Павле Паја

Јовановић (1859–1957) – који је у Минхену, као и Ајзенхут, имао

атеље у улици Моцартштрасе –  имао је додирних тачака са

Ајзенхутом: оба уметника били су у вези са сликарем Францом

Рубоом, преко кога заједно одлазе на пут по Кавказу. Као и

Ајзенхут, Јовановић путује у Италију и Египат. И један и други су

на том студијском путовању насликали „Напуљ“, „Борбу петлова“

и многа дела са оријенталним мотивима. Осим тога, оба

уметника, као представници академског реализма, преко

лондонских галериста Вилиса и Франча освајају енглеско

тржиште уметничких слика тог стила. Највећи купци слика

Франца Ајзенхута на подручју његове завичајне Бачке били су

велепоседник Гедеон Дунђерски, новосадски трговац

уметничких предмета и галериста Петар Крстоношић и

суботички адвокат др Јован Милекић, колекционар уметничких

слика који је допринео да се предлошци слика „Смрт Ђул-Бабе“

и „Битке код Сенте“ нађу у Америци. Новосадски адвокати др

Геза Секељ и др Липковић много су учинили да се уметничка

дела Франца Ајзенхута данас налазе широм света. Ове податке

објавио је професор Адалберт Милер из Бачке Тополе 1957.

године.

Друго студијско путовање у Египат, за које се поуздано зна,

Ајзенхут је подузео у лето 1894. годнне, заједно са пријатељем,

мађарским сликарем  Белом Ивањи Гринвалдом (1864–1940).

Оба уметника ће, инспирисана тим путовањем, урадити

неколико слика – Ајзенхут, између осталих, „Борбу петлова у

Каиру“, а Ивањи слику „Света породица“, слику са библијском

темом, већег формата, наглашеног колорита. Исте године, на

зимској поставци Уметничког павиљона у великој сали, на

ударном зиду је  изложена Ајзенхутова слика „Борба петлова у

Каиру“ (формата 265x189 цм) и  изазвала огромно инте-

ресовање. Слику је откупила Мађарска национална галерија,

чије је и данас власништво. Слика је репродукована у каталогу,

стручним часописима и периодици широм  Европе. Можда је

интересантно навести, да је сарајевски часопис „Нада“ објавио

репродукцију те слике као уметнички прилог и текст преузет из
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мађарске штампе, где Ајзенхут између осталог каже: “Само

сликама великог формата се може постићи буран успех.” 

Друго дело које издвајамо, али из сасвим других разлога, јесте

слика  „Битка код Сенте“, формата 700x400 цм. Слику је Ајзенхут

радио по наруџби Бачко-бодрошке жупаније, а поводом

хиљадугодишњице мађарске државности и јубиларне године

досељавања Мађара у Карпатско-панонски басен (896–1896).

Куриозитет везан уз овај јубилеј  је прослава тридесетого-

дишњице Аустро – Угарске Нагодбе 1867–1897, коју су Мађари

прослављали конспиративно у односу на Бечки двор. 

„Слика Битка код Сенте“ је технички добро урађена, а распоред

маса у композиционом смислу, перспектива и уметничка

импресија су на завидном нивоу. Слика приказује сцену битке у

завршној фази, када војсковођа принц Еуген Савојски (1663–

1736), са маршалом Јаношом Палфијем и својим витезовима,

међу којима је и петсто Сомбораца под вођством капетана

Јајића, потискују турску војску у Тису. Колику важност за наше

просторе има исход Битке код Сенте 1697. године најбоље се

види по томе, да Турци никада више нису упадали у Бачку. У

„царствујушћем“ граду Бечу и данас на славолуку пише: “Vienna

аd Zentam servata 1697” (Беч jе спасен код Сенте 1697). Та

монументална слика донесена је у Сомбор 20. јануара 1898.

године и смештена у велику дворану зграде у којој је било

седиште Бачко-бодрошке жупаније. На годишњицу битке код

Сенте,  11. септембра 1898. године, слика је откривена у

присуству жупанијских великодостојника и многобројних гостију. 

У то време Франц Ајзенхут је на врхунцу славе. После дужег

времена,  1897. године долази у Паланку и тим поводом

приређен му је свечани дочек и добродошлица. У родној кући

Франца Ајзенхута живео је његов трећи брат по старости Филип,

који је организовао свечану вечеру поводом доласка великог

уметника у родни крај, за родбину, пријатеље и комшије. На тој

вечери Ајзенхут упознаје прву комшиницу, осамнаестогодишњу

Адриану Аурелију Рајхл. Хонорар који је добио за слику „Битка

код Сенте“ омогућавао је Ајзенхуту да се ожени девојком из

вишег друштвеног сталежа. Али, у својој четрдесетпрвој години
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велики сликар се жени Адријаном Аурелијом Рајхел 12. октобра

1897. године. Младин венчани кум био је Роберт Бихлер а

младожењин његов добротвор и мецена паланачки адвокат др

Карло Мезеи. Црквено венчање обављено је у римокатоличкој

цркви (мађарска црква) у Немачкој Паланци, а световно у

општини Нова Паланка (данас МЗ Братство). Свадба је трајала

три дана и кажу да је младожења непрестано играо и певао.

У браку који је трајао пет година – до сликареве смрти, добили

су четворо деце: Георгину (умрла за време његовог студијског

путовања по Каквазу 1899. године), ћерку Марију–Тамару (1900–

1905), ћерку Јудиту (1901–1949)  и сина Георга Франца (1903–

1942).

На самом крају XIX и почетком XX века, Ајзенхут је много сликао,

излагао и путовао. Имао је пуномоћ за организацију изложби

мађарских и немачких сликара у иностранству, што га је водило

у многе градове Европе. Какав је био његов друштвени и

уметнички статус видимо из тадашње штампе, која говори о томе

да је Ајзенхут члан Ликовног одбора, који одлучује о откупу

уметнички слика за музеје широм Монархије и доделу државних

стипендија младим талентима. Мађарска влада предложила је

Ајзенхута за високо признање у области уметничког

стваралаштва, а минхенска Краљевска академија покренула је

поступак именовања великог сликара за редовног професора

Академије. Даноноћно је радио, занемарујући болове у желуцу

и савете лекара, све док му није позлило на састанку уметничке

групе „Луитполд“, чији је Ајзенхут био оснивач и дугогодишњи

члан. Преминуо је у болници, после две неуспеле операције, 2.

јуна 1903. године, исцпрљен болешћу и претераним радом, у

четрдесетседмој години живота. Сахрањен је уз велике почасти

на Источном гробљу у Минхену 4. јуна 1903. године.

Јозеф Пехан (1875–1922)

Ови редови посвећени су 140-ој годишњици од рођења и 95-тој

годишњици од смрти истакнутог паланачког сликара, фотографа
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и вајара Јозефа Пехана, али и са намером да допринесу

подстицају даљег рада на ревалоризацији уметничког дела и

сагледавању животног пута овог великог паланачког културног

ствараоца. За разлику од веома позантог сликара Франца

Ајзенхута, Пехан је до сада био некако запостављен, иако су

његови сликарски домети веома значајни, а посебно аспект

фотографске уметности, која га сврстава у сам врх војвођанске

уметничке фотографије с краја 19. и почетка 20. века. Јозеф

Пехан је рођен 21. фебруара 1875. године у Чебу (Челареву).

Јозефов отац  био је  из немачке насељеничке породице,

досељене из Моравске (јужна Чешка), а његова мајка Марија,

рођна Пардон, била је родом из Обровца, где је радила као

васпитачица (Kinderfrau). По пресељењу породице Пехан у

Немачку Паланку, млади Јозеф уписује основну школу, а по

њеном завршетку изучава молерски и браварски занат у нашем

граду. Некако у то време, скоро истовремено са испољавањем

свог цртачко-сликарског талента, показао је интересовање за

фотографију. Уз свестрану помоћ паланачког фотографа Карла

Нетига, у чијем је фото-атељеу Пехан као дечак  проводио све

своје слободно време, начинио је прве кораке у изучавању

фотографског заната. 

Године 1888. судбина је повезала два највећа паланачка

сликара, Франца Ајзенхута и Јозефа Пехана. Наиме, те године,

у једној од својих посета Паланци, Ајзенхут преко паланачког

капетана Нандора Вебера упознаје тринаестогодишњег Пехана.

Схвативши о каквом сликарском таленту је реч, Ајзенхут се

прихвата туторства, покровитељства над младим Јозефом и

предлаже његовој мајци, удовици Марији Пехан, да га пошаље

на уметничку академију у Минхену. Ради обезбеђивања

финансијских средстава за школовање младог Пехана, прво у

приватној школи цртања код Фридриха Фера у Минхену, капетан

Нандор Вебер је, буквално од врата до врата, у све три

паланачке општине, прикупљао новац, а потом је  тај посао

наставио управник паланачке поште Франц Клајн. Када су

прикупљена средства, млади Пехан се 1890. године нашао у

Минхену  где,  након  успешног  завршетка  школе  цртања код
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Фридриха Фера, писује минхенску Академију ликовних уметно-

сти у класи професора Никoласа Гизиса. „Доспео сам на Акаде-

мију захваљујући паланачком сликару Францу Ајзенхуту, који ми

је обезбедио четиристо форинти државне стипендије, којом је

због моје малолетности располагаo с правом очинском брижно-

шћу “, наводи Јозеф у једном писму мајци. 

Када је Ајзенхут 1892. године заједно са позатим српским

сликарем Пајом Јовановићем кренуо на студијско путовање у
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Египат и Сирију, своје покровитељство (туторство) над маладим

Пеханом пренео је на сликара Теа Рикофа. Трошењем новца од

државне стипендије за сопствене потребе, Тео Рикоф је угрозио

егзистенцију младог Пехана, који је често гладовао, а када је

избачен из стана због неплаћене кирије, он напушта Минхен. На

повратку кући, кратко време задржава се у Бечу и 1893. године

враћа се у Паланку. О његовом животу током наредних 5-6

година не знамо готово ништа, а самим тим најмање знамо и о

стваралачком опусу младог Јозефа Пехана у том периоду. Из

штурих казивања његовог сина Адалберта Беле Пехана,

сазнајемо да је у тим годинама, дакле непосредно пред крај 19.

века, између осталог, боравио и у Новом Саду, где је изучавао

фотографски занат. Остала је недоумица у којој новосадској

радњи је учио занат, јер новинар Золтан Калапош у свом чланку

у листу „Хид“, објављеном 1986. године, пише да је изучио занат

у данашњој Змај Јовиној улици, у непосредној близини Дунавске

улице, код једног спрског фотографа. Вероватно је Пехану у то

време било важно да нађе занимање које је близу визуелном

уметничком истраживању, а истовремено да дође до извора

прихода, како би обезбедио своју егзистенцију.

У Новом Саду упознаје своју будућу супругу Терезу Јекел, са

којом се жени 1897. године, а недуго затим, вероватно 1898.

године, са супругом прелази у Врбас, где отвара фотографску

радњу под називом „Ателир дел Монте“ у склопу Клајнове

кафане у Новом Врбасу.

По неким претпоставкама, селидба у Врбас а не повратак у

завичајну Паланку, вероватно је била условљена јаком

конкуренцијом, бројем фотографских радњи у Паланци –

поменимо, између осталих, следеће: „Леградић“ у Господској

улици (Југословенске армије), „Шлотер“ Касино Грасе (Веселина

Маслеше), „Витман“ у главној улици и већ поменута фото-

графска радња Карла Нетига, а било их је и у околним селима,

нпр. у Обровцу „Фото Антал“. Не знамо годину отварања његовог

првог атељеа у Новом Врбасу, али свакако је то било

непосредно по доласку из Новог Сада, када му фотографски

занат обезбеђује материјална средства за нови уметнички
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почетак, јер већ следеће, 1899. године Пехан излаже на јесењој

сликарској изложби у Будимпешти, где је добио врло неповољне

критике изложених уља на платну (слика „Последње дрвце

шибице“). 

Да му је фотографска радња доносила солидне приходе,

видимо и по томе што већ 1900. године пресељава фото-атеље

у главну улицу (Штецебахова кафана), непосредно до

римокатоличке цркве. Први велики уметнички успех сликар

Јозеф Пехан остварио је 1903. године на Јесењем уметничком

павиљону у Будимпешти сликом „Резервиста“ – уље на платну,

завидног формата, рађена у духу сецесије, наглашеног

колорита, развијене форме и композиције – коју је лично

похвалио цар Франц-Јозеф. Продајом слике обезбедио је

довољно финансијских средстава да обнови упис на ликовној

академији у Минхену, у класи Шимона Колошија, једног од

најпознатијих представника минхенског академског реализма и

натурализма 19. века. На Академији се повезује са младом гене-

рацијом немачких и мађарских сликара, који формирају

уметнички покрет „Неоша“, а преко ликовне колоније у Нађбањи

протежирају нови сликарски правац неоимпресионизам и

постепено напуштају принципе натуралистичког сликарства.

„Свакако да се уметност крије у природи, али само прави

уметник може да осети сензибилност, ритмику, форму и спрегу

боја и линија“, истиче Пехан у одбрани сопственог стила

сликања. Сецесија се појављује не само на његовим уљима,

него и на ликовним решењима назива његовог фото-атељеа, као

и на реверсима уметничких фотографија, женских актова и

породичних портрета, у више варијаната, од сецесије па све до

тзв. „мермерних фотографија“. 

Пресељењем у сопствену кућу 1906. године (у дворишту је

подигао сликарски атеље са стакленим кровом – данас улица

Иве Лоле Рибара бр. 34 у Врбасу ), где му се родио син

Адалберт Бела Пехан (1906–1986). Син Јозефа Пехана Бела,

који је такође завршио Краљевску академију ликовних

уметности у Минхену 1930. године, био је сликар портрета и

пејзажа, а као уметник остао је у сенци свога оца. После очеве
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смрти, заједно са мајком Терезом, наставио је породични посао у

фотографској радњи, а после Другог светског рата био је про-

фесор ликовног васпитања у гимназији „Жарко Зрењанин“ у

Врбасу. Као и његов отац, бавио се уметничком фотографијом, био

је оснивач фото-кино клуба у родном граду, преко кога је вршио

обуку и ширио домете војвођанске уметничке фото-графије. 

Од завршетка минхенске Академије па све до Првог светског

рата, Јозеф Пехан неуморно слика, а чести одласци у

Будимпешту и Нађбању помогли су му да пронађе сопствени

стил. На његов уметнички развој највећи утицај је имала млада

мађарска авангарда из Нађбање (Лајош Тихањи, Шандор

Тифаи) и многи пријатељи сликари из тог уметничког круга. У

књизи „Два Пехана“, Бела Дуранци, између осталог, цитира

Јозефа Пехана: „Моји уметнички назори, све што сам до сада

урадио и што ћу урадити убудуће, нисам и нећу учинити због

новца, да преживљавам, него сам све учинио због уметности.“

И заиста, већ 1909. године заједно са будимпештанским

сликарима оснива „Кућу уметности“, где исте године у децембру

излаже слику „Рано поподне“ са којом постиже велики успех код

публике и стручне критике. Одабир сликарских тема (женски акт

– седећи, лежећи, стојећи, са гитаром) и графика „Седећи акт“,

цртеж оловком „Купачи“, уље на платну „Жена са плаштом“ и др.

изложиле су сликара оштрој критици и распламсале морални

дуализам са неуком публиком родне му Бачке, што говори у

каквом окружењу Пехан ствара своја уметничка дела. 

Иако притиснут теретом несхватања и неприхватања његовог

уметничког опуса, Пехан не посустаје и пише пријатељу у

Будимпешти: „Мада ме моје материјално стање тера да живим

од уметности, радије ћу умрети од глади него да иједан корак

скренем са пута који је мени свети и да уметност подредим

расположењу и жељама неуке публике.“ Да би га подржао и

охрабрио у настојању да схвати и разуме окружење, између

осталог, пријатељ одговара Пехану: „Драги пријатељу, са

Париског павиљона је избачен велики сликар Модиљани због

изложених женских актова, па не очекујеш ваљда разумевање

од твојих Врбашана, када га немају Парижани.“ 
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Од 1910. године код Пехана се јавља особени стил сликања, и

то изражени спој минхенске рутине цртања, наглашене

уметничке фигурације и колорита наученог на колонијама у

Нађбањи. У том бурном и надасве плодном периоду, дакле

1910–1914, Јозеф Пехан ће насликати своја најчувенија дела:

1910. „Жена са плаштом“; 1911. „Улица са кочијом и коњима“,

„Војни савет“ и „Улица“; 1912. „Лука“, „Модел на софи“ и

„Сарајевски базар“; 1913. „Купачице“ итд. Завичајној Паланци

одужио се сликама: „Обала Дунава у Старој Паланци“ и „Бачка

берба“, на којој је урадио композицију паланачког пристаништа

за скелу, где Паланчани превозе грожђе из својих винодрада са

илочке стране. У том периоду, Пехановог стваралаштва настала

је и његова „плава фаза“, као „сарајевски циклус“. У Будим-

пешти, у Кући уметности, 1913. године сликар организује своју

самосталну изложбу, која ће исте године бити приказана и у

Паланци, Врбасу, Новом Саду, Кули, Сомбору, Бачкој Тополи и

која се сматра првом модерном изложбом слика у Војводини.

Овај плодни период Пехановог уметничког стваралаштва, поред

сликарства, обележиће и уметничка фотографија, као израз

његових фото-метаморфоза, а нешто касније и фото-перфо-

рманси, који га сврставају у пионире овог фото-жанра у

Војводини. Магија нагог женског тела, обогаћена светлосним

ефектима, биће окосница његовог фото-уметничког истражи-

вања, што га до данас чини јединственим. Вајарски опус Јозефа

Пехана је недовољно истражен и данас се мало зна о његовим

вајарским делима, техници, стилу, броју скулптура и др. 

Први светски рат, уз све људске жртва и материјална разарања,

у неку руку био је прави изазов за многе ликовне уметнике, што

из унутрашњих уметничких побуда, што по налогу војске јер су

били мобилисани као ратни фотограф, цртач и сликар. Према

писању Јозефовог сина Адалберта Беле Пехана, његов отац је

пред избијање Великог рата имао фото-атеље и у Будимпешти,

где је често боравио. По избијању рата, Пехан се вратио у Врбас,

где је мобилисан од страна аустроугарске војске и упућен у

Суботицу. Ту се нашао са својим пријатељима сликарима

Шандорем Олахом и Петером Калманом, као и вајарем
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Карољем Барањијем. Јануара 1915. године упућен је на ратно

подручје, а недуго затим се разболео и послат је у будимпеш-

танску војну болницу на лечење. У Врбас се вратио маја 1916.

године, када су га ослободили војних дужности као трајно

неспособног за извршење војних обавеза.

Цртачко-сликарски и фотографски таленат је заправо спасао

Јозефа Пехана од одласка на прву линију бојишта, јер је

мобилисан као фотограф ратни извештач, а његове

фотографије из Великог рата су уврштене у историјску грађу и

трајни су документ о страдању на тлу Србије у ратном периоду.

Многе Пеханове фотографије из тог времена, постале су култни

предмети у приватним породичним фото-албумима, који се и

данас љуборморно чувају као реликвије. Те фотографије су

биле у функцији виртуелног спајања породица и неретко су

једини визуелни документ о погинулом војнику, а војницима на

фронту породичне фотографије су ублажавале чежњу и давале

им снаге да издрже до повратка кући.

Јозеф Пехан је због болести срца ослобођен војне службе 8.

маја 1916. године, али то га није спречило да, као сликар и фото-

документариста, овековечи на својим фотографијама разорени

Београд и друга ратна страдања широм Србије (Обреновац,

Забрежје, Шабац и др.).  Фотографисао је бомбардоване улице,

зграде, цркве, али и људе који су се нашли у невољи. Фотоси су

добро кадрирани и одмерени, а на многима и сам аутор „улази

у кадар“. Свакако, у збиркама многих војвођанских породица још

се увек „крију“ драгоцене ратне фотографије, које чекају да их

неко открије и презентује јавности као сведочење о историји

војвођанске фотографије и уменичкој снази њиховог аутора –

Јозефа Пехана.

Стиче се утисак да је у периоду између два рата, у сликарству

али и у уметничкој фотографији,  Јозеф Пехан непрестано

трагао за моралним дилемама и социјалним питањима

уметничког стваралаштва. Све у свему, он је истрајао у својој

уметничкој тематици  неретко користећи уметничку фотографију

као студију или сликарски предложак за уља на платну. „Музика“,

„Победа“, линорез под називом „Сан“ и др. сведоче о томе.
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Иако је фотографија код Пехана значила почетак уметничког

стваралаштва, његове слике оставиле су дубок траг у

средњоевропском ликовном изразу, посебно оне које су настале

у његовој зрелој фази. Уља  „Стари каваљер“ и „Певач са

гитаром“, настала 1921. године, дакле пред сликареву смрт,

одишу топлином, наглашеног су колорита, са широким

покретима четкицом и јаким наносом боје, пуне су живота и

темперамента. 

Јозеф Пехан је умро у Врбасу 6. марта 1922. године. Корнел

Сентелеки објавио је 1923. године књигу о Јозефу Пехану,

посвећену првој годишњици сликареве смрти, као и његовом

уметничком опусу, где каже: „Пеханове акт-слике одишу

импресионистичким колоритом, без идеализовања анатомске

доследности уз непрестано изстраживање утицаја светлости на

женско тело и примену широке палете боја, препознатљиве као

код Сезана и Ван Гога.“ А по речима Ласла Томана, по одабиру

сликарских тема, композицији и палети боја Пеханове слике у

многоме подсећају на слике Саве Шумановића, што је за

Пеханов уметнички опус свакако велика похвала.

У новосадском дворцу „Еђшег“, 4–7. новембра 2017. године

одржана је изложба уметничке фотографије Јозефа Пехана, коју

је отворио професор др Ференц Немет и између осталог рекао:

„Изложба и каталог имају првенствено циљ да скрену пажњу

јавности на пионирски подухват уметничких фото-истраживања

и трагања Јозефа Пехана: на прве војвођанске акт-фотографије

– метаморфозе са краја 19. и почетка 20. века, по чему је он

достигао европске домете у тадашњој фотографској уметности

Војводине, а и на уметничке искораке у домену његових ратних

документарних фотографија, као и на његову продукцију

сликарских ‘предстудија’... Гледаоцу-посматрачу, сада на

почетку 21. века, његова дела чине се свежим, интересантним и

интригантним, као да је управо време садашње најпогодније за

уметничку ревалоризацију његових дела, уметничких остварења

која су била испред свог времена. А да је свакако био уметник

од формата, процењујемо и на основу његове уметничке арт-

поетике: ‘Све што сам до сада чинио и будем чинио убудуће, не
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радим због пара и због издржавања, већ једино због уметности,

иако ме моја материјална ситуација присиљава да од тога

живим, пре ћу умрети од глади, него да и за корак скренем са

овог пута, који је за мене свети, и да уметност подредим вољи и

жељи једне неразумне публике.’ 

Ова изложба даје једну важну ноту Пехановој сликарској

уметности – уметности фотографије, у којој је он направио важан

искорак у више жанрова, а која је до сада, углавном, била

запостављена када се говорило о његовом стваралштву.

Представљајући ова дела, заправо враћамо фотографији

заслужено место у Пехановом уметничком изражавању, али и

враћамо Пехана на достојно место у историји војвођанске

фотографије, будући да у његово време на овим просторима још

није било никога ко би на тај начин препознао уметничке

могућности  мале црне кутије.“

У књизи „Боје и патње“, Јанош Детре назива Франца Ајзенхута

и Јозефа Пехана „двојицом великих сликара Немаца из Паланке

– Бачке, обојица су потекли из истог завичаја, с тим што је Пехан

тежио новим стиловима, а Ајзенхут је био окренут академском

реализму “.  

Несумњиво је да су значај и таленат и једног и другог изузетни

и да ће остати упамћени као велика имена европског сликарства

на прелазу из 19. у 20. век, а нама Паланчанима биће за понос

на заједничку завичајну припадност.

Сликар Ђурђе Теодоровић (1907– 1986)

Академски сликар Ђурђе Теодоровић рођен је 18. децембра

1907. године у Обровцу, у свештеничкој породици. Основну

школу учио је у родном селу, нижу средњу школу у Бачкој

Паланци, а V и VI разред гимназије приватно у Београду.

Сликарски таленат младог Ђурђа први је уочио професор ниже

гимназије у Паланци сликар – Белорус – Петар Харитонович,

аутор слике „Одговор Козака султану Мурату“. О томе је

обавестио Ђурђевог оца свештеника Николу Теодоровића.
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О протојереју Николи Теодоровићу (1868–1917), као заслужном

Обровчанину, писао сам у књизи „Обровац – насеље на три реке

– 1308–2008“, а овде доносим краћи осврт на његов живот.

Никола Теодоровић је рођен у Турији 1868. године, где је

завршио основну школу. Гимназију са испитом зрелости положио

је у Новом Саду 1889. године. Богословију је завршио у

Сремским Карловцима 1893. године и рукоположен је у

Сремским Карловцима од Његове светости Патријарха Георгија

Бранковића 21. новембра 1893. године за ђакона, а 25.

децембра исте године за презвитера. 

За администратора Обровачке парохије постављен је 1. априла

1898. године. Пре овог постављења био је лични капелан пароху

Успенске цркве у Новом Саду. За обровачког сталног пароха
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изабран је 26. новембра 1899. године, где остаје у служби до

своје смрти 20. априла 1917. године. Његово преосвештенство

Митрофан Шевић, епископ Бачки, за ревност у служби и узоран

живот, одликовао га је 1915. године  црвеним појасем.

Свештеник Никола Теодоровић је, од свог постављења за

пароха обровачког до почетка Великог рата, за село, цркву и

народ, поред духовних, учинио многа градитељска дела, од којих

ћемо овде поменти следећа: нови парохијски дом, ограда

црквене порте, нова школа у порти, ћелија и гробљанска кућа.

Поред тога, обровачки Свети храм је обновио изнутра и споља

1908. године, подигао је ново гробље, изградио нови торањ и

позлаћени крст над њим, а залагао се и за изградњу нове

општинске куће и каменог пута кроз село. 

Јереј Никола Теодоровић бавио се богословском књижевношћу

и журналистиком. Написао је двотомну историјску расправу

„Сведочанства о хришћанству у нехришћанских писаца I и II

века“. Био је угледан и образован човек, енергичан,

предузимљив и надасве поштен и частан. Због свог ангажовања

на ширим питањима цркве, 23. фебруара 1906. године

постављен је за члана патроната свештеничког мировног фонда

у Сремским Карловцима. Већ идуће, 1907. године, 4. јануара,

јереј Никола је изабран за члана Епархијске конзисторије у

Сремским Карловцима. На Народно-црквеном сабору 13.

новембра 1911. године био је посланик Црквене и световне

Обровачке општине. Говорио је неколико језика – поред

матерњег, читао је и писао на немачком, мађарском и

француском језику. Рат и оронуло здравље спречили су овог

предузимљивог свештеника да настави духовну и градитељску

мисију у Обровцу. Постхумно је одликован орденом Светог Саве. 

То су околности у којима је рођен Ђурђе Теодоровић, највећи

академски сликар Обровца, које ће имати пресудан утицај на

његово школовање и одрастање, на формирање његове

личности, а самим тим и на његово уметничко стваралаштво.

Упркос изузетно тешким материјалним условима (остао је без

оца у десетој години живота), Ђурђе Теодоровић уписује најпре

уметничку школу, а затим академски сликарски течај у Београду,
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који завршава 1933. године. Професори су му били Никола

Бешевић, Љуба Ивановић и Милан Миловановић, који ће имати

највећи утицај на Ђурђево сликарско формирање импресио-

нистичке оријентације. 

Тридесетих година прошлог века, сликар Ђурђе Теодоровић је

један од оснивача левичарске уметничке групе социјалне

оријентације „Живот“, заједно са сликарима Ђорђе Андреје-

вићем Куном, Марком Кујачићем, Драганом Бераковићем, Вла-

детом Пиперским, Радојицом Живановићем  Ноем и другима.

Уметничка група „Живот“ била је под снажним утицајем КПЈ и у

потпуности је припадала пролетерској уметности, тзв.

сликарству социјалистичког реализма.

У раној фази сликарског стваралаштва Ђурђа Теодоровића

препознаје се наглашена композиција са социјалном тематиком,

што неће остати незапажено од стране представника власти у

Београду. Тако је његову слику „Вечерња шетња“ из 1935.

године, која је требало да буде у поставци Пролећне изложбе

Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“ на Калемегдану,

полиција уклонила пре отварања изложбе. Из овог периода

треба поменути слике „Циганска свадба“ (реплику урадила

Палома Немет, паланачки аматерски сликар) и „Одмор“, из 1939.

године, коју је стручна критика оценила као најбоље сликарско

остварење наше социјалне уметности до Другог светског рата.

Слика је, по речима самог Теодоровића, поред похвала критике,

доживела одређена оспоравања од његових другова из уметни-

чке групе „Живот“, јер је, наводно, тематски неутрална, без

борбеног духа и одаје манир грађанског монденског сликарства. 

Поред сликања, Ђурђе Теодоровић се, као добар цртач, веома

рано почео бавити ангажованом кариктуром, што му је донело

велику популарност код широке публике, али изазивало и

подозрење полиције. Објављивао је карикатуре на насловници

новопокренутог напредног недељника „НИН“, као и у познатом

хумористичком листу „Ошишани јеж“. Његове карикатуре оди-

сале су разумљивим симболима и елементима, њихове

духовите поенте и сатиричне жаоке у самом цртежу биле су

недвосмислено разумљиве за „обичног“ читаоца и посматрача,
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па је зато текст испод цртежа био минималан или неретко и

сувишан. Због конспирације, често није потписивао своје карика-

туре, што је уреднике листова доводило у незавидан положај,

али су биле толико препознатљиве, да није било дилеме ко је

њихов аутор – што је уметнику годило, али је и полицију

упућивало на виновника „инкриминисаног“ дела. 

Други светски рат га је затекао у Београду, а како је био повезан

са Комунистичком партијом и антифашистичким покретом,

нашао се у партизанима, где је заједно са Ђорђем Андрејевићем

Куном и још неколицином сликара распоређен у Пропагандно

оделење Треће армије. По ослобођењу, све до краја 1946.

године, Ђурђе борави у Новом Саду, а као члан Сликарске

секције, ангажован је у редакцији новосадског дневног листа

„Слободна Војводина“ (претече „Дневникa“). У листу је радио

илустрације и цртао карикатуре са актуелном тематиком из

области унутрашње и спољне политике (аграрна реформа,

колонизација, обнова земље, деловање непријатељске

емиграције, суђење у Нирнбергу и др.). Вести у „Слободној

Војводини“ о напредовању наше војске и савезничких армија,

које су наговештавале слом Немачке и скори крај рата, пратиле

су карикатуре Ђурђа Теодоровића на духовит, сатиричан и

забаван начин. „Тридесетогодишњи уметник из Обровца, крај

Бачке Паланке, познати сликар и карикатуриста, цртао је

сигурном руком, рутинирано и ангажовано. Његова карикатура

објављена 18. фебруара 1945. године у ‘Слободној Војводини’

представљала је ‘Јадање два Милана’  – Недића и Поповића –

негде у Немачкој, а њихов јадан изглед је наговештавао да ће

их стићи народна правда“, наводи уводничар листа. Иако су

карикатуре преузимане и из совјетске штампе, Теодоровићевој

керикатури уредник листа је давао предност због њене

актуелности, ангажованости и препознатљиве тематике. Тако, у

већ поменутој „Слободној Војводини“, у рубрици „Писма чита-

лаца“, један коментар гласи: „Врло је упечатљива карикатура

Ђурђа Теодоровића, објављена у вашем листу 24. фебруара

1945, на којој црвеноармејац бајонетом убија змије отровнице

са главама Хитлерових главешина.“ Овакве карикатуре биле су
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и ликовно и идејно на високом уметничко-пропагандном нивоу,

што је, од надлежних војних власти у Агитпропу Треће армије,

обезбедило Ђурђу сталан посао у „Слободној Војводини“.

Карикатура „Договор кућу гради“, објављена у том листу 10.

новембра 1946. године, донела је аутору ласкаво признање и

важну референцу за његово даље уметничко ангажовање и

напредовање. 

Крајем 1946. године Теодоровић прелази у Београд, где се,

поред сликања, бави илустровањем претежно дечијих књига,

црта карикатуре за „НИН“ и „Ошишани јеж“, а једно време ради

као сценограф у Народном позоришту у Београду. За професора

цртања на Ликовној академији у Београду именован је 1948.

године, која га следеће године упућује на школовање у Париз,

где остаје до 1950. године. 

Студијско путовање у Париз и двогодишње школовање у „граду

светлости и уметности“, поред конвенционалног и формалног

ликовног образовања, задојило је Ђурђа Теодоровића и

савременим сликарским токовима авангарде са Монмартра.

Обилазећи многе париске ликовне галерије тог времена, Ђурђе

је из прве руке схватио и прихватио ликовни правац „модерне“,

коју је, можемо слободно рећи, први донео у Београд 1950.

године и био њен снажни промотер у београдским уметничким

круговима. По повратку у Београд, Ђурђе Теодоровић проширује

своје сликарске видике, што се најпре примећује у тематском и

композицијском приступу слици; враћа се акту, портрету, пејзажу. 

Најбољи пример који то илуструје је слика „Три скице“, урађена

у комбинованој техници. Иако је Ђурђе познат као припадник

социјалистичког реализма, овом сликом открива и друге

особености свог сликарства. Теодоровић показује изузетно

осећање за композицију, која јесте реалистичка по поетици, али

је интимистичка по сензибилитету. Смисао за апстраховање

небитних детаља форме на поменутој слици и њено свођење на

асоцијалне и симболичке садржаје одаје Ђурђа, између осталог,

и као модернисту.

У најплоднијем периоду његовог стваралачког сликарског

ангажовања, од повратка из Париза до пензионисања 1968.
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године, поред педагошког рада, он се изражавао и у другим

ликовно-уметничким формама: илустрација, новинарство (писао

је у културним рубрикама на актуелне ликовне теме), карика-тура,

сценографија, скулптура и, пре свега, сликарство. „Јесте, расипао

сам се и можда је то моја грешка, али другачије нисам могао и

вероватно бих поново живео и радио исто тако. Знам да је моја

широка друштвена и уметничка ангажованост штетила мом

сликарском изразу, али још као веома млад осетио сам предратни

напредни омладински покрет као свој и остао веран тим

опредељењима. Такав живот не кондензује сликара, већ га ставља

у уске оквире и онемогућава му да рано открије неке уметничке

законитости. Имао сам због тога криза, дилему да ли да све

оставим, али сликао сам из исте такве потребе као што сам радио

и друго. У сваком случају, нека време донесе оцене о свему“, каже

Теодоровић у листу „Дневник“ 14. новембра 1982. године.

У то време створио је монументалне композиције великог

формата на тему НОБ-а, обнове земље и историјске садржаје:

„Први српски устанак“, „У свитање“, „Седми дан“, „Сутјеска“ и

многе друге слике. Сва ова дела одишу импресионистичким

тенденцијама, јаким колоритом, широким и темпераментним

потезом, пуна су емотивног набоја и сензибилитета, какав може

да изрази сликар патриота и искрени родољуб, чије корене

Ђурђе носи из родитељског дома и оца, свештеника  Николе

Теодоровића. „Мој уметнички пут није био једноставан,

захваљујући мојој сложеној природи. У мојим сликама фигура је

била предмет мог интересовања, што се најбоље види у мојим

насликаним актовима, док сам касније радио композицију са

борбено-тематским изразом.“

Сагледавајући уметничко дело Ђурђа Теодоровића у целини,

које је обимно и рзановрсно, може се констатовати да је брзо

прихватио идеје о ангажованој уметности и композиције са

социјалном тематиком. Његов сликарски израз је много

сложенији и уметнички богатији од оног што је налагала естетика

соцреализма, али без обзира на проширене сликарске видике,

никада није напуштао фигуру као елемент изражавања у

сликарству. 
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У једном интервјуу у „Дневнику“, под насловом „Скица за портрет

уметника“, поводом Ђурђеве изложбе темпера у Малом

ликовном салону у Новом Саду, на питање новинарке Ј. Дивљак-

Арок о његовом бачком пореклу, рекао је: „У јужнобачком селу

Обровцу сам се родио, а оно припада Бачкопаланачком срезу,

где сам у школу ишао, мој отац је родом из Турије, дакле опет

Бачка. Првих послетратних година, у том надахнутом времену

стварања свега што данас имамо, радио сам у Новом Саду и

заувек остао истински завичајно и сентиментално везан за ово

подручје.“ 

На питање о делима која је изложио на поменутој поставци

темпера, Ђурђе Теодоровић одговара кратко и скромно: „Ја

обично радим велике формате, па ми за амбијент овог камерног

салона није преостало друго, но да донесем тридесетак темпера

и скица забележених на путовањима, онако необавезно, више

као путопис, некакво интимно виђење света.“

Ретроспектива Теодоровићевог сликарског послератног

стваралаштва може се сагледати пажљивим одабиром ликовних

остварења, по тематској разноликости, стилској припадности и

техничкој изводљивости: „Пејзаж“ – 1950, „Лежећи женски акт“ –

1952, „Мотив из Земуна“ – 1963, „Пецарош“ акварел – 1953,

„Портрет докторове кћери“ – 1958, „Летњи дан“ – 1958,

„Композиција актова“ – 1958, „Стара сабља“ – 1975, „Игмански

марш“ – 1979. године. 

Први пут је Ђурђе Теодоровић самостално излагао 1954. године

– цртеже и скице у Графичком колективу. Велику ретроспективну

изложбу  приредио је 1968. године у Галерији Дома ЈНА.

Последњу самосталну изложбу Ђурђе је организовао у Галерији

позоришта у Земуну, на којој је представио сву раскош свог

уметничког стваралаштва. Ипак, он каже: „Излагао сам много

више групно, никада нисам имао амбиција за самосталним

приредбама.“ Од колективних изложби, којих је свакако било

много више, овде ћемо набројати следеће: трећа и четврта

Пролећна изложба београдских уметника, Уметнички павиљон

„Цвијета Зузорић“ – 1931. и 1932; „Бојкоташка изложба“ у

Београду – 1936; изложба Ликовне секције Пропагандног
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оделења Треће армије, у Новом Саду – 1944. и 1945; Изложбе

војвођанских ликовних уметника 1945, 1948, 1951. и 1954;

Изложба „Сликарство и вајарство народа Југославије“ 1946–

1948.  (Београд, Загреб, Љубљана, Праг, Варшава, Лењинград,

Москва, Будимпешта);  прво и друго Тријенале ликовних

уметника Београда – 1961. и 1964. (на овим изложбама излагао

је и наш сликар Милан Палишашки); изложбе „НОБ у делима

ликовних уметника Југославије“, Београд – 1962. и 1967;

„Југословенска уметност двадесетог века“ – надреализам,

постнадреализам, социјална уметност, уметност НОР-а,

социјалистички реализам, изложба у МСУ Београд – 1969;

Ликовна уметност Војводине 1944 –1954, Нови Сад 1980. године.

Постхумно је организована ретроспективна изложба слика

Ђурђа Теодоровића у Београду 1986. године, предговор и

припрему каталога ауторизовао је Срето Бошњак, који пише:

„Међутим, за личност аутора-сликара Ђурђа Теодовића везана

су многа лепа, па тако и велика дела, али оно што је красило

његов лик је пре свега његова скромност и изузетна раденост,

као и неуморна присутност у друштвеним збивањима. Посебно

треба истаћи његов двадесетогодишњи педагошки рад (1948–

1968) током кога је 26 генерација будућих сликара учио цртежу,

као основном сликарском елементу, на београдској Ликовној

академији уметности.“

Прву Савезну награду за сликарство добио је сликар Ђурђе

Теодоровић 1958. године. Живео је и стварао уметничка ремек-

дела у својој кући у Земуну, где се и упокојио 6. јула 1986. године.

Из пијетета према великом сликару из нашег завичаја и једном

од најистакнутијих представника нашег соцреализма у

сликарству, Ђурђу Теодоровићу, урадићемо анализу његове

слике „Циганска свадба“ (уље на платну, димензије 50х61 цм) из

1939. године. Да би представио атмосферу раскошног ромског

свадбеног весеља и богатство њихове традиције, Теодоровић је

насликао „Циганску свадбу“ у време када се бавио социјално

ангажованим темама (сликајући сиромашне раднике, сељаке,

„нижу класу“). Самим приказивањем маргиналних друштвених

група задовољава начело социјале, а обиљем цвећа и одеће у
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јарким бојама  наговештава идиличну жанр сцену ромског свад-

беног славља. У овој  слици, како по композицији, тако и по

форми, сликар остаје веран себи и наглашеном фигурацијом

затвара тему. Три жене седе у фијакеру украшеном цвећем, а уз

њих су приказана два мушкарца. Оне су традиционално обучене

у свечану одору – шалваре (димије), свилене кошуље и јелеке

раскошних боја. Главе су им покривене шареним марамама, док

мушки ликови имају црвене фесове – један од њих стоји на

папучи фијакера, а други седи на папучи са друге стране.

Девојка у средини у белом плете цветни венац, којим ће млада

украсити младожењину капију. Слика „Циганска свадба“ рађена

је уљаним бојама (што није уобичајено за соцреализам) и одаје

двојност Ђурђевог сликарства, социјална тематика – пуна

ликовности, биће присутна у његовом целокупном ствара-

лаштву. У овој слици постигао је равнотежу свих сликарских

елемената, од цртежа, композиције, колорита до распореда

фигура и перспективе, што задовољава строге критеријуме

уметничког дела. Једном речју, Ђурђе Теодоровић је овом

сликом показао да је мајстор боје и светлости и да влада

материјом, стављајући живот у средиште своје уметности.

Слика „Циганска свадба“ је изложена у сталној поставци

„Двадесети век“  Галерије „Матице Српске“ у Новом Саду.

Петер Маурер (1909–1988)

Пре нешто више од две године, када смо прикупљали грађу за

фељтон „Ликовна вертикала Паланке“, искрснуо је проблем

недостатка валидних података о животу и делу паланачког

сликара Петера Маурера (1909–1988). Сви покушаји преко

„Немачког удружења“ и других потенцијалних извора остали су

без резултата и изгубљена је свака нада да ће тако значајан

паланачки сликар бити обухваћен овим истраживачким радом.

Додатно је проблем учинило сложенијим то што је Маурерово

сликарство спона у континуитету паланачког уметничког

стваралаштва – од Пеханове смрти 1922. године, до Теодореви-
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ћевог соцреализма у сликарству четрдесетих година 20. века. А

када је већ десетак наставака фељтона  објављено у „Недељ-

ним новинама“, према оној народној „где има воље, има и

начина“, позвао ме је касно увече телефоном наш суграђанин г.

Никола Франц и сав егзалтиран узвикнуо: „Нашао сам податке

о Петеру Мауреру!“ Наравно, нисам могао дочекати јутро да

одем код г. Франца и чујем појединости о учињеним напорима

да се пронађе „игла у пласту сена“. „Када су пропали сви поку-

шаји преко познаника из Канаде, Америке и Удружења

подунавских Шваба из Улма, сетио сам се једног Немца, који је

био ожењен Новопаланчанком. У електронској форми, више

узгред, поменуо сам му сликара Петера Маурера, не очекујући

неку озбиљнију помоћ, тим пре што је он Немац, а не паланачки

Шваба. После неколико недеља, јавила се на моју е-мail адресу

Амалија Рибич, најмлађа кћер паланачког сликара Петера

Маурера“, испричао је у једном даху, видно узбуђен, г Франц.

(Нисам могао да, на кратко напуштајући основну тему, не

истакнем ентузијазам, завичајност, родољубље и племенитост

овог осамдесетседмогодишњег Паланчанина, коме се искрено

дивим и захваљујем на несебичној помоћи у писању овог

истраживачког рада важног за историју ликовне културе нашег

града.)       

Паланачки сликар Петер Маурер рођен је у Новој Паланци 10,

јануара 1909. године од оца Петера Јоханеса Маурера и мајке

Ане, рођ. Шумахер. Крштење је обављено 12. јануара 1909.

године у римокатоличкој цркви Безгрешног зачећа Маријиног у

Немачкој Паланци, а миропомазање-кризмање примио је млади

Петер 10. јуна 1928. године од жупника Георга Шредера, у истој

цркви. 

У шестој години живота, малог Петера – као и млађу браћу,

Јакоба (1910), Јохана (1913) и сестру Елизабету (1911) –

задесила је велика трагедија. Њихов отац је тешко рањен као

аустроугарски војник на италијанском фронту и убрзо затим је

умро 1915. године у војној болници у Љубљани, где је и

сахрањен. Самохрана мајка са четворо деце живела је у

заједничком домаћинству са свекром, свекрвом и девером
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столарем, (мебл-тишлер, који ће између два рата бити познати

градитељ виолина), у кући у улици Дунавска обала бр. 97, (данас

бр. 132ц). По завршетку шест разреда основне школе у Новој

Паланци, Петер Маурер је изучавао трговачки занат код фирме

„Бунда-Шерер“ у Бачкој Паланци. Радио је две-три године као

трговачки помоћник, између осталог и у продавници играчака

код млађег брата.  

После Првог светског рата, мајка сликара Петера Маурера удаје

се за Антона Гарба, који се са новоформираном породицом, из

економских разлога, пресељава у Брчко, где од 1927. до 1932.

године живе у кући Бакир-бега, а Петеров очух води овчарску

фарму расплодних грла немачке расе виртемберг. У том периоду

млади Петер похађа приватну школу цртања у Брчком, а потом

одлази на одслужење војног рока, где у оригиналном

југословенском војном документу пише да је ВЕС војника Петера

Маурера – сликар.  

По одслужењу војног рока, одлази у Београд, где 1933. године

уписује Високу школу уметности, смер Византијско зидно

сликарство, у класи професора  Николаја Маљинског. Жени се

у Бачкој Паланци 4. марта 1935.  године Српкињом Даринком

Сабољевић из градића Медина код Баје у јужној Мађарској. 

У браку је стекао четворо деце: ћерку Хелену, рођену 1936, сина

Оскара, рођеног 1938. и сина Петера-Јакоба, рођеног 1944.

године. Сви су рођени и крштени у Бачкој Паланци, само је

најмлађа кћи Амалија рођена у Минхену 1949. године.

Љубав према цртању јавила се у раном Петеровом детињству,

па иако није имао никакво сликарско образовање, осим талента

и упорности, био је већ са осамнаест година познат у

Бачкопаланачком срезу као успешан сликар-аматер, дакле, пре

одласка у Брчко. Један од два стуба Мауреровог уметничког

стваралаштва је зидно фреско-сликарство и то, не случајно – у

вези је са византијско-балканским стилом који је био под

великим утицајем Кијевске барокне школе у религиозно-

историјском сликарству прве половине 20. века.

Присаједињењем Војводине  Србији, а потом стварањем

Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца дошло је до експанзије у
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градњи нових и обнове старих православних верских објеката,

што је имало за последицу ангажовање многобројних сликара

тог уметничког правца. 

Још пре него што је дипломирао на Високој уметничкој школи,

Маурер је заједно са својим професором Николајем Маљинским
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осликао неколико живописа и иконостаса у православним

црквама у селима брчанске општине. Његово зидно сликарство

одише богатим колоритом, уз наглашену материјализацију

одевних предмета (одежди), на фигурама светаца и у староза-

ветним сценама. Када је осликао православну цркву у Брезовом

Пољу код Брчког, вратио се у Бачку Паланку и одмах започео

зидну декорацију Кристовог гроба  у цркви Св. Елизабете у Новој

Паланци. 

Током зиме 1934/35. године, урадио је по четрнаест штафелајних

слика – уља на платну, Крижног пута Исуса Криста, за католичке

цркве у Парабућу (Ратково) и Дероњама. Како је био практичан

и како је рационално трошио своје време, Маурер је од пролећа

до јесени радио иконостасе и зидно сликарство углавном по

православним црквама, а зими је сликао портрете и религиозне

сцене на платну, уљаним бојама, у свом атељену у Бачкој

Паланци. Тако је остало забележено да је Маурер редовно

испоручивао уља на платну религиозног жанра по наруџби

фирме „Ивковић“ из Новог Сада, која се бавила опремањем

православних и католичких цркава широм Балкана и Средње

Европе. 

Kада се говори о штафелајном сликаском опусу Петера

Маурера, треба нагласити један културолошки феномен Бачке

Паланке, који би и данас имао практичну примену. Наиме,

тадашњи власници привредних фирми, оснивачи удуржења и

хуманитарних и спортских друштава практиковали су да наручују

уметничке слике, које би на симболичан начин презентовале

њихову основну делатност или слале поруку која манифестује

суштину њиховог удруживања. У таквом културном миљеу, а из

наведених побуда, настале су, поред осталих, две највеће зидне

слике (мурала) у ликовном стваралаштву Бачке Паланке. 

Како је фудбал и тада био „најважнија споредна ствар на свету“,

Фудбалски клуб „Слога“, чије седиште је било у хотелу „Круна“

(данас Браће Рибникара бр. 8), славио је 1938. године триде-

сетогодишњицу оснивања, а игралиште са трибинама налазило

се преко пруге, непосредно испред железничке станице Нова

Паланка. За љубитеље историје фудбалске игре, ево и прве
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поставе Ф. К. „Слога“ из 1938. године: Швабе: Вортнер,

Бранбергер, Клејшпис, Гаус, Спилке; Срби: Грујић, Радошевић,

Мишков – Дечко; Мађари: Смиха, Молнар и Јевреј Спицер.

Вечити спортски ривал слављеничком клубу био је Фудбалски

клуб „П. Ш. К.“ (Паланачки шпортски клуб), чији је члан управе

био наш сликар Петер Маурер. Власник хотела „Клејшпис“

(после хотел „Београд“) и председник Ф. К. „Слоге“ Франц Бост

наручили су две зидне слике 17х4 метара, у балској дворани

хотела, где ће се одржати свечаност поводом јубилеја. На

бочним зидовима дворане управо је сликар Петер Маурер

насликао та два грандиозна мурала – пејзаже са егзотичним

мотивима и фигурацијом спортиста у покрету са наглашеним

бојама клуба слављеника.

У том периоду настале су многе слике Петера Маурера на

паланачке теме, од којих су четири сачуване у нашем граду.

Прве две слике – уља на платну, „Орач“ и „Сејач“, рађене су по

наруџби познатог паланачког индустријалца лимарских

производа Франца Боста. Трећа слика великог формата

„Паланачка парна скела“, рађена за фирму-концесионара

„Суботић“ из Новог Сада, девастирана је и налази се у

друштвеном власништву у нашем граду. Четврта слика – уље на

платну „Циглана Браће Ресели“, димензија 115х75 цм, сигнирана

и датирана у 1944. годину, наглашеног је колорита, неразвијене

композиције, а у првом плану је цигларска кружна пећ са

димњаком.

Овде треба поменути још две слике. За једну од њих историчари

уметности треба да утврде ауторство. Реч је о слици „Битка код

Петроварадина 1716“, уздржаног колорита, завидних димензија,

која је девастирана и за коју је неопходна стручна репарација.

Друга слика је портрет у стојећем ставу Јакоба Сукновића,

свештеника и оснивача прве болнице у Паланци (1840–1864),

која је поверена на рестаурацију сликару Петеру Мауреру 1937.

године. Слика је била велике уметничке вредности, али јој се

губи сваки траг после ослобођења Бачке Паланке.  

Када је реч о религиозном сликарству Петера Маурера,

најплоднији је временски распон од 1935. до 1944. године, када
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он интензивно ради на осликавању зидова православних

верских објеката и олтарских преграда – иконостаса у њима.

Први велики самостални иконографски рад Петера Маурера је

осликавање зидова и олтарске преграде у православној цркви у

Бапској, селу између Илока и Шида. У шаренградској

православној цркви осликао је шездесет престоних и празничних

икона и шездесет призора из Старог и Новог завета. Поред тога,

урадио је позлату на дуборезу иконостаса, рестаурирао часну

трпезу и животопис полукружне апсиде у олтарском простору. У

Мохову је урадио позлату на иконостасу православне цркве,

поправку оштећених икона и чишћење од дима и чађи

штафелајних икона изнад владичанског трона и у певницама. У

Вуковару је у православном храму Св. Николе, заједно са својим

професором Николајем Маљиковим, радио на рестаурацији и

позлати олтарске преграде, чишћењу и поправци оштећених

икона, драперија и украса на солеју – „Звездано небо“.

Православни храм у селу Боботи, код Осијека, обновио је у

целости, од живописа, штафелајних икона, позлате, осликавања

наоса драперијем, а у источном солеју осликао је четири

јеванђелиста са припадајућим симболима. Док је боравио у

Вуковару, видео је иконостас у капели чувене велепоседниче

породице Пауновић, који је осликао познати банатски сликар

симболиста Стеван Алексић (1876–1923), а чији барокни утицај

је препознатљив на осликаној олтарској прегради у православној

цркви у Боботи, што је доказ прихватања барока у иконо-

графском сликарству и живопису Петера Маурера.  

Постоје сведочења да је породица Маурер живела у кући поред

зграде у којој је сада школа „Херој Пинки“, а од 1940. године у

купљеној кући – Шумска улица бр. 913 (данас бр. 31) – у којој је

Петер Маурер отворио трговину мешовите робе – стакла и

порцелана, на своје име, за мајку Ану и сестру Елизабету. 

Ношене вихором Другог светског рата, многе швапске породице

напустиле су Бачку Паланку, али је судбина породицу сликара

Петера Маурера два пута отерала у изгнанство. Заједно са 140

породица, крећу 11. октобра 1944. године преко Аустрије и

Чехословачке и стужу 24. маја 1945. у Лајпциг. О овом егзодусу
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Маурер је насликао уље на платну: на запрежним колима су

његова мајка, супруга и троје деце, а он стоји поред кола испред

куће у Шумској улици. 

Знајући да његово зидно сликарство византијско-балканског

стила нема тржиште у новој католичко-протестантској домовини,

он 1945. године уписује Уметничку школу у Лајпцигу. Учио је и

радио, како би прехранио породицу, али с пролећа 1946. године

Лајпциг остаје у Источној зони, а Петер са породицом 6. маја

1946. године некако успева да поново избегне у Баварску, у

Западној зони, у град Минхен, где их америчка војна управа

смешта у прихватни логор у коме остају до новембра 1956.

године. 

Цела продица, њих шесторо, у прво време је живела у једној

соби, а како га је Бог дао сналажљивог, Маурер је одмах почео

да ради појединачне и групне портрете војника и старешина из

америчке базе. Многи војници су се са својим портретима

вратили у Америку и на адресу Петера Маурера у Минхену

стизале су наруџбе за портрете америчких породица, које је

радио према фотографијама као предлошцима. У прво време,

накнаду за уметнички рад Маурер је наплаћивао у храни и

гардероби, јер су несташице биле велике у Немачкој, па му

новац није значио много. 

Јануара 1949. године, родила му се ћерка Амалија, а

снабдевање основним потрепштинама се нормализовало. Убрзо

је Петер пронашао галеристу из Сан Франциска, са којим је

потписао уговор 20. октобра 1949. године о пословној сарадњи.

Постоје валидни подаци да је сликар Петер Маурер до краја

1959. године испоручио поменутом америчком галеристи преко

150 слика – уља на платну, углавном појединачних и групних

портрета. 

Иако је живео у складном браку са Даринком Сабољевић,

црквено венчање је обављено после двадесетак година

заједничког живота, 1954. године, у цркви Св. Корбинианиа у

Минхену. Управо овај податак, поред крсног листа Петера

Маурера, који смо добили љубазношћу мр  Франтишека

Гашпаровског, жупника римокатоличке жупе Безгрешно зачеће
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БДМ у Бачкој Паланци, био је полазна основа у нашем

истраживању.

Радећи за немачко тржиште, а посебно за америчко, Маурер је

видно побољшао материјалне прилике своје породице. Велика

трагедија задесила је породицу Маурер 21. марта 1983. године,

када у саобраћајној несрећи гине њихов члан Петер-Јакоб. 

Сликар Петер Маурер целог живота је био хуманитарац и

спортски радник.  Био је члан Савеза уметника и проналазача

Баварске, донатор Удружења породица са много деце и увек је

истицао да је човек са две домовине – Југославије и Немачке.

Умро је 10. августа 1988. године у Минхену, где је и сахрањен у

породичној гробници на гробљу Валдфридхоф. 

Други стуб уметничког стваралаштва Петера Маурера, стицајем

несрећних околности, кренуће у другачијем сликарском правцу

од првобитног иконографског опуса. Из доступне грађе

(педесетак фотографија Маурерових уметничких слика из

породичне колекције и критика са његових изложби) можемо

сагледати послератни сликарски опус овог паланачког уметника.

Како је већ речено, у његовом раду доминира портрет, затим

пејзаж, када реч о техници уљаним бојама, а радио је и акварел

и цртеж оловком. Међу уметничким сликама Петера Маурера

посебно се истичу аутопортрети, породични заједнички и

портрети појединих чланова уже породице.

Када је реч о аутопортретима Петера Маурера, које пратимо од

1929. године, види се уметничко и занатско напредовање

креативног процеса у представљању хедонистичких и

психолошких стања у крупном плану на његовом лицу. Портрети

супруге и деце су конципирани тако да одишу грађанским

маниризмом, скромношћу и ненаметљивошћу животног стила,

широких потеза, наглашеног колорита и светлосних партија на

лицима и одећи портретисаних. Од портрета рађених по

наруџби, посебно се истичу „Краљ Лудвиг“ и „Златни шлем“

(реплика Рембрантове слике из 17. века), које одишу карактером

фламанског сликарства.

Увидом у пејзажно стваралаштво Петера Маурера (а имајући на

уму да су сва уља, акварели и цртежи из породичне колекције),
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разумљиво је да доминирају паланачке теме, рађене до Другог

светског рата. У послератном периоду настали су пејзажи

Лајпцига и Минхена, а неколико паланачких композиција,

рађених на основу фотографија („Н. Паланка“, „Паланачки атар“,

„Поред Дунава“, „Илок“ и др.) из каснијег је периода. 

Изложбена активност Петера Маурера, на основу доступне

грађе, углавном се своди на девет међународних изложби у Бад

Верисхофенеру, где је акценат стављен на изложбу од 6. августа

1980. године. Куриозитет ове изложбе је учешће Петера

Маурера и његовог сина Петера Јакоба Маурера, поред других

немачких сликара из Баден Виртемберга, уз сликаре из

Југославаије, Америке (Аризоне), Шри Ланке, Румуније, Турске,

Цејлона и др. Изложбу је видело око шест хиљада посетилаца,

а стручна критика и лаичка публика су врло високо оценили

изложена дела сениора и јуниора Маурера. 

„Увек су сликали на основу својих тесних веза са народом свог

завичаја, давали му духовну и естетску снагу и били школа за

упознавање уметности као лепог деловања које служи народу“,

каже Петер Маурер у изложбеном каталогу од 6. августа 1980.

Милан Палишашки (1927–2017)

У београдском хотелу „Метропол-палас“, 31. јануара 2014.

године  представљена је монографија „Милан Палишашки –

архитекта“, поводом шездесет година рада овог истакнутог

паланачког сликара, графичара, урбанисте, дизајнера

примењене уметности и архитекте стамбене, унутрашње,

изложбене и сајамске архитектуре. „Свеобухватни уметнички и

градитељски напор Милана Палишашког даје континуиран,

целовит, вишезначан и конзистентан опус који задовољава

критеријуме великих уметничких дела (опсежност дела, обиље

интересовања, разноврсност, универзалност, трајност и

јединство)“, каже др Ђура Којић, професор Архитектонског-

грађевинског факултета у Новом Саду.
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Ова наша биографско-аутобиографска белешка о сликару

Милану Палишашком била би непотпуна и лишена драгоцене

аутентичности, без одломака објављених у поменутој моно-

графији. У поднаслову „Сећања“, а по избору самог Пали-

шашког, из непосредних контаката са аутором овог рада,

доносимо и његов текст како следи:

„Рођен сам 4. јула 1927. од мајке Ане Радојчин Палишашки и оца

Радослава Палишаког у Бачкој Планци. Отац Радослав Пали-

шашки, рођен 1894. године, био је подбележник у општини Бачка

Паланка. Мој деда по оцу звао се Стеван Стева Палишашки. Био

је сензал (накупац, прим Л. Н.)  Дунђерских из Новог Сада, тј.

купац зрнастих пољопривредних производа за ту породицу и

власник мање гостионице у сопственој кући (ул. Краља Петра I

бр. 78), где је такође столовала Српска читаоница и Српска

женска задруга, чувене институције српске мањине у тадашњој

Аустроугарској монархији, а потом у Краљевини Југославији.

Мајка Ана, која је била четири године млађа од оца, надживела

га је 22 године. Рођена је 1898, а умрла 1980. године. Њена мајка

је била Зорка Рељић из Новог Сада, а отац Тодор-Тоша Радојчин

свој век је провео као кројач конфекционар готових одела, са

радионицом и дућаном у главној улици Бачке Паланке.“

У другом поднаслову своје аутобиографије „Бачка Паланка мога

детињства“ аутор, како сам поднаслов каже, описује свој родни

град у првој деценији живота, дакле, период до почетка Другог

светског рата:

„У најлепшем сећању ми је ипак остало тадашње дунавско

купалиште – плажа, тзв. ‘Штранд’, о кеме ћу рећи нешто више.

Иако новосадски слови као ‘нај’, мислим да је наш, премда

мањи, као право ‘градско купалиште’ у то време био и лепши и

боље организован. Паланачки штранд су преко пута Илока

изградили Немци, а власник се звао Линдешмит. Његова кућа-

вила и данас стоји уз хотел ‘Клеспис’ (хотел ‘Београд’, прим. Л.

Н.) и служи као дечији вртић ‘Младост’ ул. Ј. А. 4, а представља

можда и најлепшу грађевину у Бачкој Паланци. Линдешмит је

изградио око 180 индивидуалних опремљених кабина које су се

изнајмљивале у сезони (кабина мог оца је била под бројем 159).
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У комплексу плаже постојали су бифе-ресторан и куглана и кућа

чувара са благајном-рецепцијом. Радила је и берберница, уз

плажу у једној ниши била је и чешљаоница са огледалима, док

су у ограђеном делу плаже подучавана деца непливачи. На

песку су биле справе за вежбање (разбој, два вратила), а у

хангарима за чамце бољестојећих породица  чували су се

модели ‘Килбот’ преклопне градње, скифови, двоседи дубл-скул

са ‘рол сицевима’.“

Настављајући своју животну причу, Милан Палишашки говори о

свом првом дужем одласку из родног града и родитељског дома,

тада још не слутећи да ће га много година касније животни позив

и судбина одвести у многе градове света, далеко од завичајне

му Паланке.

„По завршетку основне школе у Старој Паланци и положеног

пријемног испита, родитељи су ме уписали у новосадску

гимназију чији је пун назив био: ‘Државна мушка реална

гимназија Краљ Александар I’... За време предратна три разреда

1938-41. године, био сам питомац мушко-женског интерната под

називом ‘Српски учитељски конвикт’, у Николајевској улици, који

се налазио поред истоимене цркве и зграде Матице српске.

Живот у интернату се одвијао по чврсто прописаном реду и с

коро по војној дисциплини.“

По завршетку III разреда гимназије, Милан је наставио

школовање 1941. године у ‘Мађарској краљевској државној

гимназији’, на српском наставном језику, која је за време

окупације била једина у Војводини. Крајем октобра 1944. године,

завршивши VI разред поменуте гимназије, јавља се добровољно

у партизане и без икаве војне обуке са седамнаест година

одлази на фронт. Прво ватрено крштење било је у бици на

Батини 10. и 11. новембра 1944, када су се сукобиле две највеће

војске тог времена – руска и немачка.

Када Милан Палишашки говори о свом школовању у Паланци и

Новом Саду, где завршава скраћени течај VII разреда гимназије

1946. године, а VIII разред 1947, вредно је истаћи један његов

закључак: 
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„Мислим да је важно где неко проведе детињство, дечаштво и

најлепши део младости, где се формира и ‘учи животу’. А

Паланка и Нови Сад су мени оставили дубок траг у културном,

друштвеном и општем смислу, чак дотле да могу рећи да ме је

мање-више све што сам научио, у себе тада примио и сазнао, у

време одрастања у тој средини дефинисало као човека за цео

живот.“

По завршетку велике матуре у Новом Саду, Милан уписује

студије на Архитектонском факултету у Београду. И поред

последица ратних, несташица и немаштине (куповало се на

бонове и тачкице), Милан је, као учесник НОБ-а, био ослобођен

многих ваннаставних обавеза, а што је још  важније, имао је

тетку у Београду која му је увек била при руци. Студентски дани,

и поред факултетских обавеза, остају му у најлепшој успомени,

а пријатељства тада успостављена остају за цео живот. Миланов

друштвени живот у годинама студија, а и касније, био је испу-

њен, да не кажем хедонистички, у правом смислу те речи. Ако
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знамо за његово музичко образовање, можемо претпо-ставити

каква је била његова популарност у друштву у којем се кретао

а, по његовим речима, и материјална добит од музичких наступа

у многоме је „спасавала“ родитељски буџет. Прву изложбу

акварела и графике Милан Палишашки, заједно са изузетним

пријатељем Зораном Петровићем, организује на инсистирање

професора Страла и Дерока, на ТВШ – Архитектонском

факултету у Београду. 

Свако време има елиту прогреса, људе чије дело или поглед на

укупно стваралаштво имају футуристички предзнак, често

несхватљив, а самим тим и неприхватљив ретроградним

снагама, чије погубно деловање има за последицу таворење,

заостајање и пропадање. Јунак наше приче последице оваквог

деструктивног деловања људи из непосредног окружења

осетиће прво на сопственој кожи, а затим посредно на

члановима уже породице.

„У години дипломирања већ сам добио прву награду на општем

јавном анонимном конкурсу за Југословенски павиљон – штанд,

на сајму у Стокхолму, Одсек за међународне изложбе и сајмове,

што ми је уједно била прва стручна референца, уз још неке

радове из графичко-сликарске области.“

У том периоду архитекта и сликар Милан Палишашки излаже

своје графике и аквареле на XII јесењој УЛУС-овој изложби,

затим у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ и у Галерији

Матице српске у Новом Саду.

Један пословни успех арх. Милана Палишашког може се

слободно сврстати на границу могућег или у „веровали или не“,

а објављен је у листу „Политика“ 23. 04. 1963, у рубрици „Из

наших крајева“, где дословно пише: „Архитекта Милан

Палишашки добио је 1960. године све четири прве награде на

конкурсу за идејно решење Југословенског павиљона на

сајмовима у Измиру (Турска), Франкфурту на Мајни (Западна

Немачка), Стокхолму (Шведска) и Тунису (у Тунису).“

„Али, да наставим са сећањима не баш хронолошки, већ како

ми пристижу. Почетак 1962. године обележавају за мене два

важна догађаја. Живот ми, што се каже, улази у ‘мирну луку’ и ја
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се у јануару женим Јелисаветом Мирашевић... Почетак брака

пао је некако у исто време када сам конкурисао за једногодишњу

стипендију Фордове фондације... Конкуренција је била жестока,

јер се пријавило 129 кандидата из свих шест Република.

Трочлана комисија институције за Међународно образовање

Фордове фондације из Њујорка је појединачно интервјуисала

кандидате који су ушли у ужи избор, где се нашло моје име...

Тако сам октобра 1963. године са супругом отпловио бродом

‘Квин Мери’ за Њујорк, где смо се задржали до фебруара 1964...“

Таленат за сликање Милан је наследио од оца Радослава, а

технику акварел-сликања усавршио је у класи професара

Светислава Страле, који га по завршетку студија предлаже за

свог асистента на Архитектонском факултету у Београду.

Још на самом старту, а потом кроз читав стваралачки опус, на

многим домаћим и међународним изложбама и сајмовима,

Милан скреће пажњу публике и стручне јавности на примену

универзално прихватљивих елемената, сведеност облика и боја

и усвојених начела естетског елементаризма, што га лансира у

сам врх културно-уметничких посленика у Србији. Тако

привилегован, могао је себи дати стваралачку слободу

модернисте и гласоноше, овде непознате савремености, „да

опроба ауто-банове западног света после тачкица и немаштина,

у руци држи страну валуту“, којом је прибављао најквалитетнији

сликарски материјал (флах и акварел четкице од видрине длаке,

папир, платна, боје и др.).

Стваралачко-уметничко дело Милана Палишашког, које је

разноврсно и обимно, због избора теме и ограниченог простора,

нећемо овде обухватити у целини, него ћемо антологијски

набројати део сликарког опуса, изложбе на којима је излагао и

награде које је освојио на тим културно-уметничким

манифестацијама:

1. Самостална изложба графика и акварела на Техничкој школи

– 1950; 2. Самостална изложба акварела и графика у Галерији

ликовних уметности Војводине у Новом Саду – 1951;

3. Колективна изложба акварела Удружења ликовних уметника

Србије у Београду – 1951; 4. Изложба акварела, колективна
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изложба УЛУС-а у Београду – 1952; 5. Изложба акварела у

организацији Матице српске, у Галерији УЛУВ-а у Новом Саду –

1952. (У каталогу изложбе, аутор Ј. Сведић, између осталог,

каже: „Студент архитектуре Милан Палишашки, сада већ наш

познати сликар  акварелиста, иако је уметник-стварлац у једној

од најтежих сликарских техника – техника у којој нема исправки,

прим. Л.Н. – добро влада перспективом, композицијом и

успешно комплементира боје. Није чудо што га је у сликарској

тематици занимала грађевина, улица или панорама града, које

је скицирао као путописне скице-предлошке за будуће своје

слике – Охрид, Паланка, Илок, Дубровник итд.)“; 6.

Југословенски изложбени павиљон у Стокхолму – 1953, на коме

је Палишашки освојио прву награду; 7. Идејно решење

декоративно-сликарских прилога за Југословенски павиљон у

Франкфурту, Смирни, Солуну и Дамаску – 1954; 8. Идејно

решење, пројекат и урбанистичко-амбијентално прилагођавање

„Аутобуска станица у Бачкој Паланци“ – 1955. (изведено 1964. –

прим. Л. Н.). (Управо те, 1955. године, Савет Министарства за

просвету и културу Републике Србије, доноси решење под

бројем 2817 да се сликару Милану Палишашком признаје

својство ликовног уметника, право на социјално и пензионо

осигурање ван радног односа, што му је отворило пут ка

професионалној уметничкој, па и личној стваралачкој слободи);

9. Југословенски изложбени павиљон у Казабланци са графичко-

сликарским паноима – 1956; 10. Архитектонски пројекти,

поставка Југословенске изложбе примењене уметности у

Варшави, на тему „Југословенско индустријско обликовање“

(изведено 1958. године, од Комисије Савеза примењених

уметника Југославије – прим. Л.Н.). (Пројекат је награђен

годишњом наградом Удружења ликовних уметника примењене

уметности Србије, а Милан Палишашки је предложен за

Октобарску награду града Београда); 11. Архитектонски пројекат

и поставка прва три „Тријенала Југословенске ликовне

уметности у Београду“, изведено 1961, 1964. и 1967. године. (У

то време долази до реализације – градње Милановог поклон-

пројекта са ентеријером хотела „Турист“ у родној му Бачкој
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Паланци); 12. Спомен-обележје на одбрамбеном насипу крај

Дунава у Б. Паланци (подигнуто поводом одбране од велике

поплаве Дунава 1965. – прим. Л.Н., пројекат реализован 1968);

13. Изложба фотографија „Југославија некад и сад“ у Берлину –

1969; 14. Дечији вртић у Бачкој Паланци, ентеријер, изведено

1977.

Ликовно стваралаштво Милана Палишашког можемо, у

техничком смислу,  свести на графику и акварел, с тим што

његови акварели имају стилску чистоту – линије су изведене

аква-бојoм, а не тушем, гваш техником или другим ликовним

средствима. Уметничке слике које сам видео у његовом стану у

Београду и код приватних колекционара у Паланци, затим у

каталозима са његових изложби (а које су објављене и у његовој

монографији) према времену настанка можемо поделити у две

групе. У Милановој раној стваралачкој фази настали су следећи

акварели: „Дубровник“ – 1950; „Врњачка Бања“ – 1950; „Мостар“

– 1951; „Дубровник – лука“ – 1951; „Дубровник – Широка улица“

– 1951; „Језеро“ – 1952; „Савски мост“ – 1952; „Дубровник – храм

Св. Влаха“ – 1952; „Дунавска улица“ – 1952; „Сремски Карловци“

– 1952; „Илок – дворац“ – 1953. (налази се у власништву инж.

Васе Терзића у Бачкој Паланци).

Поред редовних ангажмана на пословима пројектовања,

урбанистичких решења, изложбених и сајамских поставки

(Милан је отворио пројектни биро 1953), он стиже и да слика

своје аквареле. Тако су настале слике његове друге, зрелије

фазе: „Дедина кућа у Паланци“ – 1957; „Мостар“ – 1970; „Кућа

Мирашевића“ – 1970; „Дубровник – Страдун“ – 1980; „Дубровник

– Кнежев двор“ – 1980; „Панорама – Локрум“ – 1980; „Градска

кафана“ – 1980.

У сложеном и слојевитом стварaлалчком опусу Палишашког,

начело јединства облика, функције и конструкције провлачи се

као префињена константа. „Јединство у различитостима мора

бити циљ сваког уметничког ствараоца“, била је девиза коју

никад није напустио. 

Јавна личност таквог културно-уметничког формата, какав је био

Милан Палишашки, није могла остати незапажена, што је имало
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за последицу анализу његове личности и његовог свеукупног

уметничког стваралаштва.

Наравно, када је реч о личним, појавним и карактерним

особинама Милана Палишаког, треба имати на уму да то не

може без субјективног опажања, али ако сагледамо мишљења

многих људи од ауторитета, која се углавном слажу, можемо и

ово свести у оквире реалног. Он је имао посебан начин

понашања – манир и стил, што човек на први поглед препозна и

усвоји, али не да га копира и опонаша, већ да му се са извесном

дистанцом диви. Темпераментан и компетентан у дефинисању

свог става, у негацији духовит, уз благу интелектуалну иронију,

беспрекорно педантног изгледа – модерно одевен (штелцунг) –

остављао је утисак савременог пословног човека и лондонског

џентлмена. Прецизност која оставља утисак савршенства – што

се код нас често доживљава као јерес  која је последица утицаја

туђих култура – Палишашки је носио као парадигму паланачких

пречанских Срба. Дисциплинован, са поштовањем хијерархије,

он оставља утисак традиционалисте, док је у уметности

истакнути модерниста и антипод боемији, што обогаћује његову

креацију. 

Милан Палишашки је за свој уметнички опус добио следеће

награде и признања: Годишња награда УЛУПУС-а – 1961; Звање

истакнутог уметника – 1985; Октобарска награда 30. салона –

1989; Сребрна плакета Универзитета уметности – 1991; Златна

плакета – 1992; Награда за животно дело – 1994; Повеља

Академије архитеката – 1995; Награда за архитектиру САС-а –

1996; Повеља Народног музеја – 1998; Повеља Академије

архитектуре – 2007. године.

Као круну свих награда и признања, Милан Палишашки је добио

Националну пензију Министарства културе Републике Србије

2008. године. Умро је после краће болести у Београду 30. јула

2017. у 91. години живота.

156 Леонард Немет



Милан Миша Јурић (1938 –2012)

Од кућа Јурића са Великог Цвјетнића, општина Дрвар, остали су

само камени зидови, као помен где је 15. октобра 1938. године,

од оца Ђурђа и мајке Софије рођ. Пилиповић, рођен паланачки

сликар Милан Миша Јурић. Многобројна породица Јурића

колонизована је 1946. године у Бачку Паланку – улица 20.

октобра бр. 113. Ту је са родитељима дошло седморо деце:

Гроздана, Бранко, близанци Даница и Дане, Милан-Миша, Ратко

и најмлађе Радојка-Сека.

Први разред основне школе Милан уписује 1946. године у ОШ

„Веселин Маслеша“ у Бачкој Паланци. Био је просечан ученик,

са нешто већим интересовањем за друштвене науке. Оно што

ће Милана издвојити из просечности је његов рано откривени

таленат за сликање и не баш увек безазлени дечији несташлук,

који му је једном могао „доћи главе“. Играјући се са

дванаестогодишњим вршњацима, пао је са оштећене новопа-

ланачке католичке цркве и од тог несрећног пада, био је дуго у

коми, али на срећу, без трајних последица остаје у животу.

Најбрајање свих Миланових  несташлуке из детињства (крађа

рибе и воћа по комшијским баштама, „пустоловине“ по ново-

паланачком приобаљу Дунава, сукоби са вршњацима и др.)

одвело би нас од главне теме, али и да га „не хвалимо“ одмах.

Како је већ речено, Милан је још у основној школи показао такав

сликарски таленат да је директор школе Михајло Вукадиновић

ургирао код Милановог оца Ђурђа да га упише у средњу

уметничку школу у Новом Саду. Због материјалних разлога,

Ђурђе је то категорички одбио и тако је Вукадиновићу преостала

једина могућност, да преко Општинског просветног одбора

обезбеди Милану кредит за школовање у Новом Саду, под

условом да по завршетку школе тај кредит врати, уз обавезу да

десет година ради у општинској просвети. 

Тако се Милан обрео у Новом Саду на Школи за примењену

уметност „Богдан Шупут“, смер керамичар, од 1954. до 1959.

године. Овај период живота потоњег паланачког ликовног

ствараоца Милана Мишу Јурића одредиће као уметника и
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формирати као личност. За време школовања становао је у

Новом Саду, а како га је Бог дао оштроумног, радозналог а

физички лепог и стаситог, брзо је попримио маг града и наметнуо

се свом окружењу. Скромни материјални услови за време

школовања су такође допринели бржој асимилацији и

надградњи Миланових друштвених потенцијала, а сликарски

таленат га је статусно одредио у уметничким круговима Новог

Сада и шире. 

Ово „и шире“, односи се на чињеницу да су га професори –

уметнички ауторитети из Београда, звали да пређе на трећу

школску годину код њих у Београд, што је Милан „својевољно“

одбио (али и по наговору својих професора), па тако остаје у

Новом Саду. На томе је посебно инсистирао брачни пар Барањи

– његова професорица Злата и њен муж професор вајарства

Карло. Толико су ценили Миланов таленат да су му за цело

време школовања били и мецене и уметнички ментори, чак су

му предлагали да га усвоје. Милан је могао све, али да напусти

Паланку заувек није могао. Ову везаност за свој град он ће

потврђивати целог живота, па чак и када га завичајна Паланка

није схватала ни прихватала,  или када су понуде са стране биле

такве природе (стан, атеље, запослење) да се не могу одбити –

он би остајао доследан и веран Бачкој Паланци. 

Његови доласци у Паланку за време празника или школских

распуста били су испуњени многобројним активностима са

„старим“ друштвом (корзо, игранке, биоскоп, купање на Дунаву),

а његова харизматична појава пленила је пажњу вршњака и

утицала на прихватање његових манира, стила одевања и

понашања.

Непосредно по завршетку школе у Новом Саду, у јесен 1959.

године, Милан заснива радни однос са ОШ „Жарко Зрењанин“ у

Обровцу. Крајем 1960. одлази на одслужење војног рока у

Подофицирску војну школу у Билећи, а средином 1961. године

шаљу га у прекоманду, у Скопље. Из војске се враћа 1962.

године и наставља са радом у обровачкој основној школи као

наставник ликовног васпитања. Тада се у тој школи запослило

десетак младих просветних радника и за годину-две пола од њих
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се удаје за Обровчане, или жени са Обровчанкама. Иста

судбина стигла је и младог сликара Милана Мишу Јурића.

Радећи портретну зидну слику на порталу изнад врата кафане

власника Николе Радивојкова Чике, угледао је његову ћерку,

средњошколку, и млади сликар се заљубио. Та љубав је

крунисана браком Стојанке рођ. Радивојков и Милана Јурића, у

коме је 1963. године рођена ћерка Софија – Соња, прво и једино

дете Миланово. За време боравка у Обровцу, Милан је остварио

релативно скроман уметнички опус, свега неколико зидних и

штафелајних протрета, пар барељефа и скулптура у гипсу. И

данас се у холу основне школе у Обровцу налазе два

барељефа, рађена у позитиву и негативу, на тему сеоске идиле

– коњи (омиљена Миланова тема) упрегнути у запрежна кола

натоварена сноповима кукурозовине. Колико год је тај ликовни

опус скроман у квантитативном смислу, његов уметнички домет

је до сада непревазиђен од било ког сликара који је, макар и

привремено, живео у Обровцу. 

Миланов живот у Обровцу, осим чланства у ловачком друштву

и школском синдикату, у неким видовима друштвеног живота

поприма и карактер недозвољеног и Милан по други пут

буквално доводи свој живот у опасност – не износећи детаље,

сетимо се само онога што каже велики Сергеј Јесењин: „Као да

ме у кафанској тучи убо нож сред срца љут.“  Враћа се у Паланку

и после извесног времена оставља жену и дете и тада настаје

најбурнији део приватног живота сликара Милана Мише Јурића.

Од надлежних је добио на коришћење бараку (иза зграде

некадашње СДК  ,у центру Паланке), у којој је у једном делу

направио сликарски атеље, а други је адаптирао за стамбени

простор. У том атељеу, којег је Милан назвао „Атеље 213А“,

алудирајући на београдско позориште „Атеље 212“, окупљала

се сва паланачка боемија и где се, извођењем свакодневних

„премијера“, одигравао паланачки боемски живот (печење ракије

„аптоваче“, кување котлића, картање, пијанке уз музику

циганских банди). Ево једне од тих премијера: „Надлежни из

Општинског комитета КПЈ, на челу са секретаром, очекују и

инсистирају да Јурић уради слику на тему револуције (јер су му
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дали на коришћење бараку), а како се то сликарево обећање

отегло и они постали нестрпљиви, затекну сликара у атељеу

како управо завршава икону Светог Ђорђа (намењену зету Сими

Карановићу и сестри Грозданки). Као добар домаћин, сликар их

позове да седну, понуди  их пићем, скине икону са штафелаја и,

сав званичан, обрати се иронично секретару Комитета: Изволите

друже секретару и Свети Ђорђе је био ратник, као и ви

партизани, само што је он копљем убио аждају, а ви сте голоруки

победили надмоћнијег непријатеља, симболика борбе је

задовољена!  Другови поскакаше са столица, не попивши пиће,

уз бурно реаговање и претње напустише атеље, а Милан уз

шеретски осмех врати икону на штафелај да је заврши.“

Искрено говорећи, као званични, „државни“ ликовни правац,

соцреализам је Јурићу био стран и неспојив са његовим

сликарским тенденцијама, у најкраћем, он то пре свега није хтео,

а ни умео да ради.

Још увек радећи у обровачкој основној школи, у паузама између

часова, Милан је вајао бисту друга Тита на спрату у свечаној

сали школе, а управо та биста је предмет следеће анегдоте:

Како је Милан – са Ојлом, Рођом, Рудиком и другима – био

„инвентар“ у хотелу „Турист“, нико од страних гостију хотела није

могао проћи незапажен, па тако ни тројица Шпанаца  инжињера,

који су спавали у хотелу, а радили монтажу опреме за фирму

„Дунав“ из Челарева. После неколико заједничких пијанки,

Милан замоли Шпанце да аутом пренесу бисту друга Тита из

Обровца у Бачку Паланку. Како речено, тако учињено – бисту су

Шпанци и Милан „скинули“ са спрата школе, ставили у гепек аута

и свратили у обровачки бифе „Спорт“, да уз „чашицу разговора“

погледају у кафани велику зидну слику коју је Милан урадио

неколико година пре тога. А када се се у ситне сате вратили у

„Турист“, у шанк-бар, бармен Ђидо их упита где су заглавили те

ни на вечеру нису стигли. „Ишли смо да скинемо Тита, а кад

диктатор Франко чује да су и његови поданици у томе

учествовали, даће им борачке пензије!“ Како у хотелу, нарочито

у касне сате, увек дежурају доушници милиције, одмах је

Миланова групу приведена на информативни разговор, који није
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дуго трајао, јер се брзо разданило и другови из Комитета су

објаснили  да је биста наручена код инкриминисаног сликара, а

и бармен Ђидо је својим сведочењем оспоравао Мишин

вербални деликт.

И не само из ове анегдоте,  знамо да се Милан озбиљно бавио

вајарством, најчешће радећи у гипсу и теракоти, али и у бронзи

и камену, о чему сведочи његова вајарска заоставштина расута
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у приватним и друштвеним колекцијама: скулптура „Девојчица

са књигом“ налази се у библиотеци „Вељко Петровић“ у

Паланци, барељеф изливен у гипсу „Поплава 1965.“ у

власништву је Водопривредне организације „Дунав“ у нашем

граду, скулптура „Краљевић Марко и Милош Обилић“ (на

коњима); барељеф у бронзи са ликом Милана Јанића,

власништо нашег Кајак клуба, скулптура „Рибари“ и рад

примењене уметности „Ценовник“ у паланачкој „Дунав-чарди“,

два барељефа у власништву породице Јовић, „Женски акт и

Бахус“ у ресторану „Стара кућа“ у Паланци и многа друга. Два

вајарска рада из Јурићеве касније стваралачке фазе су јавни

споменици и то: скулптура у природној величини „Логорашица“,

изливена у бронзи, постављена у парку трикотаже „Итекс“ у

Илоку и обелиск, комбинована техника (камен, бронза) у

некадашњем Војно-наставном центру „Багремара“ у Бачкој

Паланци. Наравно, не зна се да ли је Милан Јурић оставио

писаног трага о свом уметничком стваралаштву, а будући да је

мало излагао, нема ни изложбених каталога који би сведочили

о његовом ликовном раду. 

Паланачки сликар Милан Миша Јурић по други пут „улази у мирну

луку“, жени се Зузаном Копчок из Силбаша, са којом остаје у браку

до краја свог живота. Ни то неће бити у „мирна лука“ правом

смислу тих речи, јер ће Милан повремено правити излете у

боемштину, али брак ће бити сачуван (његови пријатељи кажу

захваљујући толерантној супрузи) пуне 43 године.

Становали су у бараци-стану, коју је супруга Зузана упристојила

тако да су многи гости гледали у чуду плод њених руку и

Миланове маште.

Од 1972. до 1975. године Милан Јурић има статус самосталног

уметника у Бачкој Паланци, са социјалним и пензионим

осигурањем ван радног односа, што ће у одређеном смислу

утицати на његову личну и уметничку слободу. 

Миланово сакрално сликарство било је скромног обима. Иако је

у, духу времена у коме је стварао било и извор лаке и брзе

зараде, није га, свакако, у сликарском смислу инспирисало.

Његове иконе, и зидне и штафелајне, у композицијском смислу
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су добро позициониране, са израженом канонском студи-

озношћу, али са анатомском недоследношћу (насликао је Св.

Јована са својим ликом), док су му нарација и колорит солидни

и у духу православног сакралног сликарства. 

Од 1975. до 1978. године, Милан је радио у илочком музеју на

заштити и рестаурацији уметничких слика и предмета из

културноисторијске баштине града Илока. И овај период личног

и стваралачког живота највећег ликовнг талента Бачке Паланке

пратиће озбиљан уметнични рад али и разуздани боемски

каламбури са братијом из илочког музеја. Сталну поставку „бр

аће по чашици“ сачињавали су: Милан Миша Јурић, његов брат

Дане Јурић, Илочани, Мићан Хинић и професор ликовног Безјак.

Угледни директор музеја био је Сулејман Салиховић, који ће

добар део радног времена трошити на сузбијање јавашлука

„сталне поставке“, терајући их у „сору“, како је сам говорио. На

учестале критике директора Салиховића, Јурић је, сав званичан,

покушавао да објасни претпостављеном: „Ми не пијемо за време

радног времена, али не смемо дозволити да се сасвим

отрезнимо, јер колике плате имамо, кад бисмо се сваки дан

напијали из почетка, не би нам плата била ни до десетог у

месецу.“ Наравно, директор је, незадовољан одговором,

настављао са притиском да би сузбио радну недисциплину: „Ако

са пићем не престанете, свима ћу вам дати отказ.“ На то се

Јурић, ненавикнут на било какав атак на његову личну и

„уметничку“ слободу, приликом уручења захтева за раскид

радног односа, обратио директору Сулејману следећим речима:

„Српски народ је био под Турцима петсто година, само сам ја био

две године више, што ми историја неће опростити, зато вас

молим да прихватите мој отказ.“

Тако је сликар Јурић поново остао без сталног запослења, али

не и разочаран и малодушан, јер га је жељно чекала докона

паланачка боемија, у граду који је највише волео. Према сећању

вишег кустоса илочког музеја, наше Паланчанке археолога

Милене Бегоње, Милан Јурић је био оснивач ликовне колоније

у Илоку и у том периоду је излагао у Вуковару, Сиску и Бачкој

Паланци, а оставио је уметничког трага и у граду Илоку.
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У зрелој ликовној стваралачкој фази, као четрдесетогодишњак,

Јурић је 1978. године засновао стални радни однос као дизајнер

подних облога у бачкопаланачком комбинату „Синтелон“, у којем

остаје двадесетак година, односно до краја радног века. Његов

основни посао у Комбинату било је креирање дизајна подних

облога, а повремено се бавио и опремањем и уређењем

изложбених штандова на сајмовима у Франкфурту и Хановеру.

Креирање дизајна подних облога подразумева, поред

уметничког приступа у решавању дезена, и добро познавање

културно-историјског наслеђа и етнографије земље или регије

за чије се тржиште подне облоге производе. Није исти дезен за

арапско или скандинавско, руско или кинеско, северноамеричко

или афричко тржиште, а њихову културу Милан је морао

познавати, како би дезен тржишно оријентисао, а боје

прилагодио тако различитим укусима. 

Када је реч о уређењу изложбених простора, он се веома

креативно односио према захтевима модерних европских

тенденција у унутрашњој  архитектури и уређењу ентеријера,

увек успешно компонујући  функционалне просторне целине.

У складу са послом којим се бавио, 1982. године је постао

стални члан Удружења ликовних уметника примењене

уметности и дизајна Војводине, а основао је и ликовну колонију

„Синтелон“, која ће допринети богатству чувене Синтелонове

колекције слика.

Док је радио у Комбинату, па и као пензионер, Јурић је у

слободно време сликао у својој викендици у Ђипши, а у Паланци

је једно време имао атеље у кући пријатеља др Севера

Завишића, затим у Тржном центру у  улици Краља Петра Првог

12, а током последњих десетак година у згради Градског музеја,

где се и завршава његова уметничка биографија.

Овај период његовог ликовног стваралаштва, најпре због посла

у Комбинату, а касније и због болести, најнеплоднији је у

уметничком смислу. Тако су многа његова дела остала

недовршена, а неке радове за које је урадио предлошке није ни

започео.
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У паланачкој ликовној вертикали, сликар Милан Миша Јурић

афирмисао се као портретиста, а ова дисциплина, поред верног

представљања лика, захтева од аутора и да проникне у његову

психологију. Портретизам као врло захтевна сликарска тема у

послератним ликовним збивањима у нашем граду није имао

много следбеника, што је, између осталог, допринело популари-

зацији Јурићевог ликовног стваралаштва. Он је  насликао пор-

трете својих пријатеља: Милета Малог, Торбице, Рудике, Мегреа,

Панчоса, свог кума Милана Станојева, таста Николе – Чике,

затим боема, бекрија, Рома и неких других ликова са друштвене

маргине. Проширено дејство заједничких портрета осликао је у

бројним жанр-сценама једноставних композицијских решења, у

којима се његови модели баве свакодневним пословима. То су:

земљорадници, салашари, домаћице, старци, кочијаши и вашар-

ски продавци коња. У портретима бележи тренутке, карактери-

стичне позе, којима сведочи о процесу радње, чиме у ствари

верификује оно што је претходило покрету, или наговештава

будући покрет и тако даје слици животну динамику.

Јурић је типичан представник експресионизма у сликарству, што

се пре свега манифестује у његовом цртежу, где пластичном

конструктивном третирању цртежа претпоставља брзи, експресни

потез – скоро једним замахом обликује детаљ у простору. Његов

потез флах четкицом је видљив и наглашен, чиме истиче форму

у колористичкој разиграности, где светло-тамни тонови одају

изражајност перспективе. Колико год његов опус био сужен

тематски, он је увек, намерно или случајно, хтео да покаже да

уметнички таленат и даровитост уметника немају границе. Не

само цртежом и колоритом, него и сваком повуче-ном линијом

исказивао је своју епско-националну духовност и интелект, а

потезом четкице темперамент и бунт против уског и мало-

грађанског у сликарству. „Не може се бити посебан, а живети

обичан грађански живот, као што се не може бити ортодоксни

верник а не бити фанатик, или што је још мање могуће, бити

схваћен и прихваћен од мале средине, а бити боем и некон-

венционалан“, говорио би Јурић. „Живела сам са Мишом у браку 
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четрдесет и три године и уз све напоре, ја га ни данас не могу

дефинисати као личност. Он је сваког дана био другачији“ – тако

је о Милану Јурићу говорила његова удовица Зузана Јурић.

Паланачки сликар, вајар, керамичар, дизајнер и ведета

примењене уметности  Милан Миша Јурић, чија личност је била

веома сложена и контроверзна, своју сензибилност, можда и

преосетљивост, веома ретко је показивао. Могло би се рећи,

вешто је прикривао саосећања са другима и то једним здравим,

архаичним, а неретко и грубим поимањем живота и света

уопште. Карактерне особине које је понео из родног краја, а

уобличио их у завичајној Паланци, није скривао. Напротив,

наглашавао је своје епско-рурално наслеђе као и лирско-урбану

поетику, које у себи могу да помире само велики уметници.

Био је убеђен у своје ставове, а када је реч о уметности, био је

бескомпромисан – о стварима за које је имао формирано

мишљење, знао је да саговорника и грубо оспорава, али никада

и да пориче речено. Познавао је многе Паланчане, али је био

наклоњен малом броју људи. Онима које је волео опраштао је и

оно што за опрост није било, према већини је био равнодушан,

а према онима које није волео, што никада није скривао, могао

је бити несмотрено груб и врло непријатан. Зато и данас  његови

савременици чувају различите успомене на њега, али његов

уметнички таленат нико не оспорава – како стручна критика,

тако ни лаичка публика. 

И на самом крају, како би рекао народни песник у лирском

певном десетерцу: никоме се није додвораво, до

конвенционалног није држао, никога се није бојао, оштар на

речима увек био, искреност никада није крио, за собом дубок

траг оставио, такав је наш сликар Милан Јурић био. 

Сликар Милан Миша Јурић умро је од последица можданог

удара 5. јануара 2012. године у Бачкој Паланци, где је и

сахрањен на градском гробљу.

Нажалост, о Јурићевом уметничком стваралаштву забележено

је тако мало тога што би оправдало латинску изреку „verba

volant, scripta manent“ (речи лете, записано остаје). Овај наш

скромни рад оствариће свој циљ ако подстакне историчаре
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уметности да напишу стручну монографију о Милану Миши

Јурићу, његовој уметничкој заоставштини и његовом раскошном

таленту. 

Захваљујем се Милановој удовици Зузани Јурић, његовој сестри

Радојки Секи Јоцић и  пријатељима Рудики Бегоњи и Слободану

Радованову на помоћи у писању овог рада.

Жељко  Дрљача (1963–2002)

Као што је петнаестак година раније бљеснуо на ликовном небу

нашег града, тако се изненада, 2002. године, и угасио

стваралачки уметнички занос паланачког сликара Жељка

Дрљаче његовом прераном смрћу. По завршетку Академије

ликовних уметности у Новом Саду, за непуну декаду уметничког

рада, Дрљача је већ имао за собом две самосталне изложбе у

Торину и Милану, као и неколико заједничких изложбених

наступа у Египту, Мароку, Тунису, Шпанији, Словенији и др. Ове

изложбе су дијаманти у стваралачкој круни уметника који је

закорачио на светску ликовну позорницу, а да код нас, поред

многобројних самосталних и колективних изложби, нема чак ни

пристојан каталог. Али да кренемо редом.

Жељко Дрљача је рођен као седмо од деветоро деце у селу

Средњи Дубовик, општина Босанска Крупа. Жељков отац Рајко

Дрљача (од родитеља Стојана и Маре), чија су старија браћа

дошла као колонисти у Младеново 1946. године, дошао је да

живи код браће. Рајко је завршио основну школу у Младенову,

а 1953. године је прешао у Бачку Паланку на изучавање заната

у РО „Меркур“. Као питомац мушког дома (који се налазио у

католичком парохијском дому поред „Меркура“) имао је

обезбеђен смештај и храну. Након изученог заната одлази на

одлсужење војног рока у Сарајево, а потом се враћа у Бачку

Паланку и заснива радни однос у Индустрији кожне галантерије

„Меркур“. После неколико година, Рајко Дрљача жени се

Катицом Виновршки из Илока, са којом добија прво  ћерку Весну,

а 1963. године родио им се и син Жељко. 
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По Рајковим речима, Жељко је као дете био миран и повучен,

марљив, уредан и добар ученик у ОШ „Веселин Маслеша“ у

нашем граду (данас ОШ „Свети Сава“), а што је необично, у то

време није показивао  ни таленат ни интересовање за цртање,

односно сликање. „Ни у мојој широј породици, а колико ми је

познато ни у породици моје покојне супруге, односно Жељкове

мајке, нико се није бавио ликовном или неком другом граном

уметности, чак ни аматерски “, истицао је Рајко Дрљача.

Паланачки дани раног детињства и дечаштва Жељка Дрљаче

протицали су мирно и уобичајено у складној грађанској

породици, без трзавица и „младалачких ексцеса“, шта год под

тим подразумевали. Дружио се са вршњацима, и девојчимама и

дечацима, а био је омиљен у свом друштву. Иако је био складне

физичке грађе – посебно се истицао висином и стасом – није

показивао посебно интересовање за било коју спортску

дисциплину, а у обавезном школском програму физичке културе

није показивао никакве запажене склоности. Интересовање за

модерну музику показивао је као врло млад, уосталом као и

већина његових вршњака; слушао је највише рок, поп и џез

музику, што је и био тренд  у другој половине двадесетог века. 

По завршетку основне школе, Жељко уписује Школу

примењених уметности „Богдан Шупут“ у Новом Саду, на смеру

графика. Иако су материјални услови дозвољавали да Жељко

за време средњошколског образовања станује у Новом Саду, он

се одлучио на свакодневно путавање у школу и тако је остао у

родитељском дому и са својим друштвом у Бачкој Паланци.

Средњу школу је завршио 1982. године, а за разлику од већине

његових вршњака, одлучио се да прво одслужи војни рок  па

потом да настави школовање на факултет.

У Југословенску народну армију Жељко је ступио у априлу 1983.

године, у   Брчком, где се као млад војник учланио у ликовну

секцију војног гарнизона и постао један од најактивнијих њених

чланова. За време служења војног рока организовао је две

колективне изложбе, и то: У Дому ЈНА у Добоју, поводом Дана

младости 25. маја и у Малом салону галерије „Ризах Штетић“ у

Брчком, поводом 29. новембра, Дана Републике. Изложбе су
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обухватиле сликарске радове настале током служења војног

рока 1983/84. године, у разним техникама: акварел, цртежи

угљем и оловком, цртежи у комбинованој техници – туш, тинта,

креда. 

После одслужења војног рока, Жељко се вратио у Бачку

Паланку и започео припреме за полагање пријемног испита на

Академији уметности у Новом Саду, који је положио 1985.

године. Ево извода из писма којим обавештавају Жељка о

резултату пријемног испита: „Положити пријемни испит на

Академији уметности резултат је огромног труда и представља

велики успех: радост је присутна и током студирања, али тражи

и одрицања и велики рад, а у будућности неизвесност... Али, у

овом послу постоји нешто што је величанствено. То је изазов и

авантура у коју улазите и беспоштедна борба са собом самим.

А слобода, за којом свако од нас има потребу и безграничну

радост, у процесу уметничког стваралаштва је дар муза и богова.

Према томе, драги мој Жељко Дрљача, имате веома неизвесну

и срећну судбину, Ви сте је изабрали и ја вам честитам – срећно!

Ваш професор Јован  И. Ракиџић.“

Студентско-бруцошки дани на Академији уметности у Новом

Саду Жељку су били испуњени учењем и радом коју ће се

валоризовати колективном изложбом са својим „класићима са

факса“, већ у првој години студија. Изложба је огранизова под

називом „Зима ’86“, у Малом салону „Трибине младих“ Културног

центра у Новом Саду, 6–16. фебруара 1986. године, коју је

уредио Бранислав Радошевић. Сви излагачи су били студенти

прве године Ликовног одсека Академије уметности у Новом

Саду, у класи професора Милана Блануше. Ако занемаримо

средњошколске колективне изложбе Жељка Дрљаче, ову

изложбу можемо сматрати „првенцем“ изложбених активности у

кратком али богатом уметничком животу овог паланачког

сликара.  

Већ следеће календарске године, по завршетку друге године

студија, 9. септембра 1987. године Жељко Дрљача организује

прву самосталну изложбу у Галерији библиотеке „Вељке

Петровић“ у Бачкој Паланци. Жељко се први пут представља у
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родном граду, у коме живи и у који намерава да се врати после

студија, на радно место модног креатора у РО  „Меркур“, чији је

стипендиста био од прве године уписа на Академију. Ова

изложба је организована са идејом да се прикаже његов

дотадашњи уметнички опус, који обухвата разне технике

сликања и широку тематску разуђеност. Изложене слике,

графике и цртежи, као и скулптуре у гипсу, настале под будним

оком његових професора, одају уметничко усмерење аутора ка

апстрактном сликарству. Теме приказаних радова на овој

изложби везане су за околину Паланке, за Тиквару и чамце,

обалу Дунава и апстракције које подражавају стварни живот.

На Другој изложби слика, скулптура и графика студената

Академије уметности у Новом Саду, на Пољопривредном

факултету од 20–30. новембра 1987. године, Дрљача излаже

једно уље на платну димензија 100х145 цм, под називом

„Композиција са три акта“.  

Као студент, Жељко Дрљача учествује, са још петоро студената

из класе професора сликарства Јована Ракиџића, на Јесењој

изложби у Дому младости 1987. године у Зрењанину. О је

изложио два уља на платну већег формата, јаког колорита,

темпераментног потеза, различитих форми и композиција:

„Аутопортрет“ и „Композиција са три женска акта“. Изложбу

студената новосадске Академије у холу Дома младости видело

је око две хиљаде посетилаца, извештава „Дневник“ и додаје:

„Поставка је била доступна јавности само током викенда, што

није утицало да многи Зрењанинци виде резултат стечених

сазнања, потакнут надареношћу и снагом воље ових младих

људи.“ Изложбу је одтворио Радивоје Шајтинац, који је, на крају

свог пригодног „слова о уметности“, прочитао отворено писмо

професора Јована Ракиџића, у коме се даје стручно мишљење

о изложеним радовима његових студената.  

Следеће године, на Трећој изложби слика, скулптура и графика

студената Академије уметности у Новом Саду 21–30. новембра

1988. године, на Пољопривредном факултету у Новом Саду,

Жељко Дрљача излаже „Фигуралну композицију са круговима“,

уље на на платну димензија 150х150 цм, као и уље на платну
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„Без назива“, 90 х110 цм. Приказани радови недвосмислено

указују на стилско определење младог уметника, његов приступ

форми и композицији, колориту и цртежу. Апстракција и

фигурална анатомска недоследност, без сувишног детаљисања,

широког и темпераментног потеза, јаког и густог наноса боје,

наглашеног колорита, у најкраћем, одлике су његових изложених

слика. 
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Поред обавеза на Академији, он је ангажован и у Аматерском

позоришту у Бачкој Паланци на изради сценографија и других

визуелних ефеката на сцени. У сећању је остала представа у

сезони 1987/88. „Гробница за Бориса Давидовича“ Данила Киша,

у адаптацији Радомира Родића, а улоге су тумачили: Ивана

Бубало, Јелица Паланачки, Наталија Кнежевић, Александра

Маливук, Весна Весковић, Братислав Симеоновић, Митар

Калајџић, Ненад Еречковић, Божидар Бујак и Роберт Борош. 

„Синоћ у граду дешавао се перформанс“, гласи наслов

„Дневника“ од 16. марта 1988. године, а у сажетку се каже: „Јуче

у холу Филозофског факултета у Новом Саду, дешавао се

перформанс Жељка Дрљаче из Бачке Паланке, студента треће

године сликарске новосадске Академије уметности.“ – „Радим

један велики цртеж којим попуњавам простор факултета“, каже

Жељко, „желим да посетиоци покрећу тај мој цртеж вуном,

канапом, бојом... Цртеж који затвара простор треба разиграти

реакцијом посетилаца, што је уједно део мог перформанса..

.Галерије без вишедимензионалне комуникације нису више део

нашег динамичног света, јер уметник жели да комуницира са

простором и људима за које ствара...“ „Уметник ствара дело, сви

остали га допуњују, мењају и подражавају у његовом будућем

животу“, тврде студенти који учествују у перформансу Жељка

Дрљаче на овогодишњој бруцошијади „Индекс 87–88“. 

У лето 1988. године у Бачкој Паланци је отворена амбијентална

поставка слика будућег академског сликара Жељка Дрљаче, под

називом „Композиција крста“, уз пригодан културно-уметнички

програм. Изложбу је отворила Наталија Дудаш, заменик

републичког министра за културу, посебно нагласивши да се

уметник на неки начин одужује свом родном граду, организујући

своју Другу самостлану изложбу у Бачкој Паланци. У програму

је учествовао песник Драгутин Бег, који је говорио стихове из

своје збирке „Царство небеско“, коју је илустровао управо

Жељко Дрљача. У музичком делу програма изложбе

учествовале су виолинисткиња Татјана Олујић и клавиристкиња

Драгана Петковић. 
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Педагошки факултет у Марибору позвао је студента-апсолвента

Жељка Дрљачу на ликовну презентацију „Ликовни анале 89“, 4–

14. априла 1989. године, где је наш млади уметник постигао

запажен успех својим радовима. 

„Част да обележи петнаест година постојања Академије

уметности у Новом Саду, ове 1989. године, има ево ова

генерација младих сликара, графичара, вајара и цртача –

уметника чији нам радови још једном потврђују успешан

континуитет раста наше школе“, рекао је на отварању изложбе

поводом овог јубилеја професор Милан Блануша.

Изложба радова студената завршне године Академије

уметности – ликовни одсек – у Новом Саду одржана је у Великој

галерији Културног центра Новог Сада од 31. маја до 10. јуна

1989. године, на којој је узело учешће и 18 свршених академских

сликара новосадске Академије. Жељко Дрљача је свој рад, уље

на платну „Без наслова“ 100х100 цм, предао Комисији изложбе

у саставу: ван. проф, Јован Ракиџић, ред. проф. Милан Станојев,

ван. проф. Милун Видић и ван. проф. Милан Блануша, која се

врло похвално изразила о његовом уметничком делу: „Оно што

је сигурно, то је да ова слика садржи у себи примере готово свих

језика који су данас актуелни у сваременој уметности.“

Шеста по реду изложба „Салон младих 89“ у Кикинди наставља

да развија давно започет пројекат окупљања младих с

тваралаца у области ликовне и примењене ументости у

Савременој галерији Народног музеја у Кикинди. Уметнички

савет изложбе одабрао је 54 рада, од истог броја аутора из целе

Југославије, где се нашао и рад Жељка Дрљаче – уље на платну

великог формата, фигуралне композиције, уздржаног колорита,

апстрактне фигуралне симболике. „Како у одабиру радова не

постоји доминантна линија ни посебно префериран тренд,

савремена ликовна пракса на крају осамдесетих година

инсистира на афирмацији креативног чина уметника појединца.

Језик уметничког дела је ствар индивидуалног избора, а

ваљаност свог личног опредељења уметник може проценити не

у односу на глобалне захтеве неког уметничког покрета, него

само у односу на друге, исто тако индивидуалне ауторске
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приступе“, истиче магистар Милинка Тодић и додаје: „Отуда у

условима какофоничне ликовне праксе, уметник мора

инсистирати на афирмацији сопственог креативног израза,

односно, он мора у традиционалним медијима, какви су

сликарство, графика, цртеж, скулптура итд., пронаћи могућност

да изгради језик којим ће саопштити своју уметничку поруку.“

У атрактивном амбијенту илочког дворца организована је

ликовна колонија у којој учествује десет аутора из Југославије,

између осталих и паланачки академски сликар Жељко Дрљача.

У колонији је био и Анжеј Чичило, академски сликар и сценограф

из Пољске, а у име Културног центра града Илока почетак рада

Колоније прогласио је директор Сулејман Салиховић. Илочка

колонија „У знаку земље“ отворена је крајем августа 1990.

године и трајала је десетак дана, а како сам назив каже,

уметници су вајали у глини-теракоти, а сликари радили у

комбинованој техници. Радови са ове колоније приказани су на

XV Сазиву ликовне колоније у Илоку у Галерији умјетнина 3–31.

децембра 1990. године, у организацији Културног центра града

Илока. Наш сликар Жељко Дрљача се на овој изложби

представио са највише уметничких дела –  „Инсталирана

композиција“, коју чини седам слика 75х54 цм, у комбинованој

техници; „Композиција“, инсталирана слика, комбинована

техника 220х120 цм; „Композиција 1“, теракота 32х15 цм;

„Композиција 2“, теракота, 80х20х10 цм; „Композиција 3“,

теракота 70х8х8 цм; „Композиција 4“, теракота 50х60х10 цм;

„Композиција 5“, теракота и камен, 40х20х8 цм; „Одсјести у

Илоку“, комбинована техника, 44х50х50 цм.

После ове изложбе академски сликар Жељко Дрљача крунисаће

свој уметнички опус пријемом у чланство Савеза удружења

ликовних уметника 1991. године. 

У вуковарском Српском културном центру, 17. јуна 1996. године,

Жељко Дрљача се представио ликовној публици са десет уља

на платну великог формата насталих од 1993. године. 

О ликовном стваралаштву младог паланачког сликара, естета и

писац др Драшко Реџеп, под насловом „Треће небо Жељка

Дрљаче“, у „Дневнику“ од 2. септембра 1996. године каже:
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„Утисак о апсолутно недодирљивим паралелним световима,

свеједно да ли наших судбина, капи кише или метеори који

миленијумски безбрижно падају по овим планетарним хори-

зонтима, чини се одавде, остаје да важи као пресудан за једно

од могућих гледања, можда баш читања космологије Жељка

Дрљаче.“

У Ликовној колонији у оквиру „Бачкопаланачког летњег фести-

вала“ 1998. године од 20. јуна до 20. августа, Дрљача је узео

учешћа тако што је  организовао уметничко-еколошку радионицу

за децу и младе.

Ликовна колонија „Керекић 99“, 25–31. августа 1999. године, у

организацији ДП „Будућност“ Бачка Паланка, обухватила је 12

сликара из Србије, међу којима је био и Жељко Дрљача.

Сликар Жељко Дрљача је живео и радио као модни дизајнер у

РО „Меркур“ и био професор ликовног васпитања у гимназији

„20. октобар“ у Бачкој Паланци. „Био је наш дугогодишњи хоно-

рарни професор ликовног образовања и добар колега, као и

модни дизајнер кожне галантерије ‘Меркур’, где је дуго имао

атеље. Жељко је симултано преводио са италијанског, францус-

ког и енглеског језика. Оцене његових слика потписивали су

врсни ликовни критичари. А ми који смо га волели са нестрп-

љењем смо чекали понедељак да дође у школу, јер је уносио

велику радост, свежину и причу. Имао је очи зачуђеног дечака и

све је примећивао. Облачио се по сопственим креацијама и то

је било тако необично и светски. Волео је своју варош иако је

могао живети где год је желео“, завршила је своје надахнуто

обраћање професорица књижевности Љубица Бјељац окуп-

љеним љубитељима Жељковог уметничког стваралаштва на

постхумној продајној изложби његових слика, новембра 2016.

године. 

Познати ликовни критичар светског гласа Антонио Миреди, који

је ексклузивно пратио уметнички опус академског сликара

Жељка Дрљаче, рекао је: „Његово сликарство припада

апстрактно-геометријском симболизму као ликовном правцу.

Појавио се као метеор и нестао. Остала је светлост.“
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Педагог, модни дизајнер, сликар, скулптор, графичар, аутор

перформанса и уметничких инсталација Жељко Дрљача умро је

у Бачкој Паланци 5. новембра 2002. у 39. године кратког и плод-

ног уметничког живота.
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Милослав  Шутић, Београд

ЛИРСКЕ МИНИЈАТУРЕ

Избор из стваралаштва српских песника  1900–2015.

УВОД

Реч, као појам и облик са којим је човек у најприснијем односу,
није  нешто случајно нити је нешто потпуно самостално. Свака
реч најпре припада одређеном контексту, или одређеним кон-
текстима, који  условљавају њен карактер условљен њеним ос-
новним значењем. Онај најопштији контекст коме припадају све
речи је контекст језика. Али, постоје и други овом контексту под-
ређени контексти, у којима долази до израза специфичност
појединих речи: говорни или разговорни контекст језика, па онда
контексти појединих  облика човековог друштвеног бића (др-
жавни или службени контекст језика), контексти појединих про-
фесионалних опредељења (политике, новинарства, уметности,
науке...). Две речи које смо узели за наслов нашег избора пе-
сама: лирске минјатуре, покушавамо да објаснимо у контексту
науке, мада оне могу да се разматрају и у другим контекстима,
у контексту музике или у контексту сликарства. Истовремено,
постоје  и  контексти који још ближе одређују наведену синтагму:
наука о књижевности, па, у оквиру ове, лирика као књижевни
род. Лирика је шири појам  коме припадају наведени појмови, и
то, пре свега родовна или жанровска димензија лирике као
облика књижевне језичке уметности. Полазимо, дакле од ро-

довне или жанровске димензије лирике, при чему нам се одмах
указује добро позната основна, класична  родовна тријада књи-
жевности:  лирика, епика, драма. Ако се питамо коме међу овим
родовима припада првенство у редоследу појављивања, онда,
с једне стране, можемо рећи да је то лирика, која је присутна као
један од три облика изражавања у првобитном синкретизму –



јединству музике, покрета и речи. Али је у историјском редо-
следу, као последици документовања, које наведеном синкре-
тизму недостаје, на првом месту епика, или епска Хомерова
поезија, а лирика се тек касније јавља као стваралаштво оли-
чено у Архилоху. Битнија од редоследа појављивања овде је,
међутим, одмах успостављена разлика између лирике и епике.
И та разлика једна је од битних самосвојности оба та књижевна
рода. Она се најпре огледа у  њиховим полазним позицијама, у
субјективности, када је реч о лирици и у објективности, када
је у питању епика. Реч је о субјект–објект релацији, која је
најважнији појам и у филозофији. Али и у једном и у другом слу-
чају није реч о изолованости појмова субјективно и објективно,
већ о њиховом сједињавању, у коме преовлађује почетна пози-
ција, па, затим, превладавање једног или другог. Продужава се
оваква разлика у појмове доживљај (лирика) и догађај (епика).

То  су спољашње дистинкције између ова два књижевна рода.
Остале, оне унутрашње, појављивале су се у целини поменуте
тријаде, све до довођења у питање оправданости њеног по-
стојања. Ту тријаду угрожавали  су  хибридни жанрови, и нова
родовна подела на поезију и прозу. А разлози за ту новину биле
су промене у епици: у оквиру овог рода епска поезија (поједини
велики епови у стиху) постепено је  уступала место прози (при-
поветке, романи). У лирици, која је од почетка сачувала своју
специфичност, нешто касније, појавила се потреба њеног  раз-
граничења са  поезијом уопште. Ова подела, данас нарочито
неопходна, условљена је највише односом према емоцијама.
Док су у лирици емоције задржале врховну позицију, ове «ду-
шевне моћи» у једном делу поезије уопште биле су потискиване
од стално  нарастајуће рационалности, која је, коначно, у два-
десетом веку, преплавила стварност живота. Великим делом,
поезија уопште прихватила је налог разума, да би изгубивши
емоцију као ритмичку основу, позајмила језик од «неритмичке»
прозе. Али је  основа лирске песме остaла  иста. Према једном
руском теоретичару (Овсјанико-Куликовски), та основа је  лирска

емоција, која је ритмичког карактера и која  се креће у правцу
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музичке мелодије. Треба овој теорији додати чињеницу да таква
емоција посебно утиче и на појаву слика и метафора, као основ-
ног елеманта  лирског уметничког израза, за разлику од појмова

у филозофији.

Оваква, емоционална задатост лирике помаже нам и да коначно
схватимо лирску минијатуру, као нови жанр у оквиру књижевног
рода лирике. Ако емоције метафорички схватимо као течно

стање (рус. текучество), то стање, стално контролисано
мишљу, обезбеђује лирској песми компактност, већу него у
свим осталим уметностима речи. Та компактност приближава
лирику музици. И мада је на први поглед супротна дељивости

те песме, она, будући ритмичког карактера, истовремено поспе-
шује ту дељивост, фрагментирање,  атомизирање лирке
песме. Јер, треба зауставити ток лирске енергије,  а то се чини
њеним уобличавањем, ограничавањем у простору. При том  се
та енергија не осиромашује, најчешће се само повећава њен
напон због сабијања у мањем простору. Слобода песника је ту
већа, а та слобода, опет, парадоксално, подразумева строгост

обликовања појединих самосталних или у лирскј песми облико-
ваних минијатурних форми лирике. Такво сегментирање често
допире до најситније језичке основе лирске песме: неколико
речи, један стих. Оно, као опредељивање за мање језичке
форме, већ је и терминолошки потврђено: «чаробне језичке
формуле» (И. Еренбург), односно (предлажемо): »лирска крат-
коћа», као пандан познатој «лаконској краткоћи» (laconica brevi-

tas). Као  лирске минијатуре појављују се затим поједине строфе
са различитим бројем стихова лирске песме, да би те строфе у
сонету (два пута по четири стиха и два пута по три стиха)  пред-
стављале горњу границу лирске краткоће. Одатле започињу
дуже лирске песме, на крају поеме.

Овакво парадоксално атомизирање лирике, коју, рекли смо,
емоционална основа чини компактном, свођење на кратку
форму лирске минијатуре, односно на најситније језичке форме
једног стиха или на фрагменте појединих песама, уопште, међу-
тим, не нарушава целовитост тих кратких лирских облика. По за-
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конитости оваплоћења макрокозмоса лирике у микрокозмосу
малих форми, те форме садрже најбитније елемента лирике као
књижевног рода. Али, оне то могу да учине под једним условом:
да су у њима садржани сви елементи вертикале која, поред
емоционалне основе, тај род чини целовитим. Лирска ми-
нијатура, као самостални лирски жанр, и лирска песма у коју су
укључени целовити фрагменти, морају бити, на више начина, уз-
рочно-последично повезани са лириком као посебним књижев-
ним родом, или жанром. А лирику, као њихово јединство,
обележава лиризам, који тако конкретизује  естетичку категорију
лирско, чији је  положај «на прелазу према уметничкој форми»
(Н. Хартман).

Тек овако схваћена лирска минијатура може да има  своју
најширу мотивску заснованост, према Хајдегеру, обухваћену схе-
мама: небо – земља, Богови – смртни, и своју целовиту естет-

ску вредност. И, тако, имајући у виду лирско и лиризам, лирска
минијатура средства свога песничког, књижевног израза, своју
ритмичност језика, своју сликовност,  метафоричност, своју ар-
хетипску димензију, може, више него иједан други књижевни
жанр, да «расеје» у другим књижевним жанровима и у другим
уметностима. Таква лирска минијатура, макар колико сложеном
теоријом праћен облик, управо захваљујући својој лирској крат-
коћи може да оствари најбржу комуникацију са читаоцем, или
да кратким директним обликом форме отвори пут у сложеност
света и живота.  Поезија, или лирика као  основни, битни облик
поезије  уопште, може да оствари овакву  универзалност зато
што је усмерена на вечне суштине појава, а не само на варљиву
форму тих појава. Наравно, пошто се суштине налазе у
појавама, лирика може да досегне и саопшти оно што је најбит-
није, истину о тим појавама. Можда је зато грчка филозофија
уступила водеће место поезији, додуше, акцентујући више њену
«видовитост», него њен увид у суштине појава. А да бисмо по-
казали како такав увид може да значи непогрешиву дијагнозу
стања у људском друштву овог нашег времена, објављујемо у
овом зборнику (рубрика Поруке) песму «Наши дани» Влади-
слава Петковића Диса, написану  пре више од сто година.
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ПЕСНИЧКА ДА ЗАЧИН ЈЕ РЕЧ ВЕКУ ЦЕЛОМ УКУС ШТО  ДАЈЕ        

Златко Красни                
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АЛЕКСА ШАНТИЋ (1868–1924)

МОЈА ОТАЏБИНА

Не плачем само с болом свога срца

Рад земље ове убоге и голе –

Мене све ране мога рода боле,

И моја душа с њим пати и грца...

Овдје, у болу срца истрзана,

Ја носим клетве свих патњи и мука,

И крв што капа са душманских рука

То је крв моја из мојијех рана...

У мени цвиле душе милиона –

Мој сваки уздах, свака суза бона,

Њиховим болом вапије и иште...

И свуда гдје је душа српска која,

Тамо је мени отаџбина моја,

Мој дом и моје рођено огњиште.
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ВЕЧЕ НА ШКОЉУ

Пучина плава 

Спава, 

Прохладни пада  мрак.

Врх хриди црне

Трне

Задњи румени зрак.

И јеца звоно

Боно,

По кршу дршће звук.

С уздахом туге

Дуге

Убоги моли пук.

Клече костури

Сури

Пред ликом Бога свог –

Ишту... Но тамо 

Само

Ћути распети Бог...

И сан све ближе

Стиже;

Прохладни пада мрак.

Врх хриди црне

Трне

Задњи румени мрак.
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ПРЕТПРАЗНИЧКО ВЕЧЕ

Сјутра је празник. Своју свјетлост меку

Кандило баца и собу ми зари.

Сам сам. Иза кута бије сахат стари,

И глухи часи неосјетно теку.

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Затим би отац, ведар к’о сјај дана,

Узео гусле у жилаве руке,

И гласно поч’о, уз гањиве звуке,

Лијепу пјесму Страхињића бана...

Мени је било: к’о да пјесме ове

Сваки стих поста пун бехар у роси,

Па трепти, сјаје, и мени по коси

Просипа меке пахуљице нове...

О, мили часи, како сте далеко!

Ви, драга лица, ишчезла сте давно!

Пуста је соба... Моје срце тавно...

И без вас више ја среће не стеко’...
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ЛАЗА КОСТИЋ (1841–1910) 

МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ

Срце моје самохрано,

ко те дозва у мој дом?

неуморна плетисанко,

што плетиво плетеш танко

међу јавом и мед сном.

Срце моје, срце лудо

шта ти мислиш с плетивом?

ко плетиља она стара,

дан што плете, ноћ опара,

међу јавом и мед сном.

Срце моје, срце кивно,

убио те живи гром!

што се не даш мени живу

разабрати у плетиву

међу јавом и мед сном.
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МОЈА ДАНГУБА

I

Камо ноћи, камо дани,

прозборени, пропевани,

братовани, друговани,

камо ноћи, камо дани?

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

Камо ноћи, камо дани

пољупци проуздисани,

клетвама прозаклињани,

камо ноћи, камо дани?
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SANTA MARIA DELLA SALUTE

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 

Две се у мени побише силе,

Мозак и срце, памет и сласт,

Дуго су бојак страховит биле,

К’о бесни олуј и стари храст:

Напокон силе сусташе миле,

Вијугав мозак одржа власт,

Разлог  и запон памети худе,

Santa Maria della Salute. 

Памет ме стегну, ја срце стисну’,

Утекох мудро од среће, луд;

Утекох од ње – а она свисну.

Помрча сунце, вечита студ,

Гаснуше звезде, рај  у плач бризну,

Смак света наста и страшни суд –

О светски сломе, о страшни суде,

Santa Maria della Salute. 

У срцу сломљен, збуњен у глави,

Спомен је њезин свети ми храм.

Кад ми се она одонуд јави,

К’о да се Бог ми појави сам:

У души бола лед ми се крави,

Кроз њу сад видим, од ње све знам

Зашто се мудрачки мозгови муте,

Santa Maria della Salute. 

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ИВО АНДРИЋ (1892–1975)

НОЋ

Над мојом кућом звездан стрелац бдије.

Урла ветар леденом ведрином,

лед прозоре везе. Промукô торањ

негде неке сате бије.

Над мојим логом подрхтава ветар

из далека, пун мрака и језе.

Ноћи су као црне краљице

с крунама од зорâ. 

Студен страх обилази.

Давно огњеви крила савише. Спава

земља. Сјај на горама.

Звезде пламсају. Ветар разгара 

несане очи, пуне шале и поруге.

(1920)
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ЖЕЂ

Остадох те жељан једног летњег дана,

О, сребрна водо из туђега врела.

То је било давно. – 

Свака ми је стаза данас обасјана

Сунцем и лепотом. Срећа ме је срела.

Из стотину врела жеђ моја сад пије,

Ал’ мира не дађох нигде, јер ме никад

Ватра прве жеђи оставила није.

(1920)

189Милослав  Шутић



БЕЖАЊЕ

Кад јесен погаси шумове,

и боје у предсмртном сјају

стану полако да мру,

кад се сунцу отме власт,

ја ћу се дати на пут.

Знам да се неће вратити

лето сагорело,

и да је мртва радост и погашена жеђ,

и да туђина ником

још среће није дала,

али знам: да су за несрећне очи

нови крајеви лек,

и да се сваки бол једино новим и већим

сажиже и лечи.

(Рим, 1921)
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МИЛОШ ЦРЊАНСКИ (1893–1977)

СУМАТРА

Сад смо безбрижни,  лаки и нежни.

Помислимо: како су тихи, снежни

врхови Урала.

Растужи ли нас какав бледи лик,

што га изгубисмо једно вече, 

знамо да, негде, неки поток

место њега, румено тече!

По једна љубав, јутро, у туђини,

душу нам увија, све тешње,

бескрајним миром плавих мора,

из којих црвене зрна корала,

као, из завичаја, трешње.

Пробудимо се ноћу и смешимо, драго,

на Месец са запетим луком.

И милујемо далека брда

и ледене горе, благо, руком.

Београд, Браће Недића 29, 1920.
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ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС (1880–1917) 

ТАМНИЦА

То је онај живот, где сам пао и ја

С невиних даљина, са очима звезда

И са сузом мојом што несвесно сија

И жали, к’о тица оборена гнезда.

То је онај живот где сам пао и ја.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При бегању звезда земља је остала

за ход мојих ногу и за живот речи:

И тако је снага у мени постала,

Снага која боли, снага која лечи.

При бегању звезда земља је остала.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Као стара тајна  ја почех да живим

Закован за земљу што животу служи.

Да окрећем очи даљинама сивим.

Да ми венац снова моју главу кружи.

Као стара тајна ја почех да живим.

Да осећам себе у погледу трава

И ноћи, и вода; и да слушам биће

И дух мој у свему како моћно спава

К’о једина песма, једино откриће;

Да осећам себе у погледу трава.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ПРВА  ЗВЕЗДА

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Једне ноћи при плавом сутону,

Смрт наиђе и рашири крила

Над том земљом, и опет утону

У пределе непознатих вила.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

УТОПЉЕНЕ ДУШЕ

У хармонији светлости и таме,

Лик душе трајно где се од нас крије,

Где свести нема, већ идеје саме,

Откуд бол слеће да осећај свије.
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ТОДОР МАНОЈЛОВИЋ (1883–1968)

БРАЗДА

Сваки од нас повлачи, урезује

(О, са колико грча и бола често!)

По једну бразду у духовни простор,

Један невидљив зрак –

Који ће ваљда имати да засија,

Да запламти једном када се рујне и жуте руже

Смираја сурвају славно у сутон

И на модром пурпуру неба засветле јасно

Васионске тачке безбројних звезданих јата

И оштро успламтеле мислене нити;

Цео један чудно изукрштан,

Испресецан заслепљив геометризам

Што не може да зрачи

У тупом свакидашњем светлу

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ИЗВИЂАЧИ

Од нових надахнућа

Жарки и суморни,

Са новим Словом

И новим сликама

У цептећем срцу,

Продресмо далеко

У незнану земљу

Нашег сна, наше Воље,

Уочисмо у бистрој

Златној даљини

Танане куле

И сјајна кубета

Сутрашњег царства,

Дођосмо ближе

Валиком Сунцу

Које нас дражи, привлачи, опија. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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СТАНИСЛАВ ВИНАВЕР (1891–1955)

О ПЕСМО МОЈА...

О, песмо моја, мено без мена,

О, песмо моја, чудна, без чуда,

Трепете модри тамних пламена,

Пожаре црни, музико луда.

О, иди право, не скрећи с пута,

– Нас зову гласи тајни суштина –

О, бој се страсти вихорних кнута,

Бој се дубина земских, висина.

О, иди право, не међ туђине.

Бол, радост, све је ван ствари психе:

Песмо божанска: у плес суштине,

Кроз провалијске даљне маглине,

У безданове бескрајне тихе.
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СВЕТ ИЗВИРЕ

Речи су претамне – печалне – прекратке,

Ал слика чистија – истија – буднија –

Слутње су премамне – несталне – преслатке,

Ал занос песама ткива пресуднија.

Звонкоје, јасније, шире, пространије:

Ликови, звукови, сплетови, слогови,

Дубље и страсније, теже безданије,

Огњеви, мракови, зверови, богови.
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АРАБЕСКА

Тешког расклапања

Круни одзвањање

Мутног утапања

Далеко сањање.

Слути се отима

Буновних чесама

Свест о животима

Жуборних песама.

Опојне сокове

Песма је савила

У  витке токове

Заплетом правила.
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ЉУБОМИР МИЦИЋ (1895–1971)

АГОНИЈА СУНЦА

Сунце лежи на крвавом одру

и агонски кида вечерњу завесу

црвену и модру.

На самртном одру

пева моје Сунце измучена лица

свој последњи страствени пев.

Лепа жена са вечери смртном 

зави се у тугу

и навуче црно вело на се.

А далека звона

препукла и бôна,

прву тугу гласе

једног црног човековог дана...

Плаче жена,

тужи црно вело –

плачу звона,

тужи вече цело.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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БРАНКО ВЕ ПОЉАНСКИ (БРАНИСЛАВ МИЦИЋ) (1898–1947)

УСТАЈ

Дан је шакалово око

Зашто очи  г ледају за мраком

Дан је г ладан барикада

Небо је лудакова кошуља 

Устај

Велике цесте  г лођу сунце

Градимо балканске куле

Авај Европо

Друмови твоји пожелеће Балканаца.

1923. г.
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РАСТКО ПЕТРОВИЋ (1898–1949)

ВУЧИТРНСКИ  МОСТ

О, на пољани широкој  лучни камени мост стоји,

Љуби га моја душа и до зла бога сам  у збуђен;

Прелазе товари, ждребац  упрегнуту кобилу доји,

Река под мостом тече, под ребром младост  смирена:

Појурим, појурим, гледам хуком матичном пробуђен.

Мостови, мостови, за вас колико је ломљено стена,

И колико грбача свијено, и колико исплакано плена;

На сводове мостови, колико вам жудим, и колико узбуђен

И  толико сам узбуђен!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

*

Где паде бурма златна

И невестинска румен

И снежност деверског платна

Све прође кроз ноћ и пламен
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ЈАДИ ЈУНАКОВИ

10

Ој травице зелена, зелена,

И девојко жељена, жељена,

И мој вранче превити, превити,

Ја ћу себе убити, убити!

*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Човек просу крвцу брату

Пресече га змај по врату

Амин, амин, амин, амин

НАЈСЕНТИМЕНТАЛНИЈУ О СИТОСТИ ЛЕГЕНДУ

У души ми је одаја пространа,

У њој клупе дрвене, и три пећи зидане.
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НОЋ   ПАРИЗА

(Са последњег снимка материног)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ту тај бол без смисла свег меса , твојих руку, главе!

Никада, о никада нећу издвојити кошмаре од  јаве!

Никада! Ужас: ако је мени оваквом апокалипса порекло!

О, хоћу да знам колико је за мном тад крви истекло...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СА СВЕТЛИМ ПОЉУПЦЕМ  НА УСНАМА

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Један се једини пут ипак пробудити у вечности

Не живети опет, већ час само своје очи отворити,

Под небом  препуним  птица, под таласима младим светлости;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

203Милослав  Шутић



МИЛАН ДЕДИНАЦ (1902–1966)

* * *

Од куда на крову куће

од куда такав сјај?

Ветар улицу брише

где су небеса та?

Моје се срце моли

за један тихи сан

Зар су украли опет

Хладно је! – смејеш се још

Уђи! Зашто ме гледаш?

Ти знаш за топлу ноћ

Уђи! само ми уђи,

опет сам тако сам

Моје се срце моли

– где су небеса та?
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* * *

Нису се растворила овде небеска сребрна врата,

него је облак пао на људе и шуму четинара.

Не круже небом над нама Велика Кола од злата

Препуна врелог класја и сунчанога жара.

Да језде крцата житом Велика Кола над нама

не би нам трпеза била овако гола и гладна.

Да се просула с неба звездана Кумовска Слама

зар би нам постеља била толико тврда и хладна?

Да се магла, ова стална, низ бараке не слива

знао бих кад дажди, а када суза кане.

О, да небеса нису овако ниска и сива

родну бих видео липу где шири до мене гране!

Зашто, зашто су небеса овако ниска и сива?

Другови, дан се гаси: време је да се снива.
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ВЕЛИМИР ЖИВОЈИНОВИЋ MASSUKA (1886–1974)

ПРОЛЕЋЕ

Прасне и цикне и прне

насмејаног ветра блес

низ њиве црне...

Расцвета се, сврне

у неба плави врес.

Одјек са торња кане,

разлије се, бујне

поплави пут и пољане.

И прсне негде, и сване

у конац молитве рујне.

206 Милослав  Шутић



ЛЕТО

Подне на подне легне

загаситим ћутањем.

Небо се слегне.

Лето полегне

у сенке светлосним лутањем.

Забруји, расте

тешкога звона брујање.

Полете ласте.

Срце са бронзом срасте

у тучне молитве хујање.
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ЈЕСЕН

Сиви су: под небом ждрали,

мрак који сипи, пут,

брегови мали.

Свије се јесен и свали

на сваки кут.

Једва се спушта и чује

вечерње цркве звон.

Прошуми, кљује.

Пепелом загробним трује

душе удављен тон.
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ЗИМА

Прене се дан, прими

срца мог као буђење,

на путу зими.

Цео се видик сними

к’о звона последњег суђење.

Зашкрипи подне, прође.

Брава заструже челиком.

Тамничар дође.

Душа по покрову пође

тихо молепствију великом.

209Милослав  Шутић



ЈЕЛА СПИРИДОНОВИЋ САВИЋ (1891–1974)

ЗВЕЗДА МОРУ

Пре румена но што крену кола Зоре,

пламна, светлокрила слећем теби море,

срца град ми жарки, за тобом изгоре,

Сна мог цвету плави, море и злотворе.

Милуј драгом руком по златној ме коси,

бисер –  венац пене, нек ми чело роси.

Моја усна бездан твојих уста проси,

дрхтаву ме узми, па ме носи... носи...

На смрт сам болна од твојих дубина,

о ниши ме валом кô лист мртва крина,

опивши ме купом азурног ти вина,

баци у пропаст ме и ад црних тмина.

Без тебе ми пусти сви небесни врти,

загрљај ти дубљи и од саме смрти.
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АНИЦА САВИЋ РЕБАЦ (1893–1953)       

ПРАКСИТЕЛУ

Ноћно небо, к’о сенка модрога бескрајног Маја.

Као у трену бело сунце лепоте кад клону

Обли га сјај: Са истока, заносним лêтом непомичним,

Моћан месец се диже етером тамним – и као

Сузе под миловањем су звезде под његовим зраком

Посред модрих бескраја

Што се светлошћу и тамом к’о срма преливају,

Док под неизречном чари

Дишу и премиру нежни облаци од влажна мраморна сјаја.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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MAGIA NATURALIS

SOLSTITIUM

Тихо у златноме миру сужаваху се прстенови дана,

У пурпурна тоњаху мора вечерња:

Опални благи жар јесењих залазака,

Дрхтаји бледа пурпура у лишћу и у позном грожђу,

Најнежнији плам разливен по бескрајној пучини млечној:

Талси и ветри и буктиње боја,

Полако је легло све у најдаљи најтиши сунчани

затон – да најзад из таме

Блесне у дну небеса обртника тајанствени лук.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

212 Милослав  Шутић



РАДЕ ДРАИНАЦ (1899–1943) 

РЕЧИ ЧОВЕКА

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мрзим естетску и хладну учтивост,

И вештачке руже у вази од зеленог стакла;

Мртвој лепоти претпостављам грубу живост,

А површној мудрости дубок грех пакла.

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

МОЈА ПОСЛЕДЊА ПЕСМА

До колена сам газио у блату што се живот зове

Не марим за свилене песнике  ништавне у лотосовом цвету,

На  добош продајем задње снове 

О лепоти и радостима на свету!

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ВЕЧНИ ХЛАД

Да се могу пропети као хат,

Који с вриском са шума лишће стреса,

Био би то апокалиптични бат

Ватрених копита које друмове окрећу пут небеса.

Али ја нећу да очајавам.

И овде, међу љубавима које као гране цвиле,

Једном  ћу ваљда утешно да спавам

Мртвилом птице , уткане на комаду свиле.
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ДУШАН ВАСИЉЕВ (1900–1923)

ЈЕСЕН

III

Облак један, на бесном ату,

небо широм и уздуж мери

и убризгава плавоме Своду

своју модру, прљаву крв,

а у црном, јесењем блату

шкрипе и клокћу бедна кола

са четири тупа, мршава вола.

На раскршћу, у монотоној песми

пуној чежње и мрког бола,

просјак један нариче Сунцу,

а даље мало, на хучној чесми

девојка једна боса и гола

са њиме плаче... плаче... плаче...
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РИСТО РАТКОВИЋ (1903–1954)

ЛЕПОТА

Два млада грома,

С копљем од крина,

Чувају негде

О лепоти сан.

(1925)
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БИВШИ АНЂЕЛИ

Богојављенска су хујала небеса, огромна,

Звездана, хладна.

Силазили сте на реку смрзнуту,

Високи, витки, лепи.

Анђели бивши, знам:

Кротили сте мрак у водама.

У моје срце-звоно звонили сте

Крином,

Да не свиснем од живота.

Ко вас то отера са извора

Ока мога...

Не видим вас.

Још само у снежном цвећу прозорском

Тражим крила и колена ваша предивна.

Узалуд

(1930)
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ДЕСИМИР БЛАГОЈЕВИЋ (1905–1983)

АНЂЕОСКИ ПРОСЈАЦИ

Благовест тиха

У руци дршће

Да благост душе љубичасте

Кротко заниха.

У полутами раскршће

Сања о смрти

Плаве и благе ласте.

Неко плаче, бели врти.

У Твојој зени

Расте, и расте

Један занети спас.

Неко плаче, бели врти.
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ПАНИКА ВИДАРИЦА

У бесмртном огледалу твоме,

у сневаном, смртном, најсмртнијем,

ноћ огњена проходала,

ноћ детиња заплакала.

Ја се смешим. Ти с е смешиш.

Смешимо се: тихо прође свет.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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И ДА ТИ СЕ ОПЕТ, ОПЕТ КО МАТЕРИ ЈАВИ

Дробне снове у бисерна ситна зрнца,

чаром чара душу биља:

Без пребола бол се тањи – препући ће к’о од конца да је: -;

зелен-гору опасује,

чини благосиља;

сузе рони, старе ране храни,

венце плете – еј, што копне сињи дани!

Плетивом се мрсе, старе туге сплићу,

јер суђаје клетве му не чују;

реч се леди, горке сузе још у горчем пићу,

пеп’о душе родни ветри потпирују.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ (1894–1938)

ЕПИТАФ

Пламен, – спржити где лек.

Мач, – одсеците главе где коб.

Мелем непреболу.

Стамен бршљану дебло,

вековати где век.

Злодух злу, доброти верни роб;

рођају жртва, жетви клас;

печали, – себи, гроб и спас.

ТУГА У КАМЕНУ

I

Ни реч, ни стих, ни звук

тугу моју не каза.

А дуге свеудиљ неке

Небо и земљу

Спаја и спаја лук. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ПОГЛЕД

6

Гине ткач,

и гине ткање, и влат.

Ал’ чудно непогиба мир

златали зри,

где гинуло се и ткало.

ХРАМ

3

Тајна то тајни

за даљу неку мену

отвори вид.

И обневиди око,

где прогледала   душа

непробоја кроз  тврди

прострели зид.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222 Милослав  Шутић



MИСАО

1

Тишином чудно

све ми засветли, – 

крилата походи ме она.

Нерођених зора

запоју ми петли;

са дна искон-мора

потонула, чујем, брује звона.

2

Радуј се,

свему си спона,

покоји у теби живе.

И душа

тузи што склона;

и празнином што

дани засиве, –

у походе то спрема ти се она.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ЈОВАН ДУЧИЋ (1871–1943)

ШУМ

Пође шум с горе јасенова,

Даде га шуми јела,

И букви буква, зови зова,

Прену се природа цела.

Бивоље стадо диже главу:

– Је ли то песма о моћи?

Шева чу химну небу плаву,

Буљина музику ноћи.

Јастреб се трже: ето лова!

И зец: зар ловац хити?

Звезда помисли: гле, ноћ с нова!

А гроб: о, да ли свити?
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ПЕСМА

Изгубих у том немиру

Другове и све галије.

Који је сат у свемиру?

Дан или поноћ, шта ли је?

Дубоке ли су путем тим,

Господе, твоје провале!

Бусије с блеском краљевским,

Златне ме чаше тровале.

Сунцима твојим опијен,

Сјајем небеских равница,

Не знах за твоју замку, сен,

Дно твојих гнусних тамница.

И кад се откри путања

Сва сунца где су запала,

На мору твога ћутања

Као дажд ноћ је капала.
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НАТПИС

С мора на чијој црној  плочи

Сва мирна сунца седају,

До на брег смрти, с кога очи

На оба света гледају –

Понор по понор, где год сину

С небеске светле чистине...

Док путић једном најзад мину

Између сна и истине.

Вај, ништа више да не прене

Тај пухор сна и замора,

Пењи се тихо, зимзелене,

Уз плочу бледог мрамора.
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ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ (1898–1993)

СВОД НЕБЕСКИ ЈЕ ХЛАДАН

Ноћ је.

Спуштам се низ брзак бола,

а немам сплава,

немам весла,

немам бакље.

Свод небески је хладан 

и стаклен.

Од страха и јада вичем оне

у земљи што су,

вичем оне у васиони.

За мојим криком се осврћу вуци,

али ме не гоне,

иако немам ничега у руци.

Од гласа мога је ућутала

злослута сова са зида,

пресекао се отров у гуји

и заледила јунска трава,

сјатили се пољем гаврани

обрадовани

и у срцу радосног пролазника

угинули славуји.
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РУКА

Тешка, пуна коштаних опиљака,

лежи у крилу старачка рука.

На њој је оцртана

модра грана вена

и азбука бора, замршена.

Тек кад се дигне детету до затиљка,

засветли се и прене

као заливена биљка,

оточи се отров и умор из вена,

опиљци костију се споје,

легне зглоб у зглоб.

А чим дете оде,

рука опет клоне

и падне у крило

као у гроб.
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АЛЕКСАНДАР ВУЧО (1897–1985)

ХУМОР ЗАСПАЛО

II

Ноћу су зујале зукаре

Зелне муве мртвачке

То силују малу девојку

На црте крте играчке

Кажи тати

Ноћ се клати

Узалуд чекаш јундан јулдан и просто напросто време

Узалуд времена бремену мисао важну

Животињо ружо просто напросто курво!

229Милослав  Шутић



III

Па легни мој голи Заспало у ову козину влажну

Полегни полени алго

Јер њега си срео

Тебе је сплео

Са њим си хтео

Тебе је сурво

Онда су кроз срца протурили пушке

Кроз мозак витке читке редове

Поврстили покрстили погане њушке

Облачили повлачили развлачили репове

Кажи попи 

Снег се топи
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МОНИ ДЕ БУЛИ (СОЛОМОН ДИ БУЛИ) (1904–1968)

БАСНА

Певају игле, играју игле, какве ли то игре играју игле у рају?

Карају стороге аждаје да се не кају као јаја која немушти језик

не знају. Лавови од шећера, сребрне буве, афганистански

робови у граду се краду а у пустињи се лове ој! деране ој!

лопове. „Свака мајка није од кајмака“ рекоше кокоши мудроме

лимуну на друму... и одоше. 
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ОСКАР ДАВИЧО (1909–1989)

У СУМРАК

– Реци ми смех који не зна грч

горчине?

– О ја сам мук и дубок врч

тишине.

– Кажи ми ноћ што болу зна

број стуба?

– О ја сам сан који нема дна

ни руба.
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НЕЗНАНА СЕН

По ливади, у цвећу, ухвати ме туга

сенком траве потне;

дође ми нажао, ко да ме из круга

пошла смрт да отме.

Незнан путник ставља длан на куће

вреле

– црн длан преко баџе –

па су мени јутрос очи невеселе

– две уклете лађе.

Плове сузе сунцем и ватре се гасе...

О, бол када мине,

претвориће дах у сјај, а сјај у гласе

сребрне и мирне.
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* * *

Жељан хлеба, жељан воде,

мириси живота броде,

осећам их попут звери.

Ждери смрти, мене ждери.

Дај ми зрака, немам зрака!

О девојко, буди јака,

иза оних црних врата

имаш брата, брата, брата.

Имаш брата, смрт га боде,

мириси живота броде

осећа их попут звери.

Смрт се цери, мени цери.
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ОГЛАС

Ко нађе две варнице крви што су претходиле

Уснама уједињеним једне недеље

У сукњи заошијаној кроз штирак

У улици Руку под руку,

Ко нађе две чесме очајања у класу

нек се јави улици отпалих руку. Она не може више.

Сама себе на исколаченом углу већ проси

загрцнута од туге врло муцаве, врло без даха,

ко нађе један залогај пролећа

изгубљен путем до кланице

нек зна да треба да се јави истом ошамућеном углу

и нека не дође.
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ЉУБИША ЈОЦИЋ (1910–1978)

ЗЕЛЕНГОРА

Ко то лупа у зелена врата шуме сећања,

сећања густог као шума, зеленог сећања

набујалог као маховина на влази камена,

ко се то враћа у дом тај узвишени као

у храм слободе, ни ветар, можда ветар само,

ни белоглави суп крила пуних тишине смрти,

можда он, ко се то врати да се на стену,

на дуб стари као на врата дома, на довратник

наслони као кост или сен, као сан,

син сна, сан блудног сина што усном дотиче

кућни праг, што дрхтавом руком ветра

неодлучно куца на врата шуме.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ТАНАСИЈЕ МЛАДЕНОВИЋ (1913–2003)

УЗНЕМИРИ ВОДУ

Узнемири воду очешљај  ветар

Гриву једног облака који је залутô

Сунце те гледа

Раствори камен покрени море

На таласу травâ одмори главу

Сунце те гледа

Један ситан мрав залуд тражи пут

Ко река ко ветар ко ти напокон

Сунце те гледа
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БРАНКО  ЋОПИЋ (1915–1984)  

МАЛА МОЈА ИЗ БОСАНСКЕ КРУПЕ

Било ми је дванаест година,

Први пут сам сишао до града

Из мог села тихог и далеког,

Кад сусретох тебе изненада.

Ех дјечачке успомене глупе!

Мала моја из Босанске Крупе!

Јеси ли ме спазила ил’  ниси,

Збуњенога сеоскога ђака,

Свјетлокосог  и очију плавих,

У оклопу нових опанака,

Како зија у излоге скупе?

Мала моја из Босанске Крупе!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
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ХЕРОЈЕВА МАЈКА

У  сали свечаној тиха као туга

старица мајка знамење прима:

на одори црној, на мајчином срцу

насмијеши се херој на грудима.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Затим је мајка свечано и крадом

– кад  је поноћна  ура одзвонила –

умјесто  иконе ставила  знамење

и  мртвоме се сину поклонила.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ДУШАН КОСТИЋ (1917–1997)

НЕКО ЗОВЕ

Неко зове. Ноћ ме плави. Ноћ.

Сплави тамни одмичу низ воде.

Налегла су брда мрака. Зове

неко дуго. Жудњом да прободе

крошње липа, небо над кровове.

Неко зове, што ће кад је ноћ!

Ситни сати већ бију са куле,

здраве тихо зора мирис благ.

А по мени магле попануле –

па дозивам, ево, родни праг.

Кроз косе ми сву ноћ звијезде плове.

Тишина је. Сâм сам. Неко зове.
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СВЕТИСЛАВ МАНДИЋ (1921–2003)

МАЛОДУШНА ПЕСМА

9

Идем, идем узнемирен, ветрови с Врачара

студено се увлаче у кошуљу ми танку,

мене канда ветар разговара,

шапће ветар мени успаванку.

Ко то мене зове? Мртва моја мати,

(прости, добра жено), у грању немир птицâ

са часовника жутог звоне вечерњи сати

ил неко броји капи са мојих трепавица.
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ВАСКО ПОПА (1922–1991)

У ЈАУКУ

Високо је сукнуо пламен

Из провалије у месу

Под земљом

Немоћни лепет крила

И слепо гребање шапа

На земљи ништа

Под облацима

Нејаке лампице шкрга

И немушто запомагање алги
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ДАЛЕКО У НАМА

4

Шуште зелене рукавице

На гранама дрвореда

Вече нас под пазухом носи

Путем који не оставља траг

Киша пада на колена

Пред прозорима одбеглим

Дворишта излазе из капија

И дуго гледају за нама

243Милослав  Шутић



КОСОВО ПОСЛАНСТВО

Кос крила орошена крвљу суши

На вaтри црвених божура

Пред њим се шири поље

Исписано врелим људским гвожђем

Претопљеним у честито злато

Трава царује међу словима

И њихове редове

По својој вољи престројава

Кос отима своје поље

Из руку четири црна ветра

И савија гаод поднева до поноћи

У поноћ небо прелеће

И односи у кљуну некуд он зна куда

Свој зелени свитак

(1958 –1971)
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СТЕВАН РАИЧКОВИЋ (1928–2007)

О ВРАТИ СЕ

О врати се у собу

Из блата под бели кров.

Глупи те уморио лов

По пољу и по добу.

И све док живи у дубу

Безгласни тихи црв

Нека се и твоја крв

Повуче у мук. А трубу

Младости нек затрубе

Други за друге и грубе.

О врати се о врати.

Ломи се већ твоја трска

На ветру. И киша прска

По голом месу што пати.
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КАМЕНА УСПАВАНКА

Успавајте се где сте затечени

По свету добри, горки, занесени,

Ви руке по трави, ви уста у сени,

Ви закрвављени и ви заљубљени

Зарастите у плав сан камени

Ви живи, ви сутра убијени,

Ви црне воде у беличастој пени

Ви мостови над празно извијени,

Заустави се биљко и не вени:

Успавајте се, као камен, невени,

Успавајте се тужни, уморени,

Последња птицо: мом лику се окрени

Изговори тихо ово име

И онда се у ваздуху скамени.
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О СЈАЈ СУ САМО ВРАТА КРАЈА

Тај мук – да није звук без краја

Што свуд сеже

Па неки мир са криком веже

Ил маглен дух са месом спаја?

Тај крик – да није врх тишине

Што се ко усов у нас руши

Ил неки бат у нашој души

Кад бол се вине?

О мисо рије

Мој дух и као смрт ме гледа:

Све то што бива – да сан није

Заспалог нечег усред леда?

Тај мрак – да није болест сјаја?

О сјај су само врата краја.
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МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ (1928–2014)

РАТ  

Пред напуштен шанац 

чадори стижу

не знаш је ли војска

или прошња

нешто грува 

око града

деца

у дугим хаљинама

нагињу се над прокоп

иде последње робље

око планине

за њим се провлачи

песма

као златан ланац
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РОЂЕЊЕ

Ваздух се отвара ко невидљив цвет,

грле се латице ноћи и латице дана,

на среди – стена у себе загледана,

репатице јој се на темену слажу.

Боси људи и жене хрле узбрдо

и бришу очи леденим рухом,

сузе лета и сузе зиме

падају девици у скут.

Пастирима пуне руке птица

за које људски говор није немушт,

казују о младој жени

лепотом старијој од сваког бога:

она је пристала да зачне с духом.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ВЕЧЕРЊИ ХОР

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Глава до главе, шарена буна у плићаку жубори

док матицом пијани певачи хрле на бојиште

слуха

и диже се хорски глас планина: сећање се ори

голом долином неба кроз предачке ступњеве 

ружа.

На степеништу обале између крова сунца

и гроба,

читава шума људи у дугим хаљинама стоји

и гледа свој говор како се откида, усправља

и множи:

крилата дивљина, савршено сечиво обећаног

доба.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ИВАН В. ЛАЛИЋ (1931–1996)

ВЕТАР

Сећаш ли се ветра који се некад рађао

Сав зелен међу маљама на грудима Маљена?

Мајка је затварала капке пред боровима

Узнемиреним до горког корена иглица;

То је већ била ноћ, превелика за тебе

Као одело одраслих. А мајка носи свећу,

На степеницама пажљиво заклања пламен руком.

Ветар. Сва су врата на кући закључана,

Борови и скитнице ће остати на ветру,

А ти си добар дечак и мајка ће пољупцем

Да запечати твоју данашњу малу јаву.

Анђели дајте да заспим, да спим,

Да ничега злога ја не сним.
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О РАЗМЕРАМА

Огроман је напор потребан:

Хиљаде горосеча да тврде кедрове секу

И смреке, хиљаде каменара белих трепавица

Да распоре планину, извуку тесанике

Из хладног хаоса, зидови да израсту

У геометрију, довољно пространу

Да прими један ветар,

и бронза да се лије

У субове, у оглавља са љиљанима

Од четири лакта, лавове и палме

И херувиме – 

треба саградити храм,

Осветлити га изнутра, као реч,

Да остане један зид, непорецив,

Пред којим можеш да клекнеш

И плачеш праведно.
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ВИЗАНТИЈА IX

Црни бикови пасу около манастира

Као комађе црне ноћи, озверено

Под светлим сенкама платана;

каткад подигну главе,

Ослушкују неку будућност, предалеку

Да увреба је пророчки поглед

Са прозора на кули; 

тамо летописац,

Најмлађи брат, пером из крила анђела пише

Слова крупна, црна и нечитка: 

Опис природе у огледалу;

У очима му море, а раскол у срцу –

Лева половина срца му је злато

У десној ветар и ноћ без звезда;

Десном руком пише, лева му се суши,

У крто злато претвара се.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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БРАНКО МИЉКОВИЋ (1934–1961)

АРИЉСКИ АНЂЕО

Све је нестварно док траје и дише;

Стваран је цвет чија одсутност мирише

И цвета, а цвета већ одавно нема:

Беспућем до наде песму ми припрема,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ружо померена, најслађи мој јаде,

О како дивно трајеш измерена

Својом одсутношћу, одважно мислена.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Зид мутни што се под фреском отрезни

И ојача празни занос неопрезни,

Нек  лепше од звука слути ми суштину,

Губљење вида и пут у долину.

Јер и пад је лет док се не падне

У себе; а тамо – нема нас, већ гадне

Кљују нас птице и ругло смо свима;

Ко нема више срца тај га има.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ДВА ПРЕЛИДА

I

У заборав зашто рече

Што непогрешном погрешком стече

Ко бљутави свет с друге стране

Таче те да ти укус згране

Ту птица без птице друго поста

Речи без смисла пклон за госта

Што својом досадом се забавља

Сви смо ми болесни од здравља

Од сунца коме је најближа

Наша рана недостижна

II

О хладна ватро која изгараш

Свуд око мене а дан не ствараш

Не знају куће где одоше људи

Нит позна јутро оне које буди

Ал зна их поноћ пуна сунцокрета

Биљни петао на крову света

Који их само зато буди

Што мртви знају да буду будни

Да следе реку звезде и птице

И наставе живот криомице
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БОРИСЛАВ РАДОВИЋ (1935–2018)

ПЕВ

У ноћи кукавицу чух,

кроз прозор отворен у ноћ;

негде прикривену, изблиза је чух,

готово под таваницом, у лишћу

дивљег кестена који је бацао

сенку у приземну собу с улице.

Била је то песма за слух

који само два тона разликује,

лествица увежбавана при шетњи

улицама опустелог предграђа.

Заиста необична песма,

што утихне да би обузела дух:

не прегласна, кристално јасна,

премда донекле једнолична;

а толико тачна! И убитачна

за одвећ осетљиво уво.

Гласић времена с одрубљене гране.

Или је само тако чух

кроз прозор отворен  у ноћ

из  неког јевтиног зидног часовника.
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РАЈНСКА ПАСТОРАЛА

Са хемијских свадби над сплетом цевовода,

шина и цистерни, врх торњева од лима

плинске булке цвату у децембарско небо.

Понегде искрсне из младих четинара

какав прозебао змај, црвен, накострешен,

зинуо да плази језик на суснежицу.

Беле се шлемови под космичким дрветом.

Брег шљаке се пуши у опкољеној шаци.

Пуст, жичаном мрежом ограђен лежи забран

расејаног и престарелог једнорога,

одбеглог од реке без појила, бестрага.
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БОЖИДАР ТИМОТИЈЕВИЋ (1932–2000)

МИНУШЕ ПТИЦЕ СВЕТОМ

Лепе то птице минуше овим светом, небом

минуше

љубљеног мог Балкана. Низ југ се спустише

златне,

спустише сребреног перја, и само спомен од ветра,

од самог ваздуха нујног, низ око им лагано, још

лакше низ глатко њихово тело некуд у простор 

склизну.

О божанствене тајне, небо се од вашег лаког, од

вашег

ваздушног хода на два разломи смисла, на два

немила

дела. На једном оста облак, и дажд, и нешто

бола и

доста срца мога. А с друге сране – просто му

увек

било – сунце се жуто среди и две лепотне звезде,

којима ништа нећу, којима и не могу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ДОБРОСЛАВ СМИЉАНИЋ (1933)

МАТЕР-И-ЈА

Материја од мати свега

Са дахом жудње за обликом

Безразложна пред богом реда

И зачуђена пред својим ликом.

На саму себе ослоњена

И обешена о празнину

Изгубљен мали део плена

Из неке хајке кроз прамаглину.

Свијена у круг – прстен зрака

Са покретачем тек на крају

Цветови њени – знак до знака

У језику се отварају.

На дну је њеном језик ваге

Прича о себи без почетка

Кап прапочела и праснаге

И оно после – после свршетка.

И скривен пламен ум што плени

На мрачној међи микро и мега

У њој што није сви́ти у мени

Оно ниоткуд и ни од чега.
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НЕИСКАЗИВО НИГДЕ

Постоји  зима невиђених слика

Постоји чело које раном скрива

Зенитно  братство дубине и крика

И реч постоји али се не збива

Постоји истинит метеж  б е з и м е н о

Неисказиво н и г д е причест наде

Постоји у нама гушће време прикривено

И опчин касним воћем надокнаде
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ВЕЛИМИР ЛУКИЋ (1935–1997)

ЈЕСЕЊА ПЕСМА

Усни, ти време! Заспите године!

Спавајте, звона златних вечери

Као пруге пакла сенке се протежу

Са модрих крошњи и вода одбеглих.

На рубу шуме сумрак поносни,

На листу неком прашине спокој.

Ништавне речи што их говорим

У књигу заборављену живљења утону.

И свим путевима ковитла се јесен.

У облаке гледа жена, гледају звери.

Музико звона златних вечери

Куда би пошли и зашто остали?

Ја ћу написати стихова још

Речи немуштих о ветру и магли,

О ружи што се у мук јесењи

Ко авет лета клонулог гаси.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ЉУБОМИР СИМОВИЋ (1935)

ЕПИТАФИ СА КАРАНСКОГ ГРОБЉА

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

станоје од два месеца

спава у колевци од земље

њега нико не памти

родио се крајем јесени умро почетком зиме

мезимче међу мртвима

његов плач не може да се препричава

његова се хумка не прескаче и не обилази

његова се хумка полако претвара у пут

у малом паклу запаљених свећа

на његовом гробу је мрак

п р и п е в

јој хладан улеће ветар у маглу топлих бара

једна звезда прастара ту целу пометњу ствара

из овог мирисног неба гле птицу како се обара

у сунцем обрубљени пламен у лобању цара лазара

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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МРКЛА ЈЕСЕН

Не може

да се дише

од мрака.

Нико се не нада ни шибици на истоку,

акамоли звезди или зори.

Само домаћица,

скупивши сукњу међ колена, клечи,

пред отвореним шпоретом,

и, као свитац који се пали и гаси,

њено лице на махове се озарује

жаром, у који дува, да се разгори.
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УПОРИШНА ТАЧКА

Издају, заседу, превару и пљачку,

потере, ловце и ловачке псе,

пакост и завист, мржњу убилачку,

потвору, похлепу и намере зле.

руски логор, тамницу немачку,

брата што удара а не гледа где,

мацке у Ваљеву, вешала у Чачку

метак за да, конопац за не,

све сам преживео, загледан у тачку,

у ону све даљу, све сјајнију тачку,

која обухвата и садржи све.
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ВИТО МАРКОВИЋ (1935)

ИЗА ГОРЕ ЗИМЗЕЛЕНЕ

Иза горе зимзелене

Јеком боли нечувене

Гласи чова песмоцветка

Умилнога сноиметка

Тихотна му тужна душа

Жића патње горко куша

Трагом звера крвождера

Коб-вукодлак за њим смера

Болано му срце болно

Звеком звечи на понорно

265Милослав  Шутић



НА НЕБУ СЕ ДАДЕ ЦРНОГ ГРОМА ЛИК

На небу се даде црног грома лик

Чух ја тице тице судбоносни крик

Окренух се у поље да ослушнем јек

Ал ме бола бола заталаса звек

У мору живота и умрења ах

Видех себе себе ко да видех прах
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СВЕТЛОСНА БОЛЕСТ

Хиљаду и један дан

У виду свилених додира

Влажни зраци болесне светлости

Падају на моја плућна крила

Ја дишем ја уздишем

Ја ваздух узимам

Потресно полако

У месту галопирам

Љубичасти тренуци у мојој души

У сјају светлећих метафора

Од ребра до ребра

Светлуцају изнутра
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МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ (1937)

ТАЈАНСТВА

Распадам се дивно мирно у том врењу

У понору у отвору на стрмини

У дну срца у тишини у корењу у горењу

Жутог цвећа родне хумке која чини

Да ми тело хладан дрхтај прогрушава

Да низ тело то опело благе смрти увек траје

Вечно негде у дну мене тихо спава

Једна страва коју буди лаки звиждук од промаје

Ноћи лазне руке празне све свеједно

Дрзнути ме ваљда може крик убиства

Било једном вече једно недогледо непрегледно

Прегризло је топле жиле мог младићства

Успаваћу руке светле таласаве

У грчу ће гладно тело да умине

И бризнуће ведро росе, ведро сјаја, ведро траве

Под прозором плави огањ месечине

А заклане запретане сенке мирно у дну стоје

Ноћ певуши сан се руши трне од зла тама позна

То труљење моје твоје нас обоје

Само време мукло носи време позна.
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БАЛАДА О ДРЕВНИМ РЕЧИМА

Још расту бокови мрака; под снегом, дубоко, у трапу

Кромпир са јабукама у слами пшеничној спава;

И дашак неки, топал, ил сенка, реч ничија

Слути се, ноћу, крај стога; је ли то душа трава?

Међ ножним прстима врбе, у зеву рибље шкрге

Дрхтај се диже, шумор подводне, заспале гране;

Крв закланог вепра капље кроз дим; крај света

Оцртава се, у децембру, у геометрији слане;

Храстовина у ватри плаче, и фијук – игла ветра –

Зарива се, кроз поноћ, у душе и тела;

Мирише осушено блато, познато-непознато;

Нек нам древне речи долазе из горњих села.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ (1937– 2002)

ИДЕ ЧОВЕК ПОРЕД РЕКЕ

Иде човек мајко моја најстарија држава

иде црква порушена иде лађа без посаде

иде гробље свих времена прах и пепео

склањај децу мајко моја иде злочинац

Вечност му се иза чела притајила госпо блага

иза чела у тврђави у тамници сунчевој

срце му је пуно смрти милостива пуно очаја

иде човек поред реке певач бескрајни

Иде човек госпо моја све ногу пред ногу

иде човек поред реке бескрај зелени.
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ДРАГАН КОЛУНЏИЈА (1938)

ЛЕТО

Заспим пред капијом лета. Јуни дође.

У башти јабуке од злата. Око се моје

мало отвори. Небо у корпи од грања.

Сан мој – коњ без узде на пропланку крви.

Сиђем му доле и дам му жуту ливаду.

Онда опет заспим. Јули дође. У шуми

сенка окована даном. Око се моје велико отвори.

Срна у цвећу запаљене боровине.

Ја мален. Скоро мртав. Збуњен од игре

белог стада неба ћутим испод жутиг врта сунца.

Август дође. Моје мало и велико око отворено.

Коњ који живи негде у мени почиње да пева.
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СМИРУЈЕ СЕ ДАН

Смирује се дан и моје очи,

Попут два мирна добра коња,

Окрећу се час у правцу мора,

Час у правцу љубљених гора.

Ноћ ће ускоро и сва неба биће жене,

Обале моје леве, у соби мај и врт,

И љубићемо тихо уз светла кандила

Ми и ми без срца и мере.

О, смирује се дан, гле, и њена рука;

На нас пада једна златна кап.

Очи моје шта видите у даљини?

Љубичасте њиве пуне су анђела.

272 Милослав  Шутић



АЛЕК ВУКАДИНОВИЋ (1938)

ЛАМПА И НОЋ

Кроз празнину, кроз беспуће

Нигде звука нигде цвета

Успавана око куће

Простире се душа света

У сан дубок тоне јава

Целог света спева моћ

Само тужна госта глава

Одгонета у сну ноћ

Ведра, чиста авет лица

Утишане стазе пламне –

И пас, црна љубичица

Поред прага куће тамне

Још тамнија тама поста

Целог света усну моћ,

Крај нејасне главе госта

Одгонета лампа ноћ
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НОЋНИ БУКЕТ

Скупили се скупили

Света гости немили

У сну с богом јединим

Свуд около час је зли

Под окриљем ко да зри

Цветак-божјак трепери

Светла зоро зорана

Тâн тишина танана

Пада на свет лагана

Цветак-божјак мирује

Мирис му се не чује

Пут путује а ту је
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ИСПОВЕСТ КРУГА

Јесам ко сам

Круг и бог сам

Рођен сам у у часу злом сам

Сав свет препун часа злог је –

Мени ме́на страни страна

Часа тог је:

Ружа сушта

Исто Истом у круг бог је

Јесам ко сам

Круг и бог сам

Дубоко у богу свом сам
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АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВ (1938)

СВЕТОСАВСКО ЗВОНО

Ја сам звоно

свето звоно

светог храма

светог Саве

на Врачару

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ја сам звоно

хиландарско

студеничко

милешевско

раваничко 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Звоним смерно

молитвено

мир на земљи

у постељи

на самрти

Гласник вере

васкрсења

врата дома

вечног стана

вечност вама

Ја отварам
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МАТИЈА БЕЋКОВИЋ (1939)

БЕЗ НИЂЕ НИКОГА

* * *

Имала је Мијојка шеснаес синова,

од браће су чету начињели.

Кад прва двојица завалише поточину,

чета спани на вод.

Уграби пушка још неђе једнога,

остани им опет барјак војске.

Потроши пртина, позобљи прло,

кући су иг на грану довлачили,

док дођи на тројицу.

Од тројице ено три камена,

стид ме рећи ко иг је побио.

Под земљом су двадесету навршили!

Тако је јатка свакојега надживјела,

све им младос у камење бројећи,

није је имо ко укопати,

на кућна врата је у гроб унешена

са шеснаес марама на глави.

277Милослав  Шутић



УЧИНИ МИ ЉУБАВ

Учини ми љубав душо најнајнија

И укради се тајно најтајнија

Озари капље росе на паучју

И замахнуте  звукове у звучју

Рђу што се круни с шарки галаксија

Склад и смисао склада хармонија

Хују у сазвучју зују сатрептаја

Не остаави ме без тебе до краја

Не пречуј призови подари спокоја

Ал нека увек буде воља твоја

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Учини ми љубав јање небодано

Чедо омиљено зрно овејано

Јагодо цветићу јечму мокра птицо

Струницо грлицо ниједномужицо

Кулу што гледа ка Дамаску граду

Стадо дивокоза на гори Галаду

Љубав је као и јеврејска брава

Ко једну откључа друге закључава

Запамти ми име  познај удостоји

Да ми се и смрт и живот омоји

2014
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БОЖИДАР МИЛИДРАГОВИЋ (1939–1995)

БУНАР

О сабрано братство

Пред откривеном главом бога

О браћо на угаженој земљи

Уста помешаних у доколици

Нагнимо се ноћас

Над овај хладни збир

Који нас једног по једног одбија.

Тешке су звезде изнад наших кућа

У којима се залуд кријемо од неба

Јер смрт ће нам иста освежити уста.

Браћо на угаженој земљи

Један сам између вас

Па нек се и моја приклони глава

Води над којом смо подељени

Кад ниска звезда руши људски овај подзид.
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МИЛАН КОМНЕНИЋ (1940–2015)

НЕЧИСТА ПОСЛА

Склопиш очи испод грања

Када сунце отпочиње,

Из вајата враг израња,

Носи лонац месечине.

Присети се тада брда

Где су вуци брашно јели:

Јекну нојца а из крда

Исука се – и васцели

Сат је рзо – један сури

Вук за кућом. Ту су гости,

Испод храшћа у клисури,

Оствили земне кости.

Па и сада на твом столу

Телефони кад зазвоне,

Обамреш ко зец у долу

И помислиш: вуци гоне.
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СЛОБОДАН РАКИТИЋ (1940–2013)

ДОБРЕ СТРАНЕ, 1976.

На Добрим се Странама

Огањ туђег знамена

Гнезди испод камена

А змије – на гранама.

Већ пристижу уходе

Ко из другог свемира.

Пуне тајног немира

Слутим кобне убоде.

За ким туже сватови?

О, големи сметови!

Коме зборе светови,

Куда ходе вратови?

Водиља у мукама.

Подижу се брегови.

Претешки нам тегови

На ногама,рукама

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

281Милослав  Шутић



ИДИЛА

Црне се врлети

И мркли борови.

Празни су торови,

А вранци сапети.

У сусрет комети

Полете орлови.

Самују столови.

Прагови уклети.

Дрво без немира

У муку свемира

Зар има корена?

Тумарам сатима

Међ црним влатима

Корака сморена.
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МИРОЉУБ ТОДОРОВИЋ (1940)

ПОД ПЉУСКОМ ЗВЕЗДА НА ГЛИНИ МОКРОЈ

Гозбена зубљо земље рудне

У бразди зревној зрна зев

У срцу крвном самртна студен

Ко језне шуме листопев

Под пљуском звезда на глини мокрој

Из сушног стабла бризга грозд

Над главом дрхтав свемирни покров

Куда ми пут, куда ход
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АДАМ ПУСЛОЈИЋ (1943)

СЕЛО

Село на земљу пало.

Мрак је као коса њена,

као тежàк после поља.

Звезде падају у блато.

Ни пса, да залаје. Ни ње

да им се осмехне.

Сви су у кућама.

Беле се зидови

и зуби.

Мртвих је 

од живих

за један више.

Бог 

мирно спава

на крају села.

Нико се више

неће пробудити.

Без зоре је село моје.

Дајте ми ватре да га запалим.
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ЈУТРО 18. I 1989.

Хиљаду и осам стотина дана

ја гледам у празно, где

видим једино тебе, Судијо.

О, нежни судијо, моја смрти,

мој брате! Где је она твоја

идеја о оној идеји?

Твојим рукама дајем.

Узимам твојим и мојим.

Али, сведено, и даље немамо

сем мртвих коња,

осим камења, ништа.

Гледај у небо и умри.

Удри.
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ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ ЦИ (1944)

УСПЕЊЕ МАЈКЕ БОЖЈЕ

Св. Ђорђе – Старо Нагоричане 

Мајка Божја је на одру

апостоли ангелима позвани

припремају ритуал укопа,

небеске двери широм отворене:

серафими, трони, ангели

славе представљање Пресвете Богородице.

Диспут је у центру, невидљив:

Тхеодокоса у мандорли

телесно се успиње на небо.

Улога Христа опредељујућа је.

Син пре Страшног суда поново на земљи

у наручје прихвата душу мајке своје

– и ту је суштина православља –

Син мајчински држи чедну душу

родитељке своје, која га је

детињством миловала,

духовна наслада се у свему препознаје.
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РАЈКО ПЕТРОВ НОГО (1945)

УСПАВАНКА

У црним шумама процвјетао глог

Кад сам се родио жив је био Бог

У колиби слама мирисао дан

Из окна звијезда капала на длан

Стиснуо сам жишку жмиркао кроз сан

Бог је ко и отац стар и накресан

Мати мјесечину уводи у стан

И у брдо нити чунак распјеван

Гунђали су старци по ваздугу ноћ

Мој бог свога Бога звао у помоћ

Не слуша ме нико цвилио је Бог

А под стрејом вјетар тулио у рог

Свети ће Илија заждити вам стог

Осванућеш синко без икога свог.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ДАРИНКА ЈЕВРИЋ (1947–2007) 

ГАЗ

Ми нијесмо бранили мостове
Мањкало је манекена
Са шаторских шатри примадона
Видовитих пророчица
И осталих величина нац.

Ми нијесмо бранили мостове
Јер немамо моста
Немамо чак ни ријеку

А упонорило нас некако
Па не дишемо ни на трску

Дубок је газ

Ми смо пука сиротиња
Ни поруку у боци не можемо да одашиљемо
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ТИХИ ГРОБ

С иконила се давна памет

обретнула у мрчило

Над пустилом

Гласник таван у Лугу

Над тихим кисне гробом

А у зобници му пешкеш-глава 

Драгане мој   

Ружо моја црна         
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МИЛОСАВ ТЕШИЋ (1947)

ЛЕТО У РИТУ

Мирује марва. Лето у риту

обвије чохом врбик, ракиту.

Хајкају Раци

куд ветрењаци

маглу ткају

по Дунају.

О сутон крило обрише чапља.

Месечев жиг је у свитку капља.

Вивкањем вивци,

врх трске живци,

сврзу златан

у шаш гајтан.

Мирује марва – а добош туче.

У звук од фруле брег се обуче.

Анђео самац,

румен пијанац,

за квргав клен

везује сен.
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ГУМНО

Котрља облак могиле

О коцу шиште снопови

Гонећи бесне кобиле,

пројуре дивљи попови

Вршидба: звижде рогуље,

грохоћу вреће, стогуље,

гуричу гајде, дромбуље

и вриште бабе богуље

Лучеви бљују потпалу;

стожер се врти, пропиње

и меша жежен-попару

Шумећи перјем тек Луна,

у лику шумске богиње,

помете жито са гумна
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ДРАГОМИР БРАЈКОВИЋ (1947–2009)

ПУТ КОЈИ НИКУД ВИШЕ  НЕ ВОДИ

Путем који никуд не води

Кораком лаким газе сјене.

У јагорчевине, у кукуријеке

Сажете су успомене.

Кроз маглу сјећања,

Зрачну маглу,

Из тебе, право ка амбису,

Тај пут зачиње мисао наглу

И поново те враћа мирису,

И правом миру, изнад свега,

Што те притиска, просто дави –

Као с прољећа, након снијега,

Кад јагорчевина се прва јави

Између шибља, украј друма,

Пут који никуд више не води

Заборава је прекрила шума.
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ЈОВАН ЗИВЛАК (1947)

НОКТУРНО

вече је котрљало зелене главе

залазећег светла

ватра је пламтела над хумкама

сенке су лебделе на ћувицима

меки хоризонт се повијао

пред невештим цијуком младог пацова

који је ловио црнокриле кокошке

а на степеништу седела је

немост са устима детета

што је удисало ваздух и издисало обамрлост

дете ничега које није говорило

али очима је сажимало небеско знање

његове плачевне узмахе

и презало од рожнатог репа што узмицао је

у процепима дома у којем ће

рушевна огњишта пламтети

и анђели певати

благословена немости

благословено летење

благословени етеру

благословени накоте

што прождиреш наше темеље
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РАША ЛИВАДА (1948–2007)

ИНТИМА

свираш

негде изван мојих руку

тамо

где небо је ограђено

сунчаном трском и коралном копреном

где оргуљаши свирају

у бунаре

прљаве

у бунаре

празне и крваве

међу таласима смарагдним

жељама прозрачним

можда

у оном преливу ноћних киша

у оном безнађу бескраја

не знам где

али

свираш

негде изван мојих руку

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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НОВИЦА ТАДИЋ (1949–2011)

ПРИЗИВАЊЕ НОЋИ

II

У Граду у великом вражјем Ждрелу

Где несреће се моје мресте

У бари ја сам барско светло

Безумљу узрок безуман

Поред зидова кад одводе ме

У сумрак тихе сумрак-жеље

На тргу кроз дим тутњаву и вреву

Просевне опет Златна Маска

А ничији син, утвара, самотни скот

Степеништем лагано слази

У гомилу у отворен

Пре ноћи мрачан речник

Како би ме минули предвечерњи крици

Како би ме минули

О дођи већ блиска ноћи

Од гробне земље што си страшнија
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ПЕСМА ЈАГЊЕТУ

Јагње Јагње неуништиво

Ти које си натоварено кристалима планину прешло

Јање из најдаље пећине

Јагње које си по црном камењу мокрило

Чигро што се на највишој стени окрећеш

Јагње с руном од костију

У најдубљој ноћи

Међу старим стаблима блејиш

Јагње које памтиш

Јагње које си измислио плаветнило

Јагње свих сводова

Јагње које за собом остављаш јагоде шумске

Јагње које отворене очи изнова отвараш

Јагње са водама најдубљим

У ужагреним очима

Јагње Јагње неуништиво
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ЗЛАТКО КРАСНИ (1951–2008)

КОШУТА У ДУШИ

LXVIII

Који, с кошутом у души, укршта

белу месечину на поприштима

и шапат сенке што се на прстима

одваја низ косине и препушта

ветру иза те завесе од ткива,

иза мириса од суза испуште-

них тако да се све тише сад љуште

с успомена, ко кад се разоткрива

наук страсти у месу већ плеснивом:

Плаво је сиво, и црно је сиво,

Сунце се сиви под усправном њивом:

Неко ће донети жито, кољиво,

вести ће да касне, и сни да кисну

док се све сенке од нас не отисну.
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МИРЈАНА БОЖИН (1952)

ТРАВА БЕСМРТНОСТИ

Трава бесмртности

биљка је позне среће.

Може је предухитрити

и осмех на лицу помајке, прави.

Мало жита у амбарима

(од прошлог лета) уочи жетве.

Парче туђег крова

над главом у олуји,

ако већ не сјајни дворац или соба.

У љубави, особине су простор,

и ништа није тесно.

Ал’ оно што волим,

најчешће је преблизу,

или предалеко!
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ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ ДАНИЛОВ (1960)

ЗВОНО

Минули дани, поуздања,

под ледом кочије, стада,

у шкољки немост океана

осамљеност, излишна нада.

Ох, сам у муку вена

зар залуд бео галеб,

над постајом сирена –

неокончан погреб.

Саливено златно звоно

од сутоње голубије боли,

у слуху бруји боно

ромор  воде memento mori.
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ЗОРАН БОГНАР (1965)

ЉУБИМ СВА ИСКУШЕЊА

КОЈА СУ МИ СУЂЕНА

Кажем: љубим сва искушења

Која су ми суђена.

Њихове жртве чине ме слободним

иако не знам

ни где су им логори,

ни где су им гробови,

ни ко су били робови,

а ко богови...

Љубим сва искушења

која су ми суђена

у славу стварног живота

који се свакодневно, 

и божански и сатански,

обрушава на нас.

Београд, 2003.
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Снежана Илић, Нови Сад

АЛЕКСАНДАР МОЧ –  БОРАЦ ЗА РАЗВОЈ НОВОГ САДА  

И ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ГРАЂАНА ВОЈВОДИНЕ

Сажетак: Александар Моч је био један од најутицајнијих чланова
Демократске странке, а касније Самосталне демократске
странке у Војводини и велики борац за културни и привредни
развој Војводине. Био је један од иницијатора присаједињења
Војводине Србији и њеног уласка у заједничку југословенску
државу. Борио се за аутономни положај Војводине у оквиру пре-
уређене Краљевине Југославије на федералним основама и
један од иницијатора „Новосадске резолуције“. По стварању Ба-
новине Хрватске прихватио је концепцију о аутономији Војво-
дине у оквиру српске федералне јединице. Моч је био
дугогодишњи председник Матице српске. Током Другог светског
рата успео је да очува њену политичку неутралност.

Кључне речи: Демократска и Самостална демократска странка,
Србија, Војводина, Југославија, Матица српска

Александар Моч је рођен 3. јуна 1883. године у Жабљу, у поро-
дици Ференца и Јелене Моч. Ференц Моч је рођен у Перкачу
поред Темерина. По народности је највероватније био покато-
личени Русин, чији је брат био калуђер цистерцитског реда и
професор гимназије у Печују. Ференц Моч је био општински чи-



новник. Умро је веома млад деведесетих година 19. века. Мајка
Александра Моча Јелена је рођена 1867. године у Ђурђеву у
српској некада граничарској породици Гајшин. У браку Ференца
и Јелене Моч рођени су син Александар и ћерка Милена. После
преране смрти Ференца Моча, Јелена Моч се поново удала и
том браку је рођен син Славко Злоколица.

Александар Моч је, као и његова сестра Милена, био крштен у
православној цркви. За време Аустроугарске то је увек оспора-
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вано, па је због тога Моч у шестом разреду гимназије морао да
полаже католичку веронауку. Али, Александар Моч је као зрео
човек преузео крсну славу породице Гајшин. На тај начин је
крсна слава Свети великомученик Трифун (14. фебруара) по-
стала крсна слава породице Моч.1

Моч је основну школу учио у Старом Бечеју и Србобрану, а
Српску православну велику гимназију завршио је у Новом Саду
1901. године. Студије права је започео у Печују, а наставио у За-
гребу и Будимпешти. Докторирао је политичке и правне науке у
Клужу. Адвокатски испит је положио у Будимпешти 1912. године.
Моч је од 1912. године до смрти 1952. године са великим успе-
хом водио адвокатску канцеларију у Новом Саду. Био је један од
најпознатијих новосадских адвоката. Бавио се углавном цивил-
ним правом. Многи касније познати адвокати су били приправ-
ници у његовој адвокатској канцеларији. Професију адвоката је
на кратко у потпуности заменио професијом политичара – само
током 1919. и 1920. године – док је био на другим важним друшт-
веним и политичким функцијама.

Александар Моч је веома рано, већ 1918. године, ушао у поли-
тику. Током 1918. године био је ангажован у раду Српског народ-
ног одбора у Новом Саду као члан ужег руководства. Моч је са
Јакобом Јашом Томићем, као повереник Српског народног од-
бора, био ангажован у преговорима са аустроугарским властима
и војском око њеног мирног напуштања Новог Сада, без рушења
мостова на Дунаву. Моч је припадао политичкој струји међу
војвођанским политичарима, на челу са Јашом Томићем, која се
залагала за то да се Војводина прво уједини са Србијом, па
затим заједно са њом уђе у заједничку југословенску државу. Већ
у тим данима долази до сукоба између Александра Моча и Васе
Стајића, јер је Стајић сматрао да Војводина треба да уђе у зајед-
ничку југословенску државу преко Народног вијећа у Загребу. 
_______________
1 група аутора, Енциклопедија Новог Сада, главни уредник Др Душан Попов, 16, Нови
Сад, 1999, 74.

303Снежана Илић



Већ у данима припрема за југословенско уједињење и у првим
данима живота Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца долази
до политичког приближавања Светозара Прибићевића и Алек-
сандра Моча.

По оснивању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца Александар
Моч је именован за великог капетана, односно шефа полиције.
Својим радом на тој функцији Моч је много допринео јавном
реду и безбедности грађана Новог Сада и њихове имовине у
тешким поратним околностима. У том периоду је краће време
обављао функцију великог жупана и владиног повереника
Бачко-бодрошке жупаније са седиштем у Сомбору.

По оснивању Демократске странке Александар Моч постаје
један од њених најугледнијих чланова, нарочито међу члано-
вима те странке у Војводини. Више пута је био биран за народ-
ног посланика. Када се  1924. године страначко крило на чијем
је челу био Светозар Прибићевић издвојило из Демократске
странке Моч је остао уз Прибићевића и постао један од најугле-
днијих чланова Самосталне демократске странке.

Био је на челу главног одбора Самосталне демократске странке
за Нови Сад и носилац изборне листе странке за Нови Сад, на
изборима одржаним 6. новембра 1927. године. Александар Моч
се борио за: „Савесну, јефтину, једноставну и брзу градску ад-
министрацију;  Способно и савесно, послу предано чинов-
ништво, самостално од свих утицаја, солидно плаћено и
материјално обезбеђено; Саображење свих градских статута по-
требама садашњих прилика; Ревизију свих досадашњих уго-
вора, градских концесија, склопљених или датих друштвима и
појединцима; Ревизију досадашњих пензија градских чиновника
и намештеника, те утврђивање да ли су пензије саобразне за-
конима и статутима.“2 Залагао се за афирмацију Новог Сада, као 

_______________
2 Проглас Самосталне демократске странке “Грађани Новог Сада”, пред изборе
за градско представништво Новог Сада, који су одржани 6. новембра 1927. године, 1.
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једног од административних и културних центара у Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца. „Преношење седишта Бачке Обла-
сти у Нови Сад, како то закон прописује. Најшире градске ауто-
номије у оквиру закона о градовима, који се има донети.“3

Моч се борио за побољшање услова живота грађана Новог Сада
и Војводине, заштиту права сиромашних слојева становништва.
Енергично се залагао за праведну аграрну реформу, којом би се
заштитила права сиромашних слојева становништва. Сматрао
је да треба што више развијати пољопривреду, нарочито у Војво-
дини, јер она може да подмири потребе земље и обезбеди ве-
лики број артикала за извоз.4 Борио се за: „Ревизију досада
подељених плацева за изградњу на Малом Лиману, градском
Парку и код Артерског Купатила; стављање под оптужбу одго-
ворних лица за евентуалне злоупотребе и шпекулације, сни-
жење градских намета и такса, те укидање асоцијалних тро-
шаринских такса, рационално руковање градским приходима и
имовином; завођење штедње; настојање да се градски прирези
сведу на минимум и уравнотежавање градског буџета, продају
непотребних градских објеката, ликвидацију свих пословних
обрачуна града Новог Сада са Државним Ераром (као обрачуни,
који се односе на Болницу, Шанчеве, Касарне итд.), продужење
трамвајске мреже до на крај Видовданског насеља или Клисе;
увођење градског аутобуског  саобраћаја са Ченејом, Детелина-
рама, Дарањијевим телепом, а чим се доврши дунавски мост и
са Петроварадином, Каменицом и Карловцима; реформисање
градског регулационог плана; подизање градских паркова на
више места града; закључивање инвестиционог зајма под по-
штеним и повољним условима, са искључењем посредника за
велике градске радове, као: увођење канализације и водовода,
подизање градских кућа за станове у граду, подизање јефтиних
станова за чиновнике и намештенике свију надлештава; поди-
зање посебних и одвојених кућа за раднике и осталу сиротињу,
_______________
3 Исто, 1.
4 Исто, 1.
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са малим баштама, и то тако,  да појединци са месечном киријом
могу, за дужи низ година, отплаћивати своје куће; за подизање
централне, покривене пијаце; за организацију што лакшег до-
воза животних намирница са периферије у град; обавезно уво-
ђење принципа, да у свим градским радовима имају у првом
реду да учествују индустрија, трговина и занатлијство из Новог
Сада, а да као радници у првом реду имају бити запослени ста-
новници града Новог Сада, чиме ће се јако олакшати грађанству,
а сузбијати незапосленост; одређивање у порезне одборе за
чланове људе савесне, угледне, самосталне, грађане-порезов-
нике, упознате са приликама нашег града, пропорционално из
свих сталежа грађанства.“5

Моч је сматрао да треба организовати: „исушавање рита између
Новог Сада, Петроварадина, Каћа и Ковиља. Тако исушене по-
вршине ће се издавати грађанима Новог Сада у јефтин закуп, и
то у малим парцелама, како би се могло понова подићи башто-
ванство новосадско, чиме ће се омогућити јак извоз у остале
крајеве па и у иноземство.“6 Борио се за побољшање комунал-
них услова у Новом Саду „унапређење града у хигијенском по-
гледу, путем модерних и савремених справа за чишћење и
поливање; држање целог града у апсолутној чистоћи; модерни-
зовање санитетске службе, нарочито прве помоћи путем ауто-
мобила, именовање сталног лекара на салашима и насељима,
помагање свих друштава са социалним и здравственим циље-
вима; изградња градских улица и путева у граду, а нарочито на
периферијама, везивање града са салашима и насељима доб-
рим путевима, помицање градских капија према садашњем раз-
воју града; омогућивање да се град подиже и у висину, дизањем
високих кућа, чиме ће се уштедети и у новцу и у површинама, а
град ће добити изглед велеграда; радити на томе да се инду-
стрија града Новог Сада што више развије путем концесија, да-

_______________
5 Проглас Самосталне демократске странке “Грађани Новог Сада”, пред изборе
за градско представништво Новог Сада, који су одржани 6. новембра 1927. године, 1.
6 Исто.
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вања терена и запошљавања на градским радовима; градске
радове издавати само јавним надметањем. Пазити да се сви ра-
дови изводе солидно и добро, али да се сви радови изведу и са
најмањим трошком, што ће се постићи слободном конкурен-
цијом; настојати да се Петроварадин прикључи Новом Саду,
услед чега ће и град бити појачан, а и расходи грађанства оба
града бити знатно смањени; изградња града према Дунаву, по-
дизање кејова и потпуно осигуравање града од евентуалних по-
плава; подржавати градску полицију, услед чега ће отпасти терет
од око 2,000.000 динара, а дотле у градску полицију примати у
првом реду грађане Новог Сада; снижење цене електричној
струји за домаћу и индустријску употребу; изградњу модерних
јавних стоваришта (сместишта) са потребним техничким спре-
мама (елеваторима), чиме ће новосадско дунавско пристаниште
постати најзначајније пристаниште на Дунаву, а град Нови Сад
биће центар извозне трговине; ревизију свих субјеката аграрне
реформе, да би сиротиња ненадељена земљом могла добити
оне површине, које су подељене под партијским притиском, про-
тивно расположењима аграрних закона; градска Штедионица
има бити комерциална установа без икаквог партијског утицаја,
а има да води рачуна у првом реду о интересима малих при-
вредника (занатлија, трговаца и економа); установљање бес-
платног градског звања за упославање радника, чиновника и
намештеника; укидање понижавајућег обичаја давања на-
појнице и увођење давања 10% од рачуна у кафанама, ресто-
ранима и гостионицама бољег реда.“7

Александар Моч се борио и за рзвој школства и предшколских
установа. Сматрао је да треба подстицати: „подизање заба-
вишта, обданишта, основних школа по квартовима, нарочито пак
на салашима, Видовданском и осталим насељима; интензивно
спровађање продужне наставе, борба против аналфабетизма 

_______________
7 Проглас Самосталне демократске странке “Грађани Новог Сада”, пред изборе
за градско представништво Новог Сада, који су одржани 6. новембра 1927. године, 1.
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путем течајева, развијање цвећарско-поврћарске школе на сту-
пањ средње стручне школе, оснивање занатско-техничке
стручне школе за све гране заната и индустрије“.8

После Прибићевићевог приближавања Хрватској сељачкој
странци и прихватања идеје преуређења земље на федератив-
ном принципу, Моч је са др Срђаном Будисављевићем предво-
дио умерену унитаристичку струју у Самосталној демократској
странци, која је била против широких покрајинских аутономија.9

мада је, нарочито, после увођења Шестојануарске диктатуре,
прихватио програм за федерализацију земље. Моч се енергично
борио против Шестојануарске диктатуре. Био је међу ауторима
тзв. Новосадске резолуције, која је донета на састанцима 23. и
28. децембра 1932. године10 у његовом стану у Новом Саду. Ру-
ководство странке је, током 1939. године, подржавало групу
војвођанских Самосталних демократа, коју је предводио др
Александар Моч, што је постало нарочито изражено од краја
1939. Године, када је Бановина Хрватска постала стварност и
када је руководство Самосталне демократске странке прихва-
тило тријалистичко уређење земље. Председник странке др
Срђан Будисављевић се, крајем 1939. године, изјаснио против
постојања Војводине и Босне и Херцеговине као засебних фе-
дералних јединица у преуређеној Краљевини Југославији.11 У
подршци Александру Мочу нарочито се истицао др Срђан Буди-
сављевић, који је отворено изражавао неслагање са политиком
Душана Бошковића и подржавао струју Александра Моча, да би
потиснуо аутономашке концепције из програма странке и дело-

_______________
8 Исто, 1.
9 Бранко Петрановић и Момчило Зечевић, Агонија две Југославије, Београд, 1991,
94–95.
10 Ранко Кончар, Опозиционе партије и аутономија Војводине 1929–1941, Нови Сад,
1995, 98–117, у: Зборник Матице српске за историју, Нови Сад, 1975, 131–148. 
11 Б. Петрановић и М. Зечевић, Југословенски федерализам Идеја и стварност, те-
матска збирка докумената, I , Београд, 1987, 560.
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вање групе Самосталних демократа који су инсистирали на ауто-
номном положају Војводине у оквиру Краљевине Југославије.12

Александар Моч је активно сарађивао у страначким листовима:
„Демократија“, у периоду од 1919. до 1924. године, „Реч“, која
је излазила у периоду од 1924. до 1928. године, „Видовдан“,
током 1928. године,  „Ријеч“, „Одјек“, „Панчевац (Војвођанин)“ и
„Нова ријеч“, која је излазила у периоду од 1936. до 1940. године.

Александар Моч је био веома активан у Адвокатској комори од
њеног оснивања 1921. године. Налазио се на функцији председ-
ника Адвокатске испитне комисије у периоду од 1922. до 1941.
године, са краћим прекидима, и председник Дисциплинског суда
у периоду од 1931. до 1941. године.

Од краја двадесетих година двадесетог века Александар Моч је
деловао у Матици српској. Био је члан управе Матице српске.
Биран је за потпредседника Матице 1931. године. Моч је имао
сукоба са Васом Стајићем, који су били везани за политичко уре-
ђење земље и положај Матице српске. Због тога су се приста-
лице Васе Стајића повукле из управе Матице српске, а сам
Стајић се повукао са места њеног председника 1936. године.
Тада је Моч постао председник Матице српске. Поново је иза-
бран на тај положај 20. новембра 1938. године. Дужност пред-
седника Матице српске Моч је обављао до 1945. године. Моч је
био заслужан за оснивање Музеја Матице српске 1933. године.
Био је председник управног одбора тог Музеја, који је свечано
отворен за ширу публику 9. јула 1933. године.13 Такође је био и
дугогодишњи председник Старатељства Сиротишта Марије
Трандафил. Успешно је водио економију имања Матице српске 
_______________
12 R. Končar, Opozicione partije i autonomija Vojvodine 1929 – 1941, Novi Sad, 1995, 336
– 337, Б. Петрановић и М. Зечевић, Југословенски федерализам Идеја и стварност,
тематска збирка докумената, I, Београд, 1987, 560
13 Биљана Шимуновић, Матица српска у Краљевини Југославији, Београд, 1997, 90 – 91 
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и Сиротиште Марије Трандафил. Био је председник одбора за
подизање споменика Светозару Милетићу, који је постављен на
главном градском тргу у Новом Саду и свечано откривен 2. ок-
тобра 1939. године.14 Мочу се мора одати признање за очување
аутономије Матице српске као културне установе за време Ше-
стојануарске диктатуре, као и за њену отвореност према омла-
дини, што се огледало у подршци раду Студенске матице и
ОМПОК-а. Имао је значајну улогу у покретању листа „Глас Ма-
тице српске“, који је излазио, у периоду од фебруара 1939. до
фебруара 1941. године, једном месечно, а био је допуна Матичи-
ног књижевног часописа „Летопис“.15 Моч је свесрдно подржа-
вао рад Матице напредних жена, која је деловала у оквиру
Матице српске. Поред поменутих делова Матице, Моч је под-
ржавао и оснивање Сељачке матице, која је имала задатак уна-
пређења образовања, здравствене заштите и културе и
привредног живота села и сељака. Сељачка матица је издавала
лист „Наше село“, који је излазио једном месечно а имао само
два броја, у јануару и фебруару 1941. године. Његово излажење
прекинула је надолазећа опасност од избијања Другог светског
рата.16 Матица српска је у време Мочовог председничког ман-
дата сарађивала са Матицом словачком.

У међуратном периоду Александар Моч је обављао многе зна-
чајне политичке и друштвене функције. Био је председник Над-
зорног одбора Јадранске страже у Новом Саду, која је основана
1922. године у Сплиту и борила се за унапређење југословенског
дела Јадрана. Био је потпредседник Југословенско-бугарске
лиге, као и подпредседник и заменик председника Савеза
српских земљорадничких задруга у Војводини.17 У међуратном
периоду Моч је одликован државним орденом Светог Саве IV
степена и орденом Југословенске круне III степена.  Био веома
активан и у Црвеном крсту.
_______________
14 Исто, 49.
15 Душан Попов, Историја Матице српске (1918–1941), IV, Нови Сад, 2001, 570–573. 
16 Исто, 573–575. 
17 Архив Војводине, Фонд бр. 124, Фонд Савеза земљорадничких задруга Нови Сад.
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За време Другог светског рата Матица српска је била под мађар-
ском комесарском управом. Моч је као њен председник дао до
знања окупационим властима да ће Матица, као и у Првом свет-
ском рату, обуставити сваку културну, просветну и националну
делатност и да на ангажовање њених функционера окупаторска
власт неће моћи да рачуна. О раду Матице српске за време Дру-
гог светског рата најбоље сведоче речи др Николе Милутино-
вића: „Из заробљеништва сам се вратио са последњим транс-
портом старих и болесних у Нови Сад 1942. У Матици српској
сам затекао комесаријат, који је трајао све до 1943, када је по-
ново враћена стара управа под председништвом др Александра
Моча. Међутим, ни после укидања комесаријата Матица српска
није наставила своју ранију издавачку и културно-просветну де-
латност. За све време окупације Матица није објавила ниједан
број „Летописа“ и „Гласа“, није издала ниједну књигу и није при-
редила ниједно предавање“.18 Моч је током Другог светског рата
помагао Народноослободилачки покрет и у својој канцеларији
скривао заменика политичког секретара ПК КПЈ Бранка Бајића.

Александар Моч је имао срећну и велику породицу. Супруга
Александра Моча Милица је рођена 30. августа 1893. године у
Новом Саду, у познатој новосадској породици Јовановић. Ми-
лица Моч је по професији била пијанисткиња и професорка му-
зике. Александар и Милица Моч су имали четворо деце. Њихова
ћерка Мара, рођена 1916. године, по образовању правник, била
је активисткиња омладинског покрета и други секретар и члан
управе Студентске матице. Погинула је као активисткиња омла-
динског покрета у Новом Саду 1941. године.

После ослобођења Новог Сада др Александар Моч је, као пред-
ставник грађанских партија који се није компромитовао сарад-
њом са окупационим властима током Другог светског рата,
изабран за председника Покрајинског одбора Јединственог на-

_______________
18 Никола Милутиновић, Из мојих успомена, 22, Фонд др Николе Милутиновића, Ру-
кописно одељење Матице Српске, Нови Сад.
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родноослободилачког фронта, у периоду од 1944. до 1946. го-
дине. Изабран је за посланика Народне скупштине Војводине у
периоду од 1945. до 1947. године, и за посланика на Трећем за-
седању АВНОЈ-а, које је одржано од 7. до 26. августа 1945. године
у Београду. Поред тога, Моч је био и члан Главног народноосло-
бодилачког одбора Војводине. Из Матице српске је морао да
изађе јер је њен председник постао Васа Стајић, за кога се смат-
рало да ће прилагодити грађански настројену Матицу новим усло-
вима у друштву, односно новој владајућој идеологији. Др Моч је
много учинио за обнављање рада Адвокатске коморе Војводине
после Другог светског рата. Био је председник Управног одбора
Адвокатске коморе Војводине 1945. и 1946. године.

Александар Моч је умро 10. августа 1952. године у Новом Саду,
где је и сахрањен на Алмашком гробљу. Супруга Александра
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Моча Милица Моч је умрла 1983. године у Новом Саду, где је и
сахрањена.

Александар Моч је много учинио за унапређење привредног, кул-
турног и политичког живота Новог Сада и Војводине. Коначну
оцену о његовом раду и заслугама за унапређење привредног,
културног и политичког живота Новог Сада и Војводине донеће
нека будућа времена.
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Голуб Јашовић

О ЖИВОТУ МИЛОША НИКОЛИЋА МИЂЕНИЈА 

И О ЊЕГОВОЈ КРАТКОЈ ПРОЗИ

Милош Ђорђев (Ђоков) Николић је рођен у многочланој

породици оца Ђорђа Николића и мајке Софије Атанаса

Кокошевића, родом из Бара, у Враки код Скадра, октобра

месеца 1911. године. Скадарска Малесија и њена околина у

време његовог рођења припадала је још увек Отоманској

империји. Врака је тада била село насељено искључиво српским

и црногорским становништвом православне вероисповести, а у

њиховом окружењу живело је већинско католичко и муслиманско

становништво.

Николићи су пореклом из места Река у Дебру. Тај крај данас

припада Републици Македонији. Милошев деда Никола

Дебранин/Дибранин доселио се у Скадар средином

деветнаестог века. Оженио се планинком Стаком Милановом из

Куча. У младости је радио као зидарски шегрт и мајстор по

Скадру и по селима у његовој околини. Имао је два сина: Ђорђа

(Ђока) и Крста. Никола је погинуо у Српско-турском  рату 1876.

године као добровољац у црногорској војсци.

Николин син Ђорђе оженио се 1900. године Скадранком

Софијом Кокошевић. Изродили су шесторо деце, два сина:

Николу и Милоша (Мирка) и четири кћери: Јелену (Ленку),

Јованку, Олгу и Цветку. Други Николин син Крсто имао је сина

Милана и ћерке Љепосаву и Јулку. 



У историји књижевности Милош Николић је познат под именом

Millosh Gjergj Nikolla, односно под псеудонимом који је у ствари

акроним од почетних слогова његовог имена, имена оца и

презимена – МИЂЕНИ.

Малог Милоша, још у раном детињству, погодили су велики

породични губици. У кратком временском периоду, пре његовог

пунолетства, до његове петнаесте године, поумирали су му

родитељи и старији брат Никола, а нешто касније и бака Стака,

која је отхранила читаву породицу свог покојног сина Ђорђа.

Милош је своје школовање започео у Скадру. Наставу је слушао

у српској основној школи на свом матерњем српском језику.

Уосталом у кући Николића се говорило српским језиком (Вехби

Бала 1977, стр. 11). Даље школовање наставио је у Бару. У Бару

ће становати код своје старије сестре и ту завршити још два

разреда ниже грађанске школе. Касније добија стипендију и

одлази на школовање у Битољ. У Битољу је уписао гимназију и

завршио два разреда. Желео је да настави школовање у

гимназији и да се тако припреми за студије књижевности, али

због недостатка средстава бива приморан да школовање

настави у православној  Богословији у Битољу. 

Године 1926. завршио је полуматуру у Битољу. Исте године му

се упокојила баба Стака, а две године пре тога умиру му отац

Ђорђе (1924) па брат Никола (1925), у својој 25. години. Милош

ће у Богословији у Битољу бити од 1928. до 1932. године. Те

године ће завршити Богословију и вратити се на неко време код

своје старије сестре у Бар, а потом у свој родни крај, у Враку код

Скадра.

Милош Николић је најбоље оцене у Богословији имао управо из

језика, и то подједнако из класичних и из живих језика. Учио је

латински и грчки, руски и француски. Његови биографи истичу

да је добро познавао, поред српског (матерњег) и албанског (који 
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је научио у детињству), још и руски, француски, италијански,

македонски и бугарски.

Сачувана су сведочења његових школских другова и Николи-

ћеве родбине, његових сестара пре свих, да је прве своје

стихове писао на српском језику (Бала 1977, 26). Нешто од тога

је – кажу његови проучаваоци, професор Каплан Буровић, на

пример – и објавио на свом матерњем језику. И сам писац

говорио је у више наврата да често оно што напише на српском

касније преводи на албански језик, а дела која напише на

албанском потом преводи на српски језик. 

Скоро сви његови биографи наводе податке да је Милош волео

спорт, а нарочито пливање и фудбал. Волео је да свира на

гитари и да пева уз звуке гитаре. Најчешће је певао песме на

свом српском, матерњем, на руском и албанском језику, а о томе

је често писала његова сестра Олга, али и још неки други његови

пријатељи и савременици.

Будући да је био југословенски, односно српски стипендиста,

након завршетка Богословије добио је понуду југословенских

власти да настави школовање на Богословском факултету у

Београду или да буде свештеник у Војводини, али Милош је све

те понуде одбио. Можда је ова чињеница и била од пресудног

значаја да Милош преломи и одлучи да живот посвети писању о

свом завичају, скадарској Малесији, и да то ради на албанском,

нематерњем  језику.

Вратио се из Бара у Скадар и затражио стипендију од државе

Албаније како би наставио студије књижевности или макар да

добије учитељску службу како би имао од чега да живи. После

скоро пола године чекања власти га распоређују на радно место

учитеља у његовом родном селу Враки. Нимало случајно. У тој

школи ђаци су били мали Врачани, деца српског порекла, која

су прво требала да науче албански језик од свог учитеља, јер се 
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у њиховим домовима тада говорило српски. О тим и таквим

школским проблемима је говорио и Милош Николић лично више

пута.

Касније је Николић радио као учитељ још и у Скадру и у

малесијском сиромашном селу Пук. Убрзо је све више оболевао

од тада неизлечиве туберкулозе. Године 1938, одлази на лечење

на кратко у Грчку, а потом у Италију. У Италији, у околини Торина,

упокојиће се 1938. године у једном тамошњем санаторијуму.

Милош Николић је прве своје радове објавио на албанском

језику у Тирани,  у књижевном часопису ,,Илирија“ и у тада

напредном часопису ,,Бота е ре“ (Нови свет). У Тирани му је и

објављена једина књига штампана за живота, збирка песама под

насловом ,,Варгјет те лира“ –,,Слободни стихови“.

Његово књижевно дело дуго ће остати расуто по разним

листовима и часописима. Због његове сатиричности и оштре

критике друштва, због перманентног указивања на социјалне

неправде и неједнакости у Албанији и отвореног критиковања

државног врха, уредници су нерадо објављивали његове

текстове. Сигурно је у томе да његове дело буде

маргинализовано утицало и његово етничко порекло. Његово

српско-македонско порекло прикривао је својим надимком

Миђени, али му то, очигледно, није много помогло. Међутим,

помогла му је подршка његових пријатеља, књижевника и људи

који су њим делили напредне идеје тога времена о људској и

социјалној  једнакости, за које се Милош грчевито борио до свог

упокојења.

Милош се у књижевности јавио, онако како то чини већина

књижевних стваралаца, поезијом, и то песмама које је написао

и објавио на свом матерњем, српском језику. Касније је писао и

објављивао скоро паралелно поезију и прозу ускључиво на

албанском језику. Књижевну славу је стекао захваљујући

поезији. И док му је с много напора успело да за живота објави
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своје песме, књигу стихова под насловом ,,Варгјет тë лира“

„Слободни стихови“, његова проза сачекаће послератни период

расута по периодичним гласилима и у заоставштини и биће

објављена тек после Другог светског рата на албанском језику. 

Проза Милоша Николића објављивана је после његове смрти

осим у Републици Албанији и у Македонији и на простору Косова

и Метохије (у Пећи и Приштини) после Другог светског рата у

више наврата. Објављена су и његова сабрана дела у четири

књиге у издању приштинске издавачке куће ,,Рилиндија“. 

Тумачи књижевности и књижевни критичари који су писали о

прозним радовима овог писца углавном његове прозне

творевине деле у три групе. У прву групу сврставају Милошеве

радове који су у ствари алегорично симболичка казивања у

којима нема конкретних људских ликова као носилаца казивања,

као у причама;,,Напаћени Сократ или задовољна свиња“,

„Или...или...“, „Самоубиство једног врапца“ и друге. У другу групу

сврстане су кратке приче, не дуже од две-три странице текста,

у којима Милош пише о људима које је свакодневно сретао у

својој околини. О својим сиромашним ђацима, деци просјацима,

беспосленим радницима, пролетерима, сиромашним сељацима

и слично.

Омиљена тема нашег писца јесу казивања о сиромашнима и

гладнима, о социјалној раслојености и неједнакости, као што

пише у причама: „Забрањена јабука“, „Један рефрен мога

града“, „Бог ти дао“ и још неке. Посебно треба поменути

антологијску причу „Лепота која убија“, чија се радња одвија у

једном завејаном хладном планинском селу. У том селу у једној

колибици сиромашни сељаци уступају место јединој крави

хранитељици да се угреје поред огњшта како се не би смрзла,

али се због тога смрзава малишан жртвован ради спаса осталих

чланова породице. Његова крв је претворена у ледене кристале,

у црвене рубине, од којих треба направити, како саркастично

каже Милош, накит за неког богаташа, а залеђено дете као
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статуу треба поставити на главном градском тргу и посветити је

неком властодршцу или народном посланику заслужном за

овакво стање у друштву. 

Веома су потресне и цртице о деци просјацима „Један рефрен

мога града“ и „У цркви“. У првој, малог просјака крвнички удара

неки господин зато што се усудио да га моли за милостињу, а у

другој, малог просјака који је бежећи од полицајца који га

прогони, склониште налази у цркви. На придику месног фратра

о томе да не треба красти, просјак излази из цркве псујући

свештеника говорећи себи у браду – Што ми не рече нешто о

томе како да преживим. О томе изгледа нико не зна ништа, а ја

само желим да преживим.

Мотив сиромаштва и људи који пате у материјалној и духовној

беди обрађен је и у причама „Бог ти дао“ и „Мали Љуљи“.

Нарочито су потресне слике малог дечака Љуљија који полубос

по снегу долази у школу, који се због тога стиди и сусрета са

својим школским друговима и сусрета са својим учитељем.

Казивање се завршава страховањем малог Љуљија да

разјапљене чељусти његових распаднутих ципела које

асоцирају на распукле толумбе не прогутају и самог учитеља.

Николић је писао и о животу жене и о њеном положају у друштву

у времену у којем је живео наш писац. Истичемо следеће приче:

„Хајдучки пољубац“, „Трешње“ и „Желите ли ћумура, господине“.

Фабула ових трију прича одвија се, такође, у селима и варошима

северне Албаније, негде у Малесорским планинама. Прича

„Хајдучки пољубац“ је романтична легенда у којој су главни

ликови млада девојка Диља и Хајдук (цуб) коме је једне хладне

зиме уточиште пружила Диљина породица.
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У приповеци „Трешње“ скициран је портрет младе горштакиње

која покушавајући да колико-толико утоли глад – будући да проје

већ одавно нема – руменим зрелим трешњама, које су јој због

трудноће сада недоступне. Младој невести не жели да помогне

ни њена свекрва, због крутих патеријархалних обичаја, а млада

се у тим тренуцима порађа у свеопштој беди и на олтар приноси

још једну жртву, своје новорођенче, које чека будући живот у

беди и сиромаштву, живот каквим живе сада и његови родитељи.

Језик Милошевих прозних казивања јесте албански стандардни

књижевни језик натруњен бројним особинама народних гегских

говора скадарске Малесије. 

Албански језик на ком је написао сва своја књижевна остварења

није био његов матерњи језик. У његовој кући увек се говорило

српским језиком. Језик на ком се остварио као књижевник научио

је веома рано, у детињству. Но и поред тога, прибојавао се како

ће изгледати ти први његови књижевни покушаји. Добро се

снашао. Одлучио је да пише на северноалбанском гегском

говору који је најбоље познавао. Није се либио да се користи и

језичком грађом преузетом из јужних тоскијских говора. У

његовим причама има и неологизама: сломиврат, надражен;

страних речи: акорди, акробација, алегорија, апотеоза,

аутомобил, аутобиографија, деликт, дискретан, екстаза, фантом,

фаталан, флуид, монотон, мото, параграф, рецитал, симфонија,

темпо, трагикомика и слично. 

Милош Ђорђев Николић – Миђени упокојио се пре него што је

навршио двадесет и седму годину. Није имао времена за

дотеривање својих дела и за стварање неког опширнијег

књижевног корпуса. Али, оно што је написао, без обзира на то

да ли се ради о поезији или прози, оставило је дубоке трагове

пре свега у књижевности народа на чијем језику је остварен као

писац, али и у књижевности других балканских народа на чије 
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језике је мање или више његово дело преведено и на књи-

жевности великих европских народа на чије језике су, такође,

превођене Милошеве (Миркове, како су га укућани из милоште

звали) песме или прозни текстови. 
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Јанко Черни, Челарево

СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИЧКА АУГСБУРШКЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ

ЦРКВА У СРБИЈИ СА ОСВРТОМ НА СЕНИОРАТ У БАЧКОЈ

Нову вам заповест дајем да љубите

један другог, као што ја вас љубих, да

се и ви љубите међу собом. По томе ће

сви познати да сте моји ученици, ако

будете имали љубав међу собом (Јн. 13,

34–35 ).

Словачка евангеличка аугсбуршке вероисповести црква у Србији

(Slovenská evanjelická augsburské vyznania cerkev v Srbsku – у

даљем тексту: СЕАВЦ у Србији) је део велике породице

протестантских цркава западног хришћанства чија се духовност

заснива на учењу реформисте из XVI века др Мартина Лутера.

Пут мира и љубави је пут за Господом, пут који води до небеског

Оца, али и једини пут према људима.

СЕАВЦ у Србији је 2017. године, заједно са осталим

протестантским црквама, обележила петсто година рефор-

мације. Тим поводом, овим освртом-прологом желимо да

приближимо широј заједници и јавности и свим људима добре

воље суштину, историју, учење и тренутну ситуацију код нас у

Србији, и да бар делимично и на тај начин потпомогнемо

разумевање различитости.

Др Мартин Лутер је био један од вођа реформације, оснивач

хришћанске протестанске (лутеранске) цркве у Немачкој,

свештеник, профессор моралне филозофије на Универзитету у

Ерфурту и библијске егзегезе у Виртембергу.



Дана 31. октобра 1517. године на врата цркве у Виртембергу

прикуцао је Мартин Лутер, ради јавне расправе, својих 95 теза

о индулгенцијама, догмама и уређењу цркве. Повод за то је био

долазак папиног опуномоћеника за продавање опроста. Папин

опуномоћеник је тада, наиме у папино име, продавао

опроштајнице од прошлих и будућих грехова, без потребе вере

и покајања. Опрост се могао купити не само за живе, већ и за

мртве. Лутеров проглас је изазвао велико интересовање

јавности, веома брзо је са латинског преведен на немачки језик

и постао познат широм Немачке.

Поменуте тезе, које су се без знања самог Лутера веома брзо

рашириле, изазвале су, због општег незадовољства са стањем

у цркви, велико интересовање. Тако је започео покрет, који

практично постоји  и данас. Иако му је био циљ обнављање

цркве, тај покрет ће имати много шири значај –  обележиће

многе области живота код бројних народа у Европи.

Расправа о опросту врло брзо се претворила у напад на папство,

а затим и на читаву традиционалну црквену организацију. Упркос

налогу папе Лава X (1518) да се оправда пред његовим

изаслаником кардиналом Гајетаном, Лутер је остао чврсто при

својим тезама. Тиме је започет процесс реформације, не само

цркве, већ и целе културе и науке Западне Европе.

Хришћанска црква има иза себе богату историју. Та историја се

састоји од небројених догађаја и најразличитијих прича а

одвијала се на широкој позорници живота многих народа света

за време последње две хиљаде година. Мали део тога је и

СЕАВЦ у Србији. Простор на којем данас живе њени припадници

постао је њихов трајни дом у врло бурним временима.

Настањивали су се на овим просторима и пределима од почетка

XVIII века, а долазили су из предела испод Татри, највише из

јужних делова данашње средње Словачке. Дошли су у нове

опустошене крајеве како би  у овим тада слабо насељеним

крајевима пронашли боље услове за живот својих бројних

породица, као и већу слободу вероисповести, због које су много
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пута морали да поднесу велике жртве. Овде се та скупина

евангеличких Словака досељеника, која данас живи у неколико

десетина села и градова, у последњих неколико бурних векова

профилисала у посебну хомогену заједницу.

Ову релативно малу црквену заједницу у Бачкој, Банату и Срему

трајно прати посебна харизма. Показује се нарочито у томе што

се у њој, као иначе у протестанским црквама у свету, почевши

од времена реформације, одржава завидан образовни и

културни ниво, јер школа у овој заједници спада међу основне и

најважније институције. Осим образовања, у евангеличкој цркви

се верницима систематски усађује и здрава свест о народној

припадности, а чува се и посебна врста љубави – с генерације

на генерацију преноси се невидљиви ланац сународништва. Од

свих заједничких знакова припадности овој заједници на првом

месту стоји матерњи језик, који се формира најпре у поро-

дничном кругу, а касније преноси и усавршава у школи а исто

тако и у цркви.

Евангеличка црква започиње појавом реформације, а та

латинска реч има значење: поправити, променити стару форму

и стари начин. У књизи Словачка евангеличка хришћанска црква

а.в. у Краљевини Југославији у речи и слици (Slovenská evanje-

lická krestanská cerkev a.v. v Kralovstve Juhoslovanskom v slove a

obrazoch), која је обављена 1930. године од стране бискупа

Адама Вереша, издавач и приређивач наводи како евангелисти

тврде да је реформација почела 31. октобра 1517. године, када

је др Мартин Лутер на вратима цркве у Виртембергу у Немачкој

окачио својих 95 теза. Али, по мишљењу овога аутора,

реформације је почела много раније, бар сто година пре

Лутеровог покрета. Због покушаја  да побољша морал и

религиозност свештенства, као представника цркве, Јан Хус, по

народности Чех, био је 6. јула 1415. године спаљен у градићу

Костници. На основу овог податка Адам Вереш изводи закључак

да је већ тада започела реформација, али напори Јана Хуса

нису уродили плодом. Јан Хус је спаљен, али варница се
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разлетела по целом свету и тињала сто година. И не само да се

није угасила, него се распламсала у моћан пламен, који је

захватио цео свет. Лутер није имао намеру да формира нову

вероисповест или оснива нову црквену заједницу. Он се само

залагао за исправку грешака у тадашњој хришћанској цркви. А

таквих грешака Лутер је нашао чак 95 и због тога га је папа

позвао на одговорност и тражио да се одрекне својих ставова.

На испитивању у Вормсу чврсто је бранио своје ставове и

противници нису успели да докажу његову кривицу. Разлике су

остале и попуштања од стране папе није било. После дванаест

година сукоба и свађа, када је цар увидео да Лутер није сам, да

су му се прикључили многи кнезови и велики део народа, сазвао

је сабор у Аугсбургу, где је 25. јуна 1530. године прихваћена

евангеличка вероисповест, која у свом називу има одредницу

града где је и настала. Тако се може рећи да од тога дана постоји

Евангеличка црква аугсбуршке вероисповести.

Књига Словачка евангеличка хришћанска црква а.в. у

Краљевини Југославији у речи и слици бискупа Адама Вереша

из 1930. године, низ година је била једино историјско дело на

словачком језику о црквеним општинама од почетка

осамостаљења ове цркве у овим крајевима. Циљ те публикације

био је да сабере сва сведочанства и историјске догађаје које су

навели тадашњи свештеници у парохијама у једно целовито

дело које је осликало живот црквених општина на територији

тадашње Југославије. У њој се могу наћи драгоцена

сведочанства о доласку Словака у Бачку, Банат и Срем, о

њиховим успесима, како у привредном, тако и у црквеном

животу. Досељени Словаци су оснивали школе, градили

храмове-цркве које су временом испуњавали свим оним што је

потребно за верски живот, бринули су о духовним пастирима,

учитељима, те тако кроз векове дали сведочанство своје

истрајности у вери и у припадности Словачкој евангеличкој а.в.

цркви. Та књига се у словачким хришћанским породицама

читала с поштовањем и била је у домаћинствима чувана на

почасном месту.
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Најзад, та књига сведочи о једној живој цркви која је испунила и

оправдава и даље своју улогу у народу, о чему сведочи и давна

изјава свештеника и песника Јана Колара (признате и познате

историјске личности) да су религиозност и народност сестре.

Управо захваљујући томе, на овим просторима смо истрајали

као роду верни Словаци, који су још увек „зелена грана“

словачког народа изван граница Словачке Републике. 

На овом месту треба споменути и књигу Свештенство

Словачке евангеличке а.в. цркве у Југославије током година

1921–1996 (Фарари Словенскеј евањелицкеј а.в. циркви в

Јухославии в рокоцх 1921–1996), која је издата 1996. године.

I

Историја СЕАВЦ у Србији

Историја Словака у Војводини почиње крајем 17. и почетком 18.

века. Преци данашњих Словака евангеличке вере, лутерана,

дошли су са севера Угарске у јужне делове овог царства у

неколико таласа, насељавајући опустошену земљу након

одласка Турака из Угарске (одлукама Карловачког мира 1699.

године). 

Сеоба Словака текла је у три временска периода, у годинама:

1690–1710, 1711–1740. и 1740–1790. Међутим, миграције су

настављене и током 19. века. На подручју данашње Војводине

царица Марија Терезија је насељавала многе народе. Долазили

су ту у првом реду евенгелисти, који су због своје вероисповести

били прогањани и шиканирани. У новој средини Словаци су

углавном оснивали властита села, али су се насељавали и у већ

основаним насељима у којима су живели Срби, Немци, Мађари,

Румуни и други народи, јер је у овим крајевима била већа

слобода.

Треба нагласити да је преко деведесет одсто досељеника било

евангеличке вероисповести, односно прихватало учење др Мар-
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тина Лутера и аугсбуршко исповедање вере, а њихово

досељавање било је незамисливо без Библије, писане

архаичним, тзв. библијским ческим језиком. Такође треба

нагласити да је стожер живота Словака на овим просторима кроз

векове био њихов богат духовни живот, и то што су њихови

духовни оци, евангелички свештеници, и учитељи постепено

утемељивали и културни живот.  Словаци су убрзо почели са

изградњом молитвених домова и школа у свим срединама које

су настанили, а након 1781/1782. године, по објави Патента о

верској толеранцији хабзбуршког цара Јосифа II, којим су

гарантоване верске слободе, почели су и са градњом првих

евангеличких цркава на овим просторима.

Евангеличке цркве карактерише једноставан ентеријер са

једним олтаром са сликом, проповедаоница, оргуље и врло

сведена декорација на једнобојним зидовима или симболичним

зидним сликама и цитатима из Библије, који су намењени

учвршћивању вере код верника.

Саставни део духовног живота у то време било је и очување

матерњег језика, породичних и црквених традиција и целокупног

културног наслеђа словачке заједнице. Стога је за Словаке у

Србији, уз Библију, значајно место заузимала и позната збирка

црквених песама са молитвама Траносциус, коју је саставио

Јурај Трановски, као и Мали катехизам др Мартина Лутера. Ове

три књиге су дуги низ година биле коришћене за неговање

породичне духовности и васпитање младих нараштаја у кругу

породице.

Распадом Аустроугарске и настанком Краљевине Срба, Хрвата

и Словенаца, а од 1929. године Краљевине Југославије,

Словаци су се обрели у новој друштвено-политичкој ситуацији,

јер су остали изван своје матичне државе. Ове промене су

неминовно утицале на црквени живот Словака. Тако се 1921.

године Словачка евангеличка црква у Југославији осамосталила

од своје матице на северу.
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После Другог светског рата Словачка евангеличка црква прошла

је кроз радикалне промене, јер ју је задесила судбима свих

цркава у тадашњој СФРЈ: црква је одвојена од државе и одузета

јој је имовина. У држави се почело са остваривањем новог

социјално-политичкој поретка. Иако је из тадашњег Закона о

верским заједницама проистицало да свака црква може

деловати без икаквог ограничења, још увек се осећају последице

индоктринације и противцрквеног васпитања од стране

образовних институција. 

СЕАВЦ у Србији је чланица велике породице лутеранских

цркава. Чланица је Светског Лутеранског Савеза, који је основан

1947. године и представља глобално заједништво 142 цркве

лутеранске традиције и заступа преко 72 милиона хришћана у

79 земаља.

Историја лутеранске цркве у Словачкој непосредно се ослања

на настанак евангелистичке цркве у Немачкој. Мисли и учење

др Мартина Лутера рашириле су се међу Словацима врло брзо,

у највећој мери захваљујући студентима који су одлазили на

школовање на универзитетима у Немачкој. Године 1562, Стефан

Требницки је припремио и издао први превод Аугсбуршке

вероисповести у Словачкој, а године 1581. изашло је прво

издање Малог катехизма др Мартина Лутера на словачком

језику. У периоду 1579–1593. године изашло је прво издање

Краљицке Библије, која је објављена у шест томова. Реч је о

Библији штампаној на чешком језику, а која је из оригиналних

библијских језика (хебрајски, арамејски и грчки) превођена на

чешки под утицајем реформатских идеја и доступности Писма

обичним људима на њиховим матерњим језицима.

Године 1596, поновљено је издање Краљицке Библије – овога

пута објављена је у једном тому. Овај превод Библије се у

Словачкој евангеличкој а.в. цркви користио све до издавања

Новог словачкој евенгеличког превода Библије 1977. године.
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Године 1610, одржан је први Синод евангеличке цркве на

територији Горње Угарске (Словачке), на коме су изабрани и

први епископи Словачке евангеличке цркве.

Године 1636, Јурај Трановски (Georgius Tranoscius) штампао је

збирку црквених песама Cithara Sanctorum. Прво издање

садржало је текстове и мелодије 412 песама, од којих је преко

150 он лично написао или превео. Химнал је релативно често

објављиван и допуњаван тако да је крајем 19. века садржао око

1200 песама. До краја 20. века доживео је више од 215 издања

само у Словачкој. У Србији је коришћен све до издавања

Евангеличког химнала 1993. године.

До прве половине 17. века реформација се у Угарској раширила

изнад сваког очекивања. Почели су прогони евангеличког

свештенства и верника. У деловима Аустроугарске царевине,

где је постојала стална опасност од продора Турака, повремено

је долазило до заустављања противреформације. Међутим, у

деловима царевиине, који су били поштеђени разарања, сваки

покушај за осигурање основних верских слобода био је брутално

угушен. Познат је судски процес из 1673–1674.  у Братислави

против четиристо евенгеличких свештеника и учитеља. Сви који

нису желели да се одрекну свог позива морали су конвентирати

у католичанство. У противном, били су протерани. Њих

деведесет је остало неумољиво у доказивању своје невиности

и били су утамничени. Они који су преживели у тамници – њих

четрдесет и један од првобитног броја оптужених – у Напуљу су

продати у робље, да буду веслачи на галијама.

Године 1681, хабзбуршки цар Леополд I издао је Шопронску

резолуцију (у граду Шопрону), којом је лутеранима дозвољено

да у свакој жупанији поставе своје цркве, али уз строга

ограничења:

– црква је морала бити изграђена на крају насељеног

места, изван градских граница;

– морала је бити изграђена у току једне године;
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– морала је бити у потпуности саграђена од дрвета, без

употребе металних елемената, чак ни ексера;

– камени темељи нису смели да буду више од деведесет

сантиметара изнад тла;

–  црква није смела имати ни торањ ни звона;

– улаз у цркву није смео бити из улице.

Ова резолуција ипак је омогућила изградњу тридесет осам нових

цркава које су  биле распоређене у једанаест угарских жупанија.

У Словачкој има оваквих цркава које су сачуване и као културни

споменици сведоче о тој резолуцији и том времену.

У периоду 1678–1688, одиграо се догађај у историји познат као

Прешовска кланица или Прешовски крвави суд (у источном делу

данашње Словачке). То је био ванредни суд који је на смрт

осудио двадесет четири грађанина и земљорадника из Прешова

и његове околине, али и удаљенијих делова Угарске. Оптужени

су осуђени због наводног учешћа у припреми нове завере против

власти. Током истраге оптужени су били подвргнути мучењу и

на крају су сурово погубљени. Њихова једина кривица је била

лутеранска вероисповест. Прешовски ванредни суд врло јасно

документује верску ситуацију у Аустроугарској царевини крајем

XVII и почетком XVIII века.

Поменути Едикт о верској толеранцији међу хришћанским

верама Јосифа II дозвољавао je православцима, протестантима

и Јеврејима већу слободу кретања, становања и упражњавања

својих црквених обичаја, као и право на похађање државних

универзитета. Словаци у пуној мери користе ова права и тако

започиње велика миграција у јужне делове царства. Одмах су

се сами и верски организовали. У свакој новонасталој колонији

градили су прво молитвене домове, после и цркве и школе са

становима за учитеље.

И српски кнез Александар Карађорђевић је 1853. године донео

Закон о верској толеранцији, којим је омогућена слобода
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деловања и неправославним хришћанским заједницама, па тако

и Евангеличкој а.в. заједници, на овим просторима.

Деветнаести век  је време отпора мађаризацији. Словаци

евангелици на подручју садашње Србије, све до распада велике

Аустроугарске монархије, били су саставни део Угарске

евангеличке а.в. цркве, која је званично користила три

богослужбена језика: немачки, мађарски и словачки. Међутим,

притисци против коришћења словачког језика били су све јачи.

Кулминирали су почетком двадесетог века. Потврђује то и

казивање мог прадеде, да је приликом његовог венчања

свештеник инсистирао да промени презиме (словачко Черни у

мађарско Фекете), поред тога, ословљавао га је уместо Јано са

Јанош, а да и не говоримо о томе какве је страшне утиске, као

учесник у Првом светском рату мобилисан од стране Угарске, у

јединици којом је командовао генерал Поћорек, понео из битке

битку на Церу.  Мађарски језик се натурао и у школама и у

храмовима, и тамо где се народ томе успротивио последице су

сносили свештена лица и учитељи, честим премештајем и

променом места боравка.

Словачка евангеличка црква водила је сталну борбу и имала

велике несугласице са католичком црквом а посебно са њеним

роководством, све до 1867. године када дошло до коначног

уређења ове цркве тј. када су створени сениорати – на подручју

данашње Војводине основана су два сениората, бачко-сремски

и банатски, који су сачињавали једну организациону целину. До

1864. године, евангелицима није било дозвољено насељавање

у Срему, односно куповина земљишта, и зако Словаци у Срем

долазе касније него у Бачку и Банат. Изузетак је Стара Пазова,

као подручје војне границе, где је словачки живаљ дошао 1770.

године и добио дозволу да се и верски организује, а познато је и

то да је овде изграђена и прва црква 1788. године, док су нешто

касније грађени црквени објекти у насељима у Бачкој и Банату

која су насељавали Словаци. То потврђује и податак да је бачко-

сремски сениорат 1864. године у Илоку (данашња Хрватска)

купио кућу која је служила како за црквене потребе тако и као
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школа и стан за учитеља, а то је година која се води и као

почетак рада школе у овом месту. Прве словачке породице

дошле су у данашњи Арадац и то је најстарије насеље Словака

у Банату, где је основана и прва црквена општина 1786. године.

Првих година зграда школе је коришћена као молитвени дом а

мештани су свој први храм почели да граде 1796. Године, а

градња је трајала тридесет година. Остала насеља и црквене

општине настају касније. 

Године 1900, црквене општине у Срему су се издвојиле из бачко-

сремског сениората и основале самостални сениорат под

надзивом Хрватско-славонски сениорат. У Хрватској, Словаци

су се залагали за то да се оснује самостална евангеличка црква,

јер Хрватска и Славонија,  у погледу вере и просвете нису биле

чврсто везане за Угарску. То се, међутим, није могло остварити,

јер Угарска црква није хтела да се одрекне утицаја на словачку

цркву. То свакако говори и о томе да међу евангелистима

Словацима није владало јединство, што је несумњиво утицало

на успешност њиховог рада и деловања.

Црквене општине у сва три сениората су се током Другог

светског рата нашле у три различите државне заједнице – Бачки

сениорат припадао је Мађарској, Банатски сениорат је био под

управом Немачке а Сремски сениорат у саставу Независне

државе Хрватске. Престали су да излазе часописи које је

издавала црква. Тадашњем бискупу је остављена титула, али

није имао никакву могућност управљања, а није могла да

функционише ни изабрана управа. Треба истаћи и податак да је

за време рата Бачком сениорату припојене мађарске

евангеличке општине (Стари Бечеј, Суботица, Нови Сад и

Сомбор), као и то да се нашао у обновљеном мађарском

дистрикту. Тада је сениор овог сениората био Сауел Ширка, тада

свештеник у Гложану. Црквене општине у сремском сениорату

су се поделиле на две групације.

На састанку 1921. године у Старој Пазови сва три сениората

СЕАВЦ у Србији су донели одлуку о својој самосталности и
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администрацијске послове бискупа вршио је Самуел Штарке

(1921–1925), да би у јуну 1925. била донета одлука да се приђе

изради устава цркве и избору потребних органа црквене

организације и тада административне послове бискупа води

Адам Вереш, а 3. јануара 1929. на Синоду у Старој Пазови

изабран је за првог бискупа управо Адам Вереш, тада свештеник

у Илоку (Хрватска) и град Илок је тако постао бискупско

средиште Словака евангелика. У периоду 1922–1930. године

бискупа Вереша је Краљ Александар три пута одликовао

државним признањима. Изненада, он је умро са 48 година, 1931.

године у Новом Саду, а сахрањен је у Илоку. Руковођење црквом

је поверено најстаријем сениору Густаву Клобушицком,

свештенику у Кулпину. На састанку Синода марта 1931. године

усвојен је нови Устав цркве, који је потврђен од стране државе,

а уједно је изабран други по реду бискуп Самуел Штарке,

свештеник у Бачком Петровцу. 

Адам Вереш се родио у Старој Пазови 15. Новембра 1883.

године. Студирао је теологију у Бечу а студије је окончао у

Братислави. Прво радно место му је било међу Словацима у

Бугарској, у Горњој Митрополи, где је дошао 1906. године.

Године 1909. је позван за свештеника Немачке евангеличке

цркве у Крчедину, а потом и у Бешкој. У Илок долази 1921.

године за свештеника, а када је те исте године настао и

самостални сремски сениорат постао је његов сениор. Био је

образован човек, марљив и спретан и верски и културни живот

илочких Словака је водио препороду.

Адам Вереш, као први бискуп СЕАВЦ, издао је 1930. године

књигу у тек новонасталој самосталној држави јужних Словена.

Овај релативно млади бискуп, убрзо по свом избору на челну

црквену функцију (1929. године), саставља књигу „Slovenska

evangelicka krestanska cirkev a.v. v Kralovstve Juhoslavskom v

slove a v obrazoch“. Он сам је био издавач. Штампана је у Бачком

Петровцу већ поменуте 1930. године. Специфичност ове

Верешове књиге је у томе што је обуухватила текстове десетина

аутора, свештеника и сениора цркве. Штампана је у част
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четиристоте годишњице аугсбурске вероисповести, коју су

саставили челни представници реформације на краљевском

сабору у Аугсбургу 25. јуна 1530. године.

Још се у потпуности није осушила штампарска боја, нити су сви

примерци прослеђени на планирана места, а онај који их је

саставио, са четрдесет осам година живота напустио је свој

љубљени словачки евангелички Сион – цркву, у којој се родио и

одрастао као веран син свог словачког народа. За време у којем

је живео, бискуп Вереш је имао трезвен, реалистичан поглед на

свет. Својим деловањем хтео је да словачки народ сачува у вери

у Бога, верности и ослањања на своју Словачку евангеличку у

цркву, у љубави према свом Словачком народу, хтео је да га

уздигне како би се међу другим народима истицао по

моралности, образованости и благостању. 

Изабрани бискупи су преузимали бреме одговорности за све

што се дешавало у цркви, а исто тако су се често суочавали и

са посебним друштвеним и политичким околностима, тврдим

притиском како унутрашњег тако и спољашњег окружења.

Периоду који посматрамо припадају многа компликована

„кризна“ времена. Ту су године Првог и Другог светског рата,

насилна окупација и подела државе, а по завршетку рата опет,

од 1945. Године, увођење радикалних промена које су изашле

из идеолошких покрета, па све до положаја цркве у садашњости.

Са негативним последицама ових промена често се није знао

носити ни онако искусан и мудар бискуп какав је био Самуел

Штарке, уједно и свештеник у Бачком Петровцу (рођен 1883.

године у Словачкој а преминуо 1959. године), који је на функцији

бискупа био 1933–1957 године. Пре свега њему припада

захвалност јер је урадио све да дође до усклађивања црквених

и народних интереса Словака у тадашњој Југославији а поготово

у формирању важних културних и народних институција, као што

су биле штампарија и гимназија у Бачком Петровцу, Матица

Словачка у Југославији (био је такође њен други по реду

председник), штампани медији, итд.
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Београд је одувек привлачио мигранте и Словаци су се у овај

град досељавали спорадично од 1853. године, али су углавном

остајали чланови својих родних црквених општина. Они

малобројни, који су се одлучили да свој врски живот практикују

у Београду, нису оснивали своју црквену општину, већ су се

удружили са евангелицима других националности присутним у

Београду – Немцима, Мађарима, Хрватима,  Словенцима и

осталима. Стога је и историја СЕАВЦ у Београду била везана за

дешавања у вези са Немачком евангеличком црквом и била је

вођена законима које су доносиле државе. Поменути Закон о

верској толеранцији српски кнеза Александра Карађорђевића

омогућио је Евангеличкој а.в. заједници да за потребе својих

верника сагради две цркве у Београду. Црква у Земуну грађена

је од 1926. до 1930. године, а коришћена је до краја Другог

светског рата, када је престала да буде активна због исељавања

немачког живља у Немачку.

Евангеличка црква у Земуну проглашена је за споменик културе,

а одлука о томе објављена је у Службеном гласнику Републике

Србије у децембру 2005. године.

Црква у Београду, која је саграђена у Дорћолу на троугаоној

парцели,  својим архитектонским и стилским карактеристикама

представља упечатљиву силуету тог дела града. Освећење

темеља ове цркве извршено је 1940. године. Град Београд је

1987. године доделио овај објекат на управљање и коришћење

Битеф театру.

Решењем Агенције за реституцију из 2016. године утврђено је

право својине над објектом Евангеличке цркве у Земуну у корист

Евангеличке хришћанске цркве а.а. у Србији.

Црквена општина СЕАВЦ у Србији Београд–Земун и Немачки

сениорат СЕАВЦ у Србији, у недостатку другог простора, и даље

користе ову цркву за вршење својих благослужења, у складу са

пређашњим договором са Општином Земун. По попису ста-

новништва из 2011. Године, у граду Београду живи 841 Словак,
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а на територији градских општина Београда живи 2104 Словака

(ту спадају насеља Бољевци и Добановци и сам Београд).

Конференције-састанци свештеника три евангеличке цркве у

Југославији – СЕАВЦ у Србији (имала је око педесет хиљада

својих чланова у периоду до 1990. године), Евангеличка црква у

Словенији (имала је 15–20 хиљада чланова) – одржавали су се

сваке или сваке друге године  у једној од чланица. Посљедња

таква окупљања било је октобра 1990. године у Илоку.

Мађарски сениорат евангеличке цркве у Војводини је, због

недостатка сопствених свештеника, од 1960. године персонално

припојен СЕАВЦ у Србији са очувањем одређене аутономије.

Сениор је до своје смрти 1980. године био Карол Халупка,

свештеник у Ковачици. После њега је ту дужност преузео Арпад

Долински, који је 1999. године, под утицајем и јачањем

националистичке свести у Републици Мађарској, изашао из

састава СЕАВЦ у Србији и основао и формално самосталну

Евангеличку хришћанску цркву а.в. у Србији, након скоро четири

деценије свесрдне помоћи и подршке у очувању основних полуга

битисања црквене заједнице.

На почетку трећег миленијума, СЕАВЦ у Србији има 49.472

члана – на основу објављених података из канцеларије бискупа.

Године 1918. Словаци, који су живели на овим просторима,

после распада Аустроугарске монархије, обрели су се у новој

држави, Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и били су тако

вештачки одвојени од своје матичне земље. Дана 27. јуна 1921.

године, одлучено је у Старој Пазови да се успостави Словачки

евангелички округ. Словачка евангеличка а.в. црква у

Краљевини СХС објавила је своју независност. Први епископ

Словачке евангеличке а.в. цркве постао је Адам Вереш,

свештеник у Илоку (Хрватска).

Године 1932, усвојен је и потрврђен од стране државе први

Устав словачке евангеличке а.в. цркве у Краљевини Југославији.

Године 1933, у Бачком Петровцу је изабран други епископ
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Словачке евангеличке а.в. цркве – Самуел Штарке, свештеник у

Бачком Петровцу, будући да је први епископ Адам Вереш

напрасно умро 1931. године.

Током ратног периода 1941–1945 била је забрањана свака

црквена активност. Многе цркве су оштећене, а црква у Бингули

је у потпуности срушена. Обустављено је издавање и црквених

часописа. Епископ Самуел Штарке је разрешен дужности. Неки

свештеници били су прогањани, чак су претрпели и трагичне

породичне губитке. Црквени живот се скромно одвијао само на

нивоу парохија. 

Устав ФНРЈ из 1946. године, у члану 25, утврдио је основна

начела на којима почивају односи држава и верских заједница,

прихватајући принцип одвојености цркве од државе. Цркви су

одузете матичне књиге, уведен је грађански брак, укинута је

веронаука у школама. Законом о аграрној реформи цркви је

одузета обрадива земља, национализоване су јој грађевине.

Локалне власти су ометале свештенике да обављају своје

дужности, а понегде су члановима цркве и директно

ограничавали верску слободу и поштовање традиције својих

предака. Студентима није било дозвољено да одлази у

Словачку на студије теологије. 

Године 1952. СЕАВЦ постаје чланица светског лутеранске

савеза, а 1963. године постаје и чланица светског савета цркава. 

Године 1955. изгласан је нови Устав СЕАВЦ, а 1957. године за

епископа је изабран Јуро Струхарик. СЕАВЦ је почела издавање

годишњака Роченика (Роченика), који садржи информације о

цркви и њеном животу током протекле календарске године, као

и текстове са општом верском тематиком и календар са

адресаром.

Године 1965, завршена је градња Евангеличког центра у Новом

Саду, у којем се налази Епископско звање СЕАВЦ. Такође је

обновљено издавање месечне ревије Евангелички гласник

(Евангелицкy хласник).
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У посматраном периоду бискупи су били Јурај Струхарик (1957–

1983), Андреј Береди (1983–1996, преминуо у току мандата), Јан

Валент (1996–2002)  и Самуел Врбовски, од 2002. године па

надаље.

Специфичан однос државе према црквама и верским

заједницама и верском изјашњавању грађана у ери

социјалистичке Југославије покушао је, у оквиру датих

могућности, да искористи у прилог евангеличке цркве, одмах

након твог избора 1957. године, еписко-бискуп Јурај Струхарик.

Захваљујући емпатији према новим околностима, уопштено

речено. Био је доста успешан у томе. У првом реду, захваљујући

великом личном труду, довео је у ред односе у оквиру саме

цркве, као и однос  према државним органима. Много енергије

посветио је тражењу излаза из лошег персоналног и

материјалног стања цркве, умањивања броја верника и

свештеника у служби. Младој генерацији је припремио услове

за теолошке студије и тражио путеве за адекватан развој

црквених општина. Његово деловање је обележено

систематским и великим ангажовањем на изградњи многих

парохијских домова, развоју и дистрибуцији штампане речи, као

и целокупном мисионарском животу цркве. У овом периоду

развија се екуменска сарадња са црквама у земљи (не само

протестантским), као и са оним у иностранству.

Да наставе започете активности, користећи многе идеје за

превазилажење тешких друштвених околности, а након тога и

економске несигурности деведесетих година, покушали су и

бискупи бирани почев од 1983. до данас. Након друштвених и

геополитичких промена у земљи и у Европи, у сусрет већем

верским слободама и за појединца и за цркву, појавиле су се и

нове могућности деловања цркве. Ова слобода је била

формално неограничена, али практично веома лимитирана

слабим материјалним и персоналним потенцијалом. Почевши

од последње деценије 20. века, могућност слободног деловања

различитих форми црквеног живота користи се у најразли-

читијим облицима.
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На заседању Синода 1978. године изгласан је нови Устав

СЕАВЦ. У том периоду црква увиђа нове могућности за своје

деловање и интензивно ради на масовном окупљању верника у

најразличитијим приликама. Организују се сусрети младих,

сусрети хорова, сусрети евангеличког свештенства република

бивше СФРЈ, мисионарски сусрети по сениоратима и подржава

се обнављање и рад Матице Словачке у СФРЈ. Обнављају се

цркве и парохијски домови, а зидају се и нови тамо где је то

потребно.

Године 1993, СЕАВЦ, заједно са Хришћанском реформатсом

црквом, Српском православном црквом и Евангеличко-

методистичком црквом, оснива Екуменску хуманитарну службу,

данас Екуменску хуманитарну организацију. Касније је из те

организације иступила Српска православна црква, а 2002.

године приступиле су јој Грчкокатоличка црква и Евангеличка

хришћанска црква.

II

Црквено учење СЕАВЦ у Србији

СЕАВЦ у Србији спада у групу протестантских цркава. Лутерани,

како другачије називају припаднике евангеличке а.в. цркве, чине

најбројнију  групу протестаната. Од виталног значаја је разумети

разлику између евангеличких и евангеликалних или еванђеоских

цркава.

Евангеличка црква црпе свој назив уз Јеванђеља. Самим

називом цркве дефинисано је да тежиште њеног учења почива

на Библији, светом писму, и то пре свега на Јеванђељу Исуса

Христа, односно на поруци, коју оно садржи.

Одредница аугсбуршке вероисповести користи се због

референце на спис Аугсбуршка вероисповест из 1530. године.

То је главни спис, написан у јеку реформације, у којем су

садржани најбитнији елементи реформаторског учења. Народни
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назив за Евангеличку а.в. цркву – лутеранска, изведен је од

имена покретача реформације др Мартина Лутера. У Малом

катехизму (1529) и Великом катехизму (1537) др Мартин Лутер

је на популаран начин, у виду питања и одговора, изнео главне

елементе хришћанског учења.

Лутеранска наука детаљно је изложена у Књизи сагласја (Liber

Concordiae), која је први пут изашла из штампе 25. јуна 1580.

године.

Аугсбуршка вероисповест има 28 чланова. Разлике између

верских уверења католика и протестаната објашњавају и

следећи чланци: IV О оправдању, VI О цркви, VIII Шта је црква,

IX О крштењу, X О причешћу, XI О исповести, XIII О употреби

светих тајни, XX О вери и добрим делима, XXI О обожавању

светаца, XXII О две форме свете тајне причешћа, XXIII О браку

свештеника.

Књига Одбрана Аугсбуршке вероисповести Филипа

Мелантхона објављена је 1530. године, а њен настанак везан је

за царски сабор у Аугсбургу, када је цар Карло V позвао

евангелике да на сабору изнесу своје учење. Књига је, дакле,

настала из потребе да се детаљније разраде спорна питања и

пруже одговори на нападе од стране католика. 

Лутерани верују у Свето Тројство и богочевечију природу Исуса

Христа разапетог на крсту, који се спустио у ад, ускрснуо и узнео

се на небо, да после краја света суди живима и мртвима. Важно

место у лутеранској идеологији заузима концепција првобитног

греха, који може бити откупљен, а сваки учињени грех опроштен

искључиво дејством Божије милости (лат. Sola Gratia), која је

изражена у вери (лат. Sola Fide). Стога спасење није у праћењу

црквених заповести, него у веровању. Лутерани не поричу

слободну вољу у световном животу и не верују у предестинацију.

Главни критеријум исправности вере је Библија (лат. Sola Scrip-

tura). Свето писмо је за лутеране главни и једини избор вере и

правило живота.
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Посредством крштења људи постају хришћани. Они се

причешћем учвршћују у вери. Специфичност лутеранског

причешћа међу црквама западног обреда је то што се вином

причешћују сви верници, а не само свештеници. То произилази

из црквеног става да су свештеници слуге Божије и

проповедници Божије речи у својој заједници, али да се ничим

не разликују од обичних верника. 

Лутеранска црква сматра да има континуитет од апостолских

времена (апостолску сукцесију). Обожавање светаца и икона се

не практикује, али се високо уважавају. Марија се поштује као

Исусова мајка, али се не слави. Целибат се не примењује.

Да закључимо, Конкордија је збирка свих лутеранских симбола

вере и чине је:

– Три васељенска симбола вере (Апостолски, Ницејски и

Атанасијев).

– Аугсбуршка вероисповест (1530, Филип Мелантхон),

чији је настанак везан за царски сабор у Аугсбургу.

– Одбрана Аугсбуршке вероисповести (1530, Филип

Мелантхон) која је настала из потребе да се детаљније разраде

спорна питања и пруже одговори на нападе од стране католика. 

– Мали катехизам (1529) и Велики катехизам (1537) др

Мартина Лутера, где је он на популаран начин, у виду питања и

одговора, изнео главне елементе хришћанског учења.

– Шмалкалдски чланци (1537) које је, на молбу да сажето

изнесе евангеличко учење, написао др Мартин Лутер.

– Формула сагласја (1577, више аутора) је била потребна

ради изравнања спорова међу реформаторима. Највећи

спорови су избили између Лутерових присталица, на једној

страни, и Калвинових присталица, на другој страни. До разлика

у учењу је долазило нарочито по питању личности Исуса Христа

и предестинације. 
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III

Уређење и организација СЕАВЦ у Србији

На основу Закона о црквама и верским заједницама Правилника

о садржини и начину вођења Регистра цркава и верских

заједница, признат је правни субјективитет СЕАВЦ у Србији.

СЕАВЦ у Србији је заједница хришћана, евангелика Аугсбуршке

вероисповести, који као извор вере и правило живота признају

само Свето писмо, објашњено у духу Књиге сагласја.

Припадност цркви је заснована на крштењу.

СЕАВЦ у Србији је независна црква самостална у извршавању

своје мисије и делује на територији Србије. Одвојена је од

државе и слободна је у обављању верских делатности и обреда,

равноправно са другим традиционалним црквама признатим од

стране државе. Највиши законодавни и управни орган СЕАВЦ у

Србији је Синод, који заседа једном годишње, а има и друге

црквене институције и органе. 

СЕАВЦ у Србији је формирана од црквених општина – парохија

као основних јединица. Црквена општина, односно парохија,

првостепени је црквени управни орган успостављен ради

заједничке верске службе, практиковања веронауке,

хришћанско-евангеличког образовања кроз остале црквене

активности, односно ради обављања црквене администрације и

управљања имовином. Црквена моћ произилази из црквених

општина.  

Регионални и национални сениорати су облик координације и

усклађивања црквене службе парохија и филијала у оквиру

СЕАВЦ у Србији. У пракси постоје четири сениората од којих су

три географска и један национални: Бачка, Банат, Срем и

немачки сениорат. Сваким од њих руководи и управља један

сениор. 

У овом тренутку СЕАВЦ у Србији има у служби двадесет два

свештеника, а највише свештеника недостаје у Срему. СЕАВЦ
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у Србији броји двадесет седам црквених општина и четрнаест

филијала, а има и дијаспору. 

Бачки сениорат основан је у августу 1920. године. Први

сениорални сабор одржан је 29. септембра 1920. године у

Бачком Петровцу. Данас се овај сениорат састоји од једанаест

општина-парохија, и то: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бајша,

Гложан, Кисач, Кулпин, Лалић, Нови Сад, Пивнице, Селенча и

Силбаш, а има и четири филијале: Бегеч и Челарево, који

припадају општини Гложан, Оџаци, који припадају општини

Лалић, и Савино Село, које припада општини Пивнице.

Дијаспора Тител припада општини Нови Сад.

Банатски сениорат основан је у августу 1920. године. Данас се

овај сениорат састоји од девет општина-парохија, и то: Арадац,

Бело Блато, Хајдучица, Јаношик, Ковачица 1 и 2, Остојићево,

Падина и Војловица, као месна заједница града Панчево, а има

и филијалу Зрењанин, која  припада општини Арадац. Дијаспора

Вршац припада општини Хајдучица.

Сремски сениорат основан је 29. марта 1921. године у Старој

Пазови. Данас се овај  сениорат састоји од седам општина-

парохија, и то: Београд-Земун, Бингула, Бољевци, Ердевик, Луг,

Стара Пазова и Шид, а има и шест филијала: Ашања и

Добановци, који припадају општини Бољевци, Вишњићево и

Бијељина – Република Српска, који припадају општини Шид,

Љуба, која припада општини Ердевик, Сланкаменачки

Виногради, који припадају општини Стара Пазова. Дијаспора

Сремска Митровица припада општини Ердевик.

Треба напоменути да је Илок био црквено организован почев од

1864. Године, а до 1903. године био је   филијала општине Бачка

Паланка. Од 1903. до 1996. године био је у саставу сремског

сениората а тиме и саставни део СЕАВЦ у Србији. Од 1997.

године припада Евангеличкој цркви у Хрватској, као и Сољани,

који су били филијала општине Бингула а касније општине Шид.
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Немачки сениорат евангеличке цркве (Deutsches Seniorat der

Slowakischen Evangelischen Kirche А.В. in Serbien) је, због

гашења Немачке евангеличке цркве после Другог светског рата,

а због велике заједнице Немаца лутерана који живе у Србији,

основан је 2008. године. Свештеник Евангеличке цркве немачкe,

са припадајућом црквеном општином-парохијом Београд и

храмом у Земуну, предложио је да се ове црквене заједнице

припоје већ постојећој и да се врате СЕАВЦ у Србији као четврти

сениорат, што је и учињено на састанку Синода 2008. године.

Ово је једини национални сениорат СЕАВЦ у Србији и

распростире се на целој територији Србије. Свештеника за

потребе верника чланова Немачког сениората СЕАВЦ у Србији

обезбеђује и поставља Евангеличка црква Немачке. 

Банатски сениорат је основан у августу 1920. године. Први

сениорални сабор одржан је у Ковачици 27. октобра 1920.

године.

Највиши законодавни и управни орган СЕАВЦ у Србији је Синод,

који заседа једном годишње. Друге црквене институције и органи

су:

– Председништво Синода и целе СЕАВЦ у Србији

– Синодални Пресвитеријум

– Свештеничка конференција

– Верски суд

– Економска и финансијска комисија

– Надзорни одбор

Нижа црквена власт је подређена вишој црквеној власти. Виши

црквени органи или институција има право да по службеној

дужности поништи одлуку ниже власти, уколико је та одлука у

супортности са црквеним прописима или државним законима.

Рад црквене власти је јаван, а преко својих највиших органа

СЕАВЦ у Србији може одржавати блиске религијске везе са
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евангеличким црквама у земљи и иностранству. У смислу

екуменизма, СЕАВЦ у Србији може сарађивати са другим

хришћанским и верским заједницама.

СЕАВЦ у Србији, чланством и партнерским односима, укључена

је у следеће међународне верске организације:

– Светски лутерански савез

– Светски савез цркава

– Конференција европских цркава

– Заједница протестанских цркава у Европи

– Удружење Густав-Адолф

– Мартин Лутер савез

На заседању Синода СЕАВЦ у Србији, у јуну 2011. године

основана је Централна архива СЕАВЦ у Србији, која се налази

у Старој Пазови.

Бачки сениорат је најстарији и најбројнији и по броју црквених

општина и по броју чланова. По доступним подацима има преко

23.000 чланова. 

Бачка Паланка је по попису становника из 1971. године имала

21.109 становника а од тога 1.314 Словака. По попису из 2011.

године имала је 28.239 становника и 1.055 Словака. Словаци су

се у ову средину доселили 1792. године, када су се и црквено

организовали. Самостална црквена општина је настала 1859.

Године, а до тада је била филијала црквене општине Гложан. До

1863. године као филијале су јој припадале Љуба и Бингула, а

до 1903. године филијале су биле и Илок и Нештин. Сада у свом

саставу нема филијала. Одмах по доласку, Словаци су се

организовали – просторије школе су користили и као молитвени

дом. Године 1853, изградили су парохијски дом, као предуслов

за долазак свештеника, који је дошао 1860. године. Сама зграда

цркве саграђена је тек 1892. годинеа а до тада су коришћене

просторије школе за ове потребе.  
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Пивнице су по попису из 1971. године имале 5.164 становника а

од тога 4.081 Словака, а по попису из 2011. године то је било

3.337 становника и од тога 2.523 Словака. Историјски подаци

говоре да су се Словаци населили у Пивнице 1790. Године, када

су и оформили самосталну црквену општину, а већ 1791. године

долази и први свештеник и започиње изградња школе и стана

за учитеља. Школа је уједно служила и као молитвени дом. Први

свештеник је био и први учитељ. Године 1796, изграђена је нова

просторија која је служила само као учионица за ђаке. Прва

зграда цркве је била од набоја и подигнута је 1800. године, а

први парохијски дом је грађен 1792. године. Садашња зграда

цркве је грађена 1824–1926. године, на истом месту као и онај

од набоја. Парохијски дом је изграђен 1848. године и коришћење

до 1983. године, када је саграђена нова, савремена заграда. 

Силбаш је по попису из 1971. године имао 3.145 становника, од

тога 1.277 Словака, а по попису из 2011. године 2.467

становника, од тога 833 Словака. По најновијим сазнањима,

Словаци су у Силбаш доселили 1799. године и до 1822. године

били су филијала црквене општине Пивнице, од 1822. до 1839.

године били су филијала Немачке црквене општине Буљкесу

(данас Маглић) и тек 1839. године постају самостална општина.

Молитвени дом је саграђен 1814. године. Зграда цркве је

грађена 1885–1886. године, парохијски дом 1872. Године, а

садашњи 1987. године.

Челарево је по попису из 1971. године имало 4.060 становника,

од тога 574 Словака, а по попису из 2011. године 4.831

становника, од тога 421 Словака. Не зна се тачан податак о

досељавању Словака, али се ради о крају XVIII века

(највероватније 1799. године). Подаци указују да су до 1857.

године били дијаспора а од тада филијала црквене општине

Гложан, где се налазе и сада. Године 1954, купљена је

породична кућа која је адаптирана и посвећена 1957. године па

се и данас користи као молитвени дом. 
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Бачки Петровац је по попису из 1971. године имао 7.763

становника, од тога 7.248 Словака, а по попису из 2011. године

имао је 6.155 становника, од тога 4.982 Словака. Досељавање

Словака у ове крајеве датира се 1745. године. Самостална

црквена општина је настала 1783. Године, а до тада су били

четрдесет година дијаспора парохије у Футогу. Већ 1784. године

изграђен је молитвени дом, када је дошао и први свештеник

Ондреј Стехло, који је уједно био и први евангелички свештеник

у целој Бачкој. Године 1791, он је постао и први сениор  бачко-

сремском сениората. До 1786. године филијале ове општине

били су Гложан и Кисач,  до 1788. године, а Кулпин до 1821.

године. Сада нема филијале. Садашња зграда цркве грађена је

1823. године а звоник  је дограђен 1863. године. Парохијски дом,

и то на спрат, постављен  је1838. године. Његове просторије се

и данас користе, јер савремен дом, грађен 1991, није у целости

у функцији. 

Гложан је по попису из 1971. године имао 2.680 становника, од

тога 2.530 Словака, а по попису из 2011. године било је 2.002

становника, од тога 1.725 Словака. По подацима из црквених

књига, досељавање Словака је било 1770. Године, мада неки

историчари истичу годину 1756. Самостална црквена општина

је од 1786. године а дотле је била филијала општине Бачки

Петровац. Молитвени дом је постављен 1787. Године, а зграда

цркве је започета 1792. Године, а завршена је 1796. и освећена

1797. године. До 1859, филијала је била Бачка Паланка а сада

су филијале Челарево и Бегеч. Парохијски дом је изграђен 1964.

године. 

Кулпин је по попису из 1971. године имао 3.317 становника, од

тога 2.467 Словака, а по попису из 2011. године било је 2.775

становника, од тога 1.952 Словака. Досељавање Словака у ове

крајеве пада у период  1743–1745. године (као и у Бачки

Петровац). Самостална црквена општина постаје 1821. године,

а до тада су били филијала општине Бачки Петровац, односно

дијаспора после оснивања 1783. године. Године 1822, изграђен
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је молитвени дом, 1789. године изграђена је школа са станом, а

први свештеник је дошао 1821. године. Зграда цркве грађена

1875–1879. Године, а парохијски дом 1899. Године; садашња

зграда је изграђена 1983. године. 

Кисач је по попису из 1971. године имао 5.587 становника, од

тога 5.279 Словака, а по попису из 2011. године било је 5.091

становника, од тога 3.940 Словака. Досељавање Словака везује

се за 1773. годину, када су стигле прве породице. У периоду

1773–1781. године били су филијала католичке црквене општине

Футог, а самостална црквена општина постају 1788. Године. У

периоду 1781–1788. били су филијала општине Бачки Петровац.

Осамостаљивањем цркве долази и први свештеник. Зграда

црква је грађена 1795–1797, када је освећена, а 1799. године

дограђен је звоник. Садашњи парохијски дом је изграђен 1972.

године. 

Нови Сад је по попису из 1971. године имао 141.712 становника,

од тога 2.333 Словака, а по попису из 2011. године било је

231.798 становника, од тога 1.650 Словака. Досељавање

Словака у овај град се везује за период 1772–1780. године, а

други већи талас насељавања се везује за 1890. годину. Црквена

општина је основана 1811. Године, када се појављује и први

свештеник Јурај Тешени. Овој општини су припадали и немачки

евангелици, који су се тек 1927. године осамосталили. У

револуцији 1848. године, бомбардовањем из Петроварадина

град је био опустошен и тада је изгорео и молитвени дом, као и

парохијски дом и архива црквене општине. На истој локацији,

црква је обновљена 1871. Године, као и парохијски дом 1850.

године. Седиште бискупско звања пресељено је из Бачког

Петровца у Нови Сад 1957. године, а 1965. је завршена градња

Евангеличког центра, у којем се налази и Епископско звање

СЕАВЦ. Јуна 1970. године заседао је Синод СЕАВЦ на којем је

одлучено да се дозволи рукоположење жена за свештена лица.

Прво рукоположење жене у СЕАВЦ било је јануара 1971. године,

када је рукоположена Зузана Коларовска, рођена Сљука (из
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Силбаша). Она,  међутим, никада није службовала као свештено

лице у нашој држави, већ је прешла са својим супругом у

Словачку и тамо започела свештеничку службу. (Тренутно има

жена које обављају службу.) 

Лалић је по попису из 1971. године имао 2.188 становника, од

тога 1.234 Словака, а по попису из 2011. године било је 1.343

становника, од тога 638 Словака. У ову средину словачке

породице су се доселиле 1790. Године, када се наводи да су

постали и црквена општина. Саградили су молитвени дом,

школу и стан за учитеља. Први свештеник је стигао 1817. године.

Црква је грађена у периоду 1848–1852. године а садашњи

парохијски дом постављен је 1959. године.

Селенча је по попису из 1971. г. имала 4.053 становника, од тога

3.928 Словака, а по попису из 2011. године било је 2.996

становника, од тога 2.652 Словака. Досељавање Словака се

везује за 1758. годину и праћено је несугласицама са католичком

црквом, чије је седиште било у Бачу. Изграђен је молитвени дом

а школа је почела са радом 1792. године. Због притисака, један

део евангелика из Селенче се 1770. преселио године у Стару

Пазову. Самостална црквена општина настаје 1787. Године, када

је дошао и први свештеник. Прва црква је саграђена 1790.

године а 1791. године и парохијски дом. У периоду 1758–1787.

године били су дијаспора општине Бач. Садашња црква је

саграђена је 1869. године а парохијски дом 1985. године. Бач,

Вајска и Товаришево су дијаспора ове црквене општине. 

Бајша је у саставу локалне управе Бачка Топола и налази се у

Севернобачком управном округу. По попису из 1971. године

Бајша је имала 3.944 становника, од тога 591 Словака, а по

попису из 2011. године било је 2.297 становника, од тога се њих

86 изјаснило као Словаци. Постоје два мишљења о насељавању

Словака у ову средину. Према наводима из књиге Адама

Вереша (књига је објављена 1930. године), а према латинским

документима сачуваним у цркви у Бајши, Словаци су овде
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живели већ од 1720. године (по томе, Бајша је прво насеље где

се помињу Словаци, тек онда долази Бачки Петровац и 1745.

година). По историчару Јану Сирацком, Словаци су у Бајшу

дошли 1754. и 1755. године. У овој средини се најбоље осетио

утицај мађаризације. На добијеном земљишту насељеници су

изградили школу и парохијски дом. Самостална црквена

општина настала је 1785. године, када је дошао први свештеник

Јан Томко (службовао је 1785–1794). Црква је грађена 1823–

1825. године а садашњи парохијски дом је саграђен 1988.

године. У овој општини свештеничку службу обавља жена.

Бегеч је по попису из 1971. године имао 2.609 становника, од

тога 539 Словака, а по попису из 2011. године било је 3.325

становника, од тога 438 Словака. Словаци су почели да се

насељавају у Бегечу последње деценије 18. века. Црквена

општина је основана 1818. године и стално је филијала црквене

општине Гложан. Молитвени дом је грађен 1923,  кад је и

посвећен.

Савино Село (некадашња Торжа) припада општини Врбас. По

попису из 1971. године имало је 4.034 становника, од тога 229

Словака, а по попису из 2011. године било је 2.957 становника,

од тога 142 Словака. Није могуће са сигурношћу утврдити датум

доласка Словака у ову средину зато што је у питању секундарна

миграција породица из Пивница и околине у тражењу запослења

код имућних Немаца у тадашњем насељу Торжа (нем. Torscha,

мађ. Torzsa). Црквено се организују после Другог светског рата,

када је исказан захтев да буду филијала општине Пивнице, што

и данас јесу. Године 1989, уз помоћ цркве купљена је породична

кућа, која је преуређена и служи као молитвени дом. 

Оџаци су по попису из 1971. године имали 9.040 становника, од

тога 232 Словака, а по попису из 2011. године било је 9.021

становника, од тога 125 Словака. И ту је у питању секундарна

миграција, а као филијала припадају црквеној општини Лалић.
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Тител је по попису из 1971. године имао 5.066 становника, од

тога 153 Словака, а по попису из 2011. године било је 5.254

становника, од тога 103 Словака. Није утврђен тачан датум

насељавања Словака у ову средину. Тител као дијаспора

припада црквеној општини Нови Сад. 

Матичне књиге се воде од 1783. године у Бачком Петровцу, од

1786. у Гложану, од 1787. у Кисачу и Селенчи, од 1792. у

Пивницама и Лалићу а нешто касније и у Силбашу и Новом

Саду. 

Подаци из поменуте књиге Адама Вереша из 1930. године

говоре да је Бачки сениорат и тада имао 11 црквених општина и

то су исте оне о којима смо говорили. Интересантан је податак

да је тада Бајша имала 1.262 евангелика а филијала Бачка

Топола 68, док је садашња ситуација далеко лошија и непо-

вољнија. Лалић је тада имао 1.332 евангелика а њена дијаспора

Оџаци–Филипово (данас Бачки Грачац), Милетић и Керестур 73.

Нови Сад је имао дијаспору у Петроварадину и Каменици,

Силбаш је имао дијаспору у Гајдобри.  

Банатски сениорат је такође имао девет општина, јер је

Зрењанин (тада Велики Бечкерек) био црквена општина и имао

је 641 евангелика, и то 502 Словака, 81 Мађара и 58 Немаца, а

имао је и дијаспору у околним насељима са 56 евангелика,

већином Немаца. Хајдучица је тада имала 1.276 евангелика, од

чега 689 Немаца и 587 Словака, а у дијаспори је било 265 душа,

од чега 130 Словака.

Сремски сениорат је имао шест црквених општина и то:

Бингула, Бољевци – са филијалама у Добановцима, Ашањи и

дијаспором  Купиново, Шимановци и Угриновци, Илок, који је

имао 1350 душа са филијалама Лугса, са 650 душа и Љуба са

405 душаи дијаспором  Нештин, који је имао 100 душа и Грабово,

Свилош, Баноштор, Черевић, Беочин и Шаренград – заједно 78

душа (Илок од 1997. године није у саставу СЕАВЦ у Србији),
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затим Шид, који је имао 650 душа а филијале су биле

Вишњићево (тада је то био Грк), Сољани, Сот и Комлетинце са

392 душа, а у дијаспори су биле још 64 душе.

СЕАВЦ у Србији, у духу доброчинства и хуманости, сарађује са

другим црквама и верским заједницама и снажно је посвећена

развијању и јачању сопствене хришћанске, евангеличке

суштине, као и побољшању своје интерне организације

засноване на принципима аутономије, одговорности и једна-

кости свих својих чланова, без обзира на расу, језик, пол и

социјални положај. Такође, тежи да настави дубоко напредне

људске и хришћанске традиције својих предака, као и да у духу

Христовог Јеванђеља шири своју духовну активност, чиме би

повећала свој утицај и значај у животу словачке заједнице у

Србији.

* * *

Смисао овог прилога је да кроз реч читаоцима пружи исправне

информације о ономе што је карактеристично за одређени

простор и са чиме је живела претходних деценија а живи и данас

одређена црквена општина, са каквом баштином материјалног

и духовног блага располаже, како га користи за утврђивање и

раст вере својих чланова.

Кроз овакав поглед у прошлост имамо и поруку за будућност,

откривањем не само материјалних показатеља, него и оних

ретких и непроменљивих вредности, трајних трагова и темеља

на којима је саграђена црквена заједница. Уз молитву за дар

препознавања јасне поруке са пређеног пута из прошлости

градимо будућност пуну наде и зато је потребна снажна подршка

данас и јака нада за будућност.

Словаци су, заједно са другим народима, у многоме допринели

различитости живота, развоја верске толеранције и културног
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богатства у делвима Србије у којима су се настанили, јер ту су

пронашли повољне услове за живот и могли су исповедати своју

веру, оснивати своју цркву и развијати идеје црквене реформе

др Мартина Лутера. 
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Милован Бошковић, Гајдобра

ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПРИКАЗ ГАЈДОБРЕ

Увод

У досадашњим, ретким, физичко-географским приказима

Гајдобре, као и других места из ближе или шире просторне це-

лине југозападне Бачке, пружане су само основне, углавном оп-

штепознате одреднице о природно-географским каракте-

ристикама (географском положају, рељефу, клими, хидрогра-

фији,...), при чему се аутори или групе аутора, нису много освр-

тали на веома динамичну геолошку историју одређених

микропростора или просторне целине атарa Гајдобре.

Данашњи рељеф је предиспониран узајамним деловањем ен-

догених (унутрашњих) и егзогених (спољашњих) сила, које и у

садашње време делују и мењају разне категорије рељефа целе

планете Земље, као и климу, хидрографију, педолошки састав

земљишта итд. Дуга геолошка историја, која по проценама на-

учника траје преко 4 милијарде година, подељена је на ере, пе-

риоде, епохе и катове, на основу климатских промена. Топлија

клима, много већа од просечне данашње, била је у одређеним

периодима времена прекидана краткотрајним продорима

хладне климе на основу чега је и направљена геолошка хроно-

логија (видети Табелу 1. на крају текста).

У оквиру одређених ера издвајају се периоди који се деле на

епохе чије време обухвата од једног милиона до неколико десе-

тина милиона година. У току дугих геолошких периода, од ства-

рања чврсте Земљине коре (литосфере) па до данас, разно-

врсни облици рељефа пролазили су кроз различите фазе раз-

витка, мењајући своје примарне морфолошке облике.



Ендогене или унутрашње силе изазивају тектонске покрете и

процесе, док егзогене силе, које делују на површини Земље,

еродирањем (разарањем) копна и акумулацијом разореног ма-

теријала мењају првобитни облик рељефа и ремете изостатичку

равнотежу између копна и мора, на тај начин што нагомилани

(акумулативни) материјал оптерећује океанске басене, због чега

они постепено тону, док се копно постепено уздиже. Ендогене

силе у унутрашњости Земље су земиљина тежа и земљина то-

плота. Земљина тежа (гравитација) делује привлачењем целе

земљине масе радијално према средишту или језгру, док зем-

љина топлота, која се повећава према центру (на 20 km дубине

температура је 600 oC, а у самом језгру Земље, 6300 km од по-

вршине, температура је 2000–5000 oC) делује супротно од гра-

витације – од центра Земље ка површини. Треба напоменути да

је овако висока температура у унутрашњости и језгру настала

радиоактивним и хемијским процесима, који се и данас одвијају.

Дебљина Земљиног чврстог омотача (литосфере) креће се у

распону  50–120 km, што је у односу на полупречник Земље (који

износи 6300 km) скоро незнатно, па онда није тешко схватити да

поремећаји изостатичких равнотежа између гравитационих и то-

плотних сила непрекидно изазивају епирогене и орогене по-

крете, који ломе, савијају и набирају Земљину кору, стварајући

тако различите геоморфолошке облике.

У Земљиној унутрашњости постоје три сфере, које су последице

земљине теже: литосфера, сулфидно-оксидна сфера (магма) и

барисфера. У науци постоје различита схватања о дебљини ли-

тосфере о којима се и део растављеног слоја сматра чврстим

(стеновитим) делом, и то до дубине 1000 km, с тим да она има

два омотача – горњи, лакши, SIAL и доњи, тежи, SIMA. Први слој

је настао од једињења силицијума и алуминијума, а други од

једињења силицијума и магнезијума.

Епоирогени покрети се манифестују вековним вертикалним

спуштањима и уздизањима копнене масе и океанских базена у
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виду таласа огромних распона али релативно малог износа при

чему се основна структура слојева битно не мења (по Драгутину

Петковићу, Геоморфологија, стр.18). Том приликом се у рељефу

стварају сводови у облику штита великих размера у науци по-

знатих као геоантиклинале и угиба, огромних улегнућа, геосин-

клинала. Ови покрети могу имати и мање,  локалне размере, као

што је случај Панонске низије (која благо тоне), затим обале Јад-

ранског мора, обале Холандије, итд. С друге стране,  континен-

талне масе Скандинавије се уздижу, што се види по абразионим

(морским) терасама које се налазе на 250 м изнад првобитног

нивоа. Морске терасе се налазе и у многим крајевима света,

знатно издигнуте изнад нивоа мора, а највиша тераса је у Боли-

вији на висини од 4000 м, што значи да су током дугог времена

услед тектонских процеса уздигнуте на ту висину.

Орогени покрети су хоризонтални или тангенцијални покрети

који настају потисцима литосфере, због чега се она убира ства-

рајући од хоризонталних слојева различите облике бора (нор-

малне, изоклине, лепезасте, косе, полегле, преврнуте и

загњурене). У основи, орогени покрети стварају планинске венце

са одређеним правцем пружања, попречно од правца деловања

потисних сила. Ови покрети су много бржи од епирогених и сачу-

вани су само у млађим геолошким раздобљима. Последице њи-

ховог деловања су: Алпи, Карпати, Динариди, Хималаји, Анди и

многи други планински ланци који се називају млађе веначне

планине. У старијим геолошким периодима веначне планине су

раздробљене и разорене услед егзогених сила (воде, ветра,

леда, хемијских агенаса, клижења тла итд.), о чему ће бити више

у наставку текста. 

На стварање рељефа утичу и плимске силе Сунца и Месеца,

ексцентрична путања планете, нагиб земљине осе и ротација. У

далекој геолошкој прошлости Земљина оса у односу на верти-

калну дуж била је под много већим углом него што је данас (23О).

Тако су на Гренланду пронађени фосилни остаци тропске флоре

и фауне. На нашим просторима – било да се ради о старој па-
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леозојској копненој маси или мезозојском мору Тетису, или много

касније, почетком кенозоика, о Паратетису – нађене су биљне и

животињске формације које данас припадају тропским преде-

лима. У време формирања Земље и њене литосфере ротација

је била много већа, тако да су дан и ноћ трајали укупно 5h и 30

min. Велика брзина ротације, у то време, изазвала је спљоште-

ност на половима и испупченост на екватору тако да је поларни

полупречник имао дужину 6000 km (данас 6356 km), а еквато-

ријални 8100 km (данас 6378 km). „Као последица промена

брзина ротације јављале су се и промене у унутрашњим притис-

цима, што је довело до тектонских покрета и поремећаја. Поме-

рање полова током геолошке историје Земље изазивало је

мењање распореда спљоштености, односно испупчености Зем-

љиног геоида што је доводило до промена у унутрашњости Зем-

љине масе и нарушавања Земљине равнотеже“ (Драгутин

Петковић, Геоморфологија, Београд 1971, стр. 16).

У тектонске покрете спадају и сеизмичке појаве као краткотрајни

покрети у Земљиној кори (земљотреси или трусови), који се, за

разлику од ендогених и егзогених процеса, могу уочити и осетити

током просечног људског века. Услед покретања млађих блокова

у Земљиној кори настају вертикални (урвински) и хоризонтални

(таласасти) покрети, који изазивају велике материјалне штете, а

често и људске жртве, о чему сведоче бројни извештаји  још из

античких времена.

Наше подручје (подручје Гајдобре) спада у асеизмичке области

у којима су земљотреси врло ретки и слабијег су интензитета.

Сеизмичке области са честим и јаким земљотресима захватају

медитерански појас – Средоземно море, северна Африка, Мала

Азија, затим, Кавказ, Иран – па све до Химелаја и пацифичког

појаса дуж источне обале Азије,  у зони млађих веначних пла-

нина. У овим областима се појављају активни вулкани, са карак-

теристичним рељефним облицима: вулканска купа, гротло,

лавични потоци итд. Вулкани се, како је речено, јављају у лабил-

ним деловима Земљине коре услед тектонских покрета и мани-
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фестују се снажним експлозијама и избацивањем лаве (која је

пореклом од магме, растопљених маса у унутрашњости Земље

са температуром од 900–1500о С), гасова и чврстог матичног ма-

теријала. „Вулканизам представља један од најзначајнијих гео-

лошких процеса у историји развитка и стварања Земљине коре.

Ниједна област на Земљи, било континент, океански басен, пла-

нински масив (или пласа), није створен без учешћа вулканизма.

Вулканска активност пратила је Земљу кроз све стадијуме њене

еволуције, кроз све геолошке периоде, мада са различитим ин-

тензитетом“ (Драгутин Петковић, Геоморфологија, Београд 1971,

стр. 54). По истраживању геолога, евидентирано је преко 2.500

ерупција вулкана у историји људског друштва, који су, као и зем-

љотреси, изазвали велике материјалне штете и људске жртве.  

У Панонској низији, па самим тим и у нашем подручју, као и у Ре-

публици Србији нема активних вулкана, али их је у ранијим гео-

лошким периодима било, па се сматра да је активни вулканизам,

што се тиче наше земље, завршен крајем терцијара и то у пре-

делу Црног врха, Црне реке и у деловима Косова и Метохије, а

облици вулкансог рељефа су скоро потпуно еродирани. Да-

нашњи простор Панонске низије карактерисала је изразита вул-

канска активност крајем архаика и почетком палеозоика, када је

створн, а касније и разорен тзв. Панонски масив, који се услед

епирогених покрета знатно спустио и током већег дела палео-

зоика и мезозоика био под највећим унутрашњим морем у науци

познатом као Тетис. 

Од старог палеозојског (Панонског) масива, као примарни облик

остале су планине Фрушка Гора, Вршачке планине, Цер, а у Сла-

вонији Диљ, Псуњ, Ивашица итд. То су у геоморфолошком сми-

слу хорстови, геотектонски облици настали бочним спуштањем

делова масива дуж раседне пукотине, којом приликом су цент-

рални делови масива остали на релативно истој надморској ви-

сини. На Фрушкој Гори, односно на њеним највишим деловима

(до 400 m надморске висине), уочене су морске и језерске абра-

зионе терасе, настале еродивним деловањем некадашњег мора
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Тетис и у каснијим периодима (почетком кенозоика) Паратетиса

– Панонског мора (види: Прилог 1, на крају текста).

Ових неколико напомена о геолошким процесима и покретима

који су непрекидно трајали у дугој геолошкој историји Земље, па

и данас трају, биле су неопходне да се боље схвате разни тек-

тонски и еродивни процеси, који су мењали геоморфолошки из-

глед како целе Земље, тако и микро простора, Панонске низије,

па самим тим и нашега места са његовом ближом околином. 

У изради овога рада кориштена је разноврсна стручна литера-

тура и разни други извори, као и теренска посматрања, што ће

бити наглашено у даљем тексту.

Географски положај Гајдобре са краћим природно-географ-

ским одликама

Гајдобра, као и околна јужно-бачка насеља, налази се на лесној

тераси, најподобнијој геоморфолошкој целини у Бачкој. Ово на-

сеље се налази  десетак километара северније од јужног обода

лесне терасе, која се наслања на алувијалну терасу, на чијој

равни је изграђена Бачка Паланка. Ширина алувијалне терасе

код Бачке Паланке износи у просеку 3 km. Ова тераса је настала

ерозивним деловањем Дунава, чији се ток због ротације Земље

постепено померао на југ, према Фрушкој гори, остављајући на

левој обали шире или уже терасе и индуционе равни, широке од

2 до 4 km, које Дунав у време високог водостаја плави разносећи

еродирани материјал, па је надморска висина ове равни 77 m, а

алувијалне равни 80 до 81 m. 

Надморска висина Гајдобре у просеку износи 87 m, што је за 6–

7 m више у односу на алувијалну раван на којој лежи Бачка Па-

ланка.

Наш познати географ, академик Бранислав Букуров, у свом делу

„Географски положај бачких насеља“ (Матица српска, 1952, стр.
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36) наводи следеће: „На плитким долинама које чине изворишну

челенку Јегричке подигнуто је пет насеља: Буљкес (Бачки Маг-

лић), Гајдобра, Силбаш, Параге, Дубрава (Ратково) и Нова

Гајдобра.“

Северно од Гајдобре, на линији насеља Турија, Србобран,

Врбас, Кула, Црвенка, Сивац, Српски Милетић и Станишић, уз-

диже се нешто виша лесна зараван, чији је југозападни део по-

знат као Телечка висораван. На северном делу Бачке лежи

Суботичка пешчара која се наслања на велику Мађарску пеш-

чару (види: Прилог 2).

Као што је речено, Гајдобра је насеље изграђено на јужном делу

бачке лесне терасе, чија је надморска висина између 84 и 88 m.

Налази се на 45о 21’ 03’’ СГШ и 19о26’29’’ ИГД и заузима површину

од 24,5 km2, од чега око 4,5 km2 припада стамбеној зони. На ос-

нову њеног положаја може се уочити да је Гајдобра подједнако

удаљена од екватора (око 4,5 хиљада километара) и северног

пола (око 4,5 хиљада километара), те припада средишњој обла-

сти северне Земљине хемисфере. Панонска низија у тој области

има најнижу надморску висину (просечна надморска висина коп-

неног дела Земље је 845 m, а просечна дубина мора 3.625 m).

До ових резултата истраживања дошао је Алберхт Пенк (1858–

1945),  познати немачки геолог, које је, поред осталог, проучавао

и крашке појаве у Херцеговини – написао је  и познати рад  „Гео-

лошке студије из Херцеговине“. 

За наше подручје – које је у геолошкој прошлости претрпело

многе промене, како у конфигурацији рељефа, тако и у клими,

хидрологији и другим природним појавама – најзначајнији је пе-

риод настанка леса, седиментне стене која је настала навејава-

њем ситних честица песка у завршној фази леденог

(глацијалног) доба. 

Лес је на подручју Панонске низије навејан на крају последњег

глацијалног периода, пре двадесет две хиљаде година и касније,

и испресецан је плитким долинама речица, које су се при ниском
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водостају у току лета претварале у баре или су потпуно пресу-

шивале. Дебљина леса на лесној тераси је између 6 и 8 m, а

испод тога слоја лежи акумулативни материјал маринског, језер-

ског и речног порекла, чија је моћност и до 2.000 m. 

Већ је поменуто да је током палеозоика и мезозоика овај простор

био део великог океана, који се услед тектонских (епирогених)

покрета повлачио, када је наступио континентални период (по-

четком кенозоика),  који траје око 35 милиона година. У области

Алпа и Карпата долаи до  издизање планинских венаца и тада

су ове планине добиле своје јаче изражене ембрионалне

облике. Треба напоменути да је клима у палеоцену, пре 69 ми-

лиона година, била тропска, што се може закључити по фосил-

ним остацима биљног или животињског света који је

карактеристичан за тропске области. 

Почетком неогена, пре 25 милиона година, Алпи и Карпати до-

бијају своје данашње облике, али део Панонске низије се спушта

и бива захваћен морем, и то од Ронског басена у Француској,

које захвата и северне делове Србије, Румунију, јужну Укарјину

и каспијску област. Ово море у науци је познато као Паратетис.

У олигомиоцену наступила је најзначајнија орогена фаза у којој

су уздигнуте многе веначне планине, међу њима Алпи, а затим

Химелаји и Анди. Услед све јачег уздизања копна средином нео-

гена, пре десетак милиона година, прекида се веза Паратетиса

са Средоземним морем, тако да ово море постаје самостално,

издељено на три повезана басена. Нешто касније, такође услед

тектонских покрета, Панонски басен се претвара у пространо

језеро у коме вода временом постаје сланкаста и, на крају, са-

свим слатка. Панонско језеро ишчезава пред крај неогена, пре

2 до 3 милиона година, и сва вода одлива се отоком која је по-

стојала између Панонског и Понтијског (Црноморског) басена

усецајући своје корито у Ђердапу. Панонско језеро временом по-

стаје распарчано у мноштво мањих и већих језера и мочвара,

кроз које су се тромо провлачиле панонске реке. Река Дунав је

каснијим усецањем своје отоке у Ђердапу спровела последње
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остатке Панонског мора, остављајући Панонску низију као ве-

лико исушено морско дно. Период квартара је у геолошком сми-

слу најзначајнији за наше подручје, како и читаву Панонску

низију која је била заравњена. На овој заравњеној површини две

велике реке, Дунав и Тиса, нису имале сталне токове, па је

Војводина, са најнижом надморском висином, била резервоар у

који се вода сливала са читавог обода Панонске низије и Алпа,

па су се Дунав и Тиса често претварале у велика језера. 

У плеистоцену наступа период хладне степске климе, када ве-

лика језера сплашњавају а реке добијају своје релативно сталне

токове. Уместо влажне и топле климе, у односу на ранији период

терцијар, наступа знатно хладнија и сушна клима, а са севера

се спуштају велики ледници и инландајси (велике ледене по-

вршине настале нагомилавањем снега, који се због ниских тем-

пература није отапао), који су захватили 43 милиона километара

квадратних копна (напомена: површина данашњег копна износи

148,5 милинона квадратних километара). Многе европске пла-

нине преко 1.200 m висине биле су под веома моћним ледни-

цима. Наше подручје је тада имало степску климу са врло мало

падавина. То је период који називамо ледено доба, а који карак-

теришу упади веома хладне климе. Сматра се да су у плеисто-

цену (који траје око милион година) била четири упада хладне

климе (гинц, миндел, рис и вирм) у укупном трајању од око три-

ста хиљада година, а између ових ледених периода постојали

су тзв. интерглацијални периоди топлије климе за око 5о до 8о С

топлије од данашње, чије је укупно трајање по Милутину Милан-

ковићу трајало око седамсто хиљада година (Природни кален-

дар, Београд 1978, стр. 35). 

Последњи ледени период, вирм, који се завршио пре 22 хиљаде

година, највише је утицао на слику рељефа нашега подручја и

данашње Војводине. Завршетком вирма, последњег леденог

доба, настаје период влажног времена када се ледници отапају

и повлаче северније за 15о СГШ, остављајући иза себе огромне

количине моренског материјала, који је настао ерозивним и аку-
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мулационим деловањем ледника и инландајса. Овај материјал

су наносили углавном северни и западни ветрови (еолска еро-

зија и акумулација) који су навејали велике површине Панонске

низије, па се, по Браниславу Букурову, у Бачкој могу издвојити

три геоморфолошка облика лесне акумулације: Суботичка пеш-

чара, лесна зараван и лесна тераса, о чему је већ било речи.

Као што је познато, лес је седимента творевина настала од сит-

них честица прашине и песка, које је после леденог периода до-

носио ветар. Ове честице су се таложиле на степској травнатој

подлози, па је услед разних хемијских и физичких процеса од

њих настао лес. То је, како је речено, седиментна стена састав-

љена од ситних честица глине, кварца и калцијум-карбоната,

која се лако дроби. На подручју Гајдобре и гајдобранског атара

могу се уочити слојеви леса на стрмим обалама некадашњих

притока реке Јегричке, барама и великим ископинама, из којих

је оглињали лес у XVIII, XIX и почетком XX века коришћен као

грађевински материјал. Ови ископи су касније забарени и у

већини је до краја седамдесетих година XX века било воде. Сада

су то депресије затрпане акумулационим материјалом (одро-

ном), барским биљем и маховином, а неке су, нажалост, постале

депоније смећа. 

У дубљим наслагама леса пронађени су фосилни остаци плеи-

стоцених животиња (мамута, плеистоцених папкара) и неиден-

тификована кост (дигиталис) неке веће животиње, чија је дужина

27 cm, а ширина 8 cm. То је кост стопала на коју се надовезују

завршеци у виду прстију или канџи. 

Дебљина лесног слоја у Гајдобри и ужој околини износи у про-

секу 6 m, с тим да западни и северни део атара има нешто већу

дебљину и вишу надморску висину, док су јужни и источни

слојеви леса доста нижи – око 4 m, због дејства флувијалне еро-

зије, услед отапања ледника крајем плеистоцена. Исто тако,

јужни и југоисточни делови атара имају доста плићи лес и нижу

надморску висину због испирања наталоженог материјала и бла-
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гих тектонских покрета спуштања тла према току реке Дунав,

чије је корито фосилни остатак тектонске дислокације. На то ука-

зује Драгутин Петковић, наш познати геолог, који изводи такав

закључак на основу талога измереног на кориту Дунава код Бео-

града, чија дебљина износи 30 m. Пошто се тај део Панонске ни-

зије постепено спушта, река Дунав савладава акумулативни

материјал својим усецањем и због тога не долази до поплава.

Гледано са данашњег аспекта, подручје гајдобранског атара, као

и нешто шире подручје је благо заталасана равница, испресе-

цана са неколико већих фосилних долина и депресија.

На западном делу гајдобранског атара, правцем југ-север, пружа

се типична фосилна долина, некадашњи ток реке Јегричке

(види: Прилог 3). Ова долина се пружа од Товаришева, преко

старих Парага, Силбаша и даље према Деспотову  где се спаја

са горњим током реке Јегричке. Коритом ове речице, почетком

XIX века ископан је канал у коме је донедавно било воде, али је

сада без икакве хидролошке функције. Ова фосилна долина је

најтипичнија у делу гајдобранског атара, јер се дубоко усекла у

лесну подлогу и са бочном ерозијом се проширила и до 300 m.

Река Јегричка је обележена на свим старим картама од XVI до

почетка XX века, као и река Мостонга, двадесетак километара

западније, али која има обрнути ток од тока реке Јегричке – од

севера према југу. Изнад левог рамена долине пружа се стари

пут Бач–Силбаш–Петроварадин, и то ивицом скоро вертикалног

одсека, који је за један до један и по метар виши од поменуте

долине. Овај одсек се даље пружа према гајдобранском па-

шњаку, југозападно од Гајдобре, правцем запад–исток, на ду-

жини од око 4 километра, пресецајући данашњу Улицу

патријарха Павла и пругу Гајдобра–Бачка Паланка. Овај одсек,

као геоморфолошки облик, настао је флувијалном ерозијом, од-

носном поткопавањем воде, али постоји могућност да је и тек-

тонског порекла, с  обзиром на то да је уочена велика пукотина

у Улици патријарха Павла, која пресеца бетонски тротоар, зид

једне куће, а даље на исток, према бачкопаланачкој прузи, пре-
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сеца и неке друге грађевинске објекте који су урушени (види:

Прилог 4 и 4-а). Од тог одсека па према југу и југоистоку, односно

према Новој Гајдобри, терен је нижи за око два метра и благо се

спушта према Бачкој Паланци. На домаку Бачке Паланке уочава

се такође један велики стрми одсек па затим алувијална тераса

са надморском висином од 81 m. Дунав је, очигледно, у целом

свом току испрао лес, остављајући флувијални акумулативни

материјал из чега се може закључити да је он имао свој ток три

километра северније у последњој плеистоценој фази, када је

ветар навејао највише леса у панонској области. 

Хидрографске одлике

Гајдобра је од Дунава удаљена око 15 km, и то је најближи во-

дени ток у данашње време. Напред је речено да је Гајдобра, као

старо насеље, лежала на изворишној челенци реке Јегричке, тј.

на два њена крака, и то: један од Товаришева према Деспотову

и други од Обровца према Челареву, Маглићу и Силбашу. Непо-

средно после отапања ледника било је више мањих речних лу-

кова који представљају напуштене речне токове Дунава.

Бранислав Букуров помиње реке Бегу и Вугу, које с пролећа

имају максимум воде, а иначе су забарене (Б. Букуров, исто, стр.

36). Претпостављамо да је речица Вуга протицала између

Гајдобре и Нове Гајдобре и да се уливала у Бегу источно од да-

нашње бачкопаланачке пруге. Ова речица има плићу, али про-

странију долину, коју  је често плавила иако је њено корито било

каналисано.

Од Товаришева према Деспотову некада је протицао главни крак

реке Јегричке, који је почетком XX века каналисан, али као што

је и речено, ова речица оставила је веома уочљиву фосилну

речну долину. Нешто источније од ове речице наилазимо на још

три мање и плиће речне долине, које се пружају паралелно са

фосилном долином Јегричке, а једна од њих је и Силбашка бара,
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код Макишта. Трећа речица на западном делу атара пружала се

паралелно са Улицом Мира Попаре, пресецала друм и уливала

се у пространу депресију (некадашњи парк) и настављала свој

ток према бари иза Улице Сутјеске. Река Бега је имала своје из-

вориште код Обровца, где носи назив Бегеј или Јовића бара.

Њен ток је ишао правцем запад–исток, и то у два крака: јужно

од насеља, код старог пашњака, а онда се у тзв. Мостарској

бари стапала у један водоток, који је иза данашње бачкопала-

начке пруге променио правац свога тока, текући према Бачкој

Паланци, мењајући затим  смер, када прави велики лук према

Челареву и скреће према Маглићу, а од Маглића према тзв.

Црногорској бари, где се улива у тзв. Силбашку бару или Кривају,

на источној страни гајдобранског и западној страни силбашког

атара (види: Прилог 5). Од свих наведених водотока, једино је

речица Бега у хидролошкој функцији. Ова речица је по свој при-

лици пресекла ток Јегричке северно од Обровца и Товаришева

и увукла га у свој слив. Овакав облик преузимања вода јаче реке

из другог, слабијег слива назива се пиратерија. Ширина долине

ове реке је између 200 и 250 m. Интересантно је да су сви водо-

тоци на западном делу гајдобранског атара имали ток правцем

југ–север, за разлику од токова Дунава, Тисе и Мостонге, чији

токови имају обрнути правац север–југ, што је, по нашем миш-

љењу, проузроковно нагибом терена и пешчаним гредицама,

које су усмеравале ток ових речица. Корито речице Беге је ка-

нализовано и напаја се водом из канала Бач – Бачки Петровац,

али је та вода загађена и није подобна ни за какву употребу. Ши-

рина овога канала је око 6 m, а дубина 1,5 m. Дуж ове речице на

многим местима обрушила се обала и створени су одрони који

су зајазили ток воде (види: Прилоге 6, 6-а, 6-б, 6-ц).

Све фосилне долине, баре и већине канала и корита зарасли су

барско биље, које спречава нормалан ток воде. На појединим

местима водотоци су потпуно зајажени што ојачава бочну еро-

зију и акумулацију муља, песка и разноврсних барских трава,

као и отпада који се баца на појединим местима. 
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Колико су ове речице некада биле моћне зна се из податка да

су делови атара између Гајдобре и Нове Гајдобре у више на-

врата били потопљени, па је тада  железничка пруга била једина

веза између ова два села. 

Канал Бач – Бачки Петровац, удаљен од Гајдобре око 3 km, има

значајну улогу у одводњавању и исушивању поплављених те-

рена, али треба имати у виду да од 1965. године водостај Дунава

није прелазио критичну тачку од 8 m. Исто тако, у последње

време и подземне воде немају интензитет као ранијих година.

Њихов ниво за последњих десетак године не прелази 6 m ду-

бине, што се може видети на отвореним бунарима. Овако низак

ниво подземних вода је у вези са много мањом количином пада-

вина на подручју Алпа, средње Европе и Карпата и не треба га

доводити у везу са водостајем Дунава, јер пораст водостаја Ду-

нава утиче на пораст подземнх вода најдаље један километар

од матице. 

Што се тиче Дунава, нама најближе реке, средњи водостај има

теденцију снижења, а максимални повећања. Највећа теденција

снижења се показује на водомеру Богојево (62 сm), а најмања

код Илока (22 сm). „Могло би се закључити да се на овом сек-

тору у задњих 45 година нешто дешава“ (Сто година рада Во-

допривредне организације Бачке Паланке, 1973,  стр. 70). Иако

се помињу различити разлози за ову појаву не може се ис-

кључити могућност тектонских покрета дуж корита Дунава. У

истом тексту (стр. 69), наводи се и следеће: „Уочљиво је да се

време које је потребно да се појави нови ‘апсолутни’ максимум

повећава, али је забрињавајуће што сваки нови рекордни водо-

стај све више превазилази претходни. Ако би се овако наста-

вило, морали бисмо ми или следеће генерације очекивати нови

‘апсолутни’ максимум, који би код Илока могао достићи 900 сm,

те такав водостај не би издржали нови реконструисани насипи.“ 

370 Милован Бошковић



Подземне воде

Воде које се налазе испод површине земље (тла) у науци се на-

зивају подземне воде, где спадају и артеске, али у стручној ли-

тератури је уобичајно да се под појмом подземних вода

подразумевају воде прве издани (фреатске воде), док се остале

воде које леже на дубљим слојевима и које су под притиском на-

зивају артеске воде. Без обзира на различите поделе и схватања

подземних вода, било да су фреатске, минералне, термалне или

артеске, ми ћемо се придржавати опште дефиницији, општег

појма подземних вода које су испод површине тла. Будући да се

Гајдобра налази на лесној тераси, чија је моћност на овом под-

ручју 6–8 m, просечан ниво прве издани је око 6 m. Гајдобра и

њен атар немају посебне, цевасте бунаре (пијезометре), па се

поуздано не може измерити годишње или вишегодишње коле-

бање нивоа подземних вода. Ипак, на основу расположивих по-

датака и ретких мерења на отвореним бунарима, могу се

утврдити максималне вредности нивоа подземних вода на

ширем подручју Гајдобре, којe износе 0–2 m од површине зем-

љишта. Висок водостај подземних вода забележен је 1955, 1956,

1960, 1966, 1970. и 2001. Године, када су биле поплављене

скоро све депресије у атару и неки делови насеља (подруми,

баште, локални канали итд.), а претила је и опасност да се

сруше многе куће направљене од набоја. Последњих петнаестак

година ниво подземних вода је нижи, па чак и испод нормалних

вредности, што неки приписују утицају канала Бач – Бачки Пет-

ровац, али је мерењима утврђено да високе воде Дунава или

овога канала не утичу на ниво подземних вода. „Тачна граница

утицаја водостаја Дунава се не може одредити, али у стручној

литератури се сматра да се директни утицаји високих водостаја

Дунава осећају најдаље до на један километар од насипа на ње-

говој обали. Бунари ближи насипу показују да је ниво подземних

вода под директним утицајем водостаја Дунава, док се на буна-

рима, који су лоцирани даље од насипа тај утица не осећа...“

(инг. Сима Ивковић, „Површинске воде“, Монографија водопри-

вредне организације „Дунав“  1973, стр. 84). 
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Напоменуто је да се преко површинских и текућих вода у Панон-

ску низију слива највећа количина вода у Европи, што би се

могло рећи и за подземне воде. Већа количина падавина у виду

киша или снега, код нас и у средњој Европи, на подручју Алпа и

Карпата, битно утичу на ниво подземних вода, посебно фреат-

ских. Уколико се поклопи процес топљења снега и ледника на

Алпима и Карпатима са повећаним падавинама у нашем под-

ручју, подземне воде расту и избијају на нижим теренима, и то

обично крајем марта, у априлу и мају месецу. Ако се у овим ме-

сецима земљиште презасити влагом, вода избија на површину

тла или у виду извора на стрмим одсецима леса и улива се у

фосилне долине и депресије или плави плиће површине. Овај

процес подсећа на болсоне, где се воде упијају у порозни лес и

процеђују избијајући на површину нижих делова терена. Један

такав извор евидентиран је на северној страни баре код гробља,

а два испод летњег пута Гајдобра–Обровац, око стотину метара

западно од села, која су се сливала у бару (леви рукавац реке

Беге). Ранијих година са високим нивоима подземних вода

овакви извори су били чешћи у кориту реке Беге на западној

страни пашњака. 

Свака кућа у Гајдобри имала је један до два копана (отворена)

бунара, а у атару села било их је више од двеста. Сада је

највише њих затрпано. Данас многи бунари у селу служе као

септичке јаме, па вода ове издани није за употребу, јер је зага-

ђена фекалијама и отровним хемикалијама.  И други издан на

дубини од 30 до 40 m, такође је хемијски и бактериолошки зага-

ђен, па ни та вода није за људску употребу. У току године на

гајдобранско обрадиво земљиште баци се најмање 150.000 kg

вештачког ђубрива и око 3.000 литара хербицида и то временом,

упијањем вода са земљишта, делом долази и до прве и друге

издани. 

Поред бара и канала, који су зарасли у барско биље, бачена је

већа количина разног отпада, па тако површинске воде и воде

из прве издани нису ни за какву употребу. Бара иза Улице
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Сутјеске је затрпана, а својевремено је, према грубој процени,

акумулирала око 40 до 50 хиљада кубних метара воде. Исто тако

затрпана је бара код железничке станице, на којој је до скора

била велика депонија смећа. Баре у „парку“ су такође затрпане

акумулативним материјалом: смећем, растињем и сл., што у слу-

чају високих подземних вода може угрозити ниже терене у атару

и стамбеној зони. 

Квалитет површинских и подземних вода разврстан је у четири

класе. У воде прве класе спадају природне воде које се директно

или после дестилације могу користити за пиће. У воде друге

класе сврстане су воде подесне за купање или за пиће после

коагулације, филтрирања и дезинфекције. Воде треће класе

могу се употребити само за наводњавање, а воде четврте класе

могу се употребљавати за наводњавање само после посебне

обраде. На подручју јужне Бачке не постоји површински водоток

који би могао бити сврстан у прву класу. „Хемијско загађење

воде Дунава достигло је већ такав степен да се то већ повре-

мено осећа и на рибама. Није редак случај, с јесени и зими, да

се смуђ и манић осећају на фенол. Исто тако се на неким ме-

стима (преливи, вирови) повремено могу приметити пенушање

воде, што указује на присутност детерџента“ (С. Ивковић, По-

вршинске воде, стр. 75). 

Исто тако, канал Каравуково – Бач – Бачки Петровац је скоро по-

тпуно загађен, као што су загађене и забарене речне долине,

чије воде припадају четвртој класи по загађености. Канала Ка-

равуково – Бач – Бачки Петровац је уз обале зарастао трском, а

дебљина муља и другог талога је око један метар. 

Велики проблем за Гајдобру, као и за ширу околину, представља

недостатак квалитетне воде, односно воде за пиће, па многе по-

родице купују већ прерађену воду. 
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Артеске воде

Јужна Бачка, па самим тим и Гајдобра, има артеску воду на целој

површини, с тим да ужи појас уз Дунав има позитивну артеску

воду, док подручја на лесној тераси имају субартеске бунаре.

Ови бунари добијају се дубоким бушењем слојева седиментних

стена. Вода до које се доспе бушењем до дубине од две стотине

и више метара избија под притиском на саму површину или до-

спева до нешто нижег нивоа, као субартеска вода, која се онда

посебним пумпама, под притиском убацује  у водоводну мрежу.

Највећи притисак артеске воде је уз Дунав, где ова вода избија

изнад површине земљишта, а идући даље од Дунава слаби и

доспева два до три метра испод површине. Гајдобра је 1957. го-

дине, међу првим насељима у општини Бачка Паланка, имала

субартески бунар, ископан код основне школе, да би у каснијем

периоду била избушена још три бунара.  

На једној бушотини, четири километра западно од Гајдобре, код

некадашњег хмељишта, пронађена је на дубини од 600 m тер-

мална  вода, чија је температура око 600 С. Ова бушотина је за-

творена, али остаје као доказ да на дубљим бушотинама има

топле и здраве воде која би се под одређеним условима могла

користити за грејање стамбених објеката, као и за пиће.

Клима

Клима је значајан фактор за живот неког подручја – људи, биљ-

ног и животињског света, затим, састава земљишта, геоморфо-

лошких облика рељефа итд. Имајући у виду поменути податак

да је Гајдобра скоро подједнако удаљена од крајње тачке север-

ног пола и од екватора, њена клима је умерено континентална

са изразито наглашеним годишњим добима, мада нека места на

истој или приближно истој географској ширини имају блажу и

влажнију климу, због утицаја океана, рељефа, вегетације, инсо-

лације, геолошког и педолошког састава земљишта итд. 
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У ранијим геолошким епохама наше подручје је имало много

топлију климу – тропску и суптропску – о чему сведоче фосилни

остаци неких морских и копнених животиња. 

У периоду који називамо леденим добом, које је трајало око ми-

лион година (плеистоцен), а завршило се пре око двадесет хи-

љада година, у интерглационалним периодима клима је за 5–60

С била топлија од просечне данашње. Милутин Миланковић у

свом природном календару истиче да је у периоду од десет до

осам хиљада година пре нове ере на овим подручјима клима

била још хладна. У периоду од осам до пет хиљада година пре

нове ере клима је бил топлија и сувља, а у периоду од пет до

две и по хиљада година пре нове ере она је најтоплија од краја

леденог доба до данас. У периоду од 2500. до 800. године пре

нове ере опет наилази период хладне климе, а од 800. пре нове

ере па до X века нове ере клима је влажнија. После X века

клима је скоро уједначена са данашњом (ови подаци су кориш-

ћени из билтена „Пољопривредна основа општине Бач“, Рајко

Јуришић, 1978, стр. 1). 

Интересантни подаци су изнети у монографији „Сто година рада

на уређењу вода Бачкопаланачке водне организације“ (1973,

стр. 12) Ч. Милованова, где је, на основу разних записа и бе-

лешки од 989. године па све до 1865. године, утврђено да су 83

године су забележене као сушне, а од 1193. године па до 1830.

године свега 19 година су забележене као влажне. Према овим

извештајима који немају никакве метеоролошке параметре, већ

су само узгредни опис стања у деловима Панонске низије, на

сваку четврту сушну годину дође једна кишна. 

Треба истаћи да је годишњи просек падавина на нашем подручју

675 mm/m2, док се о кишним периодима излучи преко 900 mm/m2

годишње, а у сушним свега 450 mm/m2. По једном документу Во-

допривредне организације Дунав из Бачке Паланке, на овом

подручју је година 1955.  била најкишовитија, са 910 mm/m2, а

најсушнија је била 1961. Година, са свега 410 mm/m2. Највиша
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количина падавина у Новом Саду (годишњи максимум) износила

је 2001. године 990 mm/m2, а максимални минимум је био 287,8

mm/m2, забележен 2000. године. Већ 2012. године количина па-

давина за подручје Новог Сада и околине износила је 482

mm/m2, а 2017. године 510 mm/m2 (Метеоролошки годишњак,

Нови Сад, Интернет), што значи да је у периоду 2012. до 2017.

године падавина било мање од просечних вредности за 153

mm/m2, односно 55 mm/m2. 

У Метеоролошком годишњаку Београда, који располаже са оби-

љем метеоролошких података, нашли смо средње вредности за

два периода мерења 1961/1990. године и 1981/2010. године. У

првој фази мерења утврђена је средња месечна и средња го-

дишња сума падавина, и то 576,8 mm/m2 годишње, а у другој

фази измерена је вредност од 647,3 mm/m2, с тим да је 2000. го-

дина била екстремно сушна са 287,8 mm/m2, а од 1945. године,

то је истовремено била и најтоплија година са просечних 13 оС.

Најхладнија година је била 1956. са просечном температуром од

9,5 оС. 

„Ћуд нашег тзв. континенталног климата је врло варљива. Сме-

њују се сушне и кишовите године са серијама врло хладних и

врло благих зима, жарких и свежих лета, али је законитост тих

појава, на бази до сада расположивих података и метода, веома

тешко утврдити. И тако је човек овога подручја на вечитом

фронту према водама – било да их је превише, било да их је

премало. И то што се сада појављује као  ‘проблем вода’ у овој

средини појављивало се без сумње и у прошлости. Орографија,

клима, па и режим природних вода нису се у бити изменили. А

човек овога краја одувек је живео на води, од воде, али се зато

морао борити за воду и против воде“ (проф. инг. Миленко

Марјанов, Монографија „Стогодишњица рада Водопривредног

друштва Дунав“, стр. 81).

У извештају Хидрометеоролошког завода Србије (Интернет) види

се да је средња годишња температура 2017. године (12,6 оС) по-
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расла у односу на средњу годишњу температуру измерену 1980.

године (8,9 оС). Исто тако, смањена је количина падавина са 578

mm/m2 (1980. године) на 482 mm/m2 (2012. године) и 510 mm/m2

(2017. године). По извештају Метеоролошке опсерваторије, најто-

плија година је била 2000. са средњом температуром од 13 оС.

Најтоплији дан на подручју Новог Сада био је 24. јул 2007. Го-

дине, када је измерена апсолутна максимална температура од

41,6 оС, док је најнижа температура од -30,7 оС (максимални ми-

нимум) забележена 24. јануара 1963. године. 

Када се погледају подаци о просечној годишњој температури,

према Метеоролошком билтену Хидрометеоролошког завода из

Новог Сада, види се да је просечна годишња температура у пора-

сту. То можемо поткрепити са још неколико података. Тако је 1950.

године просечна температура била 6.2 0С, 1970. године  9 0С,

1980. година 8.9 0С,  а 2017. године  12.6 0С. 

У студији организације Међународне поларне године, где је уче-

ствовало више хиљада научника из целог света, закључено је

да се због глобалног загревања Земље лед на Арктику и Антарк-

тику топи брже но  што се мислило. „Имамо податке о проме-

нама струја океана, што би могло да изазове драматичне

последице у килматском систему у целом свету. Повећање

нивоа мора и промене температуре изазване топљењем леда,

такође наговештавају климатске промене широм света“ (из сту-

дије организације Међународне поларне године, преузето из

дневног листа „Политика“  од 14.08.2018. године).

Средње дневне вредности температуре ваздуха мере се у 7, 14

и 21h и израчунавају се по једначини t. Тако, на пример, ако се

у 7h измери температура од 10 оС, у 14h 30 0С, а у 21h 10 оС,

онда је средња дневна температура .

На овим просторима падавине се излучују у виду кише, снега,

града, магле и росе. Распоред падавина по месецима погодује

развоју биљних култура јер се највише кише излије током марта, 
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априла и маја месеца када се обавља сетва. У зимском периоду

обично пада снег, али у последњих неколико година на нашем

подручју је било врло мало снега испод мерене вредности од 0,1

cm. Дешава се да у току лета падне град са кишом, који се зове

суградица, као и „суви“ град који наноси огромну материјалну

штету. Ранијих година екстремне падавине у виду града (крупе,

туче...) појављивале су се једанпут у периоду од 8 до 11 година,

а како видимо из података о падавинама од 1997. године па до

2018. године, дакле у периоду од двадесет година није било

града јачег интензитета, што се може приписати организованој

противградној заштити. Међутим, крајем јуна 1997. године

градне ракете нису много помогле, јер је тога дана град потпуно

уништио летину на две трећине атара и нанео велику мате-

ријалну штету на грађевинским и другим објектима. 

Инсолација (осунчавање) има посебан значај за вегетацију, па и

за живот људи. Наша област са истом или са приближно истом

географском ширином има инсолацију која траје у просеку

дневно 5,47 часова. 

Ветрови који настају као последица разлике барометарског при-

тиска између северног европског и азијског копна и Атланског

океана и Средоземног мора условљавају правац кретања ваз-

душних маса било са копна или са Атланског океана или Сре-

доземног мора. Ова ваздушна кретања у виду ветрова прелазе

лако преко Панонске низије, као северозападни, западни и се-

верни ветрови. Ова група ветрова потиче из зоне великог баро-

метарског притиска изнад Атланског океана, Алпа  и северне

Европе. Крећу се према месту нижег барометарског притиска и

по интензитету спадају у најјаче и најмоћније ветрове чија је

највећа брзина 2 до 3 m/sec. Барометарски максимум се фор-

мира и у источној Европи када се ваздушне масе крећу према

Средоземном мору. Делови ових ваздушних маса пролазе кроз

Ђердапску клисуру и често (нарочито у пролеће) трају и по де-

сетак дана. Познати су као кошава. 

378 Милован Бошковић



Јужни и југозападни ветрови се формирају изнад Средоземног

мора, доносећи падавине у виду пљускова. Они су најслабији

по интензитету. Понекада се изнад нашег подручја, нарочито

лети, јављају и јака циклонална кретања ваздуха. Ови ветрови

се у неким деловима света појављују у виду веома јаких ветрова

као што су торнадо, тајфун, ураган и оркан. Ови ветрови огромне

снаге настају у пределима ниског ваздушног притиска и имају

вртложасто кретање око средишта циклона. На нашим просто-

рима такви ветрови су врло ретки због мањих разлика у притис-

цима, али се понекада појаве у виду мањих вртлога слабог

интензитета. Брзина ветрова, како је већ речено, у просеку из-

носи 2 до 3 m/sec, док олујни ветрови који се ређе јављају и то

обично лети, у јулу и августу месецу, имају нешто већу брзину и

снагу.

Педолошки састав земљишта

Јужну Бачку и Војводину у целини одликују разнолики типови

земљишта, који су условљени климом и рељефом. 

Гајдобра је насеље које се налази на лесној тераси, на просечној

надморској висини од 86 m. Лес је, дакле, матични супстрат, на

којем се временом формирао слој ливадске црнице карбо-

нантне, која се простире јужно и северно од линије Челарево–

Обровац, а са мањим оазама досеже све до Оџака. Линија

Оџаци–Лалић–Деспотово – Бачки Маглић чини северну и за-

падну границу ливадске црнице. Између Гајдобре и Нове

Гајдобре, у фосилним долинама речица Беге и Вуге, простире

се већа оаза деградиране ливадске црнице, око 80 ha, са сла-

тинастим флекицама на местима где је у току високих темпера-

тура испаравала вода, а таложиле се различите соли и до два

метра испод тла, а у време повећења нивоа подземних вода оне

су избијале на површину. У једном делу гајдобранског атара, ис-

точно од насеља (потез Црногорска бара) као и ободним дело-

вима других бара и мањих депресија формирала се ливадска
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црница безкарбонантна (око 15% од укупне површине атара),

која је настала простирањем лиснате шумске простирке, када

се ослобађа угљендиоксид и заједно са водом ступа у реакцију

са калцијум-карбонатом (СаСО3) стварајући калцијум бикарбо-

нат (Са(HCO3)). Овај процес је трајао више хиљада година, што

указује на то да су делови гајдобранксих атара били под листо-

падном шумом. 

Ливадска црница карбонантна, која заузима око 85% гајдобран-

ског атара, најплодније је земљиште са слојем хумуса, земља-

стог остатка иструлелих биљних и животињских тела. Слој

хумуса допире и до 40, па чак и 80 сm дубине, што повећава

њену плодност и олакшава технику обрађивања. Поред тога, ово

земљиште је обогаћено азотом, фосфором и калијумом, као и

другим минералима неопходним за развој биљних култура. 

Последњих година земљиште се обогаћује минералним и

стајским ђубривима па је, понекад, тешко разликовати ова два

типа земљишта. 

Агрохемијским и агротехничким мерама поправљају се и други

типови земљишта, па је данас веома мало површина које се не

обрађују, а то су углавном баре и ископи из којих се користила

земља за изградњу кућа набијача и других грађевинских

објеката. 

Дебљина хумусног слоја на подручју катастарске опшине

Гајдобра је доказ да ово подручје није плављено и да је било

богато степском вегетацијом и листопадним шумама, које су по

колонизацији немачког становништва 1764. године постепено

крчене и претварене у веома плодне оранице. 

У проучавању физичко-географских особина Гајдобре и њене

околине, треба поменути и антропогену геоморфологију, која

проучава вештачке облике створене у рељефу радом човека.

На нашем подручју то су локални канали, чија је укупна дужина

око 37 km, насипи уз пруге и путеве, ископи односно баре и све
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што чини надградњу датом рељефу, па стога Гајдобра и њено

подручје имају изражене антропогеоморфолошке облике од

којих су многи, као на пример ископи и локални канали, потпуно

запуштени, а на неким местима (ископима) направљене су де-

поније смећа.

* * *

Овим радом покушали смо да предочимо веома динамичну гео-

лошку проплост и друге природне појаве и процесе у Гајдобри и

ширем подручју, иако нисмо користили све прикупљене податке

сматрајући да би у овом облику текста били сувишни и непо-

требни. Исто тако, на основу расположивих података и мерења

нисмо доносили неке опште закључке, као на пример о по-

већању температуре, јер сматрамо да је посматрани период

веома кратак да би се доносили неки општи закључци. Циљ нам

је био да нашим читаоцима пружимо оквирну слику природних

и физичких одлика Гајдобре и ширег подручја. 

ПРИЛОЗИ:
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Прилог 1 – Хронологија геолошке историје земље (са Природно-матема-

тичког факултета, Нови Сад)
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Прилог 2 – Скица геоморфолошких облика Бачке (по Браниславу Букурову)

Прилог 3 – Карта из 1769. године на којој се види река Јегричка северно

од Гајдобре
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Прилог 4 – Померање тла на одсеку у Улици патријарха Павла

Прилог 4-а – Одсек који се види на профилу Улице патријарха Павла.
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Прилог 5 – Карта Бачке из 1792. године, на којој се виде речице Јегричка,

северно и Бега јужно од Гајдобре
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Прилог 6 – Забарени профил корита Беге, јужно од старог пашњака

Прилог 6-а – Каналисани ток Беге обрастао барским растињем
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Прилог 6-б – Каналисани ток Беге јужно од православног храма
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Прилог 6-в – Загађени каналисани део речице
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Благоје Симов Бабић, Београд

ХЕРЦЕГОВАЧКА ПАМЕТ

Памет или бистрина?

Око подне сам, у јулу 1962. gодине, стигао на сплитску плажу

Шпинут. Што јест,  јест лепо је гледати плаву пучину из које у

даљини вире суре литице. Призор као на сликама Пеђе

Милосављевића. Упалио звиздан. Народ хрли у воду. Ја заузео

место под тамарисом. Оно да је неки хлад, и није. Али је ипак

боље него се пећи на сунцу. 

„Што губиш вриме, шјор?! Видиш како сви други уживају у

мору“, укори ме мештанин професор Јошко Тудорић-Гемо.

„Шјор профешур, мору свака част. Као што знаш, ја сам

Херцеговац. Ми Херцеговци следимо изреку `Хвали море, држ`

се краја`.“

„Одавно слушам како Херцеговце хвале да су паметнији

од осталог народа. Веле да то дугујете шкртости природе. Да

бисте опстали на херцеговачком кршу, морали сте вековима да

се довијате, да девет пута размислите како употребити оно што

сте успевали да откидате од шкрте природе.“ 

Ово објашњење о пореклу херцеговачке памети нашао

сам на више места, укључујући дела Јована Цвијића,

Владимира Дворниковића и других. Оно ме прогони до

данашњег дана.

Памет је природно својство, а мудрост стечено. Мудрост

је вештина коришћења сопствене памети која се временом

научи. Истини за вољу, мени је увек годило, а и данас ми годи,

кад чујем похвале херцеговачкој памети и мудрости. Међутим,

сами Херцеговци су дали довољно повода за сумњу у

херцеговачку памет и мудрост. То су несреће које су Херцеговци

сами себи наносили вечитим поделама, радећи о глави једни

другима, а то значи сами себи. Очигледно су их издавали и



памет у мудрост. Дело пуковника Југословенске народне армије,

доктора историје Сава Скока „Крваво коло херцеговачко“ је

споменик управо херцеговачкој лудости. Ко год прочита то дело,

упита се:

„Боже, како је толико лудости могло стати у тако малу

земљу?“ 

Главни разлог свих несрећа Херцеговаца је што нису

имали своје државе. Није постојала снага која би стварала и

одржавала унутрашњи поредак и штитила друштво споља.

Херцеговина је вековима била слободно ловиште које је

претварано у опште разбојиште.  

Порекло бистрине 

Ја радије говорим о бистрини и довитљивости

Херцеговаца. Она је неспорна. О томе сам шире писао у књизи

Поход црвеног лаписа (Благоје Симов Бабић, Поход Црвеног

лаписа, књижара „Корисна књига“, Београд, тел. 060-3463-072;

011-3463-072). Овде ћу само напоменути неке од главних

чинилаца херцеговачке бистрине. То су: искључивање

родоскврнућа, природни начин живота и историјска судбина. 

Не спорим да је рвање с ненаклоњеном природом

принуђивало Херцеговце да размисле девет пута пре него што

одлуче како ће употребити оскудна средства којима су

располагали. Вероватно је тачно да је то један важан разлог који

је допринео њиховој способности довијања. 

Али, ништа мање важан разлог је историјска судбина

Херцеговине. Она од петнаестог века није имала своју државу.

Вековима је била под окупацијом далеко надмоћнијих освајача

који су јој трајно били непријатељски – Турска и Аустроугарска.

Турска, која је „пет векова“ владала Херцеговином, била је

непријатељска према хришћанима – православцима и

католицима, а није била особито издашна ни према домаћој

мухамеданској сиротињи. Аустроугарска је била изразито

непријатељска највише према православцима, па потом према
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мухамеданцима. Ни према католичкој сиротињи није била

дарежљива. Ослањала се на католике „куфераше“, које је

доводила са стране као средство за управљање домаћим

живљем свих трију верских заједница. 

Дакле, домаћи живаљ је био без икакве сопствене

заштите, па и без своје организације, без свог школског система,

без јавних гласила или културних установа.  Да би опстао у

таквом окружењу морао је да се довија, то јест, како се говорило,

да пролази између капи. Навешћу само неколико примера.

Отпор туђем цару (из књиге Поход црвеног лаписа)

Мићо и Илија су били, како се у Херцеговини вели, први

рођаци. 

Мићов отац Стеван и Илијин отац Аћим били су рођена

браћа, најмлађи од осам синова Мића Старијег. Можда су се

због тога увек лепо слагали и дуго живели заједно. Оба су уче-

ствовала у Херцеговачко-босанској буни против Турске  из 1875.

Стеван, шест година млађи од Аћима, учествовао је и у буни

против Аустро-Угарске 1883. У Источној Херцеговини био се про-

чуо као један од дванаесторице која је покренула буну против

новог освајача. Аћим је био посебно чувен по томе што је смат-

ран најлепшим делијом у источној Херцеговини, што му је пре-

шло и на потомке свих поколења.   

Братска слога Стевана и Аћима пренела се и на њихове

синове Мића и Илију. Томе је допринело и то што су били при-

ближно исте доби. Илија је рођен 1879, а Мићо 1881. Упамћено

је да је између њих дошло до спора само једанпут. Нису могли

да се сложе коме је припадала Сардинија – Италији или Фран-

цуској. 

Заједничко обојици био је отпор према Аустроугарској.

Ковали су планове како да јој науде. Једне ноћи одлуче да раз-

оружају стражара на улазу у Касарну коју су на Планој подигли

Аустро-Угари ради надзора над границом према Црној Гори.

Одабрали су ноћ без месечине. Успели су да се непримећени
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привуку на домак улаза у Касарну. Приметили су да стражар

спава, а да је пушку обесио о грану великог ораха у дворишту

Касарне. 

По претходном договору, Мићо, који је био грађен као бок-

сер тешке категорије, укркио је Илију, тада мршавог двометраша.

Унео га је на раменима под орах, како би могао да дохвати

пушку. Пошто је Илија неприметно узео плен, Мићо га је изнео

на раменима из Касарне.

Браћа стричевићи нису имала прилике да дуго славе свој

успех. Из аустроугарског суда у Билећи стигао је позив уз оптуж-

ницу да су осумњичени да су укрaли пушку из Касарне на Пла-

ној. Мићо и Илија нису имали друге. Отишли су у Суд. То су

учинили, разуме се, с великим  страхом, јер су знали да ће им

судити „куфераши“, то јест аустроугарски чиновници – дошљаци,

римокатолици, доведени у Херцеговину и Босну као ослонац

освајача. Али, иако нису имали адвоката, доскочили су судији

„куферашу“. Ишло им је на руку што је наказна царевина, „там-

ница народа“, имала једну врлину. Поштовала је своје законе. 

По закону Аустроугарске, верска заклетва је сматрана ап-

солутним доказом. То су знали Мићо и Илија. Кад им је судија

„куфераш“ прочитао оптужбу да су из Касарне на Планој украли

пушку, они су је одлучно одбацили. „Куфераш“ је из свог писаћег

стола извадио Свето писмо, које је, пошто се ради о оптуженим

православцима, морало бити на ћирилици. Затражио је од

обојице да се с руком на Светом писму закуну да нису украли

пушку. 

Први је руку на Свето писмо ставио Илија и заклео се:

„Кунем се у крсну славу, Светог Лазара, да својом ногом

нисам ни крочио у двориште Касарне.“ 

Потом је Мићо ставио руку на Свето писмо и заклео се: 

„Кунем се у крсну славу, Светог Лазара, да својом руком

нисам ни додирнуо пушку.“ 

Судија „куфераш“ је тешка срца морао да уважи заклетве

и да Мића и Илију ослободи оптужбе.

Овај подвиг „Тате“ и „Ћика“ у Селиштима је радо преприча-

ван. Али, није извесно да ли су они први изиграли злоћудну ца-
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ревину. Истоветан подвиг извели су заједнички један Бабић и

један Авдић, чија имена нису упамћена. 

Како ни мухамеданцима, као ни православцима, Аустро-

угарска није била на срцу, два рођака, по заједничком претку Ва-

силију Бабићу, одлуче да војно ослабе освајача. И они су ноћу

узели оружје из Касарне на Планој. 

Но, и они беху позвани на суд „куфераша“ у Билећи. И они

су искористили приврженост злочиначке државе сопственим за-

конима. 

Посао судије „куфераша“ био је сложенији у овом случају.

Морао је да на судијски сто изнесе Свето писмо на ћирилици,

због оптуженог православца,  и Куран, због оптуженог мухаме-

данца.

Пре уласка у судницу разноверни рођаци су се припре-

мили за одбрану. Разменили су капе. Православац је устакао

фес, а мухамеданац заврату с крстом и четири слова „С“ на те-

мену. 

Пошто је прочитао оптужницу, „куфераш“ затражи од оп-

тужених да се изјасне. Оба су одбацила оптужбу. Потом их је „ку-

фераш“ позвао да се закуну да говоре истину.

Први је прозван Бабић који је имао фес на глави. Судија

му је наредио да стави руку на „Куран“ и да се закуне. Бабић је

то лака срца прихватио:

„Кунем се да нисам учествовао у крађи оружја. Ако лажем,

нека ми се џомбосају и Мека и Медина и пророк Мухамед

заједно с њима.“ 

Потом је прозван Авдић. Како је носио православну капу

заврату, наредио му је да стави руку  на Свето писмо на ћири-

лици и да се закуне. Авдић је то лака срца прихватио:

„Кунем се да нисам учествовао у крађи оружја. Ако лажем,

отишли да Бог да  у џехенем и Цариград и Јерусалим и Исус

Христос заједно с њима.“

Чувши тако тешке заклетве, „куфераш“ се уплашио и оба

оптужена ослободио оптужбе. 
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Буди друг!

Вештина довијања Херцеговце никад не напушта. Ево

једног примера с Петловог Брда у Београду. 

„Морам нешто да те замолим“, довикну Павле Јовану на

излазу из зграде.

„Нема те ствари коју ја не бих урадио за свог драгог суседа

Павла. Чим испратим сарадника из установе, похитаћу до тебе

као без душе“, одврати Јован и настави да граби ка аутобуској

станици како би испратио свог посетиоца.

Павле и Јован су становали у истој згради, на истом улазу,

Павле  у приземљу,  Јован у поткровљу. Били су више него

добри суседи. Кад год би се срели, а то се дешавало скоро

свакодневно, увек би попричали. Највише их је повезивало то

што су Павле и Гаврило, Јованов отац, били на победничкој

страни братоубилачког рата. И Павле и Гаврило су били

првоборци. Тиме су се обојица поносила. Обојица су користила

сваку прилику да се Јовану похвале како су учествовали у

револуцији. То је на њега остављало утисак толико снажан да је

пожелео да и он има своју револуцију. Посрећи му се да му се

жеља испуни.

Јована је на студијама затекла „студентска револуција“.

Ивер паде поред кладе. Од оца је научио да је „револуција

величанствена ствар“. Дао се у борбу против „црвене

буржоазије“. Чак је и ноћи проводио у ходницима Београдског

универзитета, који би назван „Црвени универзитет Карл Маркс“. 

Али, Јована стиже неумитни економски закон: све има

цену и свака цена мора да се плати. Тако би и са Јовановим

револуционарним заносом. Укњижила Удба да је „идејно

застранио“. С још неколико „револуционара“ доби тронедељни

бесплатни пуни пансион. На срећу, није био подвргнут

револуционарном преваспитавању. Можда је помогло што му је

отац радио у Удби док га, после ражаловања Друга Леке, нису

ослободили радног односа. 

394 Благоје Симов Бабић



Истини за вољу, откад је изишао из „пансиона“, нико

Јована није узнемиравао. Постао је веома цењен у оквиру свој

струке. Речит и непосредан у општењу. Исти такав би и Павле.

Постадоше примерни пријатељи. Где год се сретну, настане

разговор као за округлим столом. Никад краја.

Једног дана, кад виде Јована с једним његовим саборцем

из  „студентске револуције“,  Павле побеже у кућу. Јован се

једнако зачудио и забринуо. Дође у мој стан и онако с ногу:

„Дошао сам да те упитам нешто у поверењу. Мој сусед с

којим сам у најбољим односима, кад ме виде данас да долазим

са својим другаром Авакумом, просто побеже у кућу. Пошто је и

он Херцеговац као и ти, да ли ти случајно знаш чиме сам се ја

то њему замерио?“ 

„Ја знам да је он честит човек. Уверен сам да иза тога не

стоји никаква лоша побуда.“  

Толико ме било изненадило питање које ми је Јован

поставио онако с ногу да се једва сетих да му предложим да

седне. Понудих му пиће. Пристаде само на чашу воде „Књаз

Милош“, што се и могло очекивати од једног Шумадинца. Крв

није вода, макар се радило и о минералној води. 

„Како ја да сазнам зашто је Павле љут на мене?“  

„Најбоље је да га ти упиташ. Пријатељи сте. Чим га

сретнеш, приупитај га.  Колико га ја познајем, сигурно те неће

слагати.“ 

Јован послуша. Након недељу дана Јован поново сврати

до мене. Чим је ушао у стан, поче да се смеје иза свега гласа.

„Извини што сам овако непристојан. Десило ми се нешто

што ни у сну нисам могао помислити.“ 

Јован настави да се смеје толико да сам ја већ био почео

да се бринем да га није спопала сунчаница, пошто му је Бог већ

био склонио заштиту с темена. 

„Ево шта ми се догодило. Враћам се ја из Установе.

Срећем Павла на плочнику. А он запомага: 

„Буди друг! Спасавај ме од велике муке!“ 
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„Какве муке? Само кажи. Нема те ствари коју нећу учинити

за тебе.“ 

„Ево шта. Прво, да не доводиш у наш улаз оне твоје

другаре из `студентске револуције`. Друго, да не узимаш реч на

састанцима кућног савета којима ја присуствујем.“ 

„Зашто теби сметају моји другари? То су озбиљни људи

научници првог реда.“ 

„Твоји другари не сметају мени, него надлежнима.“

„А шта ти имаш с тим?“ 

„На моју велику жалост, мене су надлежни задужили да

тебе пратим… кога доводиш у зграду и шта проповедаш на

састанцима кућног савета. Ако ми ово не учиниш, мораћу или да

лажем надлежне, или да тебе потказујем. Како год поступио,

нећу моћи да заспим од гриже савести. А ако ми ово учиниш,

нећу морати ни да лажем ни да потказујем.  Моћи ћу мирно да

спавам.“  

Јован је услишио Павлову молбу. Наставили су да

одржавају округле столове на плочнику. 

Завидљивци

Како од ране младости странствујем, одавно сам приметио

да други о херцеговачкој памети мисле боље него сами

Херцеговци. Многи им на томе завиде. Међу њима се највише

истичу други динарци. Истини за вољу, и Херцеговце бије глас

да су завидљиви, па им завидљива питања више годе него што

сметају. Пружају им прилику да завидљивце надмудре. Ево

најчешћих завидљивих питања:

Има ли глупих Херцеговаца?

Према досадашњим сазнањима, која је искуство

вишекратно потврдило, Херцеговац не може бити глуп, него

само лак под капом. Тога је било, има и биће док буде

Херцеговаца.
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Да ли има тврдоглавих Херцеговаца?

Према досадашњим сазнањима, које искуство вишекратно

потврдило, Херцеговац не може бити тврдоглав, него само

толико паметан да му не вреди говорити. Тога је било, има и

биће док буде Херцеговаца.

Да ли има Херцеговаца лажова?

Према досадашњим сазнањима, Херцеговац не може да

лаже, него само да штеди на истини. 

Ипак, да је благовремено приређена олимпијада у лагању,

Херцеговци би морали да учествују у њој. Успех би им био

зависио од врсте лажи. 

У Херцеговини су постојале три врсте лажи: недозвољена

лаж, нужна лаж и стваралачка лаж.

У начелу, филозофија лажи сажета је у правилу обичајног

права: „Не лажи без невоље.“ Одатле произлази јасан закључак.

Начелно, лаж је забрањена. Дозвољена је као средство нужне

одбране, коју штите правни пореци свих цивилизованих

друштава. Ко би некада у Херцеговини стекао глас да лаже без

невоље, стигла би га најтежа казна предвиђена херцеговачким

обичајним правом: нико га не би позвао у своју кућу. То је главни

разлог што у претпостављеној олимпијади лажова Херцеговци

у ове две врсте лажи не би били стигли ни до дрвене медаље.

Оно по чему би Херцеговци добили златну медаљу је

стваралачка лаж. 

Главнина нашег усменог народног стваралаштва,

приповедачког и песничког, настала је управо у Херцеговини,

укључујући и Стару Херцеговину. То је био једини облик духовног

живота Херцеговаца у земљи у којој није било школа,

позоришта, биоскопа, новина, радија, телевизије, телефона.

Стваралаштво се одвијало усмено на сијелима, свадбама,

славама и другим скуповима. За ове скупове многи појединци су

се трајно спремали.  На скуповима је долазило до надметања у
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вештини приповедања, певања, гуслања. Приповедачи и

гуслари су били виско поштовани.

Разуме се, ни за приче ни за песме није било важно да су

истините, него да су забавне и поучне. Зато је на скуповима било

уобичајено надлагивање, како би се придобила пажња

слушалаца. Није било заштите ауторства па је, пре него што их

је Вук Караџић забележио, свако  могао да причи или песми

додаје и одузима по своме нахођењу. Тако су и приче и песме

вековима брушене. 

Како се у усменом стваралаштву истина није тражила,

захваљујући машти приповедача и песника, настали су многи

јунаци и виле који се никад нису родили. Опевана су и јунаштва

која се никада нису догодила. Прича се да је уз гусле опевано

како је један витез пао на бојном пољу, а у ствари је страдао

тако што је у Фатничком пољу пао с коња. У рату су и обични

насилници проглашавани јунацима. У то сам се и лично уверио,

јер су мојим селом стално крстариле војске, које се ни по чему

нису понашале јуначки. 

Невоља са стваралачком лажи настаје кад човек покуша

да утврди шта је истина. То сам лично искусио у току

прикупљања грађе о Херцеговини. Мораш да чујеш десет

Херцеговаца да би докучио, бар приближно, шта се стварно

збивало. Међутим, срећна је околност што у стваралачкој лажи

нису учествовале Херцеговке. За разлику од Херцеговаца, који

за сваки сусрет имају допуњено издање приче о истој ствари,

Херцеговке, напротив, увек имају причу у првом издању. 

Укратко, да је благовремено приређена олимпијада

лажова, у стваралачкој лажи Херцеговци би били освојили

златну медаљу. Данас не би стигли ни до дрвене. Више

стваралачке лажи нема. Усмено стваралаштво је настало на

селу. Данас су широм Херцеговине села остала без људи. Више

нема „стваралачке лажи“. Нема више ни усменог народног

стваралаштва. Данас Херцеговци могу да се надмећу само у

нужном и недозвољеном лагању. Нема доказа да се ту нарочито

истичу. Изузетак су политичари, што им иде у опис посла. 
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Да ли Херцеговци краду?

По досадашњим сазнањима, Херцеговац не може да

краде него само да збрињава туђу имовину. У том су Херцеговци

одвајкада  заостајали, а и сад заостају, за другима. 

Далматинци имају узречицу „Paga l` Austria“ („Плаћа

Аустрија“). То значи да је дозвољено збринути све што је

државно, јер је држава била  туђа. То је Далматинцима прешло

у навику па су збрињавали и задружну и државну имовину и у

својој држави. Личане бије глас да су у стању да збрину „све што

није за небо привезано“. За Босанце се веровало да су

поштенији од осталих, јер спорије уче, тако да нису стигли да

науче да краду. Искуство је показало да је то заблуда. И они се

успешно уклапају у европске и светске токове.

У Старој Црној Гори крађа је била избачена из речника.

Она је сматрана неспојивом са поимањем чојства и јунаштва.

Зато Старо-Црногорци  не могу да краду, него само да

прихватају туђу имовину која им се добровољно уступа.

Добровољност је ојачавана ливором. Власник имовине на коју

би црногорски комита бацио око, могао је да изабере: да му је

добровољно уступи или му следи ливором у чело. По доступним

обавештењима, Нови Сердари у Црној Гори су остали верни

традицији својих предака. Гаје дубоко чувство према туђој

имовини, али њено збрињавање врше без ливора.

У Србији је крађа прешла у незамисливе именице. Србија

је земља усељеника. По Цвијићу, у овој земљи само 10 одсто

становништва су чинили старинци. Србија је, у односу на број

становника, била прва по усељавању становништва после САД.

Али, старинци у САД – Индијанци – били су боље среће од

старинаца у Србији. Индијанцима су остављени бар резервати.

Старинцима у Србији нису. Они су се просто изгубили у маси

усељеника. 

Усељеници су сматрали да су доста урадили што су

успели да се скуће у Србији, а бригу о њој су остављали

старинцима који су се изгубили. Тако је Србија постала шведски
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сто. Ко год дође, узима колико му треба, а нико никоме не

полаже рачуна.  Веле да је некада на Дорћолу био трговац који

је време проводио у оближњој механи, а на тезги у радњи

остављао поруку: „Узми што ти треба, плати колико можеш.“ 

Да ли се Херцеговци рађају без  дара за крађу?

Први пут сам доспео у Војводину 1949. године. То је било

време принудног откупа, принудног задругарства и нацио-

нализације. У то време, дакле, скоро све је било подржављено

или колективизовано. Једна од невоља с којом се била суочила

„народна власт“ биле су проневере у задругама и државним

предузећима. 

Власти су уочиле да није било проневера тамо где су

Херцеговци били управници или директори. Ускоро почеше да

их траже свећом за принудне управнике у предузећима и

задругама где су вршене проневере или се пословало с

губицима. Херцеговци су били стекли глас „легије принудних

управника“. То им се није допадало, јер је испадало да су

наметани на туђа радна места. Али, по начелу „демократског

централизма“ нису могли да одбијају.

Лале су биле поверовале да се Херцеговци „рађаду“ без

дара за крађу. Испоставило се, међутим,  да је неспремност за

збрињавање туђе имовине важила за прво поколење Херце-

говаца. На основу искуства с другим поколењем, Лале „мењаду“

теорију. Ни Херцеговци се не „рађаду“ без дара за крађу, него у

Херцеговини нису могли да науче да краду, јер у њој није имало

шта да се краде. 

Чињеница је да су Херцеговци, у време „транзиције“, кад

је крађа државне и друштвене имовине постала општа појава и

доказ способности за уклапања у европске и светске токове,

заостали за осталима. Отворено је питање да ли је ствар у

помањкању љубави за туђу имовину, или неспособност за

утакмицу у прихватизацији, то јест у  општем развлачењу

народне имовине. За успех у овој утакмици нужно је имати
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ослонац у политичком систему. Херцеговци ни раније, а поготову

у новије време, немају знатнијег утицаја ни у политичком ни у

привредном систему. Можда је то разлог што заостају за

осталима у збрињавању туђе имовине. 

Да ли се Херцеговци ван Херцеговине узајамно помажу

као Црногорци ван Црне Горе?

Одговор је –  не. Црна Гора и Херцеговина у том погледу

имају различита предања.

У Црној Гори узајамност је обавеза унутар племена ради

одбране од осталих племена. Ван Црне Горе сви Црногорци

понашају се као да су једно племе. Разлог је што је Црна Гора

имала државу. Она је повезивала сва  племена у једно друштво.

Отуда ван тога друштва постоји обавеза друштвене узајамности

у односима с трећима.  

У Херцеговини узајамност је заснивана на крвном и

тазбинском сродству. Обавеза узајамности важи унутар

братства, јер је она природна. Пошто Херцеговина није имала

државу, братства нису чврсто повезивана у друштво. Отуда

узајамност између различитих братстава није обичајним правом

установљена као општа обавеза. 

Изузетак од овога правила у Херцеговини донекле су

једино Гачани. Они се ван Херцеговине узајамно помажу више

него други Херцеговци. Што се иде јужније, узајамност ван

братстава  опада. Један разлог је утицај из Дубровника, где је

трговачки дух надвладао саосећајност, па је  свако упућен да се

бори за себе. Међутим, домашај тог утицаја је ограничен. 

Привид је да остали Херцеговци не рачунају на узајамност.

Он потиче отуда што су могућности њихова узајамности

ограничене. Тај привид потиче из површног поређења

Херцеговаца с Црногорцима. Превиђа се да су Црногорци у

Југославију унели своју државу. У њој су имали утицај који

далеко надмашује њихову просторну, привредну и демографску

величину. По томе основу имали су већи утицај у Београду, па и

у целој Србији, него чак и Србијанци. 
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Херцеговци су били далеко од тога. Доспели су на врло

мали бој утицајних положаја, и то углавном да би обављали

послове које други нису умели или нису хтели да обављају.

Малобројни успешни Херцеговци су стога били стално под

великим притиском да помажу. 

Утицајнији Херцеговци могли су да помажу при запошља-

вању углавном на радна места за која се други нису превише

отимали. Највећем притиску били су и остали изложени

Херцеговци лекари. На срећу Херцеговаца, њих има у свим

важнијим здравственим установама у Београду. Многи од њих

спадају у водеће лекаре. До сада се никада није десило да је

неки тражилац лекарске помоћи одбијен.

Углавном, невоља Херцеговаца ван Херцеговине је што су

им могућности помагања много мање од тражње. Сваки

Херцеговац који је на иоле важнијем месту, суочавао се с тим.

Обично је сваки од њих био у недоумици како да поступи ако

стварно не може да помогне: да искрено призна да не може

помоћи или да даје каучук-обећања. Не зна се шта је горе. Ако

искрено признаш да не можеш да одговориш захтеву, одговор

је: „Можеш, него нећеш!“ Следи проношење вести међу

Херцеговцима да дотични није хтео да помогне. Ако, пак, да би

избегао такву непријатност, даш каучуку обећање – „Учинићу за

те све што могнем“ – па не могнеш да га испуниш, пронеће се

глас да си слагао. 

Елем, није лако бити Херцеговац у расејању. „Мало руках,

малена и снага.“  

Београд, 20. новембра 2018.

402 Благоје Симов Бабић



Ђорђе Јамушаков, Бачка Паланка

СРПСКА ВОЈВОДИНА 1848–1849. 

У време владавине царева Франца I (1792–1835) и његовог

слабоумног наследника Фердинанда (1835–1848) заванични Беч

се труди да пригуши буђење националне свести већинских

негерманских поданика Хабзбуршке монархије. Борећи се

против мађаризације и унијаћења уз финансијску подршку

српског добротвора карловачког велетрговца Димитрија

Анастасијевића Сабова, Срби пречани 1791. године оснивају

прву модерну српску гимназију у Сремским Карловцима, а само

три године после тога залагањем српског митрополита Стефана

Стратимировића основана је и Карловачка богословија. Прва

српска учитељска школа, основана 1812. године у Сентандреји

(где се број Срба већ тада рапидно смањује), пресељена је 1816.

године у Сомбор. Српски добротвор и политичар Сава Текелија

у Пешти оснива свој „Текелијанум“, завод за школовање

талентованих српских ђака из сиромашних породица, а у Араду

се на његову иницијативу отвара учитељска школа за

православне Србе и Румуне. У Пешти је 1825/1826. године

основана Матица српска, културно-просветна установа Срба

настањених у Аустрији. Баш у то време Нови Сад постаје српски

културно-политички центар, у коме новосадски професор

Георгије Магарашевић покреће Летопис Матице српске. Упоредо

са Матицом српском у српским градским срединама широм

Паноније штампају се прве новине и часописи на српском језику,

оснивају се српске читаонице и прве српске аматерске

позоришне групе са родољубивим позоришним представама на

народном језику. 

Свемоћни аустријски канцелар Метерних, који уводи апсолу-

тистички систем владавине, настоји да онемогући утицај српског



грађанства на црквени Синод, тако што упорно омета сазивање

Српског народно-црквеног сабора. Мађарско племство преко

свог Сабора меша се у права Срба гарантована Привилегијама

из 1690. и 1727. године, захтевајући да се црквено-словенски

језик у богослужбеним књигама замени мађарским, да се

мађарски језик уведе у српске гимназије као обавезан предмет,

те да постепено постане језик наставе и у српским основним

школама. Године 1842, вршачки епископ Јосиф Рајачић изабран

је за карловачког митрополита. На Угарском сабору,  одржаном

наредне 1843. године, он указује на запостављеност и

неравноправан третман Срба следећим речима: „Како је велика

краљевина Угарска, како су велике с њом припојене земље,

колико је много места код дворских и других дикастерија, код

виших судских и политичких органа, а ипак се у њима, са

изузетком двојице секретара, не налази нигде ниједан

припадник грчко-несједињене вере, нигде ниједног пред-

седника, нигде ниједног саветника или члана неке више правне

или политичке установе! Све части, сва плаћена чиновничка

места и такорећи сва части и предности су мање-више

резервисане за римокатолике и протестанте; припадницима

грчко-источне вере остаје да траже срећу само у логору

(војсци) и манастирима.“ Притиснути мађаризацијом, српски

ђаци и студенти на челу са Светозаром Милетићем  траже спас

у сарадњи са Словацима, Чесима и Хрватима заносећи се

идејама панславизма или макар аустрославизма, па им

загледаним преко Дунава и Саве у све слободнију Књажевину

Србију пада на памет и романтична идеја о обнови Душановог

царства. Страхујући од мађаризације, Срби и Хрвати били су

упућени на међусобну слогу у борби за националну еманци-

пацију јужних Словена у оквиру Хабзбуршке царевине, о чему је

било подоста речи током револуционарних догађања у

Јелачићевој Хрватској.

Када је под притиском бечких револуционара 13. марта 1848.

аустријски цар Фердинанд сменио омрзнутог канцелара Метер-

ниха и донео проглас о уставним слободама, револуционарна

404 Ђорђе Јамушаков



врења настављају се у Мађарској. У складу са програмом

Лајоша Кошутa, утврђеним почетком јуна на мађарском сабору

у Пожуну, млади мађарски интелектуалци,  названи „мартовска

омладина“, акламацијом грађана утврђују листу од дванаест

захтева које у име Мађара шаљу бечком двору. Удовољавајући

захтевима Мађара, цар Фердинанд за свог опуномоћеника

(палатина) у Мађарској именује надвојводу Иштвана, који за

премијера мађарске владе поставља Лајоша Баћањија, a

министaрство финансија у новој мађарској влади преузима

Лајош Кошут.  

Будно пратећи револуционарна збивања у Бечу, Прагу и Пешти,

Срби су сматрали да је дошао погодан тренутак да од двора у

Бечу и владе у Пешти траже уставно решавање статуса српске

народности. На изради српског националног програма ангажо-

вали су се тада водећи српски пештански интелектуалци и

политичари окупљени око Матице српске: врховни жупан Бачке

и Торонталске жупаније Исидор Николић, родом из Србобрана,

романописац Јаша Игњатовић, родом из Сентандреје, професор

правног факултета Јован Суботић, родом из сремског села

Добринци, пештански студент Јован Ђорђевић, родом из Сенте

– доцније писац химне „Боже правде“ и доктор правних наука

Ђорђе Стојаковић, родом из Бачке Паланке. Национални

програм који су они сачинили имао је за циљ договор са

Мађарима, па у старту признаје „дипломатско достојанство

мађарског језика у Унгарији“, али за свој српски народ они

„траже да буду признати као народ, да им се зајемчи употреба

језика у народним пословима, слободно управљање српском

црквом уз укључење световних лица у црквене конзисторије,

слободно управљање српским школама, фондовима и

фондацијама, те сваке године сазивање црквено-народног

сабора, који би као највиши орган у Срба комуницирао

директно са аустријским царем“. Поред тога, траже да „српски

представници буду укључени у све нивое државне власти, да

се преуреди војна граница и да се поштује достојанство

српског метрополита“. Захтеви пештанских Срба завршавају
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се мирољубивом поруком: „Краљу верност, отечеству сваку

жртву, Мађарима братску љубав.“ Захтеви су одштампани и

подељени народу, а на Српској скупштини у Пешти, одржаној 17.

марта, изабрана је посебна делегација Срба са задатком да их

образложи цару Фердинанду и новоформираној мађарској

влади. 

Испочетка се чинило да захтеви Срба нису у колизији са захте-

вима Мађара. Извесно је да су се на почетку Кошутове

револуције српски школарци у Пешти и Пожуну (Братислава)

прикључили Мађарима одмах после говора барона Њарија у

Текелијануму о „једнакости, братству и патриотизму у

великој Хунији (Угарска)“, убеђени да ће се статус Срба

решити на задовољавајући начин у  уставној држави Мађарској.                           

Тако је било не само у Пешти, већ и на крајњем југу Мађарске.

Српски покрет у слободним граничарским општинама Панчеву

и Земуну, дана 22. марта 1848. године, збацио је са власти

локалну самоуправу која је била у рукама Немаца и образовао

нову револуционарну власт – Српску народну гарду. Нова

градска власту у Панчеву и Земуну се изјаснила за прикључење

Краљевини Угарској. Хералдика, као помоћна историјска наука,

често потврђује или оспорава неке историјске истине или лажи.

На сачуваној застави земунске Народне гарде, драгоценом

артефакту из тих револуционарних мартовских дана, налази се

веома занимљив грб Српске Војводине, који у служби истине

презентирамо читаоцу.

Види се да централно место на овој сложеној композицији

заузима српски грб (бели крст са четири златна оцила на

црвеном пољу), горе над њим је симбол Краљевине Угарске

круна светог Стефана са крстом нагнутим на леву страну. Лево

од централног српског грба су: горе, грб Срема (јелен и јаблан у

пољу између две водоравне плаве линије које симболизују реке

Дунав и Саву), доле, грб Бачке (свети Павле са ореолом око

главе окренут удесно). Десно од централног српског грба су,
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горе, грб Баната (лав са сабљом окренут улево), а доле грб Ба-

рање (јагње Божје окренуто на лево држи заставу са крстом).

Својом визуелном поруком грб као да говори: Војводина је

Српска! Чине је четири историјске области: Срем, Бачка, Банат

и Барања. Све заједно је под круном светог Стефана. 

Грб Српске Војводине на застави земунске Народне гарде

У Новом Саду је 21. марта формиран револуционарни одбор, на

челу са поручником у оставци Ђорђем Стратимировићем, који

прихвата захтеве пештанских Срба као свој програм, формира

националну гарду и грађанима шаље кратки проглас: „Слобода

кружи светом, она је и у нашој земљи подигла своје олтаре.

Све запреке слободи су одстрањене, можемо се несметано

борити за највиша добра човека и грађанина.“ Новосадска
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Српска општина, на седници одржаној 27. марта, овластила је

делегацију новосадских Срба, предвођену адвокатом Алек-

сандром Ацом Костићем, старим трговцем Јованом Политом,

младим српским патриотом Ђорђем плем. Стратимировићем и

пештанским доктором права Ђорђем Стојаковићем, да српске

захтеве изнесу пред мађарски сабор.

Првих априлских дана сремско-карловачки Срби доносе свој

програм, по коме су основни циљеви: 

– обезбеђење слободе вероисповести, имена и језика

српског;

– конституисање Српске Војводине у којој би били: Срем,

Банат, Бачка и Барања;

– образовање заједничког земаљског сабора Срба и

Хрвата у коме би изабрани бан био председник, изабрани

војвода потпредседник, а министарства би имала половину Срба

и половину Хрвата;

– Срби би имали и Народни сабор у чијој би надлежности

била црквена и школска питања.    

На сабору одржаном 8. априла у Пожуну, „Александар Костић

је на мађарском изложио пештанска и новосадска захтевања

Срба и изразио наду да ће нова мађарска влада успети да

успостави заједнички живот грађана разне вере и језика.“

Незадовољни само уопштеним обећањима Лајоша Кошута,

српски представници су сутрадан, 9. априла, наставили разго-

воре са надвојводом Стефаном, председником владе Баћа-

њијем и министром финансија Кошутом. На инсистирање Ђорђа

Стратимировића да се Србима као народу да самоуправа и

гарантују привилегована права, Кошут га је запитао: „шта се

подразумева под српским народом?“ Стратимировић је

одговорио: „Племе које има свој рођени језик, обичаје, навике и

стално се о свом напретку брине, а има толико свести да то
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очува.“ То се очито није допало Кошуту, па га даље пита: „Да ли

Срби знају да народ мора имати и сопствену владу?“

Стратимировић је одговорио да „они  не иду тако далеко, али

да се не могу задовољити тврдњом да у Угарској може

постојати само један политички народ – народ Мађара, те ако

Мађарска влада не осигура Србима аутономију, они ће

признање својих права морати да траже на другом месту.“

Кошут је револтирано изјавио: „То су речи велеиздаје и сада

једино мач може решити спор између Срба и Мађара“. Дрчни

Стратимировић му је одговорио: „Онда, екселенцијо, ако дакле

хоћете рат, имаћете га. Србин никад није био кукавица!“

После тога ни једна ни друга страна нису трагале за

компромисом па се српски представници, не одустајући од

својих захтева,  паробродом  враћају у Нови Сад. 

Обавештени о овом инциденту и прекиду разговора између

српских претставника и Лајоша Кошута, српски школарци из

Пожуна и Пеште напуштају студије и враћају се својим кућама

да би упозорили народ и припремили се за наступајуће немиле

догађаје. Стари митрополит Рајачић, који се тада затекао у

Пожуну, страхујући од нежељених сукоба Срба и Мађара, шаље

народу и свештенству мудру поруку: „Не гледајте ни на кога!

Одбијте од себе свако искушеније, не слушајте никакви други

учитеља, јер ће вас у зло и напаст увући. Слушајте само глас

ваши архиепископа и духовних отаца који вас нигда преварили,

нигда на зло навели нису.“ Упозорења одсутног митрополита

нико није послушао. 

На иницијативу пожунских и пештанских студената, који су се,

напустивши студије, вратили у Нови Сад, дана 19. и 20. априла

одржана је значајна Новосадска скупштина, где је, у присуству

народа из Срема, Бачке и Баната, адвокат Аца Костић известио

грађане да Мађари „не допуштају одржавање народног сабора,

већ само црквеног сабора, и то са одређеним делокругом, као

и да нису признате старе српске царске привилегије. То

ствара потпуно нову политичку ситуацију за Србе, који треба
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да се одреде према њој. Други говорници су истицали намере

нове владе да помађари Србе уводећи мађарски језик у црквену

администрацију.“ Гневни народ је у порти саборне цркве спалио

матичне књиге тада вођене на мађарском језику, па су окупљени

пред Градском кућом кренули са песмом и српским заставама

из Новог Сада за Сремске Карловце да би од црквених власти

захтевали заказивање Народног сабора у Сремским Карлов-

цима. 

Поводећи се за Новосађанима, Срби у Сентомашу, Старом

Бечеју, Кикинди и другим градовима и селима пале матичне

књиге на мађарском језику, цепају мађарске заставе и замењују

их тробојницама, а крајем априла долази и до првих чарки

између Срба и Мађара, које ће бити увод у надолазећи рат.

Отворени насртај Срба на локалне власти и паљење

мађараских застава – симбола угарске државности, са

становишта Мађарске владе сматрало се побуном, па се

декретом од 27. априла велики жупан Тамишке жупаније гроф

Петар Чарнојевић именује за краљевског комесара у јужним

жупанијама – Торонталској, Тамишкој, Крашовској и Арадској,

краљевским градовима Новом Саду, Сомбору, Араду, Темиш-

вару и у Шајкашкој области. Петар Чарнојевић 30. априла 1848.

године издаје штампани Проглас у коме је „осудио побуну и из-

разио жаљење што су у њој учествовали Срби, којима и сам

припада. Опомиње их да ће тамо где побуна избије устано-

вити преки суд.“  

На овом месту неопходна је мала дигресија, како бисмо

читоцима што боље представили главну тему овога рада. Уочи

Нове 1845. године, Илија Гарашанин, министар Унутрашњих

дела Кнежевине Србије, у свом „Начертанију“ износи програм

националног рада и програм спољне политике Србије као зада-

так за будућа покољења. По Гарашаниновом  „Начертанију“,

Србија треба да ради на стварању једне велике југословенске

државе под својим предводништвом. 

410 Ђорђе Јамушаков



Илија Гарашанин

Начин за реализацију тог циља је пропагирање и подстицање

општег устанка хришћана у европској Турској ради стварања

државе која би се простирала од Бихаћа у Босни, на западу, до

Добруџе, на истоку, и Источне Румелије, на југоистоку, а на југу

до Битоља и до Скадра – да захвати, поред Србије и Црне Горе,

и све крајеве европске Турске насељене православним Слове-

нима. Гарашанин, „први југословенски државник међу Србима,

сматрао је да само једна велика југословенска држава може

одржати  своју самосталност и избећи зависност како од Ру-

сије тако и од Аустрије“.
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Матија Бан

Допуњавајући Гарашанинову визију из „Начертанија“, знаменити

Дубровчанин Матија Бан, тада на служби у Србији, својим про-

грамом националног уједињења и ослобођења Јужних Словена

обухвата све хрватске и словеначке покрајине до Трста и реке

Соче, које би се ујединиле у Велику Хрватску као једну чланицу

Југословенске федерације. Друга чланица Југословенске феде-

рације била би Србија којој би се прикључили: Срем, Бачка,

Банат, Босна и Херцеговина, Црна Гора, северна Албанија, Бока

Которска, Далмација и Босанска крајина. Унији Србије и Хрват-

ске би се по жељи доцније могла прикључити као трећа чланица

и Бугарска. 
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Будно мотрећи на узаврелу атмосферу међу пречанским

Србима, Матија Бан препоручује Стевану Книћанину да их усме-

рава како би, користећи се парализом бечког двора, образовали

народне страже и царске институције заменили народним, са

српским војводом и патријархом на челу. Матија Бан као емисар

српске владе борави у Сремским Карловцима и Загребу убе-

ђујући српског митрополита Рајачића и хрватског бана Јелачића

у неопходност савеза угарских Срба и Хрвата ради постизања

заједничког циља.  

Павле Симић: Мајска скупштина

Срби пречани, пратећи дешавања у Србији, угрожени с једне

стране бечким апсолутизмом, а са друге стране мађарским шо-

винизмом, користећи револуционарну атмосферу која је захва-

тила већи део Европе, па и Царевину Аустрију, на Мајској

скупштини одржаној 13–15. маја 1848. године у Сремским Кар-

ловцима доносе Одлуку о проглашењу Српске Војводине. Тада
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су представници „175 српских општина Карловачке, Бачке, Бу-

димске, Вршачке, Темишварске, Горњо-карловачке и Пакрачке

епархије“ изабрали непосредним гласањем дотадашњег карло-

вачког митрополита Јосифа Рајачића за српског патријарха, а

граничарског пуковника аустријске војске Стевана Шупљикца

(који је тада на италијанском ратишту) за српског војводу. На

Мајској скупштини донети су и следећи закључци који терито-

ријално и статусно профилишу Војводину као српску аутономну

област у оквиру Аустријске Царевине:  

– Српски народ је „политички слободан и независан под

Домом аустријским и обштом круном угарском“;

– Проглашава се Српска Војводина у коју улазе „Срем са

Војном границом, Барања, Бачка са Бечејским диштрик-

том и Шајкашким батаљоном и Банат са Војном грани-

цом и Диштриктом Кикиндским“;

– Српска Војводина ступа у „политички савез... на основу

слободне и савршене једнакости“ са Троједном Краљеви-

ном Хрватском, Славонијом и Далмацијом;

– Ствара се стални Народни одбор као извршни орган

Народног сабора (Скупштине) и именују његови чланови;

– Признаје се „влашка народна самосталност“;

– Одређује се одбор који ће закључке Скупштине изнети

пред владара и Хрватски сабор;

– Одлучује се да се посебна делегација упути на Словен-

ски конгрес у Прагу.

На овом месту треба приметити да на Мајској скупштини нису

били представници православних Румуна, тада под јурисдикци-

јом Карловачке митрополије, иако су били позвани. Закључком

Мајске скупштине признаје се „влашка народна самосталност“,

па спроводећи овај закључак патријарх Рајачић и Глави одбор

17. маја шаљу знаменити проглас „Народу Влашком“:
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„Придружите се к нама, не само као роб прошлог времена него

као слободан народ на основу савршене једнакости и савршене

гаранције ваше народности, као наша браћа пак ћемо онда

јошт јачи бити. Од оног часа, од кад се у Вама та озбиљна и

искрена воља побуди, постали сте ви слободан народ, осигу-

ран вам је језик, црква и народност, осигурана ваша будућност,

јер ће та свеза, та слога постати кинеским зидом, који ће сва

душманска насиља осујетити... Ми ништа, ниједну длаку не-

ћемо више да имамо, него ви, само хоћемо, да наша браћа бу-

дете. Тако ћемо и ми и ви једнако са осталим под светом

круном угарском и сјајним Домом аустријским живећи слобод-

ним народима процветати.“

Закључке са Мајске скупштине у Сремским Карловцима, донете

у свечаном, еуфоричном расположењу делегата, гостију и при-
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сутног народа, требало је објаснити цару у Инсбруку, мађарској

скупштини у Пожуну, хрватским првацима у Загребу, маршалу

Радецком у Италији и представити на Свесловенском сабору у

Прагу, па су српски  депутати одмах кренули на све набројане

адресе ради прибављања политичке и моралне подршке за

српску аутономију.  

Цар Фердинанд 19. јуна прима српску делегацију на челу са

патријархом Рајачићем, али Србе и даље сматра само као „вер-

ску скупину грчко-источних поданика и упућује их на мађарски

сабор и мађарску владу, одбијајући да потврди одлуке Мајске

скупштине као за њега незаконитог конвента.“

Мађарска влада 23. маја „прогласила је за незаконите Мајску

скупштину и све њене одлуке, при том инсистирајући да су

проглашење Војводине и упућивање делегације на Словенски
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конгрес у Прагу директно у супротности са Уставом и ста-

тутарним јединством и руше га“. Стога захтева од краљевских

комесара грофа Петра Чарнојевића и Саве Вуковића „да се не

само угуши, него и строго и застрашујуће казни свака против-

законита и бунтовна тенденција, пазећи да се при томе одрже

у целини краљевска круна, границе државе, снага Устава, све-

тост закона и статутарно јединство“. Избор Рајачића за пат-

ријарха проглашен је 3. јуна за незаконит и неважећи, па се од

њега захтева да одржи црквени сабор који мађарска влада за-

казује за 27. јуни у Темишвару, претећи одмаздом за све што

буде учињено као противзаконито.     

Маршал Радецки, кога српска делегација моли да пуковника

Стевана Шупљикца отпусти из своје војске, те да овај крене у

Војводину и преузме функцију српског војводе, одбија их 21. јуна

речима: „пошто српски војвода не постоји, стога је његов чин

незаконит, а војвода незаконит ауторитет“.

У Хрватској, напредна интелигенција и омладина одушевљено

прихвата одлуке Мајске скупштине и политички савез Српске

Војводине са Троједном Краљевином Хрватском, Славонијом и

Далмацијом, док конзервативним клерикалним круговима смета

избор српског војводе, на шта се много не обазире бан Јелачић,

који ради братства и јединства Хрвата и Срба „инсистира да га

српски патријарх Рајачић (кога је Угарска прогласила велеиз-

дајником), 5. маја 1848. године у Загребу  инсталира у банску

част“. 

Српски изасланици на Свесловенским конгресу у Прагу, на челу

са Јованом Суботићем и протом Страматовићем, дочекани су

као јунаци, а недуго потом сви учесници првог Свесловенског

конгреса су разјурени из Прага, који је бомбардован Виндишгре-

цовим топовима. Члан српске делегације Ђорђе Стојаковић

ухапшен је у Пешти по повратку из Прага под оптужбом за ве-

леиздају, али је пуштен из затвора залагањем будимског владике

Платона Атанацковића.
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Ђорђе Стратимировић

У одсуству патријарха Рајачића и војводе Шупљикца, вођство

народног покрета војвођанских Срба преузима Главни одбор на

челу са председником Ђорђем Стратимировићем, потпредсед-

ником Александром Костићем и секретаром Јованом Станкови-

ћем. По хитном поступку, Главни одбор образује најпре окружне

одборе у Сремској Митровици, Земуну и Панчеву, а у српским

срединама широм Војводине образује градске одборе и подо-

дборе, али и одборе по селима у којима су били најутицајнији
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локални српски учитељи, трговци и свештеници, али и војници

и сељаци. Ево шта о томе у својим Успоменама записује вожд

Ђорђе Стратимировић: „При оваквом стању ствари није се

дало отклонити да се у Главном одбору две странке не обра-

зују: конзервативна, која по жељи патријарха све крајне мере

отклонити жељаше, и партија акције. Ова, видећи да је рат с

Мађарима неизбежан, нашла је за нужно да српски народ за тај

рат спреми и наоружа. Вођа те партије био сам ја. После

дужег препирања у Главном одбору моја странка победи. Ми-

рољубиви чланови оставише Карловце. – Главни одбор мене је

за свога председника изабрао био. Први акт под мојим пред-

седништом бијаше да се Главни одбор за привремену владу

Војводине прогласи, да се српски грб као званични печат ус-

воји, и да из Новога Сада ‘Вестник’, као званични орган привре-

мене владе, прими. Једном прокламацијом позове се српски

народ у провинцијалу и у граници Бачке, Баната и Срема да по-

стојећим политичним и војеним властима послушност от-

каже, да пододборе по свим варошима и селима образује, који

ће само од карловачкога Главнога одбора упутства и запове-

сти примати. Даље се нареди да ти пододбори свуда народну

војску устроје и оружају како би на позив Главног одбора го-

това била да у акцију ступи.“

Цар Фердинанд 6. јуна 1848. године, да би спречио сецесију

Угарске, Војну границу потчинио је Кошутовој влади, „лишавајући

бана Јелачића банске части и војних звања, захтевајући од

граничара да се безусловно повинују наредбама генерала Хра-

бовског“. Лазар Месарош, министар војске у мађарској влади,

преузимајући команду над граничарском војском у батаљонима

на територији краљевине Угарске, наређује генералу Храбов-

ском, заповеднику петроварадинске тврђаве „да растури српски

војни логор у Сремским Карловцима, најстроже казни гра-

ничaре учеснике у српском покрету, спречи употребу српских

застава, спречи долазак преко Саве и Дунава српских доброво-

љаца, да по сваку цену сачува петроварадинску тврђаву, те

да у случају потребе у споразуму са комесаром Чарнојевићем

против побуњених Срба употреби војну силу“. 
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Граничари, међу којима су Срби били у већини, изјављују да

„неће признати надмоћ мађарског народа у целој краљевини

Угарској, те да ће се свим средствима борити за очување

својих народних привилегија на основу новога принципа једна-

кости, слободе и братства“. Охрабрен овим војничким ставом,

Главни одбор позива граничаре из Шајкашке и Срема да са

шајкама и топовима крену у Сремске Карловце да бране цара,

своју цркву и народност угрожене од мађарске владе, која фор-

мира преке судове да би судила учесницима на Мајској скуп-

штини као велеиздајницима. 

Истовремено, мађарски министар унутрашњих послова Семере

захтева од жупана у јужној Угарској “да одмах пристуне обуци и

наоружању Немаца и Мађара за предстојећу борбу против

Срба, те да по сваку цену за себе придобију Румуне не дозво-

ливши да се они удруже са било ким сем са Мађарима“. Дана

15. маја мађарски палатин Стефан наређује генералу Храбов-

ском, заповеднику петроварадинске тврђаве, „да све градове

који су под његовим заповедништвом стави у стање приправ-

ности и осигура од изненадног напада Срба“. Недуго потом, 24.

маја Карловачки главни одбор позива српски народ „да слуша

само њега и да га помаже оружаном руком“.

Апел министра Самереа уродио је плодом. Ердељски сабор у

Коложвару (Клуж у Румунији) дана 30. маја доноси одлуку о при-

кључењу Угарској, а „банатски Румуни у Темишвару 3. јуна

траже пријатељство са мађарском владом и одвајање од

Срба, поделу владичанских функција, православних манастира

и црквене имовине“.

Како су на ове последње догађаје реаговали Срби на служби у

Банатској војној граници види се из извештаја њеног команданта

генерала Пиреа, у коме црно на белом пише: „Све граничарске

општине су се дигле на оружје ноћу 4/5. јуна, решене да одбију

предстојећи напад мађарске војске на Нови Сад и Карловце и

да се до последњег човека одупру уласку Мађара у Границу.“
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Према извештају краљевског комесара грофа Петра Чарно-

јевића „од 9. јуна 16.000 шајкаша и сремских граничара оче-

кујући помоћ из Србије и Хрватске, спремно је да нападне

мађарску војску стационирану у Петроварадину“. 

Примивши ове крајње неповољне извештаје може се претпоста-

вити да је мађарска влада из Пеште генералу Храбовском на-

ложила да нападне Сремске Карловце и растури Главни одбор,

који у одсуству патријарха Рајачића и војводе Шупљикца води

српски национални покрет. На Духове, у рано јутро 12. јуна 1848.

године, почели су ратни сукоби између Срба и Мађара. Генерал

Јожеф Храбовски, заповедник петроварадинске тврђаве, шаље

на Карловце пешадијску чету, ескадрон хусара и пола батерије

топова, сматрајући да је та војна сила довољна да порази побу-

њене Србе. Навалу на Карловце сретно сузбијају Срби под

командом Ђорђа Стратимировића. Најпре су пушчаном ватром

напали изненађену и заплашену петроварадинску војску у пред-

грађу Карловаца, па су је смелим противнападом приморали на

повлачење у петроварадинску тврђаву. 

После напада војника генерала Храбовског на Сремске Кар-

ловце настало је право ратно стање у Срему, Бачкој и Банату.

Супротности између Срба и Мађара све више се заоштравају.

Део шајкашке флотиле напушта сидриште у Земуну и креће ка

Карловцима да брани српске положаје према генералу Храбов-

ском. Следећи пример шајкашке флотиле, трећи батаљон гра-

ничара отказује послушност својој команди у Митровици па са

оружјем и муницијом креће ка главном војном логору српског по-

крета у Сремским Карловцима.

На вест о нападу на Карловце у Загребу долази до побуне гра-

ничара упућених из Митровице на пут за Италију, где фелдмар-

шал Радецки гуши побуну италијанских револуционара. Бан

Јелачић дозвољава да се сремски граничари врате кући како би

бранили своје фамилије од Мађара. Део Срба граничара, по по-

вратку из Загреба у Митровицу, креће најпре у Карловце, а отуда
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у Сентомаш, стратешки важно српско упориште у средишњој

Бачкој (које се по одбрамбеном шанцу изграђеном током хе-

ројских борби  1848/1849. године сада назива Србобран).  

Енергични млади српски вожд Стратимировић са 500 следбе-

ника стигао је 15. јуна паробродом у Тител, где је заробио коман-

данта шајкашког арсенала пуковника Молинарија верног

генералу Храбовском и „запленио 140 топовских цеви, 2.000 пу-

шака, све шајке и сву муницију“. После тога Шајкашки батаљон

и сва српска села у саставу батаљона прелазе на страну српског

покрета и постају кључно упориште у Бачкој. Кошутове снаге

чврсто у својим рукама држе знатно већи део Бачке са великим

градовима Сентом, Сомбором и Суботицом и јаким упориштима

у Темерину, Врбасу, Јарку и Фелдвару (данас Бачко Градиште). 

У Банату су Велики Бечкерек (данас Зрењанин), Бела Црква и

Вршац били јабука раздора између Срба и Мађара, али су скоро

све време сукоба били под контролом револуционарних мађар-

ских генерала. Срби су се учврстили на крајњем југозападу Ба-

ната, са јаким месним одборима у Панчеву, Алибунару и Ковину

и поподборима у селима: Делиблато, Перлез, Томашевац, Јар-

ковац, Алибунар, Стража и Врачев Гај.    

Уз посредовање краљевског комесара тамишког грофа Петра

Чарнојевића зараћене стране склапају десетодневно примирје

у времену од 24. јуна до 4. јула 1848. године, да би се по могућ-

ности склопио мир између мађарских револуционара и војвођан-

ских Срба и неометано спровели избори за мађарски сабор. По

истеку примирја, тачније 10. јула, мађарске снаге спалиле су ба-

натско село Влајковац код Вршца, а наредног дана 3.000 Срба

Војвођана и добровољаца из Србије под командом Наума

Којића и Димитрија Станимировића из Алибунара креће у напад

на Вршац, али су поражени заједничким снагама пешадијског

пуковника Бломберга и хусара (лаких коњаника) под командом

грофа Естерхазија. Оба српска заповедника су заробљена и у

Темишвару обешена по наређењу мађарског народног комесара
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Саве Вуковића. На својој конститутивној седници одржаној 11.

јула 1848. године мађарски сабор, подржавајући становиште

бечког двора, заузима крајње претећи став  према српском по-

крету на југу Угарске, по коме су „Срби бунтовници и ребе-

лијанти, којима се само конопцем преког суда одговорити

може“.

Петнаестог јула Ђорђе Стратимировић, са батаљоном шајкаша

и 2.000 банатских граничара, први пут безуспешно покушава да

освоји Велики Бечкерек. Срби граничари су 27. јула распустили

штаб XII немачко-банатске регименте, па су све официре реги-

менте који нису прешли на страну побуњеника спровели у Мит-

ровицу. Несрпско становништво јужног Баната не прихвата

окружни одбор у Панчеву и месне одборе по насељеним ме-

стима као извршне органе Српске Војводине, па су српске снаге

у Банату биле принуђене да освоје и разоружају немачка, румун-

ска, мађарска и словачка села, која су се тек у децембру 1848.

године после ових изнуђених мера примирила под српском

влашћу. Борбе се 14. јула настављају и у Бачкој нападом бројно

надмоћнијих мађарских снага са јаком коњицом и артиљеријом

под командом генерала Бехтолда на истурени српски положај

Сентомаш, који су 3.000 Срба граничара и добровољаца из

Србије утврђених у шанцу „Србобран“ тешким мукама одбранили,

па се Мађари претрпевши знатне губитке повлаче према реци

Тиси. Жестоке борбе се настављају наредна два дана мађарским

нападима на српске положаје у Турији и Чуругу. Одбранивши ова

два шанца, Срби под вођством команданта Шајкашког батаљона

мајора Стевана Сурдучког 17. јула прелазе у контранапад. Ос-

војивши мађарско упориште Фелдвар, Срби крећу на Бечеј, пред

којим су се сукобили са мађарском националном гардом. После

тешких губитака на обе зараћене стране борбе су окончане –

Срби су се повукли у Чуруг, а мађарски гардисти масакрирали су

српско становништво у Фелдвару, Ади и Молу. 

На ратном савету Српске Војводине дат је налог Јовану Драку-

лићу, команданту српског логора у Перлезу, да 15. јула са 5.000
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устаничке војске и 500 србијанских добровољаца као претход-

ницом крене у поход на Велики Бечкерек и споји се са Србима

из Великокикиндског диштрикта под командом Ђорђа Радака.

Код Ечке их је сачекао мађарски пуковник Ерне Киш. У жестоком

боју, у којем се особито истакао капетан Јанча Михајловић са

србијанским добровољцима, присилили су мађарског коман-

данта на повлачење према Великом Бечкереку. 

Када је српски патријарх Рајачић после ових сукоба Срба и Мађара

протестовао код бечког двора изјавивши „да ће уколико Срби не

нађу разумевања за своје ставове у Аустрији, опозвати своје

граничаре, позвати у помоћ словенску браћу и обратити се ве-

ликим силама Русији и Турској“, двор је 2. августа реаговао сменом

Рајачића, прогласивши духовног вођу побуњених Срба за велеиз-

дајника, па је за администратора Карловачке митрополије имено-

вао будимског владику Платона Атанацковића. 

У овом иначе сложеном тексту – када је реч о хронологији дога-

ђаја – баш на овом месту морамо, укратко, нешто рећи о

асигнатима српске Војводине, као првом српском папирном

новцу емитованом за време револуционарних догађаја у Српској

Војводини у два наврата – 13. августа 1848. године и 1. јануара

1849. године. По узору на асигнате емитоване 16. априла 1790.

године, за време Француске буржоаске револуције, финансијско

одељење Главог одбора Српске Војводине,  ради финансирања

ратних потреба, наручује штампање асигната у апоенима од

једне, две, пет, десет, петнаест и педесет форинти, најверо-

ватније у Књажевини Србији.     

Аустријским властима су асигнати Српске Војводине као израз

њене аутономности били трн у оку, па их укидају замењујући

асигнат-форинте по номиналној вредности законитим царским

форинтама.

На асигнатима између потписа касира Ат. Карамата, са десне

стране, и председатеља Јов. Шупљикца – брата војводе

Стевана Шупљикца – налази се нови грб Српске Војводине. 
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Када се увелича, јасно се види разлика у односу на напред

приказани грб са заставе Земунске српске народне гарде. Сада

је ту само српски грб (бели крст са четири златна оцила на

црвеном пољу) али на прсима аустријског двоглавог орла.
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Хералдичка порука јасно говори да војвођански Срби већ од

половине августа 1848. године себе не виде и не траже под

круном Св. Стефана, већ под круном Царевине Аустрије. 

У време жестоких сукоба са Мађарима Главни одбор, задојен

демократским идејама Француске буржоаске револуције, настоји

да Српску Војводину устроји као нову револуционарну државно-

правну заједницу у којој би Срби ослободилачку борбу

искористили за истовремено спровођење националне и

социјалне револуције. На то указују и први нацрти Устава

Војводине, према којима би Српска Војводина била равноправна

и независна држава у оквиру федерално или конфедерално

организоване Хабзбуршке монархије, са извршном и

законодавном влашћу, која би, укидањем феудализма, свим

грађанима Војводине без обзира на њихову верску и националну

припадност гарантовала једнакост пред законом и њихову

правну сигурност. Српски језик био би службени језик на целој
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територији Војводине, а у насељеним местима где већину ста-

новништва чине припадници других народа, уставом се

гарантује право на службену употребу њиховог језика. 

Главни одбор, претходно принудивши несрпске официре Срем-

ске војне границе (на челу са Хрватом, командантом регименте,

пуковником Данилом Растићем) да напусте Митровицу, уз помоћ

српске националне гарде 15. јула заузео је митровачки војни ар-

сенал, после чега Сремска војна граница приступа српском на-

ционалном покрету. Обавештен о формирању мађарских војних

логора на левој обали Дунава, у Футогу и Бачкој Паланци, вожд

Ђорђе Стратимировић почетком августа образује српске логоре

на десној обали Дунава, од Даља, преко Вуковара, Сотина,

Илока, Баноштора и Каменице, све до Сланкамена. Главни

одбор средином јула формира Војни савет, а патријарх Рајачић

обраћа се српском кнезу Александру за помоћ у добровољцима

и новцу. 

На Петровској народној скупштини, одржаној у Крагујевцу, од-

лучено је да Кнежевина Србија на сваки могући начин помогне

својој угроженој браћи с леве стране Дунава и Саве. Дана 11.

августа 12.000 српских добровољаца, под командом Стевана

Петровића Книћанина, прелазе преко Дунава у Банат, истичући

се својим јунаштвом у биткама вођеним крајем 1848. године код

Томашевца и Панчева у Банату и наредне 1849. године код Ти-

тела у Бачкој. Јунаштву српских добровољаца и њиховом

команданту дивио се и владика црногорски Петар Петровић

Његош, што се види из овог писма Стевану П. Книћанину:

Цетиње, 14. јануара 1849.

Високородни господине,

Стефане П. Книћанине,

Дико рода нашега! Ти ми потпуно оправда име војниках

Душанових и Карађорђиних. Моја и свакога правога Србина

велика је признатељност к Теби. Ти си се из саме благородне
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гордости роду на жртву дао и страдајућој браћи у помоћ

притекао. Ради тога ћу те ја вјечно љубити и вјечно

уважавати. И из чисте признатељности к Твојим подвизима

шаљем Ти на дар лик бесмртнога Обилића. Он ће добро

пристати на прсима побједитеља томашевачког и

спаситеља Панчева. Зато га прими, млади војводо витезова

србијанских, с оном искрености и усхићењем с којим Ти га

шаље уз најусрднији братски поздрав

владика црногорски

П. П. ЊЕГОШ                                                                   

Био је то корак даље у односу на програм из „Начертанија“ –

Србија директно учествује у борбама за национално ослобо-

ђење Срба и Хрвата, не само од Турака, него и од Мађара.

Српска Војводина је образована по угледу на Кнежевину Србију,

која служи као дика и узор свим Србима поданицима аустријске

и турске царевине. 

Буђење српског народа најбоље изражава песник романтичар

Љубомир Ненадовић стиховима:

Сад имамо три Србије

све три срећне, све три славне

Кнежевину и Војводство

и стрмени Горе Чарне. 

Уз помоћ српских добровољаца борбе се настављају на свим

фронтовима. Доласком Стратимировића на бачко ратиште,

борбе између Срба и Мађара су учестале. Дана 13. августа

Стратимировић из Сентомаша напада Врбас, да би продором уз

бачки канал стигао до Сомбора, али је одбијен. У контранападу

на Сентомаш 19. августа Мађари су претрпели пораз, па се у

славу ове велике победе војвођанских Срба место Сентомаш

почиње да назива Србобран. 
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Српско ратно веће, које чине вожд Ђорђе Стратимировић, гра-

ничарски капетан Зарија Јовановић Чича, и капетани Јован До-

бановачки и Петар Јовановић, одлучило је да елан бораца након

победе код Сентомаша искористи за освајање мађарских упо-

ришта иза устаничких леђа. После дводневног отпора Мађара

српске снаге 30. августа освајају мађарске логоре у Бачком

Јарку, Сиригу и Темерину. 
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Борбе се воде и у Банату, где су српске снаге 19. августа ушле у

Белу Цркву, али не успевају да трајно задрже град. Код Перлеза,

у међуречју Тамиша и Тисе, 2. септембра 4.000 Срба претрпело

је озбиљан пораз. У сукобу са Мађарима тога дана „заробљено

је више стотина Срба и десет топова“. Уз помоћ тек пристиглих

српских добровољаца под командом Стевана Книћанина, Стра-

тимировић успева да поново освоји стратегијски важне положаје

код Перлеза и спречи мађарске нападе на Тител и Панчево. Да
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би се избегли оружани сукоби са мађарском владом, у којој до-

минантну улогу има министар финансија Лајош Кошут, бечки

двор све до краја септембра узалуд попушта мађарским сеце-

сионистима. Схвативши да од јалових преговора нема ништа,

цар Фердинанд  радикално мења став према мађарским рево-

луционарима. Бечки двор је 31. августа затражио од Мађара

враћање Војне крајине под управу бечког војног министарства и

опозив казнених мера изречених против бана Јелачића и пат-

ријарха Рајачића.

Упркос свему, мађарска ратна дејства се настављају. Пуковник

Киш у рану зору 2. септембра изненада напада Перлез. После

јуначке смрти капетана Јанче Михајловића, мађарска војска спа-

љује и уништава овај важан али слабо утврђен и слабо брањен

српски положај, а страх је завладао у логорима и међу српским

становништвом југозападног Баната. Бечки двор реагује тако

што 4. септембра враћа Јосипу Јелачићу банску част, који одмах

најављује рат мађарским револуционарима. У покрету војвођан-

ских Срба од самог почетка постоје две међусобно супротстав-

љене струје. Прву, конзервативну струју, чини црквена хије-

рархија на челу са старим патријархом Рајачићем, а другу, „пар-

тију акције“, која има револуционарни и антифеудални карактер,

предводи млади потпоручник Ђорђе Стратимировић, председ-

ник Главног одбора и неспорни вожд покрета војвођанских Срба.

Укидање казнених мера против патријарха Рајачића ојачало је

утицај конзервативне струје у покрету војвођанских Срба, под

чијим упливом је 18. септембра Ђорђе Стратимировић смењен

са чела Главног одбора – извршног органа власти Српске Војво-

дине. Дознавши за ове сукобе у вођству покрета војвођанских

Срба и смену Ђорђа Стратимировића, Кошутови револуционари

под командом мађарског министра војног Лазара Месароша

предузимају војни напад на Шајкашку. 

Дана 21. септембра 25.000 мађарских војника напада 5.000 Срба

шајкаша, граничара и србијанских добровољаца под командом

капетана Петра Биге, који одолева артиљеријском бомбардо-
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вању и јуришима мађарских хусара, да би се доласком на

бојиште 3.000 Срба граничара предвођених капетаном Михајлом

Јовановићем сукоб окренуо у корист бранилаца, па је Месарош

био принуђен на повлачење. Српске победе на бачком ратишту

прате неуспеси српских снага на банатском фронту, о чему ће

бити више речи у даљем тексту.

Крајем септембра у Пешти долази до отворене побуне Мађара

против бечког двора и убиства царског комесара грофа Лам-

берта, после чега  3. октобра 1848. године аустријски цар Ферди-

нанд објављује рат Мађарској, распушта парламент и бана

Јелачића именује за команданта царске војске у краљевини

Угарској. У току припрема аустријске војске за рат против Кошу-

тових револуционара, у Бечу 6. октобра почиње крвави Бечки
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устанак. Страхујући од гневних револуционара, цар и влада 7. окто-

бра беже у моравски град Оломуц, а кнез Виндишгец и бан Јела-

чић заједничким снагама, у боју код Швехата недалеко од Беча

31. октобра наносе пораз мађарској војсци, која хита у помоћ беч-

ким револуционарима. Они истога дана освајају побуњени Беч.  
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Патријарх Рајачић моли цара Фердинанда да изабраном

српском војводи Стевану Шупљикцу коначно одобри долазак са

италијанског ратишта у Војводину, како би преузео руковођење

војним операцијама против све агресивнијих Мађара. Уз цареву

сагласност, 6. октобра војвода Шупљикац стиже међу Србе, те

је на скупштини одржаној од 9. до 17. октобра 1848. године зва-

нично преузео војно руковођење српским националним покре-

том. Због изузетних заслуга војводе Стевана Шупљикца за

покрет војвођанских Срба 1848/1849. овде ћемо рећи нешто о

његовом животу. Он потиче из српске граничарске војничке

породице. Рођен је у Петрињи 1786. године, где стиче основно

образовање. Српску гимназију завршио је у Карловцима, а

студије филозофије у Шопрону. У аустријску војску ступа 1805.

године, службујући у пуку свога оца. Пожунским мировним

уговором поражена Аустрија принуђена је да Венецију, Истру, и

Далмацију са Боком Которском преда победничким Французима.

Када су Французи од словенских земаља, Истре и Далмације са

Боком Которском, образовали Илирске провинције двадесе-

тогодишњи Шупљикац постаје ађутант војног заповедника

Илирских провинција француског маршала Мормона. За личну

храброст и војну вештину испољену 1812. године у походу

Наполеона Бонапарте на Русију, добија високо француско

одликовање Орден легије части. После Наполеоновог пада, од

1814. године поново је у аустријској војсци. Службује по Банату

– био је војни командант у Дебељачи и Глогоњу. Прекомандован

је у Лику, где ја на дужности команданта Огулинске регименте,

1842. године унапређен у чин пуковника, па као командант

бригаде одлази на службу у северну Италију, где му је

непосредно претпостављени чувени аустријски војсковођа

фелдмаршал Јозеф Радецки. На италијанском ратишту затекао

га је избор за војводу српског, али у Српску Војводину стиже тек

када је цар Фердинанд, заративши против мађарских рево-

луционара,  одобрио његов долазак у Сремске Карловце. Као

лојалан царски официр, српски војвода Шупљикац по доласку

међу Србе тражи од свога претпостављеног, кнеза

Виндишгрерца, школоване официре и квалитетно наоружање,
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захтевајући од српских устаника да промене барјаке и „искажу

верност царској црно-жутој застави“. 

Одлуком Скупштине, патријарху Рајачићу и војводи Шупљикцу

омогућено je да директно утичу на састав, организацију рада и

делокруг Главног одбора. Уклонивши из Главног одбора при-

сталице револуционарне струје Ђорђа Стратимировића,

властољубиви Рајачић као прeдседник Главног одбора поред

црквене функције преузима у своје руке и извршну власт,

потписујући се убудуће као „привремени регент народа у

Српској Војводини“.

После октобарске скупштине, војвода Шупљикац преузима

команду над устаничком војском, обилази српске војничке поло-

жаје у Срему, Бачкој и Банату, где затиче „слабо опремљену

војску у лошем стању“ па инсистира на хитној реорганизацији,

реду и дисциплини. Својим прогласом од 14. октобра војвода

Шупљикац обавештава војне команданте да „привременом

предводитељу народне војске Ђорђу Стратимировићу даје да

води једну војску, која треба да оперише на простору од Каћа

и Сирига, ка Новом Саду и Футогу, те налаже командантима

трупа на том терену да се повинују његовим наређењима“.

Мађари су на бачком ратишту повереном Стратимировићу 30.

новембра одбијени у покушају да освоје логор српске војске у

селу Сиригу недалеко од утврђених српских положаја на Рим-

ским шанчевима. 

Знатно жешћи окршаји са Мађарима одвијали су се на терито-

рији Баната. Војвода Шупљикац поставља амбициозни циљ да

са војском Српске Војводине преко Великог Бечкерека и Кикинде

продре до Темишвара и Арада. Српске снаге под командом Ми-

хајла Јовановића успевају да 13. октобра освоје Велики Бечке-

рек, а 14. октобра предвођени Јефтом Барајићем уђу у Кикинду.

Даље нису стигли! Снажна мађарска офанзива под командом

мађарског генерала српског порекла Јаноша (Јована) Дамјанића

присилила их је 20. октобра на повлачење. Одбранивши Кикинду
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и Бечкерек, мађарска војска даље напредује. Најпре су 9. но-

вембра напали и разорили српски  логор у селу Стража северно

од Беле Цркве, па су 30. новембра на речици Караш тешко по-

разили српске снаге под командом пуковника Петра Бобалића. 

Генерал Јован Дамјанић 5. децембра са 12.000 војника и 32 топа

напада српски шанац Томашевац на реци Тамишу у централном

Банату, који јуначки брани 3.000 Срба под командом Стевана

Книћанина, који се ту прославише поразивши вишеструко

бројније нападаче. Мађарска агресија наставља се 12. децем-

бра нападом на српске логоре у Алибунару и Банатском Кар-
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ловцу, одакле су српски браниоци, премда су генералу

Дамјанићу нанели велике губитке, били принуђени на по-

влачење. Гнев због пораза код Томашевца Јован Дамјанић ис-

калио је на суседном српском селу Јарковцу које спаљује, убија

оба српска свештеника и мноштво народа са њима. Ови немили

догађаји натерали су старог и болешљивог војводу Шупљикца

да на челу банатских и сремских граничара, Книћанинових

србијанских добровољаца и тек пристиглих царских трупа 14.

децембра истера четвороструко бројнију мађарску војску из Јар-

ковца, али их је у контранападу Јован Дамјанић   избацио најпре

из Јарковца, па потом и из Томашевца.

У аустријском престоном граду Бечу после 3. октобра, дана

објаве рата Мађарима, убрзано се ређају значајни догађаји на

које ћемо се само кратко осврнути. Славни кнез Шварценберг

21. новембра постаје председник аустријске владе. Малоумни

цар Фердинанд је под притиском дворске камариле на челу са

кнезом Виндишгецом и баном Јелачићем 2. децембра абдици-

рао у корист младога надвојводе Франца Јосифа, који се 6. маја

1848. године у боју код Санта Луције истакао својим јунаштвом

у рату против италијанских револуционара.   

Млади аустријски цар Франц Јосиф забринут је покушајем ми-

рења Мађара и Срба уз посредовање пољске емиграције. Да би

у беспоштедном рату против сецесионистички настројених Ма-

ђара придобио Србе на страну бечке владе, цар својим патен-

том донетим 15. децембра коначно „потврђује одлуку Мајске

скупштине у Карловцима о избору војводе и патријарха, васпо-

стављајући та стара достојанства као јемство за народну

унутрашњу организацију онакву каква треба српском народу

по основама равноправности  свих наших народа“. Цар и двор-

ска камарила намерно заобилазе географско одређивање тери-

торија Српске Војводине и њено разграничење од других

аустријских и угарских покрајина. Ко је знао да чита између ре-

дова царски патент је доживљавао као нову подвалу Беча, па не

чуди незадовољство старог патријарха Рајачића изражено
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речима да оно што је цар учинио за Србе „не може задовољити

народ коме треба простор свој на коме ће се оснивати, а то

је Војводина“.
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Порази војвођанских Срба на банатском ратишту принудили су

патријарха Рајачића да се поново обрати за помоћ Кнежевини

Србији тражећи новац, оружје и нове добровољце за одбрану

Панчева, коме се опасно примиче Јован Дамјанић са мађарском

војском. Поподне 27. децембра стиже 3.000 нових србијанских

добровољаца под командом Милутина Петровића (брата Хајдук

Вељка, славног српског војводе из Првог српског устанка). 

Док је седећи на коњу вршио смотру у Панчево пристиглих доб-

ровољаца војвода Шупљикац дознаје да га је млади аустријски

цар Франц Јосиф потврдио у војводском звању, одликовао и про-

извео у чин фелдмаршал-лајтнанта. Уместо очекиване беседе,

он успева само да изговори речи: „Нека види Европа, нека цео

свет види како брат брату у помоћ иде.“ Толико радосних

вести у истом часу срце старог војника Стевана Шупљикца није

издржало. Према сведочењу очевидаца, „само се закашљао, за-

љуљао на коњу и издахнуо на рукама капетана Јована Стефа-

новића  Виловског“. Тело српског војводе Стевана Шупљикца

сахрањено је уз највише почасти у сремском манастиру Круше-

долу, где и данас почива.

Смрћу Стевана Шупљикца место српског војводе остаје упраж-

њено, па Ђорђе Стратимировић, уз подршку револуционарно

настројених присталица Главног одбора, захтева од патријарха

Рајачића сазивање Скупштине ради избора новог војводе. Слу-

тећи да би Скупштина баш младог и храброг Ђорђа Стратими-

ровића, као најзаслужнијег за дотадашње српске победе,

акламацијом именовала са српског војводу, стари патријарх не

сазива Скупштину ради избора другог српског војводе, већ за

војног команданта Српске Војводине именује аустријског гене-

рала Фердинанда Мајерхофера. 

О Мајерхоферу дајемо читаоцу основне податке. Био је царски

официр веран кући Хабзбурга, па као такав одбија да служи у

револуционарној мађарској влади. Са Рајачићем је почео са-

радњу још док је као пуковник био на дужности аустријског кон-

439Ђорђе Јамушаков



зула у Београду, са задатком да прати збивања у Кнежевини

Србији и у Српској Војводини и о свему извештава бечки владу.

Када се овај аустријски обавештајни официр, на предлог гене-

рала Храбовског, прихватио војне команде у Земуну, сада са

чином царског генерала, он успоставља блиске контакте са

вођом хрватског препорода баном Јелачићем, српским патријар-

хом Рајачићем, и донедавно аустријским царским официрима,

сада у служби новоформиране војске Српске Војводине. Док је

Беч био „у љубави са Пештом“ мађарске трупе и царски офи-

цири заједно су ратовали против „велеиздајника војвођанских

Срба“. После објаве рата Мађарима и Мајерхоферовог имено-

вања за врховног команданта српске устаничке војске процес

везивања српске народне војске за царску војску, започет у

време краткотрајног војводовања Стевана Шупљикца, убрзано

се наставља. Патријарх Рајачић и генерал Мајерхофер – посту-

пајући по наређењу бечке владе, а уз прећутну сагласност вла-

сти Кнежевине Србије – најпре су Главни одбор сузили на седам

представника од којих је сваки члан био задужен за један од ре-

сора (политички, црквени, просветни, дипломатски, економско-

финансијски, полицијски и санитетски), а потом су приступили

образовању нових окружних одбора по већим градовима Војво-

дине, који губе свој дотадашњи револуционарни карактер. На

крају, приступили су укидању месних народних одбора као ло-

калних органа револуционарне власти Српске Војводине. Кори-

стећи се функцијом главнокомандујућег, генерал Мајерхофер

спроводи и реорганизацију граничарских регименти, која има за

циљ повратак на стање пре образовања Српске Војводине, а

устаничку војску трансформише у јужни српско-аустријски

корпус под командом лојалног Србина, царског генерала

Кузмана Тодоровића. Све главне командне положаје преузимају

царски официри, које плаћа бечка влада, а наређења им издаје

царски генералштаб, а не више Главни одбор као орган народне

власти Српске Војводине. Војвођански Срби од тада јужни

српско-аустријски корпус подругљиво називају „српска војска –

швапски официри“. 
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У покушају да искористи пометњу међу Србима насталу после

смрти војводе Шупљикца, мађарски генерал Киш изненада 2.

јануара напада српско упориште Панчево. Храбри српски

граничари под командом капетана Адама Косанића и

Книћанинови српски добровољци поразили су мађарске трупе

које се у нереду повлаче из Панчева, а српска војска започиње

успешну контраофанзиву према северу Баната. Српско-

аустријске снаге наступају у две колоне. 

Војску која креће на запад, према Тиси, предводи храбри

командант србијанских добровољаца Стеван Книћанин, који по

цичи зими иде из победе у победу: 21. јануара освојен је Стари

Бечеј, 25. јануара предаје му се Врбас, а 28. јануара и Кула.

Одбивши противнапад Мађара из правца Сегедина, Книћанин

12. фебруара осваја Сомбор, па не успевши да освоји Суботицу,

креће на североисток према Сегедину. Книћаниново јунаштво

српски граничари наградише кратким бећарцем: 

Бог живио Книћанина Стеву

што отера Киша са Тамиша.

Другу колону (тачније, јужни аустријско-српски корпус) ка

источном Банату предводи аустријски генерал Кузман

Тодоровић. Спојивши се са царском војском из источног Баната,

друга колона 16. јануара осваја Велики Бечкерек, 19. јануара

Вршац и, коначно, 21. јануара Белу Цркву, јако мађарско

упориште у јужном Банату. Победе Срба окончане су освајањем

Кикинде, успостављањем линије фронта дуж реке Мориша, где

Тодоровићев аустријско-српски корпус остаје до краја марта

1949. године. 

Српским победама у зиму 1849. године окитио се генерал

Мајерхофер, тврдећи да је ћесарска војска спасла Србе од

уништења и очистила Војводину од Мађара. Све јаче везивање

патријарха Рајачића за дворске кругове у Бечу и тражење

441Ђорђе Јамушаков



ослонца у царским официрима на терену – Фердинанду

Мајерхоферу, Кузману Тодоровићу, Ђури Рукавини и др. –

толико га удаљава од Главног одбора Српске Војводине, да

напушта Карловце и одлази код Мајерхофера у за њега

сигурнији Земун. Опирући се нескривеним намерама Рајачића и

Мајерхофера, Главни одбор, на својој седници одржаној у

Карловцима половином јануара 1949. године, прозива

патријарха Рајачића због испољеног апсолутизма и тражи да се

одмах врати у Карловце и да, у складу са обавезујућим

закључцима Мајске скупштине, призна Главни одбор за

централну власт Српске Војводине. Осетивши немоћ Главног

одбора патријарх и не хаје за претњу и позив за повратак у

Карловце, већ у фебруару прелази из Срема у Банат, где јужни

српско-аустријски корпус генерала Кузмана Тодоровића управо

остварује значајне победе у сукобима са мађарским генералима.

Упорност патријарха Рајачића коначно се исплатила. На седници

Главног одбора, коју патријарх заказује у Темишвару 10.

фебруара 1849. године, одбор је тако реорганизован да „његове

чланове лично поставља и разрешава патријарх Рајачић, који

од тада влада српским покретом као управитељ Војводине“.

Властољубиви патријарх иницира да се у градском центрима и

насељеним местима тек освојених делова Бачке и Баната

образују нови окружни и месни одбори као органи власти

конзервативних снага у српском покрету које почетком 1849.

године постају доминантне. То не иде на руку бечкој влади у

настојању да минимализује улогу војвођанских Срба, којима због

испољене револуционарности очито не верује. 

Поступајући по директиви кнеза Виндишгреца, генерал Ђуро

Рукавина, тајни саветник и војни заповедник Баната, наређује

да српска црвено-плаво-бела застава (са којом је народ поносно

махао на Мајској скупштини у Карловцима) буде замењена црно-

жутом заставом царевине Аустрије. Укидају се тек формирани

одбори као локални органи српске народне власти, а њихова

надлежност преноси се на привремене војне власти. У војној и
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цивилној администрацији забрањује се српски језик и ћирилица,

а у службену употребу уводи се немачки језик. Зазирући од

србијанских добровољаца под командом славног Стевана

Книћанина, који 12. фебруара освајају Сомбор, млади цар Франц

Јосиф и турски султан Абдул Меџид (1839–1861) траже од

српског кнеза Александра Карађорђевића, да се већина добро-

вољаца повуче у Србију, што је током фебруара 1849. године и

учињено. 

Уставна комисија Српске Војводине, о којој је напред било речи,

интензивно ради на тексту устава демократски уређене

Војводине (у чијем би саставу, у складу са закључцима Мајске

скупштине у Карловцима, била и Војна граница), која би била

„аутономна са својим органима власти, војском, судством и

народним језиком“. Устав Српске Војводине ипак није донет.

Уместо њега, новим уставом царевине Аустрије од 4. марта

1849. године малим народима „Србима, Хрватима, Румунима и

Сасима признаје се извесна аутономија“.  Војвођанским Србима

се обећава национални опстанак и верска аутономија, а о

аутономном положају територијално омеђене Војводине у

складу са одлукама Мајске скупштине нема ни помена.

Војвођанским Србима оставља се могућност да бирају којој ће

се од суседних признатих круновина прикључити: Угарској,

Ердељу или Троједној Краљевини Хрватској, Славонији и

Далмацији.

Из дотадашње Српске Војводине одлуком бечког двора 2.

априла 1849. године изузета је Војна граница, а оно што је после

тога преостало третира се као један од седам војних округа

(дистрикта) у саставу краљевине Угарске под командом

врховног војног заповедника аустријске царевине кнеза

Виндишгреца. Војвођански диштрикт (седми војни округ) од тада

је под непосредном командом царског генерала Мајерхофера,

а деградирани патријарх Рајачић, као царски комесар за

цивилне области Српске Војводине, морао се задовољити

тривијалном улогом Мајерхоферовог помоћника. 
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Патријархове наде да ће уз помоћ Мајерхофера бечки двор

јавно признати Србе за савезнике и потврдити закључке Мајске

скупштине, коначно су се изјаловиле! Мудри Рајачић није

прижељкивао, али је очито наслутио такав сценарио, јер у писму

упућеном бану Јелачићу почетком новембра претходне године

изричито наводи да је аустријска дипломатија „српски народ са

надеждама у ратна времена обмањивала, а у мирна очухски са

њим поступала“ пошто је то „стара немачка политика, лимун

цеди до последње капи, па га онда на ђубре баци“.

Мађарски револуционари – поразивши последњих дана

фебруара царску војску предвођену кнезом Видишгрецом, а у

марту 1849. године у боју код Солнока и на Тиси и јужну армију

бана Јелачића – одлучили су се за коначни обрачун са

војвођанским Србима. Из правца Ердеља на Темишвар креће

мађарски генерал пољског порекла Јожеф Бем, који је 10. маја

у боју код Слатине поразио Аустријанце и принудио их на повла-

чење у Влашку. У садејству са мађарским трупама под командом

генерала Перцела напада царског генерала Кузмана Тодо-

ровића, који крајем априла напушта положаје на реци Тамишу и

бежи преко Кикинде и Великог Бечкерека на југ Баната.

Неспособни генерал-лајтнант Тодоровић повлачи се 3. маја и из

Вршца, због чега је смењен, па аустријско-српским корпусом од

5. маја, ништа успешније, командује царски пуковник Јозеф

Пуфер. Мађарска револуционарна војска, поразивши 7. маја

Пуфера код Томашевца и Уздина, наредног дана осваја Белу

Цркву, а 10. маја победоносно улази у небрањено Панчево.

Остаци аустријско-српског корпуса повлаче се у Срем или у

Србију, а са њима и бројне српске избеглице страхујући од

репресалија победничких Мађара.      

На бачком ратишту, мађарски генерал Мавро Перцел 22. марта

напада и осваја Сомбор, Сириг и Сентиван, па потом Ђалу и

Српски Крстур у Банату, принудивши команданта аустријско-

српског корпуса царског генерала Кузмана Тодоровића да линију

фронта повуче на југ према Кикинди. Перцелова војска враћа се
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у Бачку где осваја Сенту, Бечеј и Врбас, да би 27. марта запосела

Нови Сад и Петроварадин. Настављаући победоносни поход,

Перцел 3. априла осваја слабо брањени Србобран, Турију и

Надаљ, спаљује их и масакрира 5.000 њихових становника.

Уплашени патријарх Рајачић сетио се тада Ђорђа Стратими-

ровића коме поверава одбрану Шајкашке. 

Заједно са Стратимировићем у Тител стижу и нови србијански

добровољци под командом Миливоја Петровића Блазнавца.

Храбро сачекавши 12. априла троструко јачег непријатеља на
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положајима код Мошорина и Вилова и 22. априла код Римских

шанчева, Срби су поразили војску генерала Перцела и приси-

лили га на повлачење. Грађани Баната и Срема 13. маја 1849.

године узалуд протестују против војне управе царског генерала

Мајерхофера, захтевајући сазивање Народне скупштине на којој

би се укинуо војни режим и обновила револуционарна народна

власт. Није било тако, догађаји дириговани из Беча крећу у

супротном правцу. Сутрадан, 14. маја, вожда Стратимировића

повлаче са дужности у Шајкашкој и шаљу у штаб Јелачићеве

јужне армије, па команду над српским снагама на Тителској

висоравни преузима војвода Стеван Книћанин, који се на позив

патријарха Рајачића са само 1.000 добровољаца управо вратио

из Србије.  

Мађарској војсци у Шајкашкој прикључио се гарнизон из

петроварадинске тврђаве под командом генерала Пала Киша, а

Србима долази у помоћ Јелачићева јужна армија и српски одред

под командом сада царског официра Ђорђа Стратимировића.

Поразивши 7. јуна мађарске трупе код Каћа, Јелачићева јужна
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армија 12. јуна осваја Нови Сад и опкољава Петроварадин,

очекујући његову предају. У међувремену, тачније 11. јуна,

патријарх Рајачић је смењен са дужности српског комесара, па

његов велики пријатељ хрватски бан Јелачић преузима и

грађанску и војну управу над Српском Војводином. 

У време борби за мостобран између Новог Сада и Петро-

варадина, 12. јуна 1849. године топови са петроварадинске

тврђаве, по команди Пала Киша, гранатирали су Нови Сад,

претворивши тада највећи и најлепши српски град у згариште у

коме је страдало десетак хиљада Новосађана. У боју код

Сентомаша 18. јуна Јелачићева јужна армија дефинитивно је

поразила мађарску војску генерала Перцела избацивши из

строја 4.000 мађарских војника. Стеван Книћанин са својим

добровољцима храбро одбија учестале нападе Перцелових

снага на Шајкашку све до 23. јула, када се мађарски револу-

ционари коначно повлаче из Бачке. 

Повлачење Мађара из Бачке било је неминовно јер су, по основу

споразума аустријског цара Франца Јосифа и руског цара

Николаја I, закљученог у Варшави 19. маја, руске снаге од

130.000 војника 17. јуна провалиле из Галиције у Мађарску да

би у садејству са Аустријанцима угушиле Мађарску револуцију.

Када је 28. јуна Александар Бах именован за министра

унутрашњих послова Аустрије, истога дана преплашени Кошут

се, слутећи своју злу судбину, најзад сетио да свим немађарским

становницима Угарске коначно понуди пуна етничка права, која

је до тада жестоко оспоравао. Узалуд су представници

мађарског племства позивали на заштиту престола и верност

Хабзбуршкој династији, узалуд је мађарска влада протестовала

код европских држава због руске интервенције. Генерал Гергеј

касно се сетио да од мађарског парламента тражи повлачење

одлуке о проглашењу Републике Мађарске. У народу долази до

пометње и смањења броја добровољаца за мађарску војску

неопходних за одбрамбени рат против аустријских царских трупа

и руских интервенциониста. Пред почетак сукоба однос снага

био је следећи. Мађари су располагали са 140.000 људи под
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оружјем. Аустријске трупе које под командом генерала Јулиуса

фон Хајнауа са запада нападају Мађарску броје 80.000 војника.

Томе треба додати царски гарнизом стациониран у Влашкој од

15.000 војника и Јужну армију бана Јелачића у Бачкој која

располаже са 40.000 војника и српских добровољаца. Укупан

број аустријских војника бројчано је изједначен са мађарским.

При том, из Галиције царским трупама хита у помоћ 130.000

руских војника под командом славног фелдмаршала Ивана

Паскијевича. Са оваком бројчаном предношћу и бољим

наоружањем аустријских и руских снага, није било тешко

предвидети крајњи исход сукоба. Ратна дејства почињу крајем

јуна и трају до 13. августа 1849. године, када је мађарска војска

након низа пораза које је претрпела од аустријских и руских

трупа код Вилагоша безусловно капитулирала.

Завршивши уз руску помоћ борбу са мађарским револу-

ционарима, бечка влада смишља ново лукавством према

војвођанским Србима. Док су ратовали и гинули у борби против

Мађара за очување Хабзбуршке царевине, Срби су имали

подршку Беча и царске војске, али после окончања сукоба Срби,

својим инсистирањем на територијално омеђеној Српској

Војводини, као посебној круновини у вишенационалној

царевини, постају сметња за планирану централизацију и

германизацију Аустрије. Поред српског националног програма

јављају се и национални програми банатских Румуна и Немаца.

О православним Румунима (Власима) и њиховом издвајању из

црквене јурисдикције Српске православне цркве било је речи у

тексту. Банатски Немци износе свој национални програм тек

почетком октобра 1849. године у такозваној Богарошкој петицији,

коју су крајем октобра проследили бечком двору,  истичући своју

припадност немачкој нацији, лојалност династији Хабзбурга и

неспорне заслуге у спровођењу великих мелиорационих

пројеката и култивисању банатске дивљине. Нису скривали ни

своје страховање да ће, удовољи ли се максималистичким

захтевима војвођанских Срба, они као припадници немачке

народности имати у тој Српској Војводини неравноправан
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статус. Стога моле цара Франца Јосифа да (по моделу ердељ-

ских Саса) за банатске Швабе образује посебна област на челу

са немачким грофом Карлом фон Арицијем, у којој би у

службеној употреби био немачки језик. 

Пружајући задовољење војвођанским Србима због исказане

лојалности према царском дому и тешких борби против

бројнијих Кошутових револуционара, захтевима банатских

Немаца није се директно изашло у сусрет, али јесте индиректо.

И то како – царским патентом од 18. новембра 1849. године

образована је посебна круновина Војводство Србија и Тамишки

Банат. 

Приказ догађаја о Српској Војводини у времену од 15. маја 1848.

до 18. новембра 1849. године овде завршавамо. Хронолошки

приказ значајних догађаја у Војводству Србији и Тамишком

Банату у времену од његовог конституисања 18. новембра 1849.

године до укидања 2. фебруара 1861. године свакако би био

предмет посебног рада.        
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Самир Аличић

ИСТОРИЈСКИ ЗНАЧАЈ РЕВОЛУЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ 1848–1849. 

Тешко да се може наћи историјски догађај који је у већој мери

утицао на историју наших простора, а да о њему шира јавност

мање зна, него што је Револуција 1848–1849 године. Историча-

рима је, наравно, њен значај добро познат, мада и међу њима

постоје бројне разлике у гледиштима и контроверзе. Но, просе-

чан грађанин Војводине тешко да о њој зна пуно, а многи не

знају ни да се догодила. О њој у Србији нису скоро уопште сни-

мани ни филмови, ни телевизијске серије, нису написане ни

песме ни позоришни комади; представе као што су Стеријини

Родољупци ретко се могу видети, у уџбеницима историје тој ре-

волуцији посвећују се тек кратка поглавља... Никада Револуција

из 1848–1849.  године није добила једнак третман у српској на-

ционалној традицији као, на пример,  Бој на Косову, Први и Други

српски устанак, Сеоба Срба, Први и Други светски рат. Чак је и

недавно обележавање њене 170. годишњице прошло, како из-

гледа, без велике помпе. С друге стране, у Мађарској се на њу

гледа тек као на споредни догађај Мађарске револуције, који

није одлучио њен коначни исход. 

Па ипак, Револуција 1848–1849. један је од најзначајнијих тре-

нутака у историји простора који данас називамо Војводина, из

више разлога. Први пут је национално питање било главни по-

кретач политичких догађаја на овим просторима, а не класна

борба, религија или лојалност овој или оној династији. Јесте да



су мађарски револуционари спровели неке либералне реформе,

и јесте да је српска револуција у Војводини имала у почетку ка-

рактер социјалног бунта, али оно око чега се на крају водио рат

било је национално питање, и људи су се сврставали на једну

или другу страну пре свега у складу са осећајем етничке при-

падности. Интелектуалне елите у епохи романтизма су пропа-

гандом стварале „нације“, вештачки конструисане друштвене

групе засноване на претпостављеном заједничком пореклу,

језику и култури. Хабзбурзи су се показали трагично неспособ-

ним да створе осећај заједништва међу поданицима Монархије,

и чак су подстицали супарништва између етничких група, мани-

пулишући њима у сопственом интересу, вероватно не схватајући

тада да се играју ватром. 

Све је то испочетка деловало безазлено, доброћудно и наивно:

песници и сликари идеализовали су наводну славну националну

прошлост, приказивали њене хероје и славне догађаје. Али у ре-

волуционарном врењу 1848–1849. све се завршило на најгори

могући начин. Разорени су читави градови, попут Новог Сада и

Сентомаша (данашњег Србобрана), било је бомбардовања, по-

грома, паљевина и пљачки, али злочинци овога пута нису били

Турци, Татари, или каква друга освајачка хорда, него често су-

седи који су до мало пре нормално живели једни поред других.

Српска национална елита имала је у том тренутку зрелију про-

цену ситуације него мађарска, која је занета сновима о стварању

етнократске мини-империје изгубила контакт са реалношћу и,

одбијајући комромисе, готово свесно срљала у пораз. С друге

стране, Срби су, као и други мањински народи у Угарској, погле-

дали преко провалије у коју је водио национални занос и није им

се допало оно што су тамо видели. Зато су одлучили да се врате

корак уназад и да подрже конзервативне снаге које су на крају

тријумфовале. Хабзбуршка монархија је победила захваљујући

лојалности своје професионалне војске и грешкама мађарске

националне елите која је окренула мањине против себе и испро-

воцирала руску војну интервенцију. Но, њена пропаст тиме је

само одложена за неколико деценија. Војно су победили, али су
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изгубили битку у главама људи – семе зла које је тада посејано

није више искорењено. Национализам је вечито гладна звер –

никада се не може заситити, и чак и када су распадом Хаб-

збуршке монархије и уједињењем Немачке и Италије створене

дуго жељене националне државе, оне нису престале да вапе за

туђим територијама и да се сукобљавају. У извесном смислу, Ре-

волуција 1848–1849. представљао је злокобно предсказање

светских ратова и недавних сукоба на простору Југославије. 

Сукоб у Војводини 1848–1849. био је пре свега етнички сукоб из-

међу Мађара и Срба, а то што су се неки народи, попут Немаца,

борили на обе стране или што је известан број Срба био на

страни мађарских револуционара не мења општу оцену. Обе

стране кривиле су једна другу за иницирање сукоба, увек је једна

страна тврдила да су злочини оне друге тежи, па се тако ни до

данас њихове верзије догађаја нису усагласиле. У ствари, био

је то рат у коме нема праведне и неправедне стране, него само

победника и поражених. 

Срби су победили. Није важно то што је Српска Војводина кас-

није укинута и што је, нарочито након 1867. године, изгледало

као да су поново Мађари водили главну реч: важно је само то

да су Срби опстали на овим просторима. Незахвално је бавити

се прогнозама, али да је Мађарска револуција тријумфовала те

1848. године, извесније је да би простор на коме живимо данас

био Мађарска, а не Србија.

Вероватно нећемо претерати ако кажемо да је Војводина какву

познајемо данас створена у тим бурним догађајима 1848–1849.

године: сам назив Војводина није од тада никад изашао из сва-

кодневног говора, чак и кад није постојала политичка или адми-

нистративна јединица под тим називом. Била је и остала српска,

али никада, ни у најгорим временима, није сасвим изгубила тра-

дицију толеранције и мултиетнички карактер. Такође, увек је за-

држала и своју посебност, и типично војвођански рационални и

одмерени дух. У своје време, романтични националисти попут
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Његоша замерали су вођама Српске Војводине што су се „про-

дали Хабзбурзима“, и што нису били бескомпромисни у оства-

рењу циљева националне борбе. И изгледа да је баш то разлог

зашто им се ни данас не одаје тако велико признање као неким

другим великим личностима из српске историје. Рецимо, много

је више  споменика, улица и тргова посвећено романтичним

идеалистима који су поносно водили народ у унапред изгубљене

битке и катастрофу, попут кнеза Лазара и Карађорђа, него ра-

зумним и одмереним вођама Српске револуције у Војводини

1848, попут Стевана Шупљикца и патријарха Рајачића, који су

својом политичком вештином извукли највише што се могло у

датим околностима. Можда бисмо се могли запитати: да ли су

заслужили бољи третман? 
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Здравко Грубор, Нови Сад

СТО ГОДИНА ОД ЗАВРШЕТКА ВЕЛИКОГ РАТА 

И ВАСКРСА СРБИЈЕ (1918 –2018)

Први светски рат (1914–1918) с правом је добио назив Велики

рат. Одговор на питање зашто је назван баш тако, лежи у

чињеници да су у њему учествовале 33 државе. У том рату под

војном опремом било је седамдесет милиона војника, од укупно

милијарду и пет стотина хиљада становника  ратом захваћених

држава. Овај податак упућује на светске размере Првог светског

рата.

Историчари су сагласни да узроци Великог рата леже у крајње

заоштреним супротностима између великих капиталистичких

држава. Потребно је имати на уму, да је то период када

капитализам гази крупним корацима ка империјализму, односно

прераста у освајачки капитализам.

У циљу бржег општег привредног развоја, неке државе показале

су претензије ка туђим територијама и кренуле у њихово

освајање. Овако освојене државе постајале су колоније, а

земља које су их освајале имале су могућност да прошире своја

тржишта, као и  да искоришћавају  природна (рудна) богатства

као и људске ресурсе колонија. Међу државама које су имале

колоније посебно су се истицале Енглеска, која је сматрана за

највећу колонијалну силу, затим Француска, Шпанија, Холандија,

Белгија. Њихове колоније налазиле су се у Африци, Азији и

Јужној Америци.



Равнотежу колонијалних сила нарушила је 1870. године Немачка

својим уједињењем. Ова држава, са капитализмом у замаху,

развија се брзо и постаје врло агресивна, тражећи нову поделу

света. Немачка своју тежњу да промени колонијалну мапу света

почиње да реализује стварајући Тројни савез  – са Аустроу-

гарском 1879. године и Италијом 1882. године. Паралелно са

овим, Немачка се брзо наоружава и припрема за рат.

Главни циљ Немачке био је прерасподела колонија у њену

корист, а на штету великих колонијалних држава. Стратегијска

агресивна политика Тројног савеза огледала се у плану  ширења

на  исток – тзв. Drang nach Osten план, а први корак на том путу

била је анексија Босне и Херцеговине 1908. године Аустроу-

гарској монархији. Планови Аустроугарске након анексије Босне

и Херцеговине сводили су се на освајање Србије и Црне Горе у

циљу стављања Балканског полуострва под своју доминацију.

Италија је имала у плану освајање територија у Африци и

јужнословенских територија: Истре, Ријеке до Сушака, Задра и

већих острва на Јадранском мору. 

Тројном савезу (Централним силама) супротставиле су се

Енглеска, Француска и Русија, које су се груписале организујући

Тројни споразум или Антанту. Француска и Русија склопиле су

савез 1893. године, док су Француска и Енглеска потписале

савез 1904. године. Припремајући се за рат и оне су потписале

заједнички споразум о савезништву 1908. године.

Енглеска, Француска и Русија имале су своје циљеве: Енглеска

да сачува и прошири колонијално царство и уништи Немачку,

главног такмаца око колонија; Француска да поврати од Немачке

Лорену, и од ње отргне Сарску област; Русија да добије Галицију

и Буковину, насељене Украјинцима, и да сузбије утицај

Аустроугарске на Балкану  и успостави свој и да од Турске

одузме Босфор и Дарданеле.

Већ из овог кратког приказа види се да су у другој половини XIX

и почетком XX века, на историјској сцени настала два војна

блока  међусобно супротстављених великих сила. Током рата
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овим војним блоковима прикључио се велики број земаља

сврставајући се било на страну Централних сила, било на

страну сила Антанте.

Супротности између ових сила биле су такве да су се једино

ратом могле решавати. Ово је уједно и стварни узрок Првог

светског рата,  1914–1918. године, који је по свом карактеру био

империјалистички. 

Не само да је био на помолу, него је рат био видљив “као на

длану“. Недостајала је само ‘’варница’’, повод да рат плане. Тај

повод нашла је Аустроугарска, савезница Немачке у реали-

зацији плана ширења на исток, у атентату на аустроугарског

престолонаследника Франца Фердинада у Сарајеву 28. јуна

1914. године. Већ аустроугарска анексија Босне и Херцеговине

(1908) изазвала је велико незадовољство Срба и Србије, а

убиство Франца Фердинада је било израз кулминације незадо-

вољства српског народа, који је тај чин песмом исказао:

Двадесет осмог јуна, на Видовдан

Погинуо је Франц Фердинанд.

Младо га Српче убило  

по имену Принцип Гаврило.

Гаврило нас Принцип зове  

Да бранимо земље своје.

Атентатор Гаврило Принцип (1894–1919) био је члан нацио-

налне револуционарне организације ‘’Млада Босна’’. Ова орга-

низација настала је као резултат незадовољства анексијом и

жеље да се отаџбина брани. Она је окупљала пре свега младе

и храбре људе, спремне да жртвују животе за ослобођење своје

домовине. Њени најзначајнији представници били су: Владимир

Гаћиновић, Богдан Жерајић, Трифко Грабеж, Недељко Чабри-

новић, Данило Илић...
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Ти млади револуционари припремали су атентат на Франца

Фердинанда, великог поборника рата против Срба и Србије, који

је после одржаних војних маневара у Босни, на граници са

Србијом, дошао у Сарајево. Тада су на њега извршена два

атентата – Недељко Чабриновић, типографски радник, бацио је

бомбу која је промашила циљ, а потом је гимназијалац Гаврило

Принцип код моста на Миљацки хицима из револвера убио

престолонаследника и његову супругу. Народна машта

Принципу приписује ове речи:

Пошто не знаш српски говорити,

Ево теби српска граматика,

Из мојега аутоматика. 

Атентатори су ухваћени и осуђени. Недељко Чабриновић и

Данило Илић су обешени, а Гаврило Принцип, као малолетник,

осуђен је на двадесет година тешке робије и спроведен у

казамат у Терезин, где је преминуо 1919. године. Његово тело

је 1921. године пренето у Сарајево и сахрањено у заједничку

гробницу хероја ‘’Младе Босне’’.

Аустроугарска је, у договору са својом савезницом Немачком, за

атентат окривила Србију. Ултиматум са понижавајућим условима

за Србију уручен је српској Влади 23. јула 1914. године. Имајући

у виду исцрпљеност земље у Балканским ратовима (1912. и

1913), српска Влада прихватила је све услове из ултиматума

сем једног: да допусти аустроугарској полицији и судским

органима да дођу у Србију и врше истрагу свега што би могло

бити у вези са атентатом у Сарајеву. Овај одговор није

задовољио Аустроугарску, а није успело ни посредовање

великих сила, јер су земље окупљене око Немачке биле решене

да започну рат, те је 28. јула 1914. године Аустроугарска

објавила рат Србији.
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Немачки противници хтели су да избегну поремећај равнотеже

снага који би био на њихову штету, па су Русија (1. августа 1914)

и Француска (3. авуста 1914) почеле војну мобилизацију. Као

одговор на то, Немачка им је објавила рат. Упад Немачких трупа

у Белгију био је повод да Енглеска 4. августа 1914. године објави

рат Немачкој.

Постепено су у рат ушле и друге земље. На страну Централних

сила сврстала се Турска (11. новембра 1914) и Бугарска (14.

септембра 1915). На страну Антанте стали су: Јапан (23. августа

1914), Румунија (27. августа 1914), САД (6. априла 1918), Грчка

(у јуну 1917), Кина (14. августа 1917). Италија је 23. маја 1915.

године прешла на страну Антанте уз чврсте гаранције да ће

добити Истру, Ријеку до Сушака, Задар и већа јадранска острва. 

Рат је добио светске размере. Ратовало се на западном фронту,

где је Немачка ратовала против Француске, Енглеске и Белгије.

На источном фронту Немачка и Аустроугарска борили су се

против Русије. На балканском (касније, Солунском) фронту

ратовали су Немачка, Аустроугарска и Бугарска против Србије.

Уласком Турске у рат отварају се фронтови на Кавказу, у

Месопотамији (Ирак), на Дарданелима, а борбе су вођене и у

Африци и  другим деловима Азије.

Србија у Великом рату

Реализацији Немачког плана продирања на исток на путу је била

Србија, која се налазила на вратницама истока и запада.

Централне силе су решиле да ову препреку уклоне ратом, да

војнички сломе и окупирају Србију. И док су немачке војне снаге

дејствовале на западном и источном (руском) фронту,

Аустроугарска је, чинило се, имала задатак да брзо, без великих

губитака окупира Србију. Тако је аустроугарска V армија у зору
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12. августа код села Батара и Самуровића преко Дрине ушла у

Србију с циљем даљег продирања, а II аустроугарска армија

форсирала је Саву и заузела Шабац.

Штаб Врховне команде српске војске брзо и вешто је направио

стратегијски план одбране. Пребацио је одређени број својих

дивизија на северозапад Србије. Захвљајући високом моралу,

храбрости и борбеној спремности, под командом талентованих

и изванредних војсковођа, међу којима је било и оних који би

могли стати уз раме Сувурову или Кутузову, српска војска се

успешно супротставила агресору. Током 1914. у две велике

битке српска војска извојевала је две сјајне победе наносећи

непријатељу велике губитке. 

Церска битка

Церска битка вођена је у подручју планине Цер од 12. до 24.

августа 1914. године. План српске војске је био да непријатеља

изненади бочним нападом. Но, тај се план није реализовао, већ

је дошло до фронталног судара у ноћи између 15. и 16. августа.

Сукоб је био жесток и XXI аустроугарска дивизија била је

принуђена на повлачење. У периоду од 16. до 20. августа борба

се разбуктала на целом фронту и VIII аустроугарски корпус био

је присиљен на повлачење, што је принудило V армију да се

поражена повуче преко Дрине. Шабац је ослобођен 24. августа

1914. Тиме је и последњи аустроугарски војник протеран из

Србије.

У Церској бици је учествовало двеста хиљада аустроугарских и

око сто осамдесет хиљада српских војника. У бици је страдао

велики број војника: погинуло је око двадесет и пет хиљада

аустроугарских војника, подофицира и официра и двеста

педесет осам официра и шеснаест хиљада подофицира и

војника српске војске.
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Церска битка је прва српска и прва савезничка победа у Првом

светском рату. Она је подигла углед српске војске код савезника

и допринела да Аустроугарска закасни са концентрацијом својих

трупа које су биле намењене за дејствовање на источном

фронту. Српска II армија извојевала је витешку победу у Церској

бици и нанела велики пораз аустроугарској војсци. Њен

командант, истакнути војсковођа Степа Степановић (1856–1929)

– који је био учесник у свим ратним сукобима у којима је Србија

учествовала (1876–1918)  – добио је чин војводе.

После пораза и неуспеха у Церској бици, Аустроугарска

припрема нови напад на Србију. Са већим војним снагама од

оних у августу, Аустроугарска 6. септембра 1914. године напада

фронтално на линији од Вишеграда до Шапца. Овим је

формиран Дрински фронт дугачак око двеста километара.

Жестоке борбе дуж линије овог дугачког фронта прерастају у

дуготрајну позициону, рововску борбу.
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У Ваљеву је Штаб Врховне команде српске војске, на челу са

командантом регентом Александром Карађорђевићем (будућим

краљем Југославије) разматрао стање на ратишту. Искусне

војсковође објективно су сагледали стање на ратишту и за-

пазиле замор од дуготрајне рововске борбе и код војника и код

официра. Ова дуга борба допринела је благом паду морала и

међу војницима појавила се сумња у победу над бројно

надмоћнијим непријатељем. Ситуација постаје још сложенија
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рањавањем команданта I армије Петра Бојовића. Знајући колико

значи лични пример, Петар Бојовић, раме уз раме са својим вој-

ницима, нашао се на првој ватреној линији. Тај чин команданта

улио је војницима и официрима нову снагу и оснажио морал.

Али, штаб Врховне команде српске војске и даље је био пред

великим изазовом: морао се трајно ојачати војни морал,

повратити самопоуздање и вера у победу. Морала се донети и
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одлука о томе ко ће командовати I армијом. Заседање је трајало

до добоко у ноћ. Сутрадан су наставили са заседњем и анали-

зом војне ситуације. Живојин Мишић се, пре почетка званичног

састанка, сусрео се са регентом и обратио се врховном коман-

данту речима: ‘’Ваше височанство, дозволите да ја командујем

I армијом.“ Врховни командат кратко је одговорио: ‘’Господине

Мишићу, изрекли сте моје мишљење. Постављам Вас за

команданта I армије.’’ Штаб Врховне команде с олакшањем је

подржао ову одлуку.
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Колубарска битка

Колубарска битка била је највећа битка између српске и

аустроугарске војске у 1914. години. Вођена је месец дана (од

16. новембра до 15. децембра), на фронту дужине двеста

километара. У бици је учествовало четиристо хиљада аустро-

угарских и сто двадесет хиљада српских војника.

У Колубарској бици српском војском командовао је Живојин

Мишић (1855–1921), један од најспособнијих српских војсковођа.

Учествовао је у свим ратовима које је водила Србија (1876–

1918), обављајући успешно дужност команданта на различитим

високим војним положајима.

Одлука донета на седници Врховне команде српске војске у

Ваљеву, да се Живојину Мишићу повери командовање I арми-

јом, показаће се у Колубарској бици као најбоље решење у

тешким ратним околностима.

Његова стратегијска идеја, не само што је била оригинална и

сложена, него је и до детаља испланирана, што је допринело да

се у потпуности оствари. Мишићев план је био да се српска

војска повуче са фронта, прекине контакт са аустроугарском

војском, да се од ње потпуно одвоји. Наредио је да се након

повлачења заузму нови положаји, које је одредио на десној

обали реке Колубаре. Повлачење је извршено у складу са

планом и српска војска заузела је нове положаје и припремала

се да дочека непријатељску војску. Војници су имали три дана

да се одморе, добро нахране, подмажу оружје да буде убојитије

и припреме се за битку.

Кад се српска војска повукла са фронта, престала је арти-

љериска, митраљеска и пушчана паљба на бојишту. Завладала

је тишина. Чинило се као да је српска војска у земљу пропала.

Можемо замислити како је овај Мишићев план изненадио

аустроугарске војнике и официре. Изненађење је брзо прерасло

у радовање, јер су агресори претпоставили да су се Срби
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разбежали, напустили фронт и доживели пораз. Радовање на

аустроугарској страни било је велико – осветили су  се за пораз

на Церу и савладали  непријатеља. 

На широком фронту, расквашеним и блатњавим сеоским

путевима, аустроугарска војна армада надирала је без отпора,

са око 400.000  војника и 400 топова, у дубину српске територије.

Али, што је више напредовала, аустроугарска војска несвесно

је  све више и више газила у ‘’живи песак’’, у клопку коју јој је

поставио командант Живојим Мишић на Колубари.

Трећег децембра издата је наредба да све три српске армије

крену у општи противудар. Одморне, добро организоване,

надахнуте борбеним моралом, под руководством храбрих

официра и војсковођа, српске армије су  извршиле снажан

противнапад. Аустроугари су остали затечени жестоком ватром

српске артиљерије, пушака и митраљеза. Удар српске војске био

је толико снажан, да му се аустроугарска војска није могла

супротставити. Аустроугари су почели да одступају у расулу.

Српска војска наставила је с борбом, све док аустроугарску

војску није потиснула из Србије. Колубарска битка окончана је

12. децембра 1914. године ослобађањем Београда.

Та велика битка однела је пуно живота: погинуло је 273.804

аустроуграских официра и војника, а на српској страни 163.557

војника и официра оставило је своје животе бранећи Србију. Ове

бројке о жртвама довољно говоре о томе колико су борбе биле

жестоке и крваве.

Колубарска битка, по начину вођења, тактичким прегрупи-

савањем срских армија и концентрисаног удара који је извео

Живојин Мишић изучава се на војним академијама широм света.

Историја памти Живојина Мишића, не само као врхунског

команданта, већ и као војног теоретичара. Своје познато дело

‘’Стратегија’’ објавио је 1907. године, а током свог живота

написао је више расправа из области ратне вештине. Са

немачког је превео дело ‘’Војна тактика‘’ од Балка.
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Овде су у најкраћем приказане две највеће битке српске војске

у 1914. години: битка на Церу и на Колубари, но треба рећи да

је српска војска имала више успешних битака са аустроугарском

војском, као што су: на Текеришу, Мачковом камену, Руднику,

Сувобору...

Ратовање са аустоугарском војском српска војска је успешно

окончала 1914. године. Србија је ослобођена. Но, до краја Вели-

ког рата 11. новембра 1918. године пашће још многи људски

животи. 

Пораз аустроугарске војске у Србији 1914. године био је велики

ударац за Аустроуграску монархију. Овај пораз  нанео је тежак

ударац политици Централних сила и њиховом продору на исток.

Тај пораз погодио је и Немачку, а Аустроугарска је изгубила

много, не само у очима Немаца, него и у очима целог света. 

Да би повратила углед Аустроугарске, као и свој сопствени,

Немачка је одлучила да по сваку цену уништи Србију, да

Бугарску, која је прогласила неутралност, придобије и укључи у

Централни савез против Србије, да поштује неутралност Грчке

и тако стигне до своје савезнице Турске, што јој је било значајно

и због економских веза. Ове постављене циљеве Немачка и

Аустроугарска оствариће током 1915. године. 

Крај слободне Србије 1915.

Ратна 1915. година била је тешка за Србију. Немачка

дипломатија се свесрдно залагала да бугарску владу увери како

је за Бугарску корисно да се придружи Централним силама у

чему је и успела, обећавши јој присаједињење свих области у

Србији и Румунији насељених Бугарима. Уговор о приступу

Бугарске Тројном пакту потписан је 6. септембра 1915. године у

Плесу у Немачкој. Овим уговором о савезу, договорено је да

Немачка и Аустроугарска упуте свака по шест дивизија, на
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северну и западну границу Србије, а Бугарска да тачно у року

од тридесет пет дана најмање своје четири дивизије постави на

источну границу Србије. Овим заједничким снагама командовао

је немачки фелдмаршал фон Макензен. 

“Овим уговором у Плесу беше изречена смртна пресуда већ

искрвављеној Србији. Њиме су били задовољни и Немци и

Аустријанци и Бугари”, пише армијски генерал Милан Ђ. Недић

(„Српска војска и Солунски фронт“,  Београд 1932 ).

Немачка врховна команда веровала је да ће брзо окупирати

Србију. Рачунала је да Србија располаже са 200.000 војника и

да је војска заморена дугим ратовањем. Сматрала је да је за

брзу ликвидацију српске војске довољно на њу ударити са два

пута већим снагама (350.000–400.000) војника са тешком

артиљеријом и бацачима мина, средствима која би ослабила

отпор Срба.  

Из приказаног распореда непријатељских снага на границама

Србије видимо да је Србија била опкољена са три стране и да

ће, ако буде присиљена на повлачење, имати само једну

могућност – да одступа преко Црне Горе и Албаније.

Аустроугарска војска имала је задатак да пређе Саву код

Београда и Купинова и да надире долином Колубаре преко

Аранђеловца ка Крагујевцу. Немачке дивизије имале су задатак

да из Баната пређу Дунав код Смедерева и да се крећу долином

Мораве. Бугарска војска је требало да дејствује од ушћа Тимока

у Дунав, па све до Ћустендила. Србију је тако напало више

непријатељских снага него што је првобитно било предвиђено. 

О моралу учесника у херојској одбрани Србије најупечатљивије

сведочи говор мајора Гавриловића, команданта пука који је

бранио Београд у рејону Дорћола. Мајор Драгутин Гавриловић

07. октобра 1915. браниоцима Београда издаје следећу запо-

вест: ‘’Јунаци! Тачно у 15 часова непријатељ се има разбити

вашим силним јуришом, разнети бомбама и бајонетима. Образ
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Београда, наше престонице, има да буде светао. Војници!

Јунаци! Врховна команда избрисала је наш пук из бројног стања,

наш пук је жртвован за част Београда и Отаџбине. Ви немате

више, да се бринете за животе ваше, они више не постоје. Зато

напред у славу! За Краља и Отаџбину! Живео Краљ! Живео

Београд!’’

По својој убедљивости и силини речитости ова заповест може

бити уписана у сваки уџбеник беседништва. Зато је уврштена

међу најснажније и најлепше изговорене мисли најславнијих

беседника у историји, као што су старогрчки беседник из Атине

Демостен и староримски беседник Цицерон. 
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Херојство мајора Драгутина Гавриловића и његовог пука

неодољиво нас подсећа на спартанског војсковођу Леониду, који

са три стотине Спартанаца брани Термопилски кланац, да моћна

персијска војска туда не прође и освоји њихову домовину

Спарту. Сви до последњег су положили своје животе бранећи

Спарту.

Уверен сам да су српски ратници и њихови официри, генерали

и команданти армија надмашиле Леониду и његових триста

Спартанаца. Да ли је Леонида рекао својим Спартанцима пре

битке на Термопилима оно што је пре битке мајор Гавриловић

рекао својим ратницима: “Ви немате више да се бринете за

животе ваше, они више не постоје!”

Заповест мајора Гавриловића и јунаштво његовог пука је сјајан

пример како се брани отаџбина и слобода. Пример овога пука и

његовог команданта током Великог рата следили су сви српски

војници сврстани у пукове, дивизије и армије, вођени смелим и

вештим командантима. То су показали на бројним фронтовима

и другим ратиштима на којима су војевали. 

Врховна команда српске војске будно је пратила шта се дешава

на ратишту и о томе је обавештавала савезнике. Она се носила

мишљу да нападне Бугарску као најопаснијег непријатеља који

је већ започео са мобилизацијом својих снага. Потом је требало

да се, након пораза Бугарске, српске војне снаге супротставе

Немцима и Аустроугарима на Дрини, Сави и Дунаву.

О овој замисли Врховне команде српске војске армијски генерал

Милан Ђ. Недић, у поменутом делу, пише: “Извршење овога

генијалнога плана омела је политика наша и савезника – Руси

су нас у својој безграничној наивности, уверавали да је бугарска

мобилизација уперена противу Турске. А наша Влада, поводом

тога, издаде оно чувено наређење: Ко на граници бугарској са

наше стране отвори ватру на Бугаре биће стрељан.” 
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Бројно надмоћније непријатељске снаге све дубље су проди-

рале у српску територију. “Српска војска борила се натчове-

чанском снагом, трпећи велике губитке. Одступала је стопу по

стопу испред непријатеља” , пише Милан Ђ. Недић. “Напуштали

смо своје домове и своје миле и драге, своје шуме и лугове,

њиве и ливаде… Пали су Крагујевац – срце Шумадије, и Ниш,

понос Поморавља и Скопље, дика Повардарја… по лошем

времену, тешком и раскаљаном путу, с празним срцем, без хране

и без помоћи, ма са које стране, српска војска ишчезавала је,

као груда снега на пролетњем сунцу. Оно што ипак од ње остаде,

нађе се првих новембарских дана према Косову пољу, још

јединој заосталој слободној позадини одакле се могло у Црну

Гору и Албанију... Србија као препрека Немачкој спољној

политици Drang nach Osten није више постојала. Веза са

Турском и даље са истоком остварена је уништењем једног

народа и једне државе. Један надмени радио-телеграм Немачке

врховне команде објавио је свету да је Србија збрисана са лица

и да српска војска више не постоји.” 

Албанска голгота

Преко врлети, камењара и беспућа, козјим стазама, ратовима

изнурена, болешћу и глађу десеткована, кретала се српска

војска преко Албаније тежећи да се домогне Јадранског мора

где су је чекали савезници Французи. Изнурени српски војници,

по зими и студени, пролазили су поред својих другова који су

мртви лежали поред пута. У овој несрећи са војском је кренуло

и више десетина хиљада становника. Уз све жртве и невоље,

крећући се у суровим условима преко Албаније, ова херојска

војска и народ сачували су прибраност и духовну снагу, уверени

да ће издржати ове муке и невоље. 

Повлачење преко Албаније и Црне Горе, у најсуровијим

околностима, ипак је изведено тако да непријатељ није могао да

зароби ниједну нашу већу војну јединицу, захваљујући Врховној
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команди која је изузетном вештином водила војнике и цивиле ка

једином излазу – обали Јадранског мора. 

Српска војска избила је на морску обалу код Скадра, Љеша,

Драча и Валоне. Овде их је дочекало ново разочарење – на

обали није било савезничких бродова, а људи су били на крају

својих могућности: “Од српске војске која је октобра 1915.

бројала 400.000 људи, ишчекиваху (савезнике Французе и Енг-

лезе) ту на обалама морским 170.000 костура –  спасење или

смрт”, пише генерал Недић. 

По плану савезника, српску војску је требало пребацити на

острво Крф. И када су се, коначно, појавили савезнички бродови,

реализација тог плана трајала је недељама. Последњи српски

војник укрцао се на брод тек у марту 1916. године.

На Крфу, највећем грчком острву у Јонском мору, живело је 1916.

године тридесетак хиљада становника. У марту 1916. већи део

српске војске био је на острву Крфу а мањи део у француским

колонијама на северним обалама Африке (Тунис, Алжир,

Мароко). 

Велика грчка лука Солун била је од изузетне важности за

савезнике и српску војску. Почетком октобра 1915. у Солуну су

се искрцале прве француске и енглеске јединице намење

одбрани Србије (мада, за одбрану Србије већ је било касно).

Грчки краљ Константин, да би јавности пружио доказ да Грчка и

даље остаје неутрална, протестовао је против искрцавања

савезничких трупа на територију његове државе. Осим тог

протеста, Грци нису даље реаговали, а по међународном праву

били су дужни да оружјем бране своју неутралност. Немци су

били свесни неповољног грчког положаја па то од њих нису ни

тражили. Немачка је успела да убеди Аустријанце и Бугаре да

Грчку поштеде претњи ратом и тако је натерају да пређе у

непријатељски табор. Немци су били одлучно и против тога да

се нападну савезничке снаге на грчкој територији јер би тако

Аустроугарска своје војне снаге сконцентрисала само на Балкан
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и тиме занемарила друге фронтове, што би искористиле Ен-

глеска и Француска. 

Зато је немачка врховна команда наредила да се према Солуну,

на граници са Грчком, образује фронт са тачно распоређеним

војним снагама које ће запосести положаје на његовој линији.

Био је то дугачак фронт у залеђу Солуна. Овим су Немци из

маневарског прешли у позициони рат, утврдивши положаје

својих и бугарских трупа. Али, “овакав начин ратовања није

одговарао бугарским војницима који, ни по свом темпераменту,

ни по војничком образовању, ни по опреми својој не беху

способни да се лако прилагоде позиционој војни. Што у овом

није било много успеха главни узрок, по тврђењу Фалкенхајна,

беше незнање језика”, пише генерал Недић.

Могло би се рећи да је 1915. године Немачка постигла успех у

продору на Исток: Србија је била освојена, а на северној граници

Грчке створен је аустро-немачко-бугарски фронт према про-

тивничким снагама. 

Српска војска и Влада на Крфу

Прва група српских војника стигла је, као што смо рекли, на

острво Крф у марту 1916. После почетног оклевања, савезници

су ужурбано радили на томе да својим бродовима превезу све

српске војнике које је требало разместити на том острву. На Крф

је правовремено стигла и српска Влада и Врховна команда

српске војске. 

Они којима је aлбанска голгота одузела снагу, исцрпљени глађу

и болешћу, масовно су умирали. “Сваког јутра, са острва Вида и

Лазарета, брда од мртвих тела наших јунака и мученика

ишчезаваху са пучине у морске бездани”, записао је генерал

Недић, запамтивши са болом у души и њено име: “Плава

гробница”. 
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Српска војска на Крфу брзо се опорављала. Одмарала се и

добро хранила а блага клима, топли сунчани дани и зеленило

свуда око њих благотворно су деловали на њихов брз опоравак.

За три месеца боравка на Крфу, морална снага војске је ојачала,

самопоуздање и вера у боље дане прожимала је сваког српског

војника и официра. 

Српска врховна команда, уз сарадњу са француским

официрима извршила је реорганизацију српске војске. Снабде-

вена новим француским наоружањем и одећом, физички и

морално ојачала, била је спремна да са Крфа буде пребачена у

Солун.
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У припреми и реорганизацији српске војске на Крфу, као и

успешној сарадњи и заједничком раду Команде српске војске и

Команде француске војске дао је велики лични допринос

начелник штаба Врховне команде српске војске војвода Радомир

Путник (1848–1917). Он је био учесник свих ратова које је Србија

водила у периоду од 1876. до његове смрти 1917. године.

Разболео се на Крфу 1916. године и упућен је на лечење у Ницу

(Француска) где је и преминуо 1917. године. После рата његови

посмртни остаци пренети су у Београд где је сахрањен.              

Крф је био изузетно важно место где се опорављала српска

војска и где су француска и српска војна команда разрађивале

војне планове како организовати на Балкану фронт против

немачко-аутријско-бугарских снага у залеђу Солуна. Тамо су и

дошли до заједничке одлуке да се формира Солунски фронт.

Српска влада на Крфу, на челу са Николом Пашићем, водила је

живу политичку активност. Предмет те политике био је како

реализовати идеју уједињења Јужних Словена, како створити

нову државу, како ће се она звати, како ће бити правно уређена.

Идеја  да се Јужни Словени уједине у једну државу има своју

историју. Уједињењу су тежили сви Јужни Словени, посебно

њихови најугледнији представници, јер су годинама неки дуже

неки краће били под туђинском влашћу.

Препрека уједињењу била је Аустроугарска монархија. Већ се

1917. године могло уочити да ће Аустроугарска у Великом рату

бити поражена. Ова чињеница била је велики подстицај српској

Влади да убрза припреме за стварање Југославије. Важно је

било да се око овог питања сагласе представници Срба, Хрвата

и Словенаца. У том циљу, на Крфу су се састали представници

поменутих народа и донели Крфску декларацију 1917. Том

декларацијом је утврђено следеће: будућа држава биће уставна

парламентарна монархија под династијом Карађорђевића.

Декларацију је потписао председник српске Владе Никола

Пашић, у име Хрвата Анте Трумбић, а у име Срба у Хрватској

475Здравко Грубор



Светозар Прибићевић. Овај документ биће, после пораза

Аустроугарске монархије, признат као платформа за стварање

Југославије. 

Солунски фронт

“Солунски фронт постао је мимо очекивања и мимо воље наших

савезника. Он им је наметнут успесима Централних сила на

јужном ратишту… Сви савезници не бејаху мишљења да га

треба сачувати. Говорили су и тврдили да га је тешко одржавати

и снабдевати. И његово одржавање ишло је на терет савез-

ничких трупа (Француске и Енглеске на западном бојишту)‘’,

пише генерал М. Недић. 
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Српска Врховна команда и српска влада је на разне начине, пре

свега дипломатским путем, настојала да увери савезнике о

неопходности активирања Солунског фронта како за Србе тако

и за савезнике. У томе су и успели.

“Његово Величанство краљ Александар I много пута ишао је с

Крфа и из Солуна у Париз да тамо уложи свој владалачки ауто-

ритет у корист Солунског фронта. И успео је. За Солунски фронт

определили су се француски државници и војници: Поенкаре,

Бријан, Жофр и Фош”, написао је у својој публикацији „Солунски

фронт: Војно-политичка акција“ генерал Петар Пешић.

Уз велике напоре и оправдане разлоге, “успели смо да сачувамо

солунски фронт да најзад, после трогодишње зачмалости, буде

одлучено да 1918. и сама офанзива крене баш са тога фронта”,

пише генерал М. Недић.

Одлука да се крене у офанзиву на Солунском фронту је донета

на предлог Врховне команде српске војске. То је прихватио

француски војсковођа генерал Франше д’ Епере, који се просла-

вио на западном фронту, у бици на Марни. Он је уз помоћ српске

Врховне команде израдио оперативни план који је у Ратном

међусавезничком савету прегледан и одобрен 5. августа 1918,

а директиве за офанзиву потврђене су 7. августа.

Пред офанзиву 1918. обе стране располагале су са скоро

једнаким снагама: “Свака са по 600.000 људи”, навео је генерал

Недић, “француских војника 180.000, енглеских 120.000, српских

150.000, италијанских 42.000, грчких 130.000.” Савезничке снаге

биле су распоређене на фронту дугачком око 450 километара. 

Морал српских војника био је изузетно висок. У сваком војнику и

официру горела је жарка жеља да ослободи своју отаџбину и да

се сретне са својим најмилијима, да се освети непријатељу за

злочине које је чинио над децом и старима у српским селима и

градовима у окупираној домовини, о чему су били добро

обавештени, будући да је о томе писала светска штампа. 
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Припреме за офанзиву добро су спроведене захваљујући пре

свега генералу Франше д’Епереу, команданту Солунског фронта.

Он је одлично уочио не само непријатељске предности, него и

мане, посебно када је реч о положајима које је заузимао.

Предност непријатеља била је у томе што је заузео планинско

земљиште веома погодно за одбрану, а мане су биле у чиње-

ници да су његове снаге биле развучене на веома широком

фронту несразмерно њиховој снази и што су формације биле

готово без икаквих резерви. 

Имајући ово у виду, стратегијска замисао команданта Солунског

фронта била је да прикупи јаке снаге, пробије непријатељски

фронт и раздвоји га на два дела, прошири ослобођени простор

потискујући непријатеља на једну и другу страну и потискује га

даље у дубину његове позадине. За извршење ове стратешке

идеје, 15. септембар је био  крајњи рок за почетак операције.

Припреме су биле свеобухватне и сложене, а обављене су у

највећој тајности, што је било пресудно за успешан пробој

непријатељског фронта. 

Удар на непријатеља требало је извршити на тешком терену и

месту где га је непријатељ најмање очекивао. Командант Солун-

ског фронта Франше д’Епере тај тежак задатак поверио је

углавном српској војсци. 

Главни удар имале су да изврше I и II српска армија (шест

пешадијских и једна коњичка дивизија), ојачане са две фран-

цуске пешадијске дивизије. Нападни фронт био је подељен на

два дела: на главни, који је имала II српска армија са три српске

и две француске дивизије, и помоћни, који је нападала I српска

армија са три дивизије. Француске дивизије стављене су под

команду II армије. 

Пробој је требало да изврши свега осам дивизија на фронту

дугачком тридесет километара. Овај пробој успешно је изведен

– фронт је разбијен на делу који су држале две бугарске дивизије

и српска војска продрла је у непријатељску оперативну дубину
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педесет километара. Разбијене бугарске снаге су се повлачиле

у расулу, а српске и Француске снаге су све дубље напредовале.

Бугарска је већ 15. септембра затражила примирје. 

Пред поразом и деморалисана, Бугарска почиње тајне

препоговоре у Солуну са Командом источне савезничке војске

ради примирја. Чак ни српска Врховна команда није знала да се

воде ови тајни преговори. Циљ Бугарске био је да не допусти

српској војсци да се пробије на бугарску територију. Они су

успели својом дипломатијом да 29. септембра закључе примирје

у Солуну са Командом савезничке источне војске. Српској војсци

као и свим осталим наређен је прекид операција у подне 30.

септембра 1918. године.

Међутим, српска и француска војска ношене својим успесима

истога дана (30. септембра) довршиле су опкољавање делова

бугарске војске западно од Куманова. Око подне тога дана

армијама српске војске саопштено је наређење команданта

савезничке војске, генерала француске војске Франше д’ Епереа

о закљученом миру. А потом, неколико сати касније, командант

савезничких војски шаље и друго наређење: “Све бугарске трупе

које се налазе источно од скопског меридијана имају се повући

у Бугарску преко границе коју треба посматрати као демар-

кациону линију.”  

Србима је остало само задовољство да разоружају II и IV

бугарску дивизију код Куманова. 

“Примирјем које је склопљено са Бугарском без знања српске

Владе и српске Врховне команде ми смо као савезници били

дубоко изненађени и утучени”, пише генерал Недић, “а шта су

српски ратници тим поводом изрекли о савезницима нашим то

знамо једино ми који смо у моменту саопштења наређења о

примирју имали и ту дужност да својим војницима правдамо овај

поступак наших пријатеља и мимо својих осећања и мимо својих

уверења.” 
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Овим је Бугарска војска као оружана сила уништена. Њеном

предајом Централне силе су на балканском ратишту знатно

ослабиле, а убрзо су још више ослабиле јер је и Турска после

Бугарске положила оружје.

Српска и савезничка војска наставиле су офанзиву, продирући

све дубље ка северу и северозападу на путу ка коначном

ослобођењу Србије и других јужнословенских територија.

Препрека на том путу била је аустро-немачка војска. Њу је

требало поразити и избацити из Србије. И поновило се исто оно

што се десило при пробоју Солоунског фронта, када је српска

војска понела највећи терет. То је урадила и сада. Од двадесет

девет савезничких дивизија само је трећина њих кренула у

ослобођење Србије. Српска војска ће ратовати са непријатељем

са својих шест дивизија до коначне победе. У овом подухвату

следила ју је француска војска, као најпоузданији савезник у

Великом рату. 

За месец и по дана српска војска је, у сталним борбама са

непријатељским снагама, прешла пут од око шест стотина

километара – од линије Солунског фронта до обала Саве и

Дунава. Велико дело ослобођења Србије извршено је напорима

њених синова и синова великог француског народа: “За нашу

сопствену ствар, Французи су гинули“, пише генерал Недић, „с

истим осећањем као и Срби.”  

Српска војска, почев од Крфа, преко Солуна, Солунског фронта,

до ослобођења своје отаџбине и њене престонице Београда

имала је мотив какав ниједна савезничка војска није имала –

хрлила је, надахнута љубављу и високим моралом, према својој

домовини, својој деци и породицама, с надом да ће их затећи у

животу после нечувених погрома који су чиниле окупационе

силе. Зато су на бојишту показивали изузетну храброст од које

је непријатељ зазирао и бежао, а којој су се савезници дивили.

Српска војска је и на крају рата имала исти високи борбени

морал какав је имала и на почетку, као  и у току Великог рата.
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Солунски фронт је епилог онога што се догодило 1915. године,

када су две царевине и једна краљевина устале на малу и већ

окрвављену Србију, савладали је и сахранили за три године.

Победници су тада трагедију Србије и српског народа пропра-

тили речима “један народ сатрвен, једна војска покопана, једна

страница историје завршена”. 

Да наведемо називе славних српских дивизија: Дринска,

Моравска, Шумадијска, Дунавска, Тимочка и Југословенска.

Откуд назив Југословенска? Њен састав нису чинили они српски

војници који су преживели албанску голготу, већ они који су се

борили за Србију, а нису живели у њој.

Српској војсци у Солуну стигли су борци којима се кућа није

налазила у Србији. Они су долазили са више страна. Највише

их је стигло из Америке, око 10.000. Њихово путовање својим

новцем платио је познати научник Банаћанин Михајло Пупин.

Велики број добровољаца стигао је и из Русије. То су били ау-

строугарски војници који су ратовали на источном фронту против

царске Русије (до Октобарске револуције 1917). Као руски

заробљеници, многи су желели да буду упућени на Солунски

фронт. То им је омогућено па су из руске луке Владивосток

превезени у луку Солун и сврстали се заједно са својом браћом

у борбене редове. Већина добровољаца свакако су били Срби,

али било је међу њима и војника других југословенских народа.

Београд је ослобођен 1. новембра 1918. године. Тога дана

васкрсла је Краљевина Србија. 

Двојна монархија Аустроугарска, тлачитељ словенских народа,

поразом у Великом рату престала је да постоји, а на њеној

територији образоване су посебне државе Чехословачка,

Мађарска и Аустрија. 

Првог децембра 1918. године основана је држава Краљевина

Срба, Хрвата и Словенаца. У њен састав ушле су Краљевина

Србија са Војводином у свом саставу, Црна Гора, која се при-
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појила одлуком скупштине Црне Горе, Босна и Херцеговина,

одлуком њених представника, Хрватска, одлуком својих нацио-

налних већа и Словенија, одлуком свог Националног већа.

Србија је у Великом рату дала немерљиво велик допринос

победи савезника. Она је у том рату изгубила више од 1.200.000

становника, што је чинило 28% њеног становништва. Терор

окупационих власти био је незабележен у новијој историји.

Нарочито су Бугари чинили немилосрдан терор – убијали су

децу, жене и старце, палили и пљачкали имовину. То је имало

широке размере посебно у области Топлице, где се народ дигао

на устанак 1917. Бугари су ангажовали две дивизије и устанак је

у крви угушен, а убијено је више хиљада људи. Био је то само

један пример терора и насиља по целој Србији од почетка рата

1914. до новембра 1918. године.

Ове године обележавамо у Србији сто година од завршетка

Великог рата. Са дужним поштовањем говорили смо о жртвама

наших предака, поносни на њихово велико дело и спремни да

чувамо слободу за коју су они дали своје животе. 
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Јован Јерков, Нови Сад

ТАМБУРА

Паланачки композитори тамбурашке музике и тамбураши

У једном од четири престоничка града велике римске империје,

а у Срему – Сирмијум (Sirmium) се звао – одвијао се богат

друштвено-културни, наравно, и војни и економски живот. У том

3. и 4. веку после Христовог рођења, Сирмијум је зрачио снагом,

лепотом, моћи и богатством. Свакакав свет врзмао се око зи-

дина древног града. Копљаници, стрелци и други наоружани

Сремци (читај: Римљани) будно су чували ред и поредак огром-

ног царства. Понекад и понегде, испред добро утврђених капија

града, могле су се запазити групе људи који су се разликовали

од осталих: црвенкасто-плава коса и брада, истакнуте и нагла-

шене очне јагодице, снажне доње вилице, очи боје неба,

плећата рамена, снажне руке и видљива доброћудност красила

је људе овог племена. Они су, зачуђујуће, уместо лука и стреле,

сабље или копља носили, немарно забачене преко леђа или

снажних прсију, чудне направе са разапетим жицама које су у

вештим рукама тих људи  звучале бајковито. Та чудесне направе

имале су дуге шије-вратове, а на крају нешто попут крушке или

тикве. Није те људе требало много молити да свирају и певају;

чинили су то радо и на велико задовољство присутних, залута-

лих, бескућника, других намерника, али и аристократске свите.

Ти, за Римљане, мало чудни, снажни и мирољубиви људи гово-

рилу су неким другим, чудним језиком, али музика коју су сви-

рали била је свима разумљива и пријемчива, а зрачила је

топлином произведеног звука. Тон је настајао окидањем гавра-

новог или орловог пера по жицама те направе. Смуцали су се

Сирби, Серби, Сармати, Сорби, или већ како су себе називали,



још од другог века п.н.е. по тим, пепрегледним и недогледним,

панонским пустарама, зараслим високом травом и храстовим

шумама, испресецаним водама великих река, тражећи станишта

за своја племена, фамилије или породице. Чудесне трансфор-

мације доживела је та направа којом се производио звук. За-

држала се она и до данас, тамбура  се зове. Некада је била

крушколиког облика, разних величина, да би у новије време, два-

десетих година минулог века, добила гитарасто обличје.

Постоји још једна прича, не толико времешна као претходна, али

вредна помена, поштовања и пажње. У једној малој вароши, зна-

чајној још из времена вармеђских и граничарских, а зове се

Тител, живело се интензивно и бурно. Био је ту чувени батаљон

који је будно штитио монархију од упада турских хорди. Било је

ту официра и официруша, свештеника и попадија, њихових ћери

и зетова, бирташа и вошпанџија, паора и бојаџија, ћурчија и

опанчара, пекара и златара, ћумурџија, сарача, и воскара, ли-

цидера и колара... Сви су они, на неки начин, били везани за ти-

телски шајкашки батаљон. Ето, ту у војном галиматијасу,

скрајнуто од Тителског брега, у једној од грађевина коју Тите-

љани и данас љубоморно чувају, негују и с поносом истичу, де-

шавало се нешто посебно што није убележено у аналима

ниједне вароши у великом пространству Паноније. У Тителу је

рођена прва организована бандашка  школа, у којој су се обуча-

вали свирци за потребе граничарско-шајкашког батаљона, а

било је то, погађате, у 18. веку.

Прича трећа о тамбури, најмлађа је. Комад с певањем Сеоска

лола красио је репертоар Српског народног позоришта у Новом

Саду велики број сезона. Ова посрбљена представа Пештанца

Еде Тота, коју је са мађарског превео Стева Даскашев, највиђе-

нији новосадски тенор тога времена, извођена је крајем 19. и по-

четком 20. века са великим успехом. Даворин Јенко је написао

музику за постојећи позоришни дувачки оркестар. Мелодије су

биле прихваћене у народу, али се нису лепиле за душу. Долас-

ком једног младића у Нови Сад, после завршених студија музике
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у Пешти, управа Српског народног позоришта замолила је тога

младог човека – Исидора Бајића – композитора, диригента, про-

фесора певања у Гимназији и организатора укупног музичког жи-

вота у граду, да сачини нову музику за Сеоску лолу. И тако су

тамбура и тамбурашки оркестар, на ползу и радост новосадског

гледалишта, први пут ушли на највећа национална врата. Дого-

дило се то на самом почетку 20. века. Други улазак тамбурена

на поменута велика врата омогућио је др Зоран Мулић, компо-

зитор (чији је отац пореклом  Паланчанин) балетском предста-

вом Избирачица. Догодило се то крајем 20. односно почетком

21. века.

СПАСОЈЕ РАКИЋ (Бачка Паланка, 1884–1947), од ране младо-

сти показује особито занимање за музику. Прве музичке кораке

научио је од учитељице Даринке Стојковић која је музичко об-

разовање стекла у Бечу. 
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Како му је тамбура била најдоступнија, почео се њоме рано за-

нимати, па је постигао изванредну спретност у музицирању на

њој. Касније почиње да учи виолину и хармонику. Сачуванi за-

писник са оснивања певачког друштва најбоље говори да је Спа-

соје Ракић још у младости био поштован. Јован Смедеревац у

Дневнику од 12. марта 1972. године пише: Адвокат др Милоје

Милојевић је разложно образложио да се у нашем месту оснује

Српско црквено певачко друштво. На то су сви уз усклик живео

известилац радосно и једнодушно прихватили ту узвишену

мисао, да се у Старој Паланци оснује певачко друштво тим

пре што ће присутни г. Спасоје Ракић, који је хором кадар

управљати и певаче за продикције спремити и научити –

изјавио да се тога драговољно прима. Према томе, Српско

црквено певачко друштво формирано је 29. јануара 1905. го-

дине. Његов први диригент био је Спасоје Ракић. У склопу пе-

вачког друштва он оснива први тамбурашки оркестар с којим је

гостовао у Румунији, Мађарској, Аустрији и Бугарској, као и свим

већим местима у Југославији. Ракић је описменио у нотном сви-

рању на тамбури око двеста припадника ромске националне

заједнице у Бачкој Паланци и околини.        

На репертоару његовог оркестра налазили су се сплетови на-

родних песама и игара, селекције мелодија из разних опера, кон-

цертна музика, као и популарне мелодије забавног карактера.

Као и сви тамбураши тога времена огледао се и у компоновању.

То су пре свега аранжмани народних песама и игара, потпурији,

али и оригинално стваралаштво. Компоновао је песме за глас и

тамбурашки оркестар од којих је свакако највреднија Три бек-

рије. Од инструменталних дела вредно је поменути Марш Бачка

Паланка, као и Паланачко коло. Од оригиналних дела ваља ис-

таћи хорску композицију Ослобођење Југославије.

Црквени поглавари Српске православне цркве поверили су Спа-

соју Ракићу да присуствује ливењу црквених звона, како би се

постигла одговарајућа звучност и интонација. Паланчани тврде

да нико нема звона која боље и мелодичније одзвањају, посебно
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јацијско, које означава смирај дана, а чује се до товаришких баш-

чина и моховског Подунавља.

Неколико дана пре гостовања у Новом Саду, према казивању

ћерке покојног капелника Спасоја Ракића Анкице Кочиш Ракић

(стицајем околности била је прва учитељица писца ових ре-

дова), које је забележио Јован Смедеревац, Спасоје Ракић и

његов Паланачки тамбурашки оркестар имали су пробу пред

публиком. Одушевљен овацијама приликом извођења Паланач-

ког марша мој отац је пао са тамбуром у рукама на бини.  Дан

касније је умро.

Погребу Спасоја Ракића, оснивача Српског црквеног певачког

друштва, диригента, композитора и тамбураша, присуствовало

је неколико стотина грађана Бачке Паланке и околине. Његови

бивши ђаци – Роми, њих тридесет шест – музицирали су током

погреба Паланачки марш. Било је то 1947. године.
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Због активности на музичком пољу, Спасоје Ракић је био врло

цењен у својој средини, па му је 1947. године додељена посебна

награда Општине Бачка Паланка. 

Сарађивао је са свим значајнијим музичарима тога времена: Иси-

дором Бајићем, Светоликом Пашћаном, Марком Нешићем и др. 

ЈОСИП АНДРИЋ, књижевник, композитор и музички писац

(Букин, данас Младеново, 1894–1968). Музику је учио у Пожеги

и Прагу. Компоновао је много за тамбурашки оркестар, касније

и за разне камерне и оркестре симфонијског типа. Ослањао се

највише на фолклорне елементе родног краја, али је доцније на

њега утицао и музички фолклор Лужичких Срба, Словака и Чеха.

Aндрић је творац Историје словачке музике, писане на словач-

ком језику. Писао је за тамбурашки оркестар, затим камерна му-

зику, симфонијете, опере, соло песме, кантате и друге форме.

Композиције су ну рађене једноставним изражајним средствима

и имају претежно популарни карактер. Његове тамбурашке ком-

позије радо свирају и савремени тамбурашки оркестри.
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Од значајнијих оркестарских дела треба свакако поменути пет

увертира, две симфонијете, шест свита, осамнаест симфо-

нијских плесова, сто осамдесет композиција за тамбурашки ор-

кестар, неколико композиција за комбиновани састав тамбу-

рашког и симфонијског састава; од камерних дела писао је гу-

дачки квартет, клавирски трио, неколико дела за виолину и кла-

вир. Круна његовог стваралаштва су опере: Дужијанца – прва

буњевачка опера за коју је сам написао либрето, која је извођена

први пут у Суботици 1953, затим Шијакиња и Распршено коло.

Од музичких комедија треба поменути дело На врби свирала и

балет Јурјаш. Андрић је компоновао шест кантата, око двеста

педесет соло песама и сто педесет игара. Био је и музички писац

– писао је о руској опери. Аутор је и популарног текста Како ћемо

разумети музику. Написао је Школу за тамбуру, сарађивао са

бројним новинама и часописима; начинио је и око две хиљаде

мелографских записа.
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Дух овога уметника изражаван кроз музичко стваралаштво ка-

зује о његовој привржености родној Бачкој и Букину. Вредна по-

мена је његова Мала свита за клавир ‘’Букин’’ оп. 183; затим

‘’Паланка’’ за женски хор и клавир оп. 69, бр. 1 и ‘’Бачка сона-

тина’’ за клавир оп. 107.

                                                                                

БОГАМИ, НИ ЛУЈ НИКАДА НИЈЕ ЧУО ЗА СВ. МИШУ

Мишина виолина, коју су му подариле добре виле из таласа ме-

сечином позлаћене Тикваре, задржала је, током педесетак го-

дина, више намерника (читај: туриста), него неке велике

туристичке метрополе у ближој и даљој околини. Све је у ствари

почело од данфере (читај: скеле). Онако неугледна, а звала се

Медвед, била је у минулим десeтљећима једина спона између

леве и десне обале велике реке, између Паланке и Илока – Кук-

цијума, утврђења из римског времена. Увек дупке пуна, данфера

је пловила редовно, и по лепом времену, и по  кијамету. Пренела

је она, у минулом 18. 19. и 20. веку, до изградње моста, сијасет

света и којечега другог: било је ту Сомбораца и Сремаца, дро-

тара и цигана, ‘талијанских ловаца, пудара, Пивничана; прела-

зили су туда Бечлије и Пештанци, па чак и Сивчани. Најчешћи

терет била су пуна бурад из правца Срема и празна из правца

Бачке, затим каруце и чезе, запреге, касније камиони, а богами

и луксузни аутомобили. Сви су они стајали у реду и чекали дан-

феру, а Васа Влајков, скелеџија,  одбројавао је колико кога и чега

може да стане у скелу. Ако лије или веје, припече, дође вече или,

не дај Боже, какве друге невоље, тај силни свет морао је негде

главу да склони. Ето зашто је никла чарда на Дунаву. Она у

ствари и није на реци, више је на Тиквари. Изграђени пут од Ка-

лоша до Дунава пресекао је Дунавац, па је од западног дела на-

стало језеро повезано, каналом, са реком код Поповог штранда,

а источни део препуштен је хировитом Дунаву. Онај западни део

Паланчани називају Тикваром. Некада се, ритуално, шпа(н)ци-

рало, фластером, од Цврциног бирцуза до чарде, да би се на

обали језера уживало у заласку сунца и раскошној хармонији

боја које је нештедимице нудило огледало Тикваре. У првора-
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зредне лепоте укупног дунавског тока убрајају се: Сентандреја

– најсевернија српска енклава, Маргит сигет, апатинско Поду-

навље, Тиквара, Гибралтар на Дунаву (Петроварадинска

тврђава) и Штранд у Новом Саду, Калемегдан, тврђаве у Сме-

дереву и Голупцу  и Раму, Ђердап са језером и Казаном и друго.

Чарда. Скромна панонска грађевина са неколико соба и, оба-

везно, разапетом мрежом преко плафона, зидним лампама у

облику зјапећих рибљих чељусти и паорском пећи у највећој

просторији. Фиш паприкаш из котлића чувеног Бâбе кувара,

разне врсте печене рибе, па шприцери белог нештинског, па

онда(к) опет шприцери, све је то задовољавало оне, како би се

рекло, гурманске потребе. За оне душевне – како би рекли Па-

ланчани, био је задужен чика Миша и његова тамбурашка банда;

а свирали су још и Кика, Неша и брат му, Спасоје, Нице... 

Омањег раста, здепаст, паткастог хода, врлих господских ма-

нира, беспрекорно одевен и испеглан, са обавезном белом ма-

рамицом у левом горњем џепу радног сакоа, св. Миша је,

прихватајући се виолине, при музицирању заузимао такав став

да би му могао позавидети сваки велики мајстор овог племени-

тог инструмента. Он то никада и нигде није учио. То је извирало
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из њега самог. У таквим тренуцима није се знало да ли чика-

Миша постаје виолина или тај инструмент постаје Миша. Овак-

вом идеалном споју, уз неодољиви шарм времешнијег уметника,

ретко ко је могао да одоли.

Често су упућивани захтеви пробирљиве бирташке клијентеле

да чика-Миша пева иако је то Неша, његов млађи колега, знатно

боље чинио. Прихватао се ипак часне обавезе. Песма је тада

добијала неку нову, несвакидашњу димензију. У карактеристич-

ном раскораку врсног инструменталисте, са спуштеним гудалом

низ десну ногу и виолином која је срасла са левим раменом, сле-

дила је песма, полупромуклим гласом, уз велики вибрато, са

унапред срачунатом немогућношћу досезања жељених интер-

вала; ипак, све је то смештено у неки речитатив... И та песма је

чудесно добро и лепо, неконфекцијски, звучала да би му на ин-

терпретацији могао позавидети и сам (...), али чика-Миша се за-

клињао да никада није чуо за св. Луја Армстронга; богами, ни

Луј никада није чуо за св. Мишу, а сваки је  п р а в и о   уметност

на своме меридијану.
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Митар Шутић, Гајдобра

ДУВАН,  ЗЛАТНОЖУТИ СИМБОЛ ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Узгој дувана – агротехничке мере 

Писање о дувану доводи у недоумицу: на који начин писати о

ратарској култури која је по узгоју особена и од које се у

индустријској преради добијају крајњи производи цигаре,

цигарете и дуван за лулу – средства за уживање која се

оспоравају од стране здравствених институција, зато што

милиони људи у свету, пушећи дуван, умиру од најтежих

обољења плућа. Прва истраживања о штетности дуванског

дима обавили су 1952. енглески лекари R. Doll i A. B. Hill на

40.000 узорака и утврдили узрочну повезаност између пушења

и карцинома бронха и плућа, те инфаркта миокарда и хроничних

опструктивних плућних болести. У извештају америчке

здравствене службе (Surgeon General’s Report on Smoking and

Healt), који је објављен 1964, пушење је званично проглашено

ризичним фактором и узроком низа болести које доводе до

преране смрти. То су потврдиле и многе клиничке, лабо-

раторијске и епидемиолошке лабораторије у свету.

Али, велика је економска корист од производње дувана и

дуванских прерађевина за милионе породица у свету. Учешће

дувана у укупном робном промету земаља у свету, током

половине прошлог века било је око 1%. Највећа производња је

у Азији око 33%, од чега на Кину отпада 13%. Северна и

Централна Америка дају око 23% светске производње, Јужна

Америка 12%, а у Европи се производи око 12%, највише у

Бугарској, Грчкој, Турској, Италији, Пољској. 



Своју недоумицу са почетка текста отклонили смо на начин како

су то учиниле државе света у којима се узгаја дуван (ако су је

уопште имале?) и одлучиле се, можда оправдано, да пишемо о

производњи дувана, односно о економском интересу за његов

узгој, прераду и промет. Међутим, о штетности пушења по

здравље људи не може се тек тако успут писати. Зато смо

одлучили да о узгоју дувана пишемо искључиво са агрономског

гледишта – писаћемо о јединој ратарској индустријској култури

чији је крајњи производ лист као сировина за прерађивачку

индустрију, односно за производњу средстава за пушење.

Писаћемо, дакле, о условима производње дувана (агро-

техничким и другим) у циљу постизања што виших приноса по

јединици површине и веће економске добити породица. 

Дуван (nikotiana tabakum L) припада роду Nikotiana, фамилији

Solanaceae. Род Nikotiana обухвата преко 70 до сада познатих

врста. Највећи део дувана потиче из Јужне и Средње Америке.

Дуван је једногодишња биљка са вретенастим кореном и много

жила и жилица претежно распоређених у ораничном слоју

земљишта. Стабло је усправно, чланковито, испуњено парен-

химом. Чланци су дужи и дебљи у доњем, а краћи и тањи у

горњем делу. Број интернодија је сортна особина.

Лишће дувана се разликује по величини, облику, боји и положају

у односу на стабло. Сазрева поступно, почев од основе ка врху

стабла. 

Производња дувана је сложен и специфичан процес у коме

висина приноса и квалитет листа зависе од климатских и

земљишних услова и од нивоа примене  агротехничких мера.

Животни циклус ове биљке дели се на два основна периода:

период производње расада и узгој на њиви. 

У развијеним земљама, у којима се дуван гаји на великим

површинама, расад се производи применом савремене

агротехнике. Производња расада пролази кроз неколико фаза:
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сетва и клијање семена, ницање, укорењивање и пораст расада.

За ове фазе потребна је одговарајућа топлота, влажност

земљишта и проветравање.

Период развића дувана у пољу, након расађивања, пролази кроз

следеће фазе: укорењивање, бујни пораст биљака, цветање,

формирање плода, сазревање семена. Ова фаза траје 10–15

дана. У следећој фази, која траје око 50 дана, надземни делови

биљке (стабло и листови) бујно се развијају све до појаве

цветних пупољака, када се развиће надземних делова биљака

успорава. У фази цветања потребе биљке за водом и

хранљивим материјама су велике. Цветање иде од центра ка

периферији цвасти. Плод је чаура, а семе дувана је јако ситно.

Пораст листа траје 20–25 дана. Када лист достигне свој највећи

раст и када садржи највише органских материја наступа

техничка зрелост листа. 

Животни циклус дувана траје 100–200 дана, од којих за период

расада 45–60 дана и 80–150 дана раста у пољу. Свака фаза

раста и развића дувана пролази кроз одређени број дана,

зависно од утицаја спољних фактора и типа дувана.

Од бројних врста дувана наводимо само оне које се највише гаје.

Прерађивачка индустрија, зависно од употребне вредности, све

дуване сврстава у три основне групе: прву групу чине цигаретни

дувани оријенталног (ароматичног) типа, у другој групи је

цигаретни дуван америчког типа и у трећој је цигарни дуван. На

подручју Херцеговине, на коме се дуван масовно гајио,

установљена је посебна група дувана – крупнолисни дуван

херцеговачког типа, врсте стубица и равњак. Драгољуб Драго

Михић, у својој књизи ,,Поплат, село у Херцеговини’’, између

осталог, написао је посебан одељак о гајењу дувана за кога каже

да је „жуто злато“ и симбол Херцеговине: „Егзистенција великог

броја херцеговачких села у знатној мери је зависила од приноса

и откупне цијене духана. У периоду од 1900. до 1910.

производња духана у Херцеговини  износила је чак 4.480 тона.

На подручју бивших срезова Билеће, Љубиња, Требиња, Стоца
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и Мостара 1939. под овом културом је било 3.882 хектара. На

овом простору производило се око 15 одсто укупне производње

духана у бившој Југославији.’’ 

Херцеговина је ,,богом дан’’ регион за производњу високо

квалитетног дувана, типа који је прилагођен условима

земљишта и климатским факторима те средине, што је и

најважније за његово успешно гајење. Пример за то је

производња дувана у Бугарској у којој је цела земља подељена

на шест области за дуван, а свака област подељена је на више

производних региона у којима се гаје типови дувана прилагођени

за сваку регију. Зато је Бугарска међу првима у свету по

производњи дувана.

Ево неколико типова дувана који се највише гаје: три типа

дувана берлеј са приносом од 1.300–3.000 кг/ха, тип вирџинија

(Срем 47) даје принос 2.100–2.500 кг сувог листа по хектару и

оријентални дувани са приносима 1.300–1.700 кг по хектару (тип

јака МD 77). 

Утицај спољних фактора на раст и развиће дувана

Дуван потиче из тропских и суптропских предела и има велике

захтеве за топлотом и светлошћу. Оптималне температуре за

развој су 22–30 степени. Топлотне годишње суме, зависно од

типа и сорте дувана, су 1.850–3.500 степени. При нижим

вредностима топлотних сума продужава се сазревање дувана и

обрнуто. 

Дуван има и велике потребе за светлошћу. Интензивно

осветлење обезбеђује брзо накупљање суве материје и високе

приносе. Дуван је биљка дугог дана, успешно цвета при дужини

дана преко 12 часова, а има сорти које цветају и испод ових

вредности. 
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Потребе за водом зависе од сорте и развића дувана. Оне расту

до репродуктне фазе (укорењавање, бујни пораст). Крупнолисни

дувани траже више воде од ситнолисних. Оптимум падавина за

берлеј износе 800–1000 мм, a за оријенталне дуване 120–200

мм. У фази сазревања лишћа ситнолисни дувани могу поднети

и ниже вредности падавина, али не и у првим фазама раста и

развића. 

Земљиште, као други спољни фактор, има утицаја на приносе и

квалитет дувана, посебно за различите типове и сорте, својим

хранидбеним режимом, механичким саставом, структуром,

водним и ваздушним режимом...

За дуван берлеј најбоље одговарају плодна земљишта као што

су алувијуми и чернозем, која су снабдевена одговарајућом

количином хранљивих материја.

Тип дувана вирџинија успева на лакшим земљиштима:

песковите иловаче и пескуше, углавном неутралне или слабо

киселе реакције (pH= 5,5–6,0).

Ситнолисни дувани најбоље успевају на брдским и нагнутим

положајима, на земљиштима слабије плодности (црвенице,

лакше гајњаче). Генерално, за све типове дувана, алкалност

земљишта погодује развоју гљивичних обољења, а киселост

утиче на слабије искоришћавање фофсора који је значајан за

развој и развиће биљака после расађивања. Његов недостатак

одлаже почетак цветања и сазревања листа.

Производња расада 

Производња расада је значајан део узгоја дувана. Она изискује

посебно ангажовање од чега зависи квалитетни расад и

успешнији пораст расађеног биља на њивама. Расад се може

497Митар Шутић



производити у хладним, полутоплим и топлим лејама. Искуства

су показала да је најбољи начин производње расада у

полутоплим лејама. Важно за формирање леја: леје треба да су

ближе домаћинству и извору воде, не формирати леје на

земљишту где се јављају ровци и кртице, земљиште треба да је

плодно, уздигнуто, заштићено од ветра, изложено сунцу.

Припрему земљишта треба обавити у јесен орањем на дубини

до 30 цм уз уношење органског ђубрива.  Органско ђубриво

(стајњак) треба да је добро згорео јер само такав садржи

потребне елементе: азот, фосфор и калијума, као и важније

микроелементе потребне за успешан развој биљака. Велки

произвођачи дувана у свету леје припремају потпуно

механизовано. Уместо стајњака, који често недостаје, примењује

се тресет оплемењен минералним материјалима, микрое-

лементима, хербицидима и фунгицидима. Ово органоминерално

ђубриво повољно утиче на бржи и уједначенији раст и развиће

младих биљака. 

Последња радна операција у припреми леја је дезинфекција

земљишта веома отровним метилбромидом, који делује као

фунгицид, инсектицид, нематоцид и хербицид (делује на

једногодишње корове). Средство је у облику гаса и његова

примена обавља се искључиво под надзором стручног лица.

Обавезно је прекривање леје полиетиленском фолијом преко

лучних држача.

Након дезинфекције земљишта следи сетва семена које је

веома ситно (један грам садржи од 10.000 до 15.000 семенки).

Зато треба водити рачуна да се посеје оптимална количина

семена. Велика грешка је засејати много семена на јединици

површине. После такве сетве никне много биљака, танких,

високих, које се тешко примају након расађивања, врло споро

расту, лакше обољевају. Супротно од тога, ако се посеје мања

количина семена израстају биљке краћег и дебљег стабла које

су јаче и отпорније на биљне болести. Количине семена су

различите за поједине типове дувана. За крупнолисне америчке
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сорте количина семена по јединици површине је за 50% мања у

односу на домаће типове дувана. Семе се може сејати на

различите начине. Суво семе, помешано са инертним носачем

(песак, пепео или коштано брашно) сеје се ручно омашке. Други

начин је сетва са водом. Одреди се количина семена за леју од

10 м2 и подели на два дела. Семе се сипа у канту пољевачу и

налије се вода којом се прска (сеје) до средине леје, уздужно.

То исто понови се на другој страни леје. Потом се  леја залије

водом којом се испира канта. Када је завршена сетва помоћу

воде, леја се обавезно прекрије просејаним прегорелим

стајњаком, пиљевином или сламом. Предности овакве сетве су:

равномерније распоређивање семена, сетва се брзо обави,

наливеном водом земља у леји се слеже. Најбољи начин сетве

је пелетираним семеном које се облаже инертним материјалом,

коме се додају лако усвојива минерална ђубрива, инсектициди

и фунгициди. Оваква сетва има више предноти: обложено семе

је теже (веће масе) и боље се распореди у леји, обезбеђује се

приступачна храна младим клијанцима и заштита биљака,

избегава се проређивање у леји.

У расадницима се примењују ове мере неге: заливање,

прихрањивање, проветравање, плевљење, подрезивање и

каљење. Честим, свакодневним заливањем од сетве до

укрштања лишћа потребно је обезбедити умерену влажност у

горњем слоју земљишта. Залива се са 2–3  литра воде по 1 м2.

У каснијим фазама треба ређе заливати како би се корен јаче

развијао. Залива се сваки други или трећи дан у јутарњим

сатима. Може се заливати ручно, вештачком кишом или по

систему кап-по-кап.

Прихрањивање расада је обавезна мера зато што на јединици

површине расте велики број биљака које троше велике количине

хранива, а честим заливањем земљиште се испира и хранива

одлазе у дубље слојеве које корен не може да користи. За

прихрањивање треба користити минерална ђубрива која су лако

приступачна младој биљци. Два дана пре прихрањивања биљке
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не треба заливати како би корени биља лакше искористили

хранива којим су прихрањени. Прво прихрањивање изводи се

када биљке имају први пар правих листића, друго је након

десетак дана. За леју од 10 м2 треба растворити око двадесет

грама кречног амонијум нитрата (КAN-а) по м2.

У лејама треба одржавати сталну топлоту, која је потребна за

бржи раст биљака. Да би се то постигло, леје се покривају

полиетиленском фолијом. Испод леје температура се повећава

и до 10 степени целзијуса. Ради проветравања, леју треба

повремено открити, са једне или са обе чеоне стране.

Плевљењем се у леји одстрањују корови и сувишне биљке.

Следећа мера неге је подрезивање биљака. Приликом примене

ове мере треба водити рачуна да се не повреде вегетациони

пупољци. Подрезане биљке су уједначеније, стабло је јаче и

погодније за ручну и посебно за машинску садњу у пољу. Важна

мера неге је каљење биљака у лејама које има за циљ да се

расађене биљке што боље припреме на спољне утицаје, на

брже  примање и наставак даљег успешног раста. Ова мера неге

изводи се на следећи начин: на 10–15 дана пре расађивања

заливање се проређује и коначно престаје. Расад се повремено

а онда потпуно открива. Након тога биљке постају јаче, а корен

развијенији. У случају временских непогода расад у леји треба

заштити покривањем. 

Дуван је, као и све културне биљке, подложан нападу разних

болести. Најбројнији узрочници су гљивице: црна коренова

трулеж (изазивач Thielaviopsis basicola), жућење расада

(изазивач Olpidium brasicae), пламењача (изазивач Peronospora

tabacima Adam), топљење расада (изазивач  Rizocionija solani).

Гљивична обољења најчешће се јављају у сувише густим

расадима, у условим велике влажности и недовољног

проветравања. Од бактериоза се јавља пламац (Pseudomonas

tabaci). Oд вироза највише штете наноси бронзана некроза

(Lykoperzikum virus 3, označen kao Tomato spotted njilt virus).
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Најчешће штеточине су ровац (Grylotalpa grylotalpa), кртица

(Talpa europea) и пуж голаћ (Limas sp.). Усешна производња

расада дувана и мере неге услови су да приноси ове културе по

јединици површине у редовном узгоју буду знатно виши.

Како се расад може производити ручно, па чак и узгој дувана,

показаћемо на искуствима херцеговачких произвођача, врло

успешних у производњи квалитетних дувана. 

Аутор поменуте књиге „Поплат, село у Херцеговини“ Д. Михић,

на занимљивом херцеговачком говору, написао је у својој књизи

како се дуван производио у Херцеговини и  описао сопствено

искуство како је, као младић, прошао кроз све фазе производње

дувана, од припреме расада до узгоја дувана на њиви.

„Сјеме дувана чувало се у кухаћој кући, испод черјена, и то у

лименој кутији задевеној иза греде. Око Трипуњдана, ваљало га

је заклијати, а то се радило на сљедећи начин: из кутије се ситно

сјеме наспе у сашивену ћесу, па се ћеса из шербетњака полије

млаком водом, и под кутарицом, затрпа у сух луг на огњишту.

Неки су ћесицу везивали око рамена и држали је под пазухом

како би сјеме брже проклијало. А чим сјеме почне клијати, ваља

га одмах сијати како не би преклијало. Наравно, прије тога,

морају се припремити расадници.

Свака кућа, уз чатрњу или близу локве, имала је свој расадник

који је био широк око 1.20, а дугачак од 4 до 6 м. Обично су један

поред другог, размакнути око 60 цм. Била су два или три таква

расадника и у њима се сијо  и расад  за зелен: купус, каваде

(парадајз) и слично. Укопавани су у земљу око 20 цм и озидани,

а око њих је дувар – сухозидина с драчом по њему, како живина

не би батерисала (упропастила) расад.

А сијало се на сљедећи начин: најприје се у ископани дио

расадника натрпа фурћија – ђубре у фази зрења, на коју се

посије проклијало сјеме, које се затим преспе ‘метеником’

помијешаним са земљом. Пошто је фурћија топла, а сјеме
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проклијало, духан изникне за 4 до 5 дана. Као заштита од

невремена, посебно ноћу од слане, служе покровци који се

праве од кантилера, пошионица и крова – стабљике ражи, а

умјесто крова, могу послужити и старе химбуље. Док расад

расте, свакодневно се залијева водом из ламе пољеваче са

ђерђивом. Кад расад поодрасте, од 8 до 10 цм, крупнији

струкови се исчупају заједно са ђубретом и усправно се поставе

у неку посуду у којој се носи до мјеста сађења.“

Узгој дувана у пољу

Дуван треба обавезно гајити у плодореду. На исто место где је

гајен, дуван се може поново садити након 4–5 година. Гајење

дувана у монокултури има неколико штетних последица:

приноси су знатно мањи, закоровљеност је много већа коровима

који га прате, већи је напад  биљних болести. Ако већ мора да

се гаји више пута на истом месту, негативне последице могу се

умањити сетвом међуусева обично мешавином грахорице и

сточног грашка и стрних житарица (јечам, овас). Сетву ових

међуусева треба обавити рано у јесен чим се скине дуван. Косе

се на 10 до 15 дана пре нове садње дувана. Користе се за

исхрану стоке или се заоравају ради побољшања плодности

земљишта. Најпогоднији предусеви за дуван су озиме житарице

и једногодишње махунасте биљке. Дуван је најбољи предусев

за већину ратарских култура јер земљишта, после завршене

бербе, остају незакоровљена и структурна. 

Расађивање дувана почиње кад мину опасности од појаве

касних пролећних мразева. То је једини климатски услов за ове

послове. Код нас је то обично крај априла и почетак маја месеца.

Поред тога, оно зависи још и од сорте и квалитета расада. Може

се рећи да је најбоље време расађивања током маја месеца.

Ранија садња у овом периоду има предности јер ће расађени

дуван мање страдати од трипса и пламењаче. Наравно, ова

садња је доста ризична. 
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Расађивање се изводи ручно и машинама садилицама,

дворедним и четвороредним, које уједно аутоматски заливају

засађене биљке. Машинско сађење има великих предности.

Продуктивност је пет пута већа у односу на ручну садњу. Знатно

је већа и економичност. И квалитет садње је бољи: биљке се

саде на исту дубину и одржава се константно међуредно

растојање које олакшава машинско култивирање током неге

дувана. Велики произвођачи дувана на плантажама у Канади и

САД за садњу користе комбајне који имају више прикључних

машина којима обављају низ послова: култивирају, огрћу,

полуаутоматски беру, заламају цвасти, третирају против

заперака, против болести и штеточина, уносе минерална

ђубрива и заштитна средства у земљиште. Густина садње

зависи од типа и сорте дувана и од климатских и земљишних

услова. Препоручује се размак између редова од 107–122 цм, а

растојање биљака у реду 46–61 цм. Густина усева код оваквих

размака и растојања износи од 15.000 до 20.000 биљака по

хектару. Најбоља густина за берлеј је 25.000 биљака по хектару. 

Тамо где има много радне снаге, где пољопривреда није

довољно развијена, пољопривредне машине се примењују

само у основној обради и предсетвеној припреми земљишта.

Сви други послови изводе се ручно. То, међутим, не значи да

се и у таквим условима не могу постићи добри резултати. Остаје

чињеница да је продуктивност рада без примене савремених

пољопривредних машина пет пута нижа, као што је горе

наведено, али приноси дувана по јединици производње и

квалитет дувана, могу бити сасвим задовољавајући. То

потврђују произвођачи познатих херцеговачких дувана.  

У горе наведеној књизи Д. Михић описује како се дуван садио у

Херцеговини – „На земљи која је поорана и браном поравнана,

уздуж и попријеко, на одређеном размаку, исцртају се паралелне

линије, браздице дрвеном справом (званом цртало), налик на

грабље (у облику слова Т) која има држало и попречну гредицу

дужине 2,5 м која је на средини причвршћена за држало и у
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угловима, укосо, утврђена са двије дашчице. Кроз избушене

рупе, у гредицу је утиснуто обично пет дрвених зубаца дужине

око 15 цм, а на размаку од по 60 цм. Неко на црталу ставља

зупце са обје стране гредице, и то на једној страни у размаку од

50, а на другој од 70 цм, како би између редова био већи размак.

Дуван се сади помоћу садача. Садач је шиљасто дрво с косом

дршком, дужине око 20 цм, у облику слова ‘Г’. Најприје се

садачом избуше рупе на мјестима на којима се укрштају линије.

Ако су велике суше, у рупе се сипа мало воде, а затим се у њих

ставља један по један струк уз који се садачом пажљиво позбије

земља. После садње, сваки се струк залије водом из ламе

пољеваче без ђевђира, а ако су велике жеге, сваки лист се од

сунца заштити лишћем од грма. Двадесетак дана послије садње,

духан се окопа мотиком, а кад поодрасте и затрави, онда се и

објари… На једној стабљици духана порасте пет врста листова

различитог квалитета, од којих се средњи сматрају најква-

литетнијима. Слично том, постоји и пет врста брања: подбир –

надбир, средње брање, подовршак – подовршина,  и овршак –

овршина. Најприје се бере подбир, који први узри-пожути, а

затим, у размаку од десетак дана, редом се беру остали листови.

Кад се на врху стабљике створе чауре, духан се ‘шкопи’ тако што

се чауре одсијеку, а сјемењаци се фишецима заштите од птица.“ 

У механизованој производњи крупнолисних дувана (вирџинија),

поред редовне међуредне култивације, изводи се и огртање

биљака огртачима. Међуредна култивација, мада се изводи

више пута, није довољна за успешну заштиту дувана  од корова. 

Комплекс успешних мера у борби против корова су комбинација

агротехниких мера, почев од основне обраде и предсетвене

припреме земљишта до употребе хербицида. Најбоље

резултате дала је примена хербицида површински, а одмах

затим инкорпорацијом у земљиште на дубини 5–7 цм. Ова мера

изводи се пре расађивања биљака. Најчешћи корови у

производњи дувана су: попонац (Convolvulus arvensis),
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помоћница (Cirsium arvense), мухарика (Digitalis sp. Setaria sp.),

пиревина (Agropirum repens) и други. 

Значајна мера неге дувана је наводњавање које се примењује

од садње па до цветања. У том периоду од посебне важности

је заливање посађених биљака ради успешног примања и

укорењавања, ради повећања приноса и квалитета дувана.

Подаци којима се служимо у овом тексту односе се на

крупнолисне дуване. Од садње па до цветања дувану је

потребно заливањем обезбедити око 25 мм воде. Ова количина

зависи од метеоролошких услова и од структуре земљишта. На

лакшим земљиштима (због веће пропусне моћи) треба чешће

заливати са мањим количинама воде, на тежим обрнуто.

Најбоље је заливати ноћу. Посебно треба нагласити да је за

биљку најзначајнија приступачна вода (вода која се не може

оцедити) и то на дубини 20–30 цм, на којој се највећим делом

налази коренов систем. Два су заливања: орошавање

вештачком кишом (покретни и полупокретни систем) и систем

кап по кап. Овај систем има орређене предности у односу за

друге системе заливања: штеди се енергија због мњег притиска

у систему, мањи је утрошак воде, мање је испаравање, што је

значајно за дуван, јер повећање релативне влажности може

утицати на појаву болести. Заливање кап по кап има и одре-

ђених мањкавости: велика дубина цеви отежава кретање људи

и машина, велика су почетна улагања у опрему.

Основни принцип у исхрани биља минералним материјама је –

вратити земљишту онолико хранива колико биљке изнесу у току

вегетације. У производњи дувана на ово утичу: сорта, тип,

земљиште, агротехника, клима. За све сорте и типове дувана,

као и за сво друго биље, најважнији су азот, фосфор, калијум,

формулисани као NPК.

Код приноса берлеја од 3.000 кг/ха потрошња чистог азота је око

120 кг, фосфора 70 кг и калијума 300 кг. За производњу 2.000

кг/ха листа вирџиније утроши се око 70 кг активне материје
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азота, око 12 кг/ха фосфора и око 140 кг/ха калијума.

Оријентални и допунски дувани, у зависности од биљне масе

коју формирају, потроше азота  од 20 до 50 кг/ ха, фосфора 4–

10 кг и калијума 60–80 кг/ха.

Дуван се ђубри минералним материјама и органским ђубривима.

Примењује се ђубрење преко листа, а врши се и поправка

реакције земљишта (pH вредност) уношењем кречних ђубрива

– калцификација. Кречним ђубрењем, поред смањења

киселости земљишта, поправља се структура (грађа) тешких

земљишта као што су смонице и слатинаста земљишта која се

доводе у растресито стање и добијају ситно-грудвасту структуру.

Ваља нагласити да се ово може постићи само ако у земљишту

има довољно хумуса. У противном, креч ће деловати као цемент

и земља ће постати јако грудваста. Зато се, пре ђубрења кречом

зедмљиште мора пођубрити стајским или зеленишним

ђубривом.

Берба, сушење и паковање дувана

Познавање техничке зрелости дувана једна је од најтежих

околности бербе дувана. Непознавање момента зрелости

доводи до грешака – бере се недозрело или презрело дуванско

лишће. У првом случају лишће се теже суши и остаје зелено, а

у другом добија се груба и нееластична сировина.

Техничка зрелост је појам који означава одређени стадијум у

развоју лишћа, а односи се на унутрашње промене које утичу на

његов спољни изглед. Знакови кад може да се бере лишће:

врхови лишћа почињу да се суше, ивице лишћа добијају

отворено-зелену боју, а затим жуто-зелену; на површини лишћа

појављују се светло-зелене, а потом  жуто-зелене пеге; на лишћу

се појављују смоласте материје, лишће почиње да вене, опушта

се од стабљике и осећа се пријатан мирис. Посматрање

зрелости треба да се обавља ујутро, а не у току дана и поподне. 
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Берба дувана врши се у раним јутарњим часовима.

Широколисни дувани, типа берлеј и  вирџинија, беру се 4–5 пута,

а оријентални и допунски 5–7  пута. Лишће се дели по бербама

и величини. Обрано лишће ставља се на леву руку, у руковет, а

руковети се слажу у округлу корпу од прућа, унутра су врхови,

споља су коренови, лице листа је горе. Грешка је обрано лишће

остављати између редова струкова, јер се тако на лишће лепи

земља, сасушује се и губи воду која је потребна за штаву. 

Низање обраног листа дувана је обавезна мера, јер се другачије

не би могло сушити. Низањем се одстрањује болесно и

механички оштећено лишће да би се сачувао квалитет дувана.

Низање се обавља у дебелој ладовини, у Херцеговини обично

испод великог дрвета – мурве или кошћеле. Ниже се помоћу

металне пљоснате игле дужине око 20 цм, ковањем, прављене

од бакарне жице. На иглу се, пробадањем основе листа, наниже

десетак листова, руком се сниже са игле и преноси на канап који

је дужине око два метра. То се понавља све док се лишће не

наниже до краја канапа. На крајевима канапа је завезана петља

и тако је ниска дувана спремна за сушење.

Сушење дувана је врло сложен процес који се одвија у две

квалитетно различите фазе: штављење (жућење), где долази до

одређених промена у листу и исушивање или фиксација

извршених промена. Штављење се изводи тако што се ниске

дувана привежу за рамове који се поставе један изнад другог да

се не додирују. То се ради обавезно у хладу, у некој просторији

или напољу. Штављење траје све док лист не изгуби зелену боју

а добије потпуно жуту, уједначено по целој површини. Време

штављења је различито за поједине типове дувана, али је за

све типове карактеристичан исти процес

Након завршетка штаве дуван се носи на сушење, али се прво

припреми место где ће се сушити. Обично то буде јањило или

неко друго осунчано место. Затим, четири дрвене облице се

укопају у земљу на растојању око 4 метра, две и две се повежу
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дрвеном гредицом у коју се укују ексери на размаку око 20 цм и

за њих се каче ниске дувана. На такву конструкцију може се лако

правити наставак по дужини. Од сушења дувана, или од

последње припреме за паковање и испоруку у многоме зависи

квалитет листа. За време сушења, најважније је да се дуван

мора сачувати од било каквог влажења, посебно од кише.

Дешавало се, у Херцеговини, да се цела породица усред ноћи

узбуни како би се дуван због изненадне кише склонио на суво

место. 

Последња фаза у производњи дувана након сушења је

демећење дуванског листа. Дуван се демети обично ноћу, кад

је лишће влажније и мекше, да се не би крунило. Демети се на

следећи начин: лишће се сниже са канапа на коме се сушило,

бира се 10 до 15 листова уједначене величине, боје и једне

бербе, мало се на колену руком „испегла“, основе лишћа вежу

се упредениом комушином са клипа кукуруза и тако се

формирају тзв. „петице“ које се слажу у „дењак“ – свежањ

тежине око 30 кг. Свежњи се слажу у калупе величине 80x50 цм,

а пре слагања у дно калупа простире се саргија. Врхови лишћа

окрећу се на спољну страну, а основе лишћа на унутрашњу.

Овако сложене бале вежу се канапом и на палетама, одигнуте

од земље, чувају се до продаје у сувим и светлим просторијама.

У троуглу: произвођач дувана на њиви, прерађивач дуванског

листа и држава, свако има свој удео. Произвођачи и

прерађивачи листа дувана имају један интерес – да добију

новчану накнаду за продају својих производа. Само држава у

тим односима има двојаке интересе: да од прерађивача – од

акциза – увећа свој буџет, а истовремено да законским

прописима ограничи пушење и тако заштити становништво од

удисања дуванског дима (на пример, да се не пуши у затвореним

просторима, да произвођач на свом производу јасно истакне

упозорење пушачу да пушење убија и сл.). Очигледно, та два

супротна интереса држава не може да усагласи, али подстиче

курентну производњу дувана из економских разлога.
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* * * 

Дуван је био од великог значаја за привредни живот народа у

Херцеговини. Али, и видови и примери употребе дувана у

народној медицини су многобројни и могли би бити предмет

посебног истраживања. Ми ћемо се, међутим, овде ограничити

на један избор речи и израза из херцеговачког говора о дувану

и пушењу (из забележака о речима и изразима у говору источне

Херцеговине Ратка  Шутића):

àван – справа за резање, сечење („крижање“) дувана; састоји се

од дрвеног корита од три даске међусобно спојене под правим

углом на чијем се једном крају налази сечиво које се на супрот-

ном крају од дршке обрће око кратке осовине, причвршћене на

једној страни корита; увијено лишће дувана гура се полако руком

кроз корито према ножу, који га попречно сече; у једном кази-

вању, аван је био забрањен и сакриван је од филанаца „у сто
јама“.

гу̀бина (губа) – труд (Boletus igniarius), врста гљиве која расте

на буковом или храстовом дрвету, а која се кувањем обрађује

да лако прихвати варницу са кресива, односно чакмака; ко гу-
бина је поређење које се односи на неукусно јело, у изразу: Нема
никакве сласти, таман ко да једеш губину.

дèметити – израз из пољопривредне терминологије: низати ли-

стове дувана на канап ради сушења; фиг. полако и истрајно

јести, темељито пунити желудац, „слагати слој по слој“.

догана –  (од тал. dogana – царинарница) тако су звали откупну

дуванску станицу у Стоцу у којој се дуван паковао и из које се

упућивао великим произвођачима на прераду.

доганке – тако су звали жене које су радиле на селекцији и

паковању дувана у столачкој откупној станици.
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дуван, духан – (Nicotiana tabacum) зељаста биљка из фамилије

помоћница; име рода према имену франц. посланика у

Лисабону Жана Никоа (Jean Nicot). У свету се гаји око 60 врста

дувана. 

дуванити – 1. пушити дуван; 2. снабдевати некога дуваном, у

изразу: Ваља га сваки дан ‘ранити и дуванити.

дуванити се – снабдевати се, опскрбљивати се дуваном.

Дувàниште – микротопоним: њива на којој је некада узгајан

дуван; учесталост овог топонима (само у Љубомиру забележено

их је седам) говори о раширеном узгоју дувана у Херцеговини. 

дувàнкеса, дувàнћеса – кеса за дуван начињена од осушене

свињске бешике; она је по врху опшивена повразом од платна

(куповног) кроз који је провучена узица за затварање и вези-

вање; у њу обично стаје један искрижај (види: искрижај) дувана,

и паклица ћата (види: ћат).

ду̀ванска – модернији жаргонски израз: пуш-пауза

дувански, -а, -о – који се односи на дуван. 

дуванска кутија – нешто новије спремиште за дуван од дуван-

кесе (изађивана је од дрвета и од метала).

дуванџија – пушач, онај који воли да пуши

Ѝскрижај – глаголска именица која означава количину дувана

која се добије једним крижањем (сечењем), којом се може напу-

нити једна-две дуванкесе.

искрижати –  исећи листове дувана, чврсто увијене по уздужној

оси, да се добију што тање „нити“ које се испреплету као вунено

влакно; да се, како се говорило, „са два прста може подићи и

кило дувана“. 

ишчибукати – изударати чибуком

кòчањ – гола стабљика (дувана, кукуруза...).

кремен – део прибора за пушње: врста камена (кварца) из кога

се ударцем чакмака избија варница.  
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машице – двокрака метална направа за џарање ватре или хва-

тање жишки за паљење цигаре или луле; мале машице су но-

шене у силаху, широком кожном појасу.

од чибука (отчибука) – прил. одока, произвољно (као да је ме-

рено чибуком, који може бити различите дужине); упор. од
трбуха

ћâт – цигар-папир, танки папир у који се увија дуван при ручном

прављењу цигарета.

ћу̀шина – лош дуван, крџа.

упињ́ати – убрати још понеки заостали плод, лист (дувана) и сл.

филанци – (од франц. речи финанс); најнижи орган финансијске,

пореске или царинске контроле у анектираној Босни и Херцеговини. 

У Херцеговини су сељаци најчешће долазили у додир са

финансима (филанцима) као државним службеницима

који су контролисали производњу, откуп и продају ду-

вана, у циљу заштите државног монопола. У народу се о

финансима говорило са страхом, понекад и страхопош-

товањем, јер, наводно, могу „у један лис’ дувана“ да про-

цене род (па је сељак предавао откупној станици и

последњи лист и тако би за његове потребе остао само

по који листић отаве). Са још већим чуђењем причало се

о њиховој спремности да опросте прекршај поседовања

дувана (што је било строго забрањено) уколико их винов-

ник угледа на време и проспе дуван из дуванске кутије

или дуванкесе, чак и „на њи’ове очи“ – само да га не

ухвате са пуном дуванкесом у рукама! 

цѝгар дувана – необична мера за дужину (раздаљину): .Нема
ти до тамо ни цигар дувана, тј. колико док испушиш цигару.

цигарлук – муштикла (обично од трешњеве младице)

чàкмак – кресиво, оцило; у Херцеговини су чакмаке правили ко-

вачи, најчежће од старе лимице (турпије), јер је то поуздано
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добар челик који може да изазове варницу из кремена – камена

за кресиво (кварца).

чибук – м (тур.) „камиш, цијев са лулицом на једном крају која

служи за пушење“ (Шкаљић); чибук има дужу шупљу цев.

чибучић – мањи чибук (са краћом цеви) који се може ставити у

џеп.   

шки́ја – лош дуван од отаве; једино што узгајивачу остане након

државног откупа целокупног строго процењеног приноса, којим

се штитио државни дувански монопол.
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П о р у к е

(Изабрао  Ратко Шутић)

[ АРОГАНЦИЈА МОЋИ ]

„Америка је сада на оној историјској прекретној тачки на којој

великим нацијама прети опасност да изгубе увид у оно шта је у

домену њихове моћи, а шта изван ње. Друге велике нације, које

су долазиле у такву позицију, имале су превелике аспирације и,

захваљујући томе што су прецењивале себе, губиле су моћ а

потом и пропале.

Узроци те болести нису потпуно јасни, али се она, по правилу,

обнављала у историји: моћ тежи да поистовети себе са врлином,

те су велике нације веома пријемчиве за идеју да је њихова моћ

знак божје наклоности и да оне треба да на себе преузму

специјалну одговорност за друге нације – да их учине

богатијима, срећнијима и мудријима, да их преобликују, по својој

светлој замисли. Моћ тежи да се идентификује са врлином и да

се представи као свемоћ. Када је једном обузме идеја мисије,

велика нација лако запада у илузију да има средства и дужност

да ради на испуњењу божје воље.“

(Вилијам Фулбрајт, Арогација моћи, ИП „Филип Вишњић“,

Београд, 2005, стр, 9–10) 

▬ 

„Наиме: један народ који је поносит на себе, чији је живот у

напредовању, увек мисли да је друкчији начин живота нешто

ниже, мање вредно од његовог; он сматра туђ, непознат свет за 



свога непријатеља, за своју супротност: он не осећа радо-

зналост, него се пре туђи непознатога... Један народ неће

никада допустити да је неки други народ ‘истински народ’...“

(Фридрих Ниче, Воља за моћ, 586 В, „Каријатиде“, Београд,

1937, стр. 365.)

▬

ЗА ПРЕДСЕДНИКА БИЛА КЛИНТОНА

Седамдесет два дана НАТО је сурово бомбардовао Београд. На

Југославију је бачен експлозив по снази раван атомским

бомбама   баченим  на Хирошиму и Нагасаки.

Бомбардовао је сурово он. Београд је

Прошао кроз ватру и звуке бакарне трубе.

А мени, као и Србима било би драго

Да је Левинска стиснула зубе.

(Академик  Јуриј Борјев , Москва, 1999)

▬

„Али, да ли би ми ико могао рећи зашто постоје на свету све те

животиње, сви ти племићи-пленићи, ти политичари, ти

великаши, наши ждерикаши, и велможе-гуликоже разне, који без

престанка певају славопоје Француској, а зачас јој џепове

испразне, и који, ненасити,   грицкају наше сребрнике, али су

зинули и на туђе амбаре (...) ко да би хтели прогутати пола света,

а не би умели чак ни купус да засаде!“

(Romen Rolan, Kola Brenjon, Beograd - Kultura - Zagreb, 1946, str. 32)
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„У Вуковоме рјечнику наћи ћеш не само свакој ријечи прави глас

и изговор и право значење, него ако је човјек по духу човјек, а

дух човјечиј ако се опет само или бар понајвише у језику

показује, тамо ћеш васколики Српски дух, тамо ћеш Србина

васколикога као у огледалу видјети. А ту силу Вуковоме рјечнику

дају оне етнографске и археолошке приче уз ријечи, које управо

показују живот Српски, снагу народа Српскога у духу и у срцу, и

које га дијеле од другијех народа.“

(Ђуро Даничић, Рат за српски језик и правопис, 1847)

▬

ХОДИЛИЦА, f. die geht, quae it (vagula):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Није ријеч свилена марама

Да је свијеш па у њедра метнеш,

Већ је ријеч једна ходилица,

Отићи ће од уста до уста  

(Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник (1852))

▬

„Код Срба није ни Прерадовић, као ни сви идеолози илирског

покрета, налазио много одзива. И према илирству и према

југославенству они су били читаво време одвише пасивни,

уколико нису били директно против тога. [...] У то је доба, само

мало доцније, доследно у духу Вукова пансрбизма, Ђура

Даничић тражио разлике између српског и хрватског језика. А

Прерадовићу самом, кад је говорио да Срби треба да попусте,

одговорио је 1846. Светозар Милетић, носилац идеје читавог

једног поколења: „У чему да попустимо? Ми имамо своје

народно име које ником не натурујемо, али кога се никоме за
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љубав не можемо одрећи. Хоћемо да останемо Срби, а нећемо

да будемо ни Хрвати ни Илири. Или зар да одречемо наше

ћирилице, а да примимо туђу латиницу“ [аутор је цитат преузео

из Бранковог кола, 1905, стр. 1627]

(Владимир Ћоровић, Портрети из новије српске историје,

Београд 1990, стр. 173)

▬

[ КУРВЕТИНА ПУТАРА ]

(Петар Кочић је, „ради дражења против власти“, доспео у

тузланску тамницу 1908,  где је дочекао и анексију Босне. А кад

га је жена Милка питала где би се могла „за неправо потужити“,

одговорио је писмом које нема ни поздрава ни потписа.)

Запамти добро ово: као год што у густој помрчини не можеш

наћи свјетлости, исто ћеш тако узалуд у земљи без Слободе

тражити Правду. Слобода је света и узвишена мајка Правде.

Без Слободе, без мајке своје, Правда се претвара у једну

обичну курветину путару, која по широким царским друмовима

трује и заражава невине, одузимајући им подмукло младост,

свјежину и здравље!… 

▬

„Пред одсудни јуриш на Београд 1806. године, Карађорђе је

поздравио и заветовао војску: Јунаци и браћо моја: Ужинајте

живо и наситите се добро, као да мислите на другом свету

вечерати.“

(Бранко Златковић, Први српски устанак у говору и твору,

Београд 2007, стр. 65; аутор је Карађорђеве речи преузео из

Гласника српске православне цркве, Београд, 1954, 80)
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[МОРАЛ СТАДА]

“Рекао сам му:

– Истина је, ништа не може тако човека да избезуми као

кад се нађе у гомили. Сто мудраца се претворе у лудака, а

стотину оваца у курјака... Него, реци ми, вала, како мириш ти та

два морала – морал човека који живи сам са собом и са својом

савешћу и жели мир и себи и ближњима – и морал људског

стада, Држâва, које ратују и од злочина праве врлину? Који је од

Бога?

– Бога ми, лепо питање!... Обадва. Све од Бога дилази.

– Излази да не зна шта хоће ни он сам. Само, ја ипак мислим да

зна, али не може. Кад има посла са самим и усамљеним

човеком, лако му је: 

није тешко нагнати га да слуша. Али кад је смуша, кад је човек

удружен, Бог не уме да се снађе. Шта и може он сам против свих

да пронађе. Човек се тад предаје земљи, мајци, и она му

удахњује зверски прохтев...“

(Romen Rolan, Kola Brenjon, Beograd - Kultura - Zagreb, 1946, str.

44–45)

▬

Конфуције је рекао: „Човек који има лепу душу имаће увек и

нешто лепо да каже, али човек који каже нешто лепо не мора

нужно да има и лепу душу. Видећемо да истински прави човек

(или истински велики човек) увек има и храбрости, али исто тако

ћемо видети да храбар човек нема увек истинског човештва.“

(Konfucije, Veliko učenje, BIGZ, Beograd 1984, str. 88)
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НАШИ ДАНИ

Развило се црно време опадања,

набујао шљам и разврат и пороци,

подигао се трули задах пропадања,

умрли су сви хероји и пророци.

Развило се црно време опадања.

Прогледале све јазбине и канали,

на високо подигли се сутерени,

сви подмукли, сви проклети и сви мали

постали су данас наши суверени.

Прогледале све јазбине и канали.

Покрадени сви храмови и ћивоти,

исмејане све врлине и поштење,

понижени сви гробови и животи,

упрљано и опело и крштење.

Покрадени сви храмови и ћивоти.

Закована петвековна звона буне,

побегао дух јединства и бог рата;

обесисмо све празнике и трибуне,

гојимо се од грехова и од блата.

(Владислав Петковић Дис)

▬

[ ЛЕК ПРОТИВ БУКАЧА ]

„Међу воловима као и међу људима има букача. Ови букачи су

обично јаки урањени волови, који у џелепима с времена на

време бучу и тако остале волове узнемирују. Тако узнемирени

волови престану да пасу и често се даду у трку, што је необично
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шкодљиво за њихово гојење. Чувари џелепа у Златибору, када

то примете, одмах употребе уобичајени лек против букача. Лек

се састоји у том, да два чувара, који могу добро трчати,

наоружани добрим лесковим штаповима појуре букача,

ударајући га чврсто, уз какву добру узбрдицу, да се у највећем

трку испење и док се не умори толико, да једва може дисати,

онда га оставе. Овај лек обично помаже и букач се претвори у

обичног вола и окани се букања.“

(Привредна прилике и подизање индустрије земаљске одбране,

написао Миливоје М. Савић, начелник Министарства трговине и

индустрије у пензији, Београд 1934)

▬

ЗЕМЉА И КОРИЈЕН

Кажу, да је он неки велики научник. Али, за мене... послије оног

случаја... Замисли, тражио ми он један орах да посади. Ја му

дам, лијепо му ископам... Оде он. Ја послије нешто наиђем тамо,

кад: он застао код чесме, па пере коријен. Тако ми Бога! Не могу

да прежалим, што сам то видио! И, кажем ти, послије тога...

може он да буде доктор свих наука, може да буде стално на

телевизору... али, код мене... Не бих волио, послије тога, да

нешто моје, негдје, зависи од његове памети.

(Миладин Ћулафић, Прође памет ко трешње – приче, изреке,

ријечи,  дорађено и допуњено издање,  Београд, 2016, стр. 52)

▬

ПАЛАМУЂЕЊЕ

Паламуђење је необична реч. Паламуђење није тртљање. Није

ни булажњење. Није торокање. Није лагање. Није ни

полагивање. Паламуђење није хвалисање.
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Човека који паламуди не зову паламуд, него сви беже од њега.

Паламуђење није претеривање, није ни убеђивање, мада је, у

ствари, врста доказивања којим, ама баш ништа, не може да се

докаже. Уколико је ствар бесмисленија, паламуђење је

убедљиво бесмисленије.

Паламуђење није поповање, још мање проповедање, понајмање

пророковање. И зато је ватреније. Јер не говори ништа. Јер

ништа ново не смишља. Јер је само по себи измишљено.

Сваки човек који нема шта да каже а осећа потребу да говори,

одмах почне да паламуди.

Људи који препознају паламуде, спасавају се, беже, јер знају да

од таквих прича нема ништа,  да је ствар унапред пропала, да је

све то бесмислица.

(Бранко В. Радичевић, Сујеверице и друге речи II, 1992, стр. 226) 

▬                                           

„33. Постави себи, напослетку, један карактер или образац по

коме би се управљао не само у приватном него и у јавном

животу.

Обично ћути, иначе говори само оно што је нужно, па и то с

најмање речи. А ретко, само кад тренуци изискују да се говори,

проговори, али не о свакодневним стварима, не о борбама

гладијатора, не о коњским тркама, не о атлетама, не о јелу ни о

пићу – то се говори на сваком месту – а пре свега не о другим

људима, оговарајући их или хвалећи или упоређујући.

Него, ако можеш, својим разговором и разговор друштва окрени

на предмет који доликује. Али ако си сам међу странцима, онда

ћути.

(Flavije Arijan, Priručnik Epiktetov, Kultura, Beograd 1958, str. 38)
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Конфуције је рекао: „Човек који се хвали без икаквог стида

увериће се да је вема тешко живети према својој хвали.“

(Konfucije, Veliko učenje, BIGZ, Beograd 1984, str. 88)

▬

Конфуције је рекао: „Каква корист од неког ако је причало? Што

више причаш да би се одбранио, свет те више мрзи... Каква је

корист од тога ако је човек благоглагољив?“

(Konfucije, Veliko učenje, BIGZ, Beograd 1984, str. 96)

▬

[ЗАВИЧАЈ]

„Један мој пријатељ, кад је хтео да ме удари у новинама, он је

написао дa сам мали професор из Иланче. Ја у Иланчи нити сам

рођен, то је моја породица, мој деда је тамо био поп. А иначе,

намам везе са њом. Ја је волим као једно банаћанско село, зато

што волим тај крај. Онај ко не воли свој завичај, то мора да је,

нећу да кажем курва, али тако нешто.”

(Милош Црњански у разговору који је са њим водио Драшко

Ређеп. Цитирано према  књизи: Miloš Crnjanski, ISPUNIO SAM

SVOJU SUDBINU, BIGZ – SKZ – NARODNA KNJIGA, 1992, p.

142–143)                    

▬

„За време рата Јевто Дедијер је је направио ‘Carte de pays

Yougoslaves’, односно географску карту југословенских земаља.

[...] За време прошлог рата ја сам у Ливну пронашао  један део

те карте мог оца у кући неког професора. У свој Дневник сам

залепио карту Херцеговине срећан што је мој отац забележио 
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наше село Чепелицу словима малтене великим као и слова

којима је обележио Мостар. Размишљао сам – ако не волиш

своје село, не можеш волети ни цео свет.“

(Владимир Дедијер, у Предговору за књигу Јевта Дедијера

Херцеговина, „Веселин Маслеша“, Сарајево, 1991, стр. 7)

▬

31. X – Свети Лука припушћаје вука

Нашао сам се с Бранком Ћопићем на Ташмајдану. Читав сат смо

пјешачили горе-доље, од Маркове цркве до на дно парка, а

нијесмо оговарали пријатеље ни непријатеље. Наше су се

мржње утишале.

Нема више Бранковог весеља, ни вицева, ни смијеха. Покушао

сам да преузмем његову улогу, да ја њега развеселим. Све оне

згоде што сам их успут напабирчио, истресао сам без жаљења,

али не успјех ни блијед осмијех да измамим.

Бранко се најзад уморио, каже да се и страха накупио. Прво су

га наши изнападали: за Јеретичку причу, за Сократа, за Глуви

барут, за Међеда. Затим, пишући о Зији Диздаревићу, написао

је нешто као пророчанство: има Црних коњаника, чекају нас –

па му се та представа прилијепила и почела да га прати

оживљеним сликама.

Страх га хвата и од сусједâ са мансарде: намножили су се,

испизмили, мрко га гледају и пријете. Од тих ствари већ дуже

вријеме не може да пише. Ријечи су му увенуле и некако се

смежурале, нијесу оно што су биле, нема воље да их ређа...

Испратио сам га до испред зграде гдје станује. Тролејбусом

стигох до Калемегдана. Дан мрачан и хладан. Никог познатог –

као да сам у Чикагу или Детроиту. Само ми се од једнога

причинило да је Лаци Хегедиш. Боље би што га не ослових –

збунили бисмо се обојица.
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Ево и пјесме Бертолта Брехта да допуни штимунг:

Признајем: ја

немам наде.

Слијепци говоре о некаквом излазу. Ја

видим.

Кад се заблуде исцрпу,

као посљедњи дружбеник

наспрам нас сједи ништавило. 

(Mihailo Lalić, Prelazni period (Dnevnik posmatrača), Beograd 1988,

str. 161–162)

▬

Негдје ћеш да погинеш, ишао назад или напријед, па бар иди

напријед.

(Миладин Ћулафић, Прође памет ко трешње – приче, изреке,

ријечи,  дорађено и допуњено издање,  Београд, 2016, стр. 21) 

▬

„Т’јело стење под силом душевном,

колеба се душа у тијелу;

море стење под силом небесном,

колебљу се у мору небеса;

волна волну ужасно попире,
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о бријег се ломе обадвије.

Нико срећан, а нико довољан, 

нико миран, а нико спокојан;

све се човјек брука са човјеком:

гледа мајмун себе у зрцало!“

(П. П. Његош, Горски вијенац, 2511–2520)

▬

ХРОМИ ВУК 

Србија, кад су невоље, ослања се на свог хромог Вука. И то је

добро. Али, није добро што се ослања на његову хрому ногу.

(Бранко В. Радичевић, Сујеверице и друге речи II, 1992, стр. 54) 

▬

Конфуције је рекао: „Знати оно шта знаш и знати шта не знаш

карактеристично је за оног ко зна.“ 

(Konfucije, Veliko učenje, BIGZ, Beograd 1984, str. 87)
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Ђорђе Јамушаков, Бачка Паланка

НОВАЦ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ВЛАДАВИНЕ

КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА ОД 1903–1921. 

МЕТАЛНИ НОВАЦ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

Од ступања краља Петра I Карађорђевића на власт у Србији

после Мајског преврата 1903. године,  па до доношења Акта о

уједињењу 1 децембра 1918. године метални новац емитован је

1904, 1912, 1915. и 1917. године.   

1. Емисија новца краљевине Србије из 1904. године

Поводом обележаваља стогодишњице Првог српског устанка

под вождом Карађорђем – родоначелником нове српске вла-

дајуће династије Карађорђевића, Министарство финансија и

Привилегована народна банка краљевине Србије 1904. године

пустили су у оптицај бакарни новац од 2 паре (тираж 12,5 ми-

лиона), никлени новац од 5 пара (тираж 8 милиона), те сребрни

новац од 50 пара (тираж 1,4 милиона) 1 динара (тираж 2,4 ми-

лиона), 2 динара (тираж 1,15 милиона) и 5 динара (тираж

200.000). Краљевина Србија наставља ковање свог новца са-

свим у складу са стандардима Латинске монетарне уније, те је

нова серија у погледу тежине, финоће и димензија сасвим исто-



ветна са француским и белгијским новцем. Емисије новца из го-

дине 1904. коване су у Мађарској краљевској ковници, са изу-

зетком јубиларних 5 динара, који су исковани у Царској ковници

у Бечу. Новац емитован 1904. године био је платежно средство

у Kраљевини Србији, Kраљевини Срба, Хрвата и Словенаца и

у Kраљевини Југославији све до лета 1931. године.          

1. Бакар 2 паре 20 мм 2 гр.

Ав: Грб Краљевине Србије: Двоглави орао са круном на главама

и хералдичким штитом на прсима на коме је крст између 4 оцила.

Рв: У средини поља ознака вредности:  2 ПАРЕ. Около натпис

и година ковања: „КРАЉЕВИНА СРБИЈА 1904“    

2. Никл 5 пара 17 мм 3 гр.

Ав: Грб Краљевине Србије: Двоглави орао са круном на главама

и хералдичким штитом на прсима на коме је крст између 4 оцила.

Рв: У средини поља ознака вредности: 5 ПАРА. Около натпис и

година ковања: „КРАЉЕВИНА СРБИЈА 1904“                                
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3. Сребро 50 пара 18 мм 2,5 гр.

Ав: Глава краља Петра I окренута надесно. Натпис: ПЕТАР I

КРАЉ СРБИЈЕ. Под главом ознака гравера: SCHWARTZ.

Рв: Отворен венац од ловоровог и храстовог лишћа. Горе

владарска круна. У средини поља ознака вредности и година

ковања: 50 ПАРА 1904.

4. Сребро 1 динар 23 мм 5 гр.

Ав: Глава краља Петра I окренута надесно. Натпис: ПЕТАР I

КРАЉ СРБИЈЕ. Под главом ознака гравера: SCHWARTZ.

Рв: Отворен венац од ловоровог и храстовог лишћа. Горе

владарска круна. У средини поља ознака вредности и година

ковања:  1 ДИНАР 1904.
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5. Сребро 2 динара 27 мм 5 гр.

Ав: Глава краља Петра I окренута надесно.  Натпис: ПЕТАР I

КРАЉ СРБИЈЕ. Под главом ознака гравера: SCHWARTZ.

Рв: Отворен венац од ловоровог и храстовог лишћа. Горе

владарска круна. У средини поља ознака вредности и година

ковања: 2 ДИНАРА 1904.   

6. Сребро 5 динара 37 мм 25 гр.

Ав: Главе краља Петра I и вожда Карађорђа једна иза друге

окренуте надесно. Натпис: ПЕТАР I КАРА-ЂОРЂЕ. Под главом

краља ознака гравера SCHWARTZ.

Рв: Грб Краљевине Србије Горе натпис: 1804   1904-

Доле ознака вредности: *5 ДИНАРА* На ободу натпис: БОГ*

ЧУВА**СРБИЈУ***.       
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6а. Сребро 5 динара 37 мм 25 гр.

Ав: Главе краља Петра I и вожда Карађорђа једна иза друге

окренуте надесно. Натпис: ПЕТАР I КАРА-ЂОРЂЕ. Под главом

ознака гравера: SCHWARTZ

Рв: Грб Краљевине Србије. Горе натпис: 1804   1904-

Доле ознака вредности: *5 ДИНАРА* На ободу натпис: БОГ*

СРБИЈУ**ЧУВА***.    

2. Емисија новца краљевине Србије из 1912. године

На предлог министра финансија Лазара Пачуа Народна скуп-

штина Краљевине Србије доноси Закон о ковању сребрног и

никленог новца, па се приступа ковању никленог новца од 5

пара (тираж 10 милиона), 10 пара (тираж 7,7 милиона) и 20 пара

(тираж 5,6 милиона) и сребрног новца од 50 пара (тираж

800.000), 1 динара (тираж 8 милиона) и 2 динара (тираж

800.000). Новац је претежно кован у Царско-краљевској ковници

у Бечу, а само мањи део у Краљевској мађарској ковници. Новац

је био платежно средство у Краљевини Србији, Краљевини

Срба, Хрвата и Словенаца и у Краљевини Југославији све до

лета 1931. године.     

529Ђорђе Јамушаков



1.  Никл 5 пара 17 мм 3 гр.                                                                                 

Ав: Грб Краљевине Србије: Двоглави орао са круном на главама

и хералдичким штитом на прсима на коме је крст између 4

оцила.

Рв: У средини поља ознака вредности: 5 ПАРА. Около натпис и

година ковања: „КРАЉЕВИНА СРБИЈА 1912“.                                      

2. Никл 10 пара 20 мм 4 гр.

Ав: Грб Краљевине Србије: Двоглави орао са круном на главама

и хералдичким штитом на прсима на коме је крст између 4

оцила.

Рв: У средини поља ознака вредности: 10 ПАРА Около натпис и

година ковања: „КРАЉЕВИНА СРБИЈА 1912“.

530 Ђорђе Јамушаков



3. Никл 20 пара 22 мм 6 гр.

Ав: Грб Краљевине Србије: Двоглави орао са круном на главама

и хералдичким штитом на прсима на коме је крст између 4

оцила.

Рв: У средини поља ознака вредности: 20 ПАРА. Около натпис

и година ковања: „КРАЉЕВИНА СРБИЈА 1912“.     

4. Сребро 50 пара 18 мм 2,5 гр.

Ав: Глава краља Петра I окренута надесно. Натпис: ПЕТАР I

КРАЉ СРБИЈЕ. Под главом ознака гравера: SCHWARTZ.

Рв: Отворен венац од ловоровог и храстовог лишћа. Горе

владарска круна. У средини поља ознака вредности и година

ковања: 50 ПАРА 1912. 

531Ђорђе Јамушаков



5. Сребро 1 динар 23 мм 5 гр.

Ав: Глава краља Петра I окренута надесно. Натпис: ПЕТАР I

КРАЉ СРБИЈЕ. Под главом ознака гравера: SCHWARTZ.

Рв: Отворен венац од ловоровог и храстовог лишћа. Горе

владарска круна. У средини поља ознака вредности и година

ковања: 1 ДИНАР 1912.

6. Сребро 2 динара 27 мм 5 гр.

Ав: Глава краља Петра I окренута надесно. Натпис: ПЕТАР I

КРАЉ СРБИЈЕ. Под главом ознака гравера: SCHWARTZ.

Рв: Отворен венац од ловоровог и храстовог лишћа. Горе 

владарска круна. У средини поља ознака вредности и година

ковања:  2 ДИНАРА 1912.
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3. Емисија новца Краљевине Србије из 1915. године

Законом од 15. марта 1908. године „Привилегована народна

банка Краљевине Србије овлашћена је да за наредних 25 го-

дина, будно пратећи потребе привреде и трговине, кује и

пушта у оптицај  неопходне количине металног новца свих

апоена.“ Користећи ово законско овлашћење у Царско-краљевс-

кој ковници у Бечу искован је сребрни новац од 50 пара (тираж

12 милиона), 1 динара (тираж 10,7 милиона) и 2 динара (тираж

4,17 милиона). Због рата између Аустроугарске и Србије, Цар-

ско-краљевска ковница у Бечу прекида наручено ковање новца,

па се  део емисије новца из 1915. године кује у француској

државној ковници у Паризу, где су исковани сребрњаци од 50

пара (тираж 1,86 милиона), 1 динара (тираж 2,3 милиона) и 2

динара (тираж 830.000). Новац кован у Бечу има под главом

краља ознаку гравера SCHWARTZ, а новац кован у Паризу

после избијања ратних сукоба нема ознаке гравера, па се тако

лако разликују, што нам је важно због њихове различите

нумизматичке вредности. 

1. Сребро 50 пара 18 мм 2,5 гр.

Ав: Глава краља Петра I окренута надесно. Натпис: ПЕТАР I

КРАЉ СРБИЈЕ. Под главом ознака гравера: SCHWARTZ. Око

ознаке гравера опанак и наган. 

Рв: Отворен венац од ловоровог и храстовог лишћа. Горе

владарска круна. У средини поља ознака вредности и година

ковања: 50 ПАРА 1915.
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1а. Сребро 50 пара 18 мм 2,5 гр.

Ав: Глава краља Петра I окренута надесно. Натпис: ПЕТАР I

КРАЉ СРБИЈЕ. Под главом нема ознаке гравера. Доле:  опанак

и наган. 

Рв: Отворен венац од ловоровог и храстовог лишћа. Горе

владарска круна. У средини поља ознака вредности и година

ковања: 50 ПАРА 1915.                                                  

2. Сребро 1 динар 23 мм 5 гр.

Ав: Глава краља Петра I окренута надесно. Натпис: ПЕТАР I

КРАЉ СРБИЈЕ. Под главом ознака гравера: SCHWARTZ. Око

ознаке гравера опанак и наган.  

Рв: Отворен венац од ловоровог и храстовог лишћа. Горе

владарска круна. У средини поља ознака вредности  и година

ковања: 1 ДИНАР 1915.
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2а. Сребро 1 динар 23 мм 5 гр.

Ав: Глава краља Петра I окренута надесно. Натпис: ПЕТАР I

КРАЉ СРБИЈЕ. Под главом нема ознаке гравера. Доле: опанак

и наган.

Рв: Отворен венац од ловоровог и храстовог лишћа. Горе

владарска круна. У средини поља ознака вредности и година

ковања: 1 ДИНАР 1915.

3. Сребро 2 динара 27 мм 5 гр.

Ав: Глава краља Петра I окренута надесно. Натпис: ПЕТАР I

КРАЉ СРБИЈЕ. Под главом ознака гравера: SCHWARTZ. Доле:

опанак и наган.

Рв: Отворен венац од ловоровог и храстовог лишћа. Горе

владарска круна. У средини поља ознака вредности и година

ковања:  2 ДИНАРА 1915.
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3а. Сребро 2 динара 27 мм 5 гр.

Рв: Отворен венац од ловоровог и храстовог лишћа. Горе

владарска круна. У средини поља ознака вредности и година

ковања: 2 ДИНАРА 1915.

Ав: Глава краља Петра I окренута надесно. Натпис: ПЕТАР I

КРАЉ СРБИЈЕ. Под главом нема ознаке гравера. Доле: опанак

и наган.

4. Емисија новца Краљевине Србије из 1917. године

Српска влада у избеглиштву на острву Крфу 1917. године доноси

Закон о ванредним кредитима и о ковању сребрног и никленог

новца. На основу овог закона у Француској је искован само ник-

лени новац у апоенима од 5 пара (тираж 5 милиона), 10 пара

(тираж 5 милиона) и 20 пара (тираж 5 милиона). Данас је овај

ратни новац знатно скупљи од истих апоена кованих ранијих го-

дина, јер је брод који га је превозио из Француске на Солунски

фронт потопљен, па се од овог новца мало шта сачувало.     
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1. Никл 5 пара 17 мм 3 гр. 

Рв: У средини поља ознака вредности: 5 ПАРА. Около натпис и

година ковања: „КРАЉЕВИНА СРБИЈА 1917“.  

Ав: Грб Краљевине Србије: Двоглави орао са круном на главама

и хералдичким штитом на прсима на коме је крст између 4

оцила.

2. Никл 10 пара 20 мм 4 гр.

Рв: У средини поља ознака вредности: 10 ПАРА. Около натпис

и година ковања: „КРАЉЕВИНА СРБИЈА 1917“.                                          

Ав: Грб Краљевине Србије: Двоглави орао са круном на главама

и хералдичким штитом на прсима на коме је крст између 4

оцила.
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3. Никл 20 пара 22 мм 6 гр.

Ав: Грб Краљевине Србије: Двоглави орао са круном на главама

и хералдичким штитом на прсима на коме је крст између 4

оцила.

Рв: У средини поља ознака вредности: 20 ПАРА. Около натпис

и година ковања: „КРАЉЕВИНА СРБИЈА 1917“.

ПАПИРНИ НОВАЦ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 

На овом месту време је да се подсетимо на следеће: 

Династичка смена спроведена Мајским превратом 1903. године

није имала за последицу аутоматско повлачење из оптицаја ни

металног ни папирног новца Краљевине Србије кованог односно

штампаног за време владавине краљева из династије Обрено-

вића:
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Педесет хиљада комада новчаница од 100 динара (плативе до-

носиоцу у злату) штампане у белгијском главном граду Бриселу

2. јула односно 1. септембра 1884. године у укупној номиналној

вредности од  5 милиона динара, двадесет хиљада комада нов-

чаница од 50 динара (плативе доносиоцу у злату) штампаних у

београдској штампарији у укупној номиналној вредности од ми-

лион динара и осамсто хиљада комада новчаница од 10 динара

(плативе доносиоцу у сребру) прво издање са датумом 1. новем-

бар 1885. године биле су у оптицају све до краја Великог рата. 

Десет милиона и осамсто седамдесет и пет хиљада комада нов-

чаница од 10. динара (плативе доносиоцу у сребру) у укупној но-

миналној вредности од 108.750.000 динара емитоване са

датумима 14. јануар и 1. новембар 1887. године, повучене су из

оптицаја тек 3. септембра 1921, године. 

И, најзад, 23.941.000 комада новчаница од 10 динара (плативе

доносиоцу у сребру) у укупној номиналној вредности од

239.410.000 динара емитованих са датумом 2. јануара 1893. го-

дине, остају у платном промету све до 31. марта 1934. године.             

Од ступања краља Петра I Карађорђевића на власт у Србији

после Мајског преврата 1903. године, па до доношења Акта о

уједињењу 1. децембра 1918. године папирни новац Краљевине

Србије емитован је 1905, 1914. и 1916–1917. године.

1. Емисија новца краљевине Србије из 1905. године

Привилегована Народна банка Краљевине Србије, са датумом

5. јануара 1905. године, емитовала је две новчанице. Новчаницу

од 20 динара, са покрићем у злату, и новчаницу од 100 динара,

са покрићем у сребру.  
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20 динара светло-плава (у злату) од 5. I 1905. димензије

157х95
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100 динара светло-плава (у сребру) од 5. I 1905. димензије

170х100
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2. Емисија новца Краљевине Србије из 1914. године 

50 динара љубичаста (у сребру) од 1. VIII 1914. димензије

158х89
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3. Емисија новца од 5 динара Kраљевине Србије 1916–1917.

године 

Привилегована Народна Банка Краљевине Србије за време рата

била је у егзилу у француском граду Марсеју, те је за потребе

платног промета после пробоја Солунског фронта и ослобођења

земље наручила штампање новчанице од 5 динара.

На овој банкноти је биста Милоша Обилића, а њена

карактеристика су разни датуми штампања, почев од 1.

септембра 1916. па до 31. децембра 1917. године. Према

подацима Управе Привилеговане Народне банке Краљевине

Србије „новчаница је пуштена у течај 18. септембра 1918.

године“, дакле три дана после пробоја Солунског фронта.     
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5 динара светло-плава (у сребру) од 21. IX 1916. димензије

115х68
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In memоriam

МОМЧИЛО ИВЕЉА (1938–2018)

Момчило Ивеља је рођен у херцеговачком селу Дабрици 1938.

године, у којој су усташе, у пролеће 1941, без повода, вођене

само патолошком мржњом, побиле све житеље које су затекли

у селу – његова сестра Мирјана убијена је у колевци, убили су и

његовог оца Бранка, само је, неким чудом, мајка Госпава

спасила своја три сина: Војислава, Момчила и Милорада.

Довела их је 1945. са осталим колонистима у Гајдобру, у којој се

годинама живело у оскудици, а још теже се школовало. Било је

дана када је одлазак на њиву био пречи од одласка у школу.

Требало је преживети. Момчило је у таквим условима завршио

основну школу, потом средњу економску школу и, на крају,

дципломирао на студијама економије. Радио је на врло

одговорним пословима владајући се увек изузетно

професионално, другарски, поштено. Као и са сваким разумним

и предусретљивим човеком, и са њим су његови сарадници увек

лако усаглашавали све пословне одлуке, које је потом он

одговорно и са великом преданошћу обављао. Стога је, где год

је радио, био омиљен не само као сарадник, него и као друг и

као пријатељ. 

Зашто Изворник бележи овај помен на Момчила Ивељу? Па,

поред осталог, зато што је он био један од оснивача Огранка

Вукове задужбине у Гајдобри 2004. године. Није му било тешко

да одмах, на оснивачкој скупштини Задужбине – подстакнутој

од стране неколицине интелектуалаца који су давно отишли из

Гајдобре, али су осећали потребу да се на неки начин одуже

средини у којој су одрасли – схвати да и сам треба да учини

нешто за свој завичај – и стари (Херцеговина) и нови (Бачка). И

учинио је, као и у свему чему је био посвећен, не нешто, него

заиста много. Па када је Одбор Задужбине одлучио да – на

темељу онога што је једна група студената, шездесетих година,



чинила на очувању традиционалних вредности старог завичаја

путем теренских записа, прикупљања етнографске и сродне

грађе и промишљања фолклорне традиције – покрене годишњак

Изворник, посвећен животу народа и његовој култури и

традицији, он је проценио да би на најбољи начин допринео том

науму ако би се, у складу са својом струком, постарао око

обезбеђивања финансијских средстава за његово остварење.

Пуних тринаест година он је пратио све конкурсе локалне

самоуправе који су се тицали расподеле новца за културу, спорт

и друге видове друштвених делатности, проналазио донаторе,

подстицао на претплату... Зато је у највећој мери допринео томе

да је Задужбина увек на време плаћала трошкове штампања до

сада објављених дванаест бројева свог Изворника са, укупно,

преко пет хиљада страница текстова сарадника не само из

нашег локалног, него из много ширег културног простора, и не

само тематски разнородних теренских забележака и покушаја

њихове системације  и експликације, него и сериозних научних

радова.

Велики део свог живота Момчило Ивеља посветио је и развоју

спорта у нашој општини. У Фудбалском клубу „Бачка“ био је и

истакнути играч, и  тренер, и председник клуба.

Сви који су га познавали знали су, а знаће и убудуће да цене

његову посвећеност породици, његов допринос унапређењу

културе и спорта у општини Бачка Паланка, његов одговоран

однос према радним обавезама, његов разуман и постојан однос

према пријатељима и његово предано учешће у друштвеном

животу општине. Зато је широк круг оних који су смрћу Момчила

Ивеље изгубили истинског друга и пријатеља. У том кругу смо и

ми – чланови Управног одбора Задужбине и сарадници и

редакција Изворника.  Хвала му.

Митар Шутић
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