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BAČKI  BUNJEVCI  –  ISTORIJA, OBIČAJI, KULTURA 

GRB  BUNJEVACA
Oslonjajuć se na istoriju i tradiciju Bunjevaca
u Vojvodini i dilom u Madžarskoj, usvojeni su
osnovni simboli koji pridstavljaju nacionalne
osobitosti (zajedno s jezikom). Ratnička pro-
šlost u vrime borbe s Turcima pridstavljena je
prikazom lava s isukanom sabljom, ratničkom
kacigom i trvđavskom krunom (corona mu-
ralis) s obzirom na tvrđave nastale u tri centra
Bunjevaca. Oprideljenje na ratar-stvo,
posebno žito u vrimenima kad su ratnička
obiležja i oružje ostavljana, dalo je drugi bitan
simbol, tri klasa koji pridstavljaju snop.

Mijo Mandić
BAČKI  BUNJEVCI

Kada se prvi put u istoriji pod imenom „Bunjevci“ spominje etnička
skupina ili etnicitet, to je – preusko postavljeno pitanje. Jer, pod
sličnim ili skraćenim imenom pripadnici te etničke skupine
pojavljuju se i kao: BuniI, Bunijevci i „Katolički Vlasi“,  a od strane
Austrijanaca i kao  Katolički Raci, Iliri i Dalmati.
U analiziranju etimona Bunjevac i njegovog najranijeg pomena
raspravljao je istoričar Nikola Radojčić. On je posebno analizirao
pojam imenice „bunja“ u Dalmatinskoj zagori, gde i danas žive
Bunjevci. Analizirajući pojam te imenice koja je nastala po narodu
koji je u njoj živeo ili je narod nazvan po njoj, profesor stvara
zaključak: „Sve to govori da značenje imena Bunjevac treba tražiti
u Dalmatinskoj zagori, odatle i potiču bački, lički i primorski
Bunjevci. Na ovo upozorava i jednakost u prezimenima sta-
novnika koji danas žive u Bačkoj, Lici i hrvatskom primorju, na
drugoj strani.“



Bunja
Građevine u suhozidu sa kružnom osnovom i svojevrsnim
svodom u svojim varijantama, regionalnim i vremenskim, i pored
manjih modifikacija, ipak tvore jedinstvenu kategoriju nastalu u
zajedničkom kulturnom žarištu svog početnog impulsa. U doba
Pelazga, sa težištem u Sredozemlju, bila je visoko razvijena regija
agrafičnih kultura sa ranim počecima pismenosti, i to one koja,
nasuprot slikovnom i silabičkom pismu, a na osnovici glasovnog
alfabeta, postaje temelj svekolike civilizacije. U doba kada su
Heleni došli u dodir sa starosedeocima Pelazgima, ili Pelastima,
što je u usmenoj predaji zabeleženo u stihovima Homera i
Hesoida, rođena je na mediteranskom kamenu okrugla građevina
u suhom zidu.
Ljudski se život ovde pojavljuje u organizovanom obliku u gornjem
paleolitu odnosno mezolitiku Capsien i Tardenoisien – kulture sa
lovom i sabiranjem hrane kao životnom osnovicom. U tim se
odnosima rađa uzgoj stoke sitnog zuba, ovce i koze. U
prethomersko je doba transhumantno stočarstvo u Sredozemlju
onaj životni okvir, koji kao kanon vlada pozadinskim društvom i
tada, kad se iz talasokratije izdvajaju nove jake političke tvorevine.
Ovu antitezu je Odisej, kada ga umesto njegovoj kući – gde je na
plodnim njivama i voćnacima njegov stari otac negovao lozu i
masline – sudbina baca na ostrvo Kiklopa u nepatvoren ovčarski
ambijent. Na osamljenom, udaljenom ostrvu usred Sredozemlja
tada postoji jedan od starih etničkih supstrata sa svojom životnom
facijom. U ovaj krug prastare ovčarske ekumene pripadaju i
okrugle kamene građevine sve od Polifemova tora pa do
kraljevskih grobova, poznatih mikenskih tolosa. Uz okrugle
zgrade, naime, upravo su se u krasu, krasnim područjima očuvala
i pastirska skloništa u pećinama, a i kružne ili eliptične zgrade od
suhoziđa u obimnim, gotovo odbrambenim dimenzijama, kako to
još postoji, na primer, u plemenu Šestana u Skadarskoj krajini.
Neki istoričari nazive „del“, „dal“, „delm“, koji se nalaze i u
albanskom jeziku, označuju kao „ovca“ i iz te osnove izvode i ime
Dalmacija, što bi značilo zemlja ovčara. A i sam naziv bunja sa
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srodnim mesnim imenima svedoči o svom poreklu u pastirskom
krugu, no ujedno i u dugom i složenom razvoju ovog materijalnog
pribora. Dok se naime ova reč u srpskohrvatskom jeziku zadržala
samo u značenju opisane zgrade kružne osnove od suhoziđa (sa
analogijom u italijanskoj reči „bugno“, što znači košnica, tj.
predmet svedenog oblika), u albanskom jeziku reč bun ili bune
naziv je za pastirsko stanište ili za neko manje naselje uopšte,
dok u grčkom množina od to bounon, brdo, ta bouna znači planine
kao gorje, ali i kao letnje prebivalište balkanskih stočara, sa istim
smislom kako u oba značenja kod južnih Slovena služi reč
planina. Pa i naše bunjište, bunište, danas sa značenjem
„smetište“, prvobitno je bilo ono mesto gde stoji ili je ranije stajala
bunja, kružna zgrada za stanovanje, analogno kao kućište,
crkvište, gradište, a tek kasnije je suženo značenje, jer su se uz
svaku bunju skupljali otpatci onako kao to pokazuju glasoviti
danski prethistorijski tzv. „kuhinjski otpaci“ sa poznatim
arheološkim nalazima.
Perimediteransko se stočarstvo nužno kretalo u ritmu godišnjih
doba sa sezonskim premeštanjem mnogobrojnih stada pretežno
ovaca i koza, uz sitnu rasu goveda, bušu, i poznatog karavanskog
brdskog konja – osnovno dobro čoveka u ovom svetu od
pradavnih vremena. Krajnje etape kretanja bile su zimi u primorju,
gde i sada još mesna imena kao Vir, Virpazar označuju zimsku
ispašu, a leti u letnje stanove nad granicom šume na razvođu
jadransko-pontskom. Pa i naziv „katun“, letnji pastirski stan naših
pastira, stara je reč, srodna sa švajcarskom cantone, tj.
prebivalište jednog roda ili plemena, a ujedno i osnovno pravno
normiranje takvog društva. Poznati su katuni plemena Drobnjaka.
Na srednjoj etapi, međutim, gde se postepeno uzdizalo u proleće
i silazilo sa jeseni, nastajala su stalna naselja ovog pastirskog
puka sa počecima zemljoradnje na kraškim poljima. Ali sama
naselja u kojima su stalno boravili oni članovi pastirskih rodova,
koji sa bilo kojeg razloga nisu kretali u planinu ili na zimišta, u
pravilu stajala su na brdima, na istaknutim vrhovima, dohvatnim
samo na jednom dobro branjenom prilazu i sa pogledom
nepoverljivo otvorenim na svoje bliže i dalje susedstvo. Tako i
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sada stoje velika mnogoljudna naselja u južnoj Italiji, koja su od
starine, preživevši feudalizam, ušla u savremenost već kao
sasvim urbanizovana, a ipak im je stanovništvo pretežno
poljodelsko. Neka od njih, kao jedinstveni grad Alatri na podnožju
visokih Apenina, čitavu svoju strukturu i danas temelje na
kiklopskim zidinama iz vremena otprije nego što su latinska
plemena rasprostrla svoju dominaciju i izvan Lacija. Kontinuitet
starih mediteranskih urbanih jezgara u Italiji produžuje se sve do
današnjih odnosa.
Na istočnoj obali Jadrana i dalje u unutrašnjost, prvobitna naselja
stajala su usamljena na brdima, ali je istorijski tok u kraškim
predelima krenuo drugim smerom, pa je većina tih naselja
vremenom opustela, pretvorena u ruševine. Već sa prvim
osnivanjem grčkih kolonijalnih uporišta na ostrvima i u primorju,
dolazi do trvenja između grčkih trgovaca i domaćih plemena, a to
se zatim dalje zapliće u sukobe sa susedom preko mora, čime se
otvara put osvajačkih težnji Rima na balkanske zemlje. Kako se
tad upravo tu otvaraju rudna ležišta, Rimljani idu tragom
zlatonosnih nalazišta i, kako je poznato, za vreme vladavine
Avgusta pokoravaju ilirska plemena svojoj dominaciji. Vojnički
garnizoni,  međutim, pa ni gradnja puteva sa razgranatom
organizacionom mrežom ipak nisu toliko smetali starom
pastirskom životu onog naroda, koji se u novim okolnostima samo
još dublje povlači u svoje planine. Međutim, stanovnišvo rimske
Dalmacije, koja postaje bogata razvijena zemlja sa velikim
gradovima i razvijenom zemljoradnjom u njihovoj okolini, protivilo
se silaženju planinskih stočara na zimovališta u primorju. Tu je tlo
sad već bilo pretvoreno u maslinike, vinograde, plodna polja i
prekrasne vrtove, pa više nije moglo biti ekstenzivne paše i
nomadskog tumaranja. Između ova dva sveta, s jedne strane,
nomadskih stočara i njihove životne potrebe da sa svojim silnim
stadima zimuju u primorju, i, sa druge strane, razvijenih potreba
rimske pokrajine u procvatu, stoji nepremostiva suprotnost. Sukob
koji tada započinje traje sve do danas, a prati ga neizbežno
potiskivanje starinskog mediteranskog ovčarstva u korist sesilnog
stanovništva u primorskim naseljima. Kada u kasnijem razdoblju
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seobe naroda zemlju na Jadranu zauzimaju Hrvati kao svoj stalni
zavičaj, staro idigeno pastirsko stanovništvo nastavlja da prebiva
u svojim brdskim naseobinama. To su u stvari potomci neroma-
niziranih Ilira. Njima je i dalje kao glavna nastamba služila kružna
bunja od suhoziđa, koju Hrvati nisu od prije poznavali pa je nisu
ni usvojili u službi stalnog boravka. Ali, od starinaca su doznali za
prastari naziv takve nastambe i po ovoj upadljivoj razlici između
svoga načina života i onog kod brđana, ove stanovnike viših
kraških regija nazvali su baš po toj njihovoj  karakterističnoj
nastambi. Tako su, dakle, Hrvati gledajući iz svojih primorskih i
poljodelskih naselja stočare u zaleđu nazvali Bunjevcima, jer je
to narod kojem bunja služi kao kuća, narod koji živi u bunjama.
Postepeno je počeo proces asimilacije, i nije tačno utvrđeno kada
je preovladao štokavski dijalekat, kao što nije istraženo ni kojim
su se jezikom služili Iliri pre pokoravanja od strane Rimljana.
U već znatno smanjenim sezonskim kretanjima i kraj sve jače
zemljoradnje, Bunjevci su uglavnom i dalje ostali ovčari sve do
potresa u naseljenju središnjih balkanskih zemalja, izazvanog
katastrofom provale Osmanlija. Tada započinje tiha, ali dugotrajna
smena stanovništva u unutrašnjim dinarskim planinama pa i u
području Bunjevaca. Od druge polovine 14. stoljeća, nakon bitke
na Morači, u primorske kraške planine sve više nadolaze pastiri,
nosioci imena Vlaha, i to ili sa srpskim jezikom, u kojem ovo ime
dobiva apelativno značenje planinskog pastira, ili sa aromunskim
govornim idiomima. Poznati već od prija kao Moroulachi, Latini
Nigri kod Popa Dukljanina, oni nose iz južnih helenofinih krajeva
gčku značajku svog imena kao Maurovlasi (po njima se zove
mavrovsko jezero u Makedoniji), Morlaci, ili je taj pridev već
podlegao turskom uticaju, pa su poznati i kao Karavlasi,
Karampote i slično. Kako Vlasi prodiru sve više na severozapad,
tako se Bunjevci što postepeno, a što u jakim seobama povlače
sve do na Dunav, gde ulaze u nove privredne i društvene odnose,
ali od svoje starine zadržavaju ime, ikavicu, običaje, naročito
svadbene gde se sačuvao naziv, kao što je „staćel, staćela,
mastalundžija, trojanice“ i drugi. Ali balkanski Vlasi i Morlaci ne
ostaju na napuštenim naseljima Bunjevaca, ta oni već odavna u
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vizantijskoj sferi ne poznaju takve nastambe. Na vrhovima brda
nekadašnje nastambe Bunjevaca ostaju puste, suhoziđe se osipa
i prosiplje u gomile ili u čitave goleme nasipe od kršlja, onako kako
to sada pokazuju gradine u čitavom nizu od Kupe do Bojane.
Neke su još od starine, prehistorijske, neke produžuju vek
anonimno sve do raseobe svog bunjevačkog naseljenja, no sve
to po samom suhoziđu ne može se razabrati. U 16. i 17. veku,
vremenu malarija i epidemije, stalne ratne nesigurnosti i če-
tovanje, konačno, mletačka pljačka ove zemlje za vreme Velikog
rata – do kraja uništavaju nekdašnju životnu strukturu na potezu
od Velebita do Rumije planine. Samo u zadnjim ostacima, ali u
znatno smanjenom okviru, tu još preostaje stočarstvo nekdašnje
polunomadske ovčarske facije, kao preostatak stare perime-
diteranske ekumene. 
Evo kako se stariji sećaju toga: „Kad su iz Ravnih Kotara ili
Bukovice na Petrovo ili Ilijin dan momci u srmi i okovu i djevojke
u bijelimn skutama i vezenih rukava kao vile, s pjesmom i cikom,
uz zvon bronaca svojih tad još velikih stada, u rosnu zoru stizali
na pašnjake u Velebitu, na Doce pod Buljmom, na Dušice i sve
one divne planinske poljane u cvijetu i bujnoj paši, tad se još
slobodnom planinom rasprostirala epska ljepota onog drevnog
naseljenja koje je od pamtivijeka tvorilo antropogenu kičmu ove
naše planinske zemlje. U toj sredini, bunja, prastara nastamba
rođena u odnosima ovčarskog paleomediteranskog svijeta,
produživala se u predaji svog specifičnog ambijenta i tek naše
pokoljenje zatrlo ju je do ništavnih ostataka.“
Lajčo Budanović, koji je koristio pseudonim „Veco Labudović“, u
kalendaru „Subotičk Danica“ za godinu 1938, objavio je natpis
pod naslovom „Sa putovanja po hrvatskom Gorskom Kotaru“, u
kojem se jedan deo odnosi na grčki naziv za Hum, Zahumlje i
narod iz te zemlje: „Kada je grčki car Konstantin Porfirogenet pisao
povijest ovih zemalja, nazvao  je ’Hum’ kao brdo ’Bounos’ (izgovara
se: Bunos), pridjev od ove riječi ’bunios’ (čita se bunios), što znači
brđanin. Za vrijeme Bizanta, Grci su nazivali Humljane ’Bunioni’ –
brđani. Ovaj naziv se službeno zadržao i ostao na narodu sa
slavenskim nastavkom -vac. U govoru bačkih Bunjevaca nalaze se

10 BAČKI BUNJEVCI



mnoge riječi grčkog porijekla; napisaćemo ih latinicom, onako kako
se izgovaraju: dromos – drum, perkijon – prćija, sarksma – sarma.
Isto tako je i sa imenom ’Bunjevac’:  bunos  znači  brdo;  bunios  –
brđanin, gorski; bunemo – stoku napasati, pastirovati. Otud dolazi
korijen riječi ’bun’, a dalje se izvodi po nastavku -vac, kao
Franciskus – Fran – Franjevac, tako Bunos – Bun – Bunjevac, i to
znači: pastiri iz brda, gorani, pastiri. Osim bačkih Bunjevaca i sada
stanuju Bunjevci po gorama i pastiri su. Tako je grčki naziv ostao
na cijelom narodu po njihovom glavnom zanimanju – pastirovanju.
Brdo Hum leži na 5 km od Mostara, oko njega izvire Buna, Babuna,
otud dolaze nazivi, Bunići kao Gorani – Brđani. Ovi tragovi vode
nas u Hercegovinu i do Bune rijeke i Blagaja.“ 
Ovaj zapis biskupa Lajče Budanovića je autor knjige „Buni,
Bunievci, Bunjevci“ Mijo Mandić, dipl. inž. arh., master, imao
prilike lično da proveri prilikom posete muzeju u Senju 31. VIII
1984. godine, u odeljenju za Bunjevce, i evo šta se tamo nalazilo
u odnosu na Bunjevce:
„Etnografska zbirka gradskog muzeja u Senju postavljena je
1970. godine, nije definitivno rješenje, već djelomična prezen-
tacija jednog dijela materijalne i kulturne baštine starih Hrvata
Bunjevaca. Stalne borbe sa Turcima i Mlečanima, u XVI  i  XVII
stoleću odražuju se u jadranskom primorju, te u podgorju i širem
senjskom zaleđu dolazi do iseljenja starosjedelaca i privredno-
društvenih promjena.
Tako su krajevi u Senju, na jug i sjever, osim: Ledenica, Jurjeva,
Starigrada, Jablanca, Karlobaga, Brinja i Otočca, stajali pusti sve
do početka XVII stoleća kada ove krajeve naseljavaju Bunjevci iz
sjeverne Dalmacije, sa područja Sinja, Knina i Posedarja.
Doseljenici donose vlastito kulturno i materijalno obilježje, koje se
u novim prilikama mijenja, ali u svemu prevladaju i dalje dinarski
elementi.
Uz podgorsku obalu, posebno u Senju, i dalje prevladava stariji
primorski utjecaj.
U balkanskim jezicima riječ ’bun’ označava nastanbu polunomad-
skih pastira  (balkanskih), bilo da je građena iz kamena ili drva, a
gradi se na privremenim prebivalištima. U šiptarskom jeziku ’bun’
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znači: pastirska koliba, čitav stan ili katun, pa i samo visoko gorje.
Bunjevci su, dakle, ljudi koji su prebivali u bunjama uzduž Velebita
i dinarskim planinama, dakle kao pastiri, drvodeljci i ratari.
Odatle im izvodimo današnje ime, a ne po rijeci Buni u Her-
cegovini. Današnji Bunjevci, stanovnici južnih obronaka Velike
Kapele, Velebita i dijelova zapadne Like, jedan su od najstarijih
slojeva gorštaka dinarsko-velebitskih planina, o čemu uz materi-
jalne predmete govori i njihovo ime.
Stanovnici ovih krajeva za svoja boravišta u planini, polju ili oko
stoke, ređe se služe kamenom kućom,  tzv. ’bunjom’.
Gotovo do nedavno u ovom kraju sačuvao se pastirski način
polunomadskog stočarenja. Ova manja i veća pastirska naselja
nazivaju se od davnina stanovi. Prema istraživanjima Bunjevci su
jednim dijelom pohrvaćeni dinarsko-velebitski stočari sa ilirsko-
romanskim supstratom.
Njihov materijalni inventar (danas gotovo nestao) preuzet je iz
ranije pastirske ekonomije. Naši Bunjevci, osobito oni u središnjim
planinskim zonama, pokraj mora, uz stočarstvo, bavili su se
ratarstvom, drvodeljstvom te ribarstvom i brodarstvom...“
Geza Kikić, ovako tumači reč „bunja“, u tekstu koji je objavljen u
časopisu „Rukovet“ od 1970. godine:
„Etnikon Bunjevac je višestruko utkan u praslavensku i kasnije u
južnoslavensku materijalnu i duhovnu kulturu  –  jezik, narodnu
medicinu, mitologiju, pa je uzaludan svaki dalji napor na
dokazivanju da je ime Bunjevac postalo od latinskog bonus
(dobar) ili rumunjskog bun (dobar), i najzad od italijanske riječi
bugna, kao i arapske b’nja, jer riječ bunja je drevna slavenska
riječ koja se i danas čuje kod bunjevačkih Hrvata. Samo ime
Bunjevac je derivatni etnikon od praslavenske riječi bln, koja je
poslije velike seobe Slavena u ruskom dala suvremenu riječ
belenj, u značenju bunike, dok se npr. u makedonskom jeziku
bunika naziva bleno ilje, a riječ blen ima poetsko značenje  –
maštarenje, sanjarenje, što je potpuno razumljivo kad se zna da
je bunika najdrevnija biljna droga u Slavena, koja otrovanom
čovjeku stvara utisak kao da ne dodiruje zemlju, kao da visi u
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vazduhu, i osjeća se kao u nekom velikom bunilu. Od naših
eminentnih farmakologa doznajemo da su slavenski plemenski
vračevi najviše znali o djelovanju biljnih droga u primitivnoj
psihoterapiji. Etimologija pojedinih starih imena biljaka nedvoj-
beno pokazuje da su Slavenima bila poznata neka njihova
farmakološka svojstva, jer bun ili blen doista izaziva stanje bunila.
Od farmakologa saznajemo i za prve nagoveštaje o izravnoj vezi
etimona bun sa imenom naših Bunica i sličnim prezimenima u
narodu, jer je bunika bila poznata i u starom vijeku, a od srednjeg
se vijeka smatra kao važna biljka za liječenje – kao sredstvo za
umirenje i uspavljivanje, i za čarolije.
Pored imena mitološke biljke u Slavena – perunika, spominje se
i bunika, ali bez širih osvjetljavanja njene uloge, jer ove starine
još nisu dovoljno ispitane. Ipak, više nije sporno da su Slaveni sa
razvijenom agrarnom kulturom – na osnovi prirodnog poznavaja
biljnog svijeta, a naročito biljnih droga, koje su im oduvijek
ulijevale strah i poštovanje čovjeka bliskim prirodi – stvorili od
čudesnih moći velebilja svoje prve biljne toteme, među kojima je
praslavensko bun ili južnoslavenski  blen, bun, bunj, blnika, bunjik,
bunica, bunika i sl. bio svakako najvažniji, tako da je i kasnije
mogao opravdano dobiti mitsko-plemenske dimenzije od Rusije
preko Panonske nizije, pa sve do hercegovačkog krša, dakle
glavnim pravcem rasprostiranja južnoslavenskog etnosa. O tome
svjedoče na desetine toponima  od  Hrvatske  do   Makedonije,
kao na primer: Bunje, Buna, Bunibrod, Bunić, Bunej, Bunjan, Bu-
njak, Bunaš, Bunjani (u Hercegovini – okolina Mostara), Bunovci,
Bunovići, Bunojevići,  Bunica, Bunjac. Isto tako, nisu slučajna ni
muška imena Bunj, Bunislav, Bunilo, Buniša, Bunija  (nadimak)
koja su uzeta iz prirode, kakvih primjera nalazimo najviše kod
Slavena. Svu ovu filološku građu sabrao je Đuro Daničić u
velikom historijskom Riječniku i ima trajni značaj za sve naučnike,
kojima se danas ne može oprostiti kada izvornu praslavensku
riječ traže i tumače na tuđem kulturnoetničkom tlu.“
U prilogu praslovenskom bln ide i postojanje sledećih prezimena:
kod Slovaka i Mađara – Bunjik; kod Ukrajinaca i Rusa – Bunjin;
kod Srba – Bunjevac, Bunjevčević, Bunijevčević; kod Kelta – Bun.
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Na samom Baltiku postoji selo koje se zove Buniewice, dok se
Bunjevci na poljskom iskazuju kao Buniewcy.

Buni, Bouilinoi, Bulini, Bunievci, Bunjevci
Hrvatski istoričar, političar i profesor Tadija Smičiklas, u „zbirci
povelja“, spominje da se reč Buna beleži u dokumentima već
1258. godine. To bi bio najstariji pomen skraćenog etnonima
Bunievac. Ovakav oblik etnonima je zabeležio 1701. godine
senjski biskup Brajković kao „Katolički Vlasi“, koji još imaju od
starine naziv Catholici Valachi, alias Bunievci. Drugi pomen u tom
obliku je 1747. godine, a nađen je u zapisima bosanskog
vikarijata u gornjem Glamočkom polju, kao prezime, Mateus
Bunievaz, znači bez slova „nj“.
Iz isprave od 1605. godine doznajemo da se Catholici Valachi,
alias Bunievci, još i zovu Vlasi Krmpoćani. Da su ti Krmpoćani
prije 1600. godine u „turskoj zemlji„ bili martolozi i kao takvi uživali
izvesne slobode, vidi se iz isprave dr Arpada Karolja, gde Krm-
poćani mole kralja da im podeli privilegiju koju su već imali u
turskoj zemlji“ kao martolozi i traže grb za svoju opštinu u Liču.
Milana Černelić, u svojoj „Bunjevačkoj studiji“, skreće pažnju na
sledeće: „Staćel je svakako zanimljiva osebujna pojava iz
kulturnog naslijeđa Bunjevaca. Premda konačnog odgovora na
pitanje odakle je i kakvi su joj bili putovi još nema, staćel je kao
zagonetni svatovski oblik postao znastveni izazov i poticaj i
otvorio put mnogim pitanjima.“
Sa obzirom na to da  nije ustanovljeno kojim su jezikom govorili
Iliri i Dalmati i kakva im je bila paganska religija, nije sigurno da
su Bunievci kao Catholici Valachi romanizovani, jer i pre seobe u
Lič, prezimena su im Slovenska, a i neki običaji proističu iz vre-
mena paganskih običaja Starih Slovena.
Rikard Pavelić nas u svojoj knjizi „Bunjevci“ upozorava na sledeći
podatak, koji do sada u literaturi nije bio spominjan: „U književnom
djelu s povijesnim pripovjedanjima Filipa Grabovca ’Cvit razgo-
vora naroda i jezia iliračkog iliti rvackoga’ (Venecija, 1747), zbog
koje je iste godine osuđen i zatvoren, pa je u tamnici 1749. godine
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bolestan umro, doslovce se govori o Bunima kao narodu ravnom
ostalima evropskim narodima. Ova se činjenica do sada nije
uopšte znala niti ju je bilo ko navodio.“
Na starim mapama na latinskom je naveden narod koji je živeo
na dinarskom području, gde su i živeli kasnije Morlaci, a to su
Byllini. Oni su tu navedeni pored ilirskih plemena Istra i Liburna,
znači negde pre dolaska Rimljana, koji su tu sve više prisutni
nakon sukoba sa Teutom godine 229. pre Hrista. Boulini, Bullini,
Byllini, Belli, Bulinji, Buni, Sabuni, Dobuni, to su sve nazivi za
jedan te isti narod još u antičko doba. Evo kako ove nazive tumači
jedan anoniman srpski istraživač:
„Kada sam se prvi put susreo sa postojanjem plemena Bulini,
prvo što mi je ’ubolo’ oči je nelogičnost u samom imenu. Ni danas
ne mogu da nađem valjan prefiks koji bi nešto otkrio o toj skrovitoj
i šturo opisanoj skupini na Epiru (znači,  on Byilline nalazi i na
Epiru i povezuje ih sa Belastima tj. Pelastima, Pelazgima).
Temeljnim pregledom grčkog alfabeta uočio sam do kakve je
zabune došlo, verovatno još u antičko doba, imajući u vidu da se
tako krivo prepisan naziv protegao kroz povest i ostavio za sobom
nebrojene toponime.“
Radi se o glasu ipsilon, koji se obeležavao sa Y, kada je slovo
veliko, a u, kada je slovo malo. Dakako u drugim jezicima ova dva
uopšte nisu isto slovo, kao što su kod Grka.
Tako imamo engleske reči kao što su pysics, phylosophy, itd. u
kojima se piše y a čita se i (Byla Zora u Makedoniji, a čita se Bila
Zora, zabeležena još u antičko doba). Dakle, Bulini nisu Bulini
već Bilini. I Bulinija u Dalmaciji nije Bulinija već Bilinija. Iako je,
naravno, krivo zapisano i tako ostavljeno.
Po lingvističkom istraživanju koje je sproveo voditelj sa Youtube
kanala Srbija Global uspeo sam da uspostavim i neke moguće
veze Bunjevaca u samoj etnogenezi Grka kao naroda, jer se
nazivaju Belastima. No za ovo će mi trebati još određeno vreme
pre nego što izađem sa bilo kakvim decidnim tvrdnjama.
Preneću vam ono što trenutno znam i što sam uočio, i tu ćemo
se malo zadržati na ikaviziranoj reči beli (bili). Kasnije ćemo
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videti da je izrazito važno o kom narečju se radi, jer je ono
ulazilo i u druge, strane jezike.
Pogledajmo nastanak latinske reči alba:  Bila>alib>alb>alba.
Ovo nije usamljen primer izvrtanja ilirskih reči i dodavanja
novog samoglasnika, kako bi se dobila nova reč. Evo jednog
primera iz nemačkog jezika: Das Kind>Srodnik>dnik
>kind>Das Kind.
Dakako, dete je srodnik svome roditelju. Reč je pažljivo izabrana
za permutaciju i preuzimanje. Ne smatram ovo smišljenom
krađom reči, ali smatram  da je neoborivo očigledno iz kog jezika
su se ostali jezici evrope razvijali.
Evo reči voda na latinskom jeziku: Aqua>Nakva-
siti>akvasiti>akva>Aqua; ili reči glava: Glava>Galva>Kalva
Jedna od osobenosti ilirskog ili srpskog jezika bio je taj početni
samoglasnik, koji je svojom jezičkom reformom ukinuo Vuk Karadžić.
Dakle, Latini  su samo natukli slovo k na glavu i preuzeli reč.
Pogledajmo sada logiku iza ilirskog jezika, kako ono tvori reči
kroz par primera:

Dite>di te> dio tebe
Kornjača>korpa ča (hodajuća izvrnuta korpa)
Rič >  R  ič> Rođenje  ič=ništa  Rič, rađanje iz ničega

Malom permutacijom slova u nazivu ove životinje dobićemo i
ronjača. Jer kornjača i roni. Ovo je optimalan naziv, kornjača ne
bi ukazivala da ova životinja takođe i roni. Ilirski jezik kodifikuje
pojmove u svetu po njihovim osobinama. To je jezik posmatranja,
osluškivanja prirode kroz onomatopeju. Nema drugog takvog
jezika u Evropi, koliko je meni poznato.
Sada ću vam pokazati da je i engleski naziv za ovu životinju svoj
smisao preuzeo iz ilirskog iliti srpskog jezika:
Turtle > tur  tle> teturati, turati>tle ili tlo> tetura po tlu, turtle.
Vratimo se na bilu boju za trenutak:
Biljana>Biljanka>Bilanka>Bianca (italijansko žensko ime, nastalo
od Biljane).
Bilanca>Blance>Blanche (francusko žensko ime, nastalo po
svemu sudeći od belanca).
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Po istraživanju mladog gospodina sa Srbija Global, čije ime
nažalost ne znam, bela ili bila je sinonim za sunčevu svetlost.
Zato je biljka bilka, biće kome treba svetlost, to jest bilila... Biljka
i belo su došli u svojevrsnu sinonimnost i međusobno poduda-
ranje, pa je katkad teško razlučiti jedno od drugog.
Biljana je ime koje slavi svetlost sunca, u to sam uveren. Svetlana
je takođe manje-više drugi pristup istom značenju.
Zato je važno što sam pojasnio da su Bulini zapravo Bilini. Pre
svega u latinskim izvorima (ima ih nekoliko) smenjuju se dve
verzije našeg imena. Bulini i Buni. Pa ako su Bulini zapravo Bilini,
onda je logično da je skraćeni naziv Bini, a ne Buni. Što postavlja
pitanje mogućih koleracija apeninskih Sabina i Bina. U to ne
sumnjam jer, koliko sam do sada već shvatio, postoje mase
plemena sa generičkim nazivima (tipa brđani, doljani itd.)  jer im
ništa drugo nije trebalo kao odrednica. Osim vođe plemena koji
je u to vreme bio zametak autoriteta države, a čijom smrću ili
svrgavanjem najčešće i pleme menja svoj naziv.
Tako na samom istoku Francuske, danas na granici sa Italijom,
živelo je galsko-ligurijsko pleme Brigian. Latini su njihov kamp
zapisali kao Brigantis. Jasno je da su Brigiani zapravo ilirski ili
makar ilirizovani brđani. Zanimljivo da je u italijanskom jeziku
briganti reč koja označava bandite. Ta narav drumskih razbojnika
naročito je ostala utisnuta u povest Bosne, pa mi se čini da je
naša narav (mislim u širem regionalnom smislu) formirana još u
staroj eri. Brigijci se spominju i kao narod od koga su nastali
Frigijci iz Anadolije, a Brigijci su pretežno živeli u današnjoj Srbiji.
Poreklo Grka je, po dokumentarcima Srbija Global, ilirsko-
asirskog porekla, jer su se ostaci vojnih asirskih trupa obreli na
ovim prostorima nakon svojih pohoda na zapad. Organizovali su
lokalno stanovništvo a jezik u velikoj meri preuzeli. Imao sam
priliku da čujem Očenaš na starogrčkom i zaista moram priznati
da sam bar polovinu molitve razgovetno razumeo.
Otac se recimo izgovaralo kao „atlas“, jer Grci nemaju slovo  c
pa umeću  s:
Otac > atac > atlas.
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Tek kasnije, pod latinskim uticajem, i Grci preuzimaju reč pater a
atlas pada u zaborav.
Što se tiče toponima, primetio sam tendeciju davanja imena u
severozapadnoj Poljskoj, da imena počinju sa Lub ili Bul. Ovo
kažem jer me taj prefiks asocira na Buline, a nekako se uvek
vrzma nedaleko od mesta koje počinje sa Buni. Recimo, u
antičkim izvorima, Lubieszowo se zvalo Bunitium. Nedaleko, na
samom Baltiku, postoji i ostrvo sa tri sela. Jedno od tih sela zove
se Buniewice. Dok se Bunjevci na poljskom kaže Buniewcy.
Sada iz ovoga proizilazi da su poznati nazivi Bunjevaca: Buni,
Bouilinoi, Bulini  (Bulini), Sabuni, Sabini, Dabuni, Iliri, Dalmati,
Morlaci, Vlasi.  A svi ovi nazivi skupno vežu se za Ilire. Pa biskup
Ivan Antunović iznosi svoje mišljenje: „Kako se ime naroda Ilira i
Traka, samo jedino u nama, pa ni u jednom drugom puku koji je
ovde živio, nije to ime podiljeno“ (Rasprava, o podunavskih i
potisanskih Bunjevcih i Šokcih). On iznosi da su Austrijanci i Ugari
Bunjevce i Šokce nazivali Ilirima, pa i njihov jezik koji je bio
štokavska ikavica.
Iliriju i Ilire prvi pominje Herodot (oko 485–425. pre n. e.) u svojoj
Istoriji, ali sasvim uzgredno; Iliriju on smešta oko izvorišta reke
Angros (današnji Ibar), u planinsku oblast u jugozapadnom delu
Balkanskog poluostrva, a Ilire pominje kao zaštitnike odbeglog
Perdike, budućeg osnivača makedonske kraljevine, i kao narod
kome je prorečeno da će, sa vojskom Enhelejaca, opljačkati hram
u Delfima i posle te pljačke izginuti. Da su ilirske zemlje zahvatale
i primorske oblasti na jugoistočnoj obali Jadranskog mora svedoči
Tukidid (oko 460–400  pre n. e.). U njegovom opisu događaja u
vreme peloponeskih ratova (tačnije 428. godine pre n. e.)
Taulanti, ilirski narod u neposrednom zaleđu grčke kolonije
Epidamno (kasnije Dirahion, danas Drač u Albaniji), prikazani su
kao varvari, pljačkaši na kopnu i moru, veoma moćni ali još
nevešti u ratnoj taktici, koje i Makedonci i Grci žele da pridobiju
za svoje saveznike. Podrobniiji opis ilirske obale sadržan je,
međutim, tek u Periplosu, delu anonimnog autora iz oko 330.
godine pre n. e., nazvanog Pseudo-Skilaks, koji smešta Ilire južno
od Liburna, duž jugoistočne obale Jadrana sve do Haonije i ostrva
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Korkire (danas Krf). Navedena su i plemena koja tu žive: Hiera-
stomnai, Bouilinoi, Hylloi, Nestoi, Manioi, Autariatoi, Enchelleis i
Taulantioi, ali su od njih samo Enhelejci bliže locirani – oko
Kotorskog zaliva. U kasnijim izvorima (Pseudo-Skimnus, Plinije,
Strabon i dr.) pomenuto je poimenice još nekoliko ilirskih
plemena, među njima i Illyrii proprii dicti (pravi Iliri), pleme
nastanjeno verovatno negde u oblasti oko Skadra i Lisusa
(severna Albanija ), prema kome su Grci nazvali ceo ilirski narod,
a Rimljani i prostranu teritoriju koju su osvojili na Balkanskom
poluostrvu, a koja je u vreme Julija Cezara činila provinciju
Ilirikum. 
Iz ovga proizilazi da su starosedeoce Pelazge, Pelaste tj. Biline
ili Buline svrstali u Ilire. 
Aleksandar M. Petrović ovako tumači Pelazge: „Baš suprotno
ovakvom stanovištu, istoričari iz frankofonskog govornog pod-
ručja još 1772. godine svode ovako svoja mišljenja o tim ’mitskim
tricama’: ’Pelazgi, prvobitni stanovnici Grčke i Italije... stigavši na
Dunav, prešli su ovu reku i prodrli na Balkansko poluostrvo, dok
su se drugi peli uz Savu, koja ih je odvela u severnu Italiju. Otuda
postoje dve grane Pelazga: jedna istočna, u Grčkoj, druga
zapadna, u Italiji. Njihov dolazak se stavlja u 2000. godinu pre
Hrista, ali moguće je da je bilo više njihovih seoba... Trojanci su
bili Pelazgi... Sabini u Italiji bili su,  bez sumnje, najstariji ogranak
velike mase Pelazga... Pelazgi su skoro svuda, posle izvesnog
vremena, bili pobeđeni, isterani, svedeni na stupanj inferiornosti
od novodošlih rasa: u Grčkoj su Dorani lišili Pelazge svih dobara...
Kasnije, kad su se Grci ustoličili u južnoj Italiji, koja se po njima
nazivala Velika Grčka, oni su od Pelazga uzeli najlepše oblasti.
Od Pelazga koji su preživali sve ove prevrate, jedni su se pretvorili
u masu robova ili u zavisne kmetove vezane uz zemlju... a drugi
su se sabili u nekom uglu zemlje, koju su nekada posedovali u
potpunosti, ili su pak odbegli u planine... Neki su se opet odselili
i tražili novu otadžbinu, osobito po ostrvima: tako Lemnos,
Samotračko ostrvo, Sardinija, behu napunjeni Pelazgima...
Zemljoradnja, matalurgija, arhitektura, bila su njihova bliska
zanimanja... pelašku epohu karakterišu kiklopske građevine (i
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Bunje). (...) I Plinije svedoči da se kao materijal za pisanje
upotrebljavalo lišće od biljaka, ali ističe kako su rimsku mladež u
pismenosti podizali Etrurci, ili Tirsenci  – Pelazgi. To su oni narodi
koji prethode grčko-rimskoj dominaciji na Balkanu, i to u
ekonomskom, jezičkom i religioznom pogledu. Balkanski Pelazgi
ili Pelasti su ona staroevropska zajednica koja je ujedno i nosilac
civilizacije koju  nazivamo vinčanska kultura. U njoj pre svega
nastaje nešto takvo kao pismo, koje je prvi otkrio arheolog Miloje
M. Vasić, a zatim potvrdili: G. Čald, N. Vlasa, M. Gimbutas, R.
Pešić, M. Vin, itd. Imajući u vidu Diodorove iskaze kao istorijsku
dokumentaciju o postojanju pelaškog pisma i jezika (Orfej-Lin-
Timotej), i da u Trakiji, prema mojsiju Horenskom, žive i
srpskoslovenska plemena, sasvim je moguće da je ta pismenost
vezana za starosrpski areal, nasuprot podsmesima: „Koliko mi je
poznato, prof. M. M. Vasić bio je prvi u našem delu Evrope koji
se digao protiv nordizma i koji je karpatsko-podunavsku kulturu
doveo u vezu sa kulturama Anadola i istočnog Sredozemlja. Kako
su nemački stručnjaci (i njihovi slovenski sledbenici) gotovo
podrug veka gospodarili evropskom naukom, naročito u pogledu
antike i istoka, trebaće još truda i vremena da se izvrši revizija
tradicionalnih shvatanja, izgrađenih u duhu nordizma.“
Raspravljajući o pitanju zagonetnog naroda Kimerana, uz  njihova
tračke Trere,  kojeg smo zajedno s Milanom Budimirom približili
Simbunima, Siberanima i sabiračkim Sebrima, Sirbima i Srbima,
dotakli smo i temu veoma razvijene tekstilne industrije koja nije
kvantitativnog, nego kvalitativnog karaktera. Srpski Sloveni
itekako su na jedan prilično zavijen način, ipak prisutni u više
nego skromnim antičkim izveštajima, kao što su skromni i podaci
o njihovom izvornom imenu. Stoga Budimir piše: „oblik Srbin
pretpostavlja stariji oblik Simbin. Pored nazalnog sufiksa imamo
i drugu likvidu L u obliku Serbaloi, pored Serboi. Porfirogenit, kako
je poznato, zna za srpsko ime u oblasti Tripolja odakle kreću
antički Kimberoi... Tako su koradikalna imena i imenice sebar,
paserb, Srb, Srbljin i klasični članovi te leksičke grupe sibones,
si(m)bune, sigune i, najzad, ime podunavskih Siguna i njihova
koplja od železa sigunna. To bi značilo da se u podunavskim
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Sigunima, kao i tračkim zibunthides, može naslućivati slovensko
ime i slovenski apelativ.“

Franjevci, balkanski narod i Panonija
– Hipoteza o. Petra Katančića i o. Bernardina Unjija

Oba ova istraživača su bili franjevci, a i pretpostavke o poreklu
Bunjevaca su im slične i nadopunjuju se. O. Bernardin Unji je
napisao knjigu sa naslovom „Sokacok-Bunyevacok es a bosnyak
ferencesek tortenete“ (Istorija Šokaca-Bunjevaca i bosanskih
franjevaca).
U vezi sa poreklom Šokaca i Bunjevaca o. Unji iznosi ono što je
istoričar i naučnik o. Petar Katančić pisao u svom delu „De istro
ejusque adedis“ (Budae, 1798. godine, na str. 109–128), naime,
da su Šokci potomci panonskih Traka, a Bunjevci pak potomci
Dačana. Isto to tvrdi i istraživač Jukić. Naime, da su panonski
Traci i Dačani govorili sarmatsko-slovenskim dijalektom. Ovome
treba pridodati sledeći citat naučnika Kazimira Šulca: „Iliri i
Tračani nisu mogli da budu tuđi jedni drugima ni na koji način, jer
su oba roda istog porekla, a osim toga, imaju iste običaje i
uređenje i poštuju iste bogove. “
Razrađujući dalje isti taj predmet, Šulc nastoji da dokaže i
jedinstvenost tračko-ilirskog jezika, kome priključuje dijalekte
tračkih i ilirskih oblasti i prostor gde su registrovani Dačani.
Bernardin Unji iznosi da ima i drugih mišljenja o slovenskom
poreklu Šokaca i Bunjevaca, ali svi se slažu u tome da su ova
dva naroda već pre dolaska Srba  i Hrvata bili na Balkanu i nisu
od njih naučili slovenski jezik. To pokazuje upadljiva zvučnost i
naglasak šokačkog jezika, koji je sličan jeziku makedonskih i
bugarskih Slovena.
Na 242. stranici svoje knjige Unji navodi (po Petru Katančiću)
sledeće: „Bunjevci su sa Šokcima srodni, ali nisu isti narod.
Pradomovina Bunjevaca mogla se negde prostirati severno od
donje Panonije i Mizije na levoj obali Dunava, odakle su se prese-
lili u Iliriju zbog pritiska turanskog naroda, Bugara, koji su dolazili
iz krajeva Crnog mora. U pisanim dokumentima susrećemo se
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prvi put sa nazivom, odnosno etinomom ’Bunjevac’ 1622. godine.
U okolini reke Zrmanje, Bunjevci iz Visovca beže 1647. godine
pod vođstvom svojih franjevačkih sveštenika u grad Šibenik.
Oni iz oblasti Rame preplavili su masovno Dalmaciju godine
1693. Prvi bajski bunjevački naseljenici došli su u Baju verovatno
oko 1600. godine iz Olova.“ 
S obzirom da su, po Unjiju, Bunjevci Dačani koji su se na prostore
Ilirije doselili zbog pritiska Bugara, i da ne uvažava trvdnju
Katančića da su oni govorili sarmatsko-slavonskim dijalektom, on
navodi da su Bunjevci „slaviniziran narod“, ne „sloveniziran“,
pošto se on drži srednjovekovnog značenja pojma „Slavonija“: taj
pojam je zamenio klasično ime „Illyricus“, pa su ti potomci Dačana
koji su se nastanili u Iliriji slavenizirali, jer je romanski živalj u
Dalmaciji njih nazivao Sklavima, njihov jezik se nazivao linqua
slavonica, a njihova zemlja, kojom su upravljali ti Sclavi zvala se
„Sclavonia“.  
Evo šta Ivan Antunović ističe u odnosu na pojam „Slavonija“:
„Ta Srbi su jedne krvi i jednog jezika, da, oni su rođena braća s
Bunjevcima i Šokcima... A jedva da im nije jednaka i povijest u
onih sjanih vremenih, kada ovuda nisu poznavali ni Srbska ni
Hrvatska imena, već pod raznimi osobnimi imena Ilira, Panonaca
i Slava, u kojih su živili i naši stari kao Bunjevci i Šokci. Što god
sam knjiga prevrnuo, svagdje  sam to našao: da su Sloveni,
Slaveni, Slavi svi jednog te istog koriena iz kog su žile i žilice
izrasle, koje trupu ili deblu stabla svega Slavenstva život daju i
ovaj uzdražaju.“
Ovome u prilog navešću jedan istorijski materijal u vidu istorijskog
atlasa, izdat od strane Mađara, tj. Ugara. Tu se jasno uočava
kontinuitet Slavonaca kroz vekove, znači ne Slovenaca, Slovaka
ili Slovena. Zašto kroz vekove? Na istorijskoj mapi od 1301. do
1396. godine jasno je naznačena oblast pod nazivom Slavonija,
a taj se naziv uočava na mapama za godine 1629, 1699–1740,
1780–1849, 1795, 1850–1867, pa sve do 1912. godine.
Nakon toga se Slavonija kroz geografiju uočava kao deo Hrvatske
između Drave i Save, a njen identitet je prisutan i u grbu Hrvatske,
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pa je tako kuna kao deo grba Slavonije dala naziv hrvatskoj
novčanoj jedinici.
Iz ovoga proizilazi da se Panonija nekada podudarala sa
Slavonijom, a dolaskom Ugara smanjila se na Slavoniju, koja se
integrisala u Hrvatsku, a njeni stanovnici  su sada Šokci, ali kao
subetnikum Hrvata.
Pojam Slaven bi bio opšteg značaja i verovatno je proizišao iz
staroslovenskog božanstva „slava“, pa je pojam slavljenja
sadržan u običaju kao što je slava i u čestim imenima kao što su
Slavica, Svetislav, Višeslav, Miroslav, Tomislav, Vladislav, Vojislav,
Krunoslav, itd.
Pojam slave postoji  i u Vedama, što još više učvršćuje korenitost
sveopšteg naziva „Slaveni“. Tog sveslavenstva se naročito držao
biskup Ivan Antunović, što i navodi dr Matija Evetović konstatujući
da je on bio iskreni pobornik sveslavenske uzajamnosti.
Aleksandar Makedonski je u svojoj vojsci imao znatan broj hrabrih
ratnika koje su dali narodi sa panonsko-ilirskih prostora. On ih je
nazivao slavnim ratnicima i kao zaslugu za njihovu odanost i
hrabrost dodelio im je zemlju gde će biti svoji gospodari, a to je
Panonija. Da ima nečega u ovom predanju, govori činjenica da
su Rimljani nakon osvajanja podunavskih prostora uspostavili
novu provinciju pod imenom Panonija. Ta Panonija je tokom
vremena dala, zahvaljujući i svojoj geografskoj pogodnosti
(ravnica sa blagim bregovima, sliv Dunava i Tise), kulturnu
podlogu narodima koji su svoja staništa ispoljili kroz regije i države
sa nazivima: Slavonija, Moravska, tj. država Kneza Pribine i
Kocelja, Sremska regija, Banat sa prierdreljskim krajevima, da bi
se na tom kulturnom nasleđu formirala ugarska država. Slivovi
velikih reka su, po nekom pravilu, bili pogodni za razvijanje
civilizacija, kao što su to: Nil, Tigar i Eufrat, Ind, Gang i dr.
Taj prostor je bio izložen čestim napadima i najezdama
nomadskih naroda  (Huni, Avari, Tatari, Kumani, Pečenjezi, Ugari
i sl.). U tim periodima starosedeoci su se sklanjali u brda i planine
koje su na rubu panonskog bazena, ili su se jednostavno sklonili
u močvarne prašume. Kada bi najezda prošla, oni bi se vraćali
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svojim razorenim staništima, koje bi brzo obnavljali i nastavili bi
sa svojom tradicijom, stočarsko-zemljoradničkom kulturom, koja
je i temelj njihove autohtonosti. Ti su narodi nomadskim osva-
jačkim plemenima koja su se zadržala na ovim prostorima
obogatili jezik nazivima alata i svega što je u vezi sa zem-
ljoradnjom, kao što su recimo: grablje, brazda, međa, med, greda,
ašov, sused i sl., a ti su nazivi, skoro nepromenjeni, ušli u sastav
ugarskog jezika. Ratnička nomadska plemena se nisu bavila
zemljoradnjom i nisu imala izraze za pojmove iz te oblasti.
Mongolsko-turanski narodi su uglavnom bili stočari i stalno u
pokretu sa svojim stadima, a stanovali su u jurtama i šatorima.
Pridošli nomadski narodi su prihvatili zatečenu kulturu i prešli na
hrišćanstvo, napuštajući šamanstvo. Panonska, Slavonska,
Moravska zemljoradnička zajednica naroda bila je osvojena od
Ugara. Ugarska, tj, Mađarska je u svom najvećem zamahu, ne
bez jasnog razloga, obuhvatila svojom teritorijom prostor
panonskog bazena, jer je upravo time zaokružila zatečeno
nasleđe koje su sačuvali starosedeoci, koji su se delom održali u
močvarama Dunava, a delom u prierdeljskim planinama, u Bosni
i Lici, i u slovačkim i guculskim Karpatima. Zato su Ugari želeli da
dovrše proces mađarizacije Šokaca, Bunjevaca, Slovaka
(pomađareni Slovak se nazivao Tot, čiji naziv odgovara nazivu
„poturica“) i Raca. Pomađareni Raci su čak i zadržavali svoje ime
u prezimenu (Rac Janoš, Rac Zoltan i sl. ).
Iz tih razloga je i biskup Antunović naglašavao da se Slavonija
prostirala do Blatnog jezera (danas Balaton) i da je ona u sebi
zadržala pojam slave, iz kojega je proizišao pojam Slaven. Ti su
se Slaveni za vreme Rimljana nazivali Ilirima, Tračanima,
Panoncima, Antima i sl., a zapravo su to bili starosedeoci čiji su
običaji i nošnja skoro istovetni u dugom vremenskom periodu, a
jezik mnogo sličniji nego što je to slučaj sa ostalim Indo-
evropljanima, jer se „dobar dan“ mogao čuti od Jadranskog pa
do Crnog mora.
Dr Jeno Sentklarai, ugarski naučnik, uvažava činjenicu da su
Ugari prilikom svog dolaska u panonski basen zatekli staro-
sedeoce, pripadnika indoevropske zajednice naroda. U vreme
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njihovog dolaska u oblasti panonskog basena boravili su sledeći
narodi sa slovenskim imenima: Slavonci, Moravci, Rusini, Slovaci,
Karpi, Guculi i, na severu, ostaci Belih Hrvata. Teško je u po-
stupku naučnog istraživanja utvrditi da li su narodi pod ovim
nazivima preuzeli još stariju podlogu naroda, koje su grčki i rimski
zemljopisci i istoričari, ne poznavajući njihove jezike, više na svom
jeziku, zabeleželi kao: Bastarni, Sarmati, Jazigi, Besi, Markomani,
Kvadi, Buriji, Boi, Panonci, Geti, Gepidi, Spori, Ljutići, Bodrići i
Dačani koji su živeli u brdima istočnog Banata i Erdelja.
Biskup Ivan Antunović je u vezi sa pomenutim došao do sledeće
konstatacije: „Meni je dovoljno saznanje na osnovu grčkih i
rimskih pisaca da su navedeni narodi već pre Hrista na toj zemlji
stanovali. O tome se dvoji, da li su pre Kelti ili Slaveni svoje
gnezdo na toj zemlji svili. Međutim, sami Rimljani beleže kako da
su se sa Slavenima borili i Kelti i Germani. A to znači da su sa
njima u susedstvu bili i čak se mešali sa njima, još pre Hrista...
Iskreno priznajem, da kad sam starine prevrćao, da sam mnogo
radosti uživao, jer sam se uverio u tom, da u Evropi nema ni
starijeg ni slavnijeg plemena od slavenskoga. Te bilo kako mu
drago, da su nosili ili ne nosili ime Traka, Ilira, Panonaca ili
Slavonaca, dok nije kasnije ovde na jugu prevladao naziv Bugara,
Hrvata i Srba... Poznato je da je slavensko stablo razdvojeno na
severne i južne Slavene i da su Karpati i Panonija bili prostori gde
su se te dve skupine dodirivale. I onda su se u taj prostor ubacili
Ugari, pa su te dve grane razdvojili, što se potvrđuje sledećim
natpisom jednog graničnog kamena: 
“Tin ovi uklopljen biljeg jest mira sgode Krakovje, nas Markoman
in bratje Slavnov, Lito V boja našega (sa Rimljanima) Markoman
prođe niz Slavnov, Stinu pokoj luieth u vieka.“ 
Ovde se zapaža ikavsko narečje, koje se u narodu zadržalo kod
Slovaka, Rusina, Gucula, Poljaka i južnije kod Slavonaca,
Bunjevaca i Šokaca, bez obzira na to kada se oni registruju na
ovim prostorima.
Treba naglasiti da je Antunović pod pojmom „Slavena“ smatrao i
Trako-Ilire, što je veoma važno zbog kontinuiteta bivanja na ovim
prostorima, iako je u jednom periodu preovladao stav da su
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Sloveni pridošlice na tračko-ilirskim prostorima. Zbog takvog
stava se on borio da se kod Bunjevaca i Šokaca održi slovenska
svest, jer se u protivnom moglo desiti da oni pređu na upotrebu
drugog jezika, kao što se to, recimo, desilo sa romaniziranjem
Dačana, koji su time automatski postali druga, odnosno
novonastala nacija sa romanskom karakteristikom. Ako bi,
recimo, Bunjevci zadržali naziv Dalmati i Iliri, a oni se nisu smatrali
Slovenima, Bunjevci bi morali ostati na službenoj upotrebi
latinskog jezika koji se smatrao naslednikom jezika  Ilira i
Dalmata, jer su ti narodi romanizirani i u većem delu su kao svoj
službeni jezik prihvatili latinski, koji se katoličkom verom još više
širio (zato su se glagoljaši borili da se u crkvi zadrži staroslovenski
jezik). Taj stav su imali i Austrijanci, Mlečani, Venecijanci, pa i
Ugari gde su postojale ilirske kancelarije. Kada su prešli na
hrišćanstvo Ugari su, u početku, službu božiju obavljali na
latinskom, pa su uveli svoj novokomponovani jezik u službu božiju
i time dali svoj nacionalni karakter hrišćanskoj veri. 

Pojam Bhun u rigvedskom jeziku i veza sa grčkim Bunos i
praslavenskim Bln
Rigvedski jezik je jezik kojim su pisane Vede. On se još naziva
sanskrt, sanskrit, samskrit, a proizašo je iz sarsavati jezika. U
stvari, to je bio jezik arijevaca. O jeziku Veda je pisala Vesna
Krmpotić (poreklom iz bunjevačkog plemena Krmpota); sledi citat:
„Ono što će najviše zapanjiti čitaoce Rig-vede jest činjenica da je
rigvedsko pjesništvo, kojim započinje indoevropska književnost,
već pjesništvo zenita i savršenosti. A i sam vedski sanskrit je jezik
čudesne složenosti i rafiniranosti, dakle ne jezik primitivnih
balada, već jezik bogat i sposoban da izrazi i najkompliciranije
filozofsko-pjesničke doživljaje. Ova pojava ukazuje na to da je
indoarijska civilizacija vjerojatno mnogo starija nego što je
procjenjuju; to je, svakako, poen za indijske indologe. Svijet je
viđen u velikim dimenzijama, u ljepoti i harmoniji; bog je od iste
stvari od koje i svjetlost (deva, bog, dolazi od glagola div, sjati).
Nadalje, fizički je svijet omogućen moralnim vrednostima. Moralni
zakon je taj po kojemu ’zemlja traje a sunce i mjesec idu svako

26 BAČKI BUNJEVCI



svojim putem’. Sav taj zanos prema životu istovremeno je prožet
klasičnim osjećajem za proporcije; vedska poezija je napisana
složenim metrom, slično odi ili sonetu. Slavopjevi su upućeni
mnogobrojnim bogovima arijskog panteona. Ipak, religija tih
vremena jedva bi se smjela nazvati mnogobožačkom. Vedski
pjesnik je dobro znao da su mnogi bogovi samo lica ili vidovi onog
Jedno Jedinog. Međutim, on je u trenutku svog ushita izabrao
jedno od lica i video i štovao u njemi sva ostala. To je ono što Max
Müller naziva kenoteizmom vedske religije, a prisutno je već u
najstarijim slojevima zbornika.“ 
Kod sanskrita svaki simbol ima svoje tumačenje. Znači, prvo
postoji ideja, pa se dodaje glas, pa svako slovo ima taj i taj glas.
Odnosno, jezik nije samo reč, već misao i delo, životvorna suština
našeg bića. Azbuka izvire iz Veda, odnosno Rig-veda. Prema
profesoru Radmilu Stojanoviću, Rig – znači Rc odnosno Ric
(ikavicom izkazano), a Veda – uviđanje, što bi u celini značilo
„Uviđanje značaja rici“, ili reč je izraz suštine, odnosno znanje
iskazano rečima. Moglo bi se reći da je rečima iskazan pojam
boga Vida.
Staroslovenska duhovnost vezana je za obredne aktivnosti. S
obzirom na to da je rigvedski prajezik sarasvati, kome su slični
arhaični ikavski govori, stoji konstatacija da nam rigvedska kultura
čuva istorijske podatke, i to posebno uspomenu na istorijska
zbivanja prevedena u obredna značenja. U tim obrednim man-
trama (groktalice), tj. molitvama, svaki glas ima posebno značenje
koje se ispoljava u finim vibracijama. Na primer, nije bez razloga
prisutno slovo h u mnogim rečima koje kada se mantraju bez
ovog slova gube svoj duhovni smisao.
Na primer: bhurid – široko; bhuvan – svet, stvorenja; bhavena –
budimo; bahunam – buntovno stanje; bhavan – oplemenjivanje;
bhag – Bog; bhum – zemlja, tlo; Bhumi – vedska boginja zemlje;
bhavan – biće; budh – probuditi; budha – probuđeni, budan. Ovi
pojmovi su proizašli iz sanskritskog slova bhu.
Na primer: dhr – držati se, sve što je podrška ili podloga
materijalnog ili moralnog opstanka, vrlina, ispravnost, istinstvo, a
odgovara i staroslovenskom pojmu držati. Iz ovoga je proizašla i
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srpskohrvatska oznaka za državu, država, pa pojam održavati,
što bi značilo opstojati.
O pojmu bhun bi trebalo posebno pisati, jer je moguće da su iz
njega proizašli pojmovi u romaniziranim jezicima, kao što je bun,
što znači pastirska koliba, čitav stan, katun, pa i samo visoko
gorje. Nadalje, oznaka starešine katuna, bun, iz čega je možda i
proizašao pojam ban i banovina, tj. panovina, Banija, Banat,
odnosno Panonija.
Vidi se da u sanskritu bhum, znači zemlja, tlo. Transbunija je
zapravo Zahumlje, ili zemlja Holmija, tj. Helm, kako se čitav
balkan zove. Pošto je skraćivanje pojmova prisutno kod stranaca,
tako je od Transbunije nastala Travunija. Građevina pravljena u
početku od zemlje, pa pečene zemlje, tj. gline, pa od kamena bi
bila zemunica, tj, bunja. Pa bi Bhuni mogli biti Zemljani a  njima
je boginja Bhumi, jer je to boginja zemlje. Ona se jož zove i
Parvati – prvobitna, jer je ona majka sveta. I ona je žena boga
Vida, kada se uspostavlja patrijarhat.
Geza Kikić tvrdi da je reč „bunja“ drevna slavenska reč, a samo
ime Bunjevac je derivatni etnikon od praslavenske reči bln, koja
je posle velike seobe Slavena u ruskom dala savremenu reč
beleni, u značenju bunike, jer  bun ili blen izaziva stanje bunila.
Zanimljivo je da u sanskritu ima pojam bahunam, što znači
buntovno stanje.
Vizantijski autori  iz XII veka spominju Vetonce u dolini Neretve,
a isti ti Vetonci se spominju u Polabju (Polabje pripada Pomorju
baltičkom, odnosno Pomeraniji). Još zanimiljivije je da se ti Neret-
ljani spominju kao Morjani, prema skraćenom nazivu čitavog
područja: Morska mesta, Pomorska zemlja (Morjani se spominju
i u Svetostefanskoj hrisovulji kralja Milutina). Sem naziva Veto-
naca, kao naroda sa područja Neretve, srećemo u zapisima i
Travunjane, za koje Herman piše da su deo plemena Bodrića, koji
su bili stanovnici Velike Moravske, pa je po njima dobila naziv
Bačko-bodroška županija. Brojni istraživači, među kojima su i
Kunstman i Herman, smatraju da su Travunjani sa Balkana došli
na Baltik, jer se Travunija spominje i u Pomeraniji. Travunija je
isto što i Transbunija‚ što bi značilo Prekobuni ili Zabunija. Šafarik
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je izvodio oblik Travunija od latinskog trans i grčkog bunos, tj. ono
preko Bune, ali je samu kompoziciju nazvao ilirsko-latinskom. Ovo
se podudara sa nalazom iz XII veka, kod Dukljanina koji beleži
pojam Tribunija.
U tom Pomorju baltičkom  i dan-danas postoji mesto Buniewice,
a u antičkim izvorima Lubiezowo se zvalo Bunitium, što je
nedaleko od Pomorja baltičkog. Herman i Kunstman kao
zaključak navode sledeće: „Znatan broj toponima nalazi se u Po-
labju i u Travuniji i Zahumlju. Prema tome, ima razloga da se misli
da stvarno postoji veza između Travunjana na severu i Travu-
njana na jugu.”
Ako su praslovenske mase nastale u Podunavlju, tj. ako je ono
bilo njihova osovina i središte, onda bi Mala i Velika Moravska
bile nastavak toga jezgra koje je povezivalo, recimo, Travuniju,
odnosno Transbuniju na severu i jugu. Pomeraniju na severu i
Morjane na jugu, svetilišta Svetovida na Baltiku (Arkona na Ru-
jani) i svetilišta Svetovida u kneževini Poljica, pa se to područje
nazivalo još i Paganijom. Sam naziv „Pagani” se odnosi na onaj
deo naroda koji se još uvek drži običaja vezanih za stara
verovanja, a koji hrišćanstvo potiskuje ili prilagođava svom ustro-
jstvu duhovnosti.
Grci u Bononiji ili Bunoniji registruju Sabune, a to znači narod
Buna koji se pojavljuje i na Apeninskom poluostrvu, u blizini Etru-
raca, odnosno Rasana, Ras Buna ili Sarbuna, jer je običaj da se
obrću značajni nazivi (na primer, Vid - Div;  gomila – mogila; ma-
nastir – namastir;  skota – stoka i sl.).
Buni ili Sarbuni, Sabuni su deo pelaškog korpusa, a oni su naj-
stariji narod koji je živeo u podunavsko-balkanskim prostorima.
Najstarije stanovnike Grčke, Pelazge, Pelaste su pokorili Ahajci,
koji su verovatno došli iz Male Azije, odnosno sa područja gde je
sada Turska. Pelasti su zidali kiklopske građevine sa ispuštenim
slojevima klesanca, kapije sa trapeznim otvorom i kiklopske zi-
dove. Gradili su građevine koje imaju oblik bunja, ali mnogo veće,
na primer, grobnice sa kupolama zidane sa ispuštenim slojevima
pločastog kamena bez vezivnog sredstva. 
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Ako se ime Traka, Raca i Ilira zadržalo jedino na Bunjevcima i
Šokcima, potrebno je detaljno proučiti istoriju Tračana i Ilira, pa
će se onda moći razjasniti zašto su Bunjevce u Austrougarskoj
tretirali kao Ilire i Dalmate (Dalmati su bili najveće pleme Ilira),
čak su i  škole učili na ilirskom, koji je zapravo bio ikavski govor,
u ono vreme ne dijalekat, jer je postojao rečnik, gramatika,
odnosno udžbenici po kojima su se Bunjevci-Šokci školovali.
Jedno od mesta školovanja je bio Budim, gde su Bunjevce naj-
duže smatrali Ilirima, odnosno, kada su ih pitali šta su, oni bi na-
glasili da su Iliri, a da su im najbliži rođaci Bunjevci iz okoline
Subotice, Baje i Sombora.

Bački Bunjevci
Bački Bunjevci žive danas u naseljima delom u Vojvodini, a delom
u Mađarskoj. Dva su grada u Vojvodini – Sombor i Subotica, a
jedan je u Mađarskoj – Baja koje naseljavaju Bunjevci. Oko
gradova na severu Bačke su veća  naselja gde žive Bunjevci (Ta-
vankut, Bajmok, Lemeš – Svetozar Miletić, Đurđin, Žednik, Lju-
tovo) i manja naselja (Šebešić, Čikerija, Mala Bosna, Pavlovac,
Hrvatski Majur, Verušić, Šupljak, Bikovo). Oko Baje, u bajskom
trokutu, Bunjevci stanuju u ovim naseljima: Baja, Vancaga,
Vaškut, Čavolj, Gornji i Donji Sentivan, Matević,  Bački Aljmaš,
Bikić,  Kaćmar, Gara, Kunbaja, Čikerija, Tompa, Miljkut, Rem,
Đurić, Baćin, Dušnok, Jankovac, Erd, Tukulja.
Između dva svetska rata mnogo se pisalo o bačkim Bunjevcima
pa je, osim obelodanjenih zaključaka Jovana Erdeljanovića
potrebno upozoriti na knjigu pomađarenog Bunjevca J. Meznerića
o Bunjevcima, u kojoj je istaknuto mišljenje da su oni normanskog
porekla. Pisac se domišlja o tome prema bunjevačkoj religi-
oznosti, nošnji, telesnoj konstituciji (visokog rasta). Takvih primisli
ima i u drugih pisaca. Još krajem XIX veka Ivanji je također dop-
uštao izvesnu sumnju u pogledu porekla Bunjevaca. On, naime,
piše da su Bunjevci (subotički) slavenskog porekla i jezik im je
slavenski, ali da se razlikuju od ostalih Slavena narodnim obi-
lježjima, telesnom građom i običajima.
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Budući da bački Bunjevci žive u zanimljivom području Podunavlja,
na teritoriji nekadašnje Panonije, između Dunava i Tise, mora se
imati na umu da su, prema najstarijim podacima, onde živeli južni
Sloveni, tj. panonski Sloveni, već u prvoj polovini 5. veka. Među
tim Slovenima pisci vide “u prvom redu” Moravce i Slavonce (neki
tu ubrajaju i Hrvate), koji su se doselili još u 6. ili 7. veku, te da su
ih Mađari u doba svojih osvajanja onde zatekli. 
Zanimljivo je pitanje dolaska Bunjevaca u Bačku. Neki pisci misle
da su se Bunjevci naselili u Podunavlju nakon Mohačkog boja
(1526), u tursko doba (1542–1686), a neki misle da se to dogodilo
nakon progona Turaka. Istraživanja, međutim, potvrđuju da se
Bunjevci nisu naselili u Bačkoj u isto doba, niti su krenuli sa istoga
tla svoga starog zavičaja. Čini se, naime, uputnijim naseljavanje
Bunjevaca shvatiti kao osveženje slovenskog življa koje je bilo
izvrgnuto pogibeljima nemira i bojeva, ali nije napuštalo staro-
sedelačko područje niti je imalo kuda bežati, jer Turci su nadirali,
Ugarska je uzmaknula a velikaši su bežali na sever. Treba imati
na umu da je u Bačkoj od davnine bila uređena crkvena uprava,
da je u doba slovenskog pokrštavanja Metodovo poslanstvo
nužno uključivalo Podunavlje, a pojedini gradovi su poznati u
doba prvih Arpadovića sa svojim slovenskim imenom. U doba
kralja Žigmunda (1387–1437), te Matije Korvina (1458–1490) novi
žitelji iz Dalmacije i Bosne naseljavaju se u Bačkoj. Naseljenih
pridošlica iz Bosne ima u Podunavlju i godine 1437.
U spletu mišljenja o opstojnosti Slovena u Podunavlju prije
dolaska ugarskih plemena sve do Mohačkog boja potrebno je upo-
zoriti na članak Đure Šarošca, koji želi izmiriti stanovište istra-
živača koji tvrde da nakon dolaska ugarskih plemena pa do
prodora Turaka nije u Bačkoj uopšte bilo slovenskih naselja i onih
koji tvrde da je bilo slovenskih ostataka. Pomirenje Đ. Šarošac
nalazi u prepričavanju podataka o Pribini i Kocelju, čija se
“kneževina prostirala na južnom delu Podunavlja“. Istoričari,
međutim, znaju da su Sloveni već prije okončali svoje naselja-
vanje Podunavlja. Ali šta biva sa Ljutićima, Bodrićima, Budhinima,
Sarmatima, Jazicima ili Jasima? Sarmati su na prostorima između
Dunava i Tise još prije nego što su tu došli Huni. Na teritoriji op-
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štine Subotica postoje mnoga arheološka nalazišta Sarmata, npr.
u predgrađu Subotice postoji Jasi bara. Ugari su mišljenja da su
se Jasi pretopili u Mađare. Zna se takođe  da su slovenski žitelji
između Dunava i Tise bili podložnici Bugara. Podaci pak iz
arpadovićevih povelja o posednicima, poreznicima i kmetovima
ne dopuštaju sumnju o opstojanosti slovenskog žiteljstva na
bačkim prostorima.
U razmatranju o selidbama bačkih Bunjevaca mora se imati u
vidu da su isticali i ime Dalmat, tj. Dalmatin, što je upućivalo na
kraj odakle su dolazili u vreme seobe, a to je prostor oko Zadra
na mletačkoj strani u njihovoj granici. 
O tumačenju selidbe Bunjevaca iz starog zavičaja Stipan Pavičić
beleži kako u opisu ličkog sandžaka oko 1620. godine stoji da se
tamo nalazi mnogo sveta, da ga je bilo i više, ali da se otuda u
Podunavlje  preselilo oko deset hiljada ljudi. Tu je podignuta buna
protiv bega Memibegovića, jer se nije mogao podneti njegov
način upravljanja. Turci su taj otpor skršili, ali su fratri franjevci
uhvatili vezu sa agama u Podunavlju i izveli su one koji su hteli
napustiti svoje stare domove. Ti su se iseljenici tada nastanili na
širokom pojasu od Deronja, preko Sombora, Subotice, Bajmoka,
Kaćmara, Baje, Jankovca, Pešte i okoline, sve do Ostrogona.
Ovom tumačenju Pavičića treba dopuna. Doseljenika iz Bosne i
drugih zapadnih krajeva bilo je sigurno u 15. veku, za vreme
ugarsko-turskih ratova  (1475–1486), a zasigurno i pre. Jovan
Erdeljanović u svojoj opsežnoj knjizi raspravlja o dolasku Bunje-
vaca u Podunavlje, ali B. S. Bukinac ima svojih zamerki
Erdeljanovićevu čitanju isprava i opštem načelnom pristupu
obradi bunjevačkog pitanja. B. Bukinac takođe pripominje da delo
Ivana Antunovića o Bunjevcima (Rasprava…) nije pisano naučno,
ali su onde neke vredne beleške. U svojoj naučnoj raspravi (dok-
torska disertacija) Bukinac se služi arhivskom građom, ras-
pravama i člancima koje J. Erdeljanović ne spominje. Međutim,
kako je Antunović mogao naučno raspravljati u okviru ugarske
države, koja mu ne bi dozvolila da išta tumači što nije u interesu
državne istorije Mađara. Bukinac je doktoriro u svojoj državi na
naučnoj raspravi u skladu sa “povijesti Hrvata”.
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Zbog ovih različitih tumačenja treba preispitati i osvežiti neke po-
datke o selidbama iz prošlosti bačkih Bunjevaca. Najprije, teško
je utvrditi godinu njihovog dolaska u Bačku. Ako se bački Obrovac
spominje godine 1308, onda prije popisa što je učinjen za
područje Bačke i Kalačke nadbiskupije u pogledu crkvene dese-
tine (1543. i 1650), sa spomenom naselja Plavna, Bač, Matarić i
dr. mora se  navesti još nekoliko podataka.
U dve bule pape Eugena IV spominje se poglavar Bosanske
franjevačke vikarije Ivan iz Baje. Najprije u buli  Ex iniuncio,  ob-
javljenoj 9. maja 1439. godine,  papa preporučuje  crkvenim i sve-
tovnim dostojanstvenicima, jer je postavljen za “istražitelja
krivoverne zloće“, a zatim u buli Cum ob salute fidelium (30.
maja 1440) papa ističe da Ivana iz Baje i Dionizija iz Iloka šalje u
kraljevstvo Skitije (Moldavija i Besarabija). Ivan iz Baje, poglavar
svoje redodržave rodom je iz grada koji u to doba ima jednu crkvu
i župu, a dušobrižnici su franjevci Bosanske vikarije. Naime, fra-
njevci su u Baji od 13. veka,  a budući da su mađarski i drugi žitelji
tek godine 1722. tražili sebi crkvu, nije teško zaključiti da su žitelji
i vernici bili “Iliri”, znači već onda su Bunjevci tako označeni.
Veoma je značajno za poglavarstvo Ivana iz Baje što je od pape
Eugena IV dobio bulu Sacrae religionis 1438. godine, kojom su
redovnici Bosanske vikarije bili ovlašćeni podići sedam samo-
stana u Ugarskoj mesto šesnaest što su ih Turci srušili u Bosni.
Kome su u to doba franjevci Bosanske redodržave gradili
samostane u Ugarskoj, nije teško zaključiti.
Može se iz 15. veka spomenuti nekoliko poglavara Bosanske re-
dodržave koji su se rodili u Bačkoj (na primer, Blaž de Zalka, Fabi-
jan iz Bačke i dr.). Međutim, Mihovil (Mihaylo) Radnić iz Kalače,
za vreme svog provincijalstva (168?-1690),  imao je teških nesu-
glasica i sukoba sa svojim redovnicima baš zbog selidbe bosan-
skog žiteljstva u Podunavlje.
Prema svedočanstvima pisaca (M. V. Batinić, E. Fermendžin, D.
Mandić i dr.) Radnićevo provincijalstvo bilo je burno i teško, a palo
je u doba kad su, usled bečkih ratova, mnogi franjevački samo-
stani srušeni, pa se „četiri petine rimokatolika iselilo iz Bosne, a
sa njima i velika većina franjevaca”. Time je nastao opšti rasap i
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bezvlašće i među narodom i među franjevcima. Radniću se zam-
era što je podsticao stanovništvo da se sele iz Bosne. Međutim,
zanimljivo je upozoriti na činjenicu da je Radnić rođen u Kalači i
da podstiče narod iz Bosne da se seli u Podunavlje, u njegov
zavičaj. Rodno mesto Radnićevo, sedište bačkog i kalačkog nad-
biskupa, bilo je „ilirsko“ naselje i trebalo je početkom 18. veka
mnogo napora, telesnih i novčanih kazni, da nadbiskup Gabriel
Patačić od Zajezde pomađari Kalaču. No, iz postupka M. Radnića
može se utvrditi, da je za vreme selidbe svojih sunarodnjaka iz
Bosne i izmicanja ispod turskih nameta upućivao ise-ljenike u Po-
dunavlje, u područje koje mu je bilo poznato. Mogao je Radnić
tako postupati jer su franjevci – kako je već spomenuto – nalazili
načina i mogućnosti za život i delovanje sa predstavnicima turske
vlasti.
U nizu vesti koje potvrđuju da su bački Bunjevci živeli na ravni-
cama Podunavlja pre 17. stoleća zanimljiva je vest o Stipanu
Prćiću iz Subotice, koji je zadobio plemstvo godine 1561. Zasig-
urno je familija Prćić bila u Podunavlju, odnosno u Subotici, već
pre dobivanja plemstva. Jovan Erdeljanović je spomenuo podatak
iz 1570. o kmetu iz Baranje koji se zvao Marton Bunavacz.
Prema nekima (R. Simonović i dr.), te godine bi se prvi put
spomenulo ime Bunjevac, jer je tako pročitano iz turskog popisa.
Uverenje da su bački Bunjevci osvežavali starosedilačko sloven-
sko žiteljstvo davno prije velikih seoba u 17. veku temelji se na
priznanju mađarskih pisaca  (K. Buchman, Đula David, L. Fekete,
Đ. Đorfi, B. Homan, Đula Sektu, J. Koračonji, L. Toloci,  Bernadin
Unji i dr.), da su prije ugarskih plemena Sloveni gospodarili Po-
dunavljem. Zatim, nije sporna opstojnost franjevačkih samostana
redodržave Bosne Srebrne (Bosanske vikarije) u Baču, Baji i
Budimu, koji su utemeljeni davno prije Mohačkog boja i pomer-
anja stanovništva u doba turske uprave. Konačno, nazivi sela,
reka, uzvišica i sl., kao i jezik, običaji i život u Bačkoj svedoče o
vezi među naraštajima koji su se našli pod istim podnebljem.
Može se prihvatiti činjenica da su bile brojne selidbe naroda iz
Bosne, Hercegovine i Dalmacije u Podunavlje, poglavito u tursko
doba.
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Pisana svedočanstva o stanovništvu
Prema podacima E. Fermendžina, treba prve potvrde o selidbi
stanovništva iz Dalamacije u Podunavlje tražiti u prvim
desetljećima 17. stoleća. Godine 1612. uputio je papa Pavao V
poslanstvo “vernicima u Budimu, Pečuju i ostalim mestima evrop-
skim koji su pod Turcima”. Predvoditelj poslanstva  bio je Bartol
Kašić, isusovac iz Dalmacije. Sa nekoliko pratilaca pošao je u
poslanstvo “u turske pokrajine gde se govori dalmatinski”. Takvo
poslanstvo isusovaca uputio je papa prema želji Šimuna
Matkovića, bosanskog sveštenika, koji je već prije delovao u onim
krajevima. Bukinac misli da B. Kašić nije nikada pohodio Bačku
nego samo susedne krajeve, ali sasvim puzdanim drži da je onde
boravio Š. Matković. To potvrđuje i Matkovićeva molba Sv. Stolici
godine 1622. da mu se dodeli župa Bunievci u nadbiskupijii
kalačkoj. Ne zna se, međutim, pouzdano gde je bila ta župa, ali
Bukinac misli da nije reč o mestu, naselju, nego o narodu, puku
koji čini tu zajednicu.
U čitanje rasprava o selidbi bačkih Bunjevaca zabunu unosi vest
o katoličkoj župi Bačka (Badzka ). Isti tekst su obelodanili J.
Erdeljanović  i B. Bukinac:  “Badzka e la prima parochial catholica,
con altri 8 villagi de quail alcuni sono dieci migli lontani. Nella cura
vi sono da duemila anime. Il parocho si shiama D. Giorgio, e vec-
chio, sarebbe necessario provederlo d’un coadiutore per la lon-
tananza delle ville.” Tekst su objavila oba pisca, ali Erdeljanović
ne spominje godinu nego drži verovatnim da je iz 17. stoleća, i to
“svakako iz prvih desetina njegovih”. Bukinac pak ne tumači
sadržaj teksta (Bačka je prva župa katolička s ostalih 8 sela (…)
sveštenik je star i potreban mu je pomoćnik (…) zbog udaljenosti
naselja), ali izveštaj Š. Matkovića stavlja u godinu 1612. (uti vide-
tur).  Teško je verovati da se radi o zabuni u pogledu godine, nego
je zasigurno da poslanstvo pape Pavla V, na čelu s B. Kašićem,
treba shvatiti kao odgovor na Matkovićev izveštaj, kako je već
spomenuto. U Erdeljanovićevoj knjizi piscu je promakla uspo-
redba podataka. Bukinac je, međutim, ozbiljno raspravio o pitanju
radi li se o dve župe, Bunjevci i Bačka, ili pak Š. Matković poisto-
većuje jedno područje (dva naziva, toponima). Župa Bačka
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(parochial di Backa) spominje se 1633. godine. Franjevac Marijan
iz Olova pohodio je te godine župu Bačka, koja je daleko od Ze-
muna “tri dana – tre giornate“, a ostao je tamo dvadesetak dana.
Erdeljanović misli da je u Bačkoj, ili u najvećem delu Bačke, bila
samo jedna katolička župa, jer zbog manjka sveštenika jedan
dušebrižnik je upravljao brojnim naseljima. Bukinac pak uz pomoć
arhivske građe zaključuje da su pouzdano dve župe: Bunjevci u
gornjoj Bačkoj i župa u donjem, južnom delu Podunavlja. Ne
isključuje Bukinac mogućnost da su ostali katolici, osim spomenu-
tih u ispravama, imali takođe jednu ili više župa, ali o njima nije
našao ništa zabeleženo u arhivskoj građi. Takođe, treba zabele-
žiti, da je izveštaj barskog nadbiskupa iz 1633. godine, što ga
spominju Erdeljanović i Bukinac,  značajan i zbog toga što u župi
Bačka dušebrižništvo vode franjevci i u 400 zaselaka živi narod
koji govori “ilirički” (di lingua illirica). Erdeljanović iz toga zaključuje
da je “svekoliko stanovništvo Bačke govorilo ‘ilirski’“.
Uza zanimljiv podatak da je Đuro Adamović iz Lemeša (Svetozar
Miletić) godine 1625. zadobio plemstvo, koje je proglašeno 1626. u
Požunu, E. Fermendžin beleži da je beogradski biskup Marin
Ibrišimović podelio krizmu 1649. godine u sledećim bačkim (ugarskim)
mestima: Segedinu, Martonošu, Bajmoku, Jankovcu, Santovu, Som-
boru, Beregu, Kolutu, Monoštoru, Baču i Bukinu. Katolici iz Berega i
Koluta pošli su na krizmu u Santovo. Ne sumnjaju pisci (J. Erdelja-
nović, J. Radonjić i dr.) da su “ti katolici pripadali našem narodu“,  jer
to potvrđuje i pismo pape Inocenta X godine 1651.
U knjizi Ivana Antunovića Razprava ispisan je podatak iz provin-
cijalnoga franjevačkog arhiva (“provincijalske poviesnice”):
poglavari “godine 1657. šalju njekoje Dalmatince u Sečenj na
škole“, u Segedinu je određen sveštenik za Dalmatince, godine
1660. opet su poslani klerici, većinom Dalmatinci, na nauke u
Sečenj, a 1668. godine određen je propovednik za Dalmatince u
Segedinu. B. Bukinac pak beleži da je već 1653. godine na kapi-
tulu provincije sv. Spasitelja imenovan u segedinskom samo-
stanu propovednik Dalmatincima.
U sledu dokaza dragocen je podatak pismo od 10. septembra
1668. godine pisano bosančicom, a potpisali su ga katolici iz Baje,

36 BAČKI BUNJEVCI



Bajmoka i Sombora. U njemu potpisnici potvrđuju da su uvek
imali sveštenika iz olovskog samostana.
Kao posebna varijanta ćirilice, uz izvesne primese glagoljjice i la-
tinice, razvio se u Bosni jedan poseban, naročito stilizovani oblik
ćirilice koji se naziva bosančica. Najstariji sačuvani spomenik sa
pojavama karakterističnim za kasniju bosančicu jeste povelja
Kulina Bana o slobodnoj trgovini u njegovoj državi, izdana
Dubrovčanima 29. jula 1189. godine, a tim pismom pisan je i
čuveni Poljički statut 1619. godine. Pored toga, sačuvao se veći
broj rukopisa, verskih i iz običnog života, te veliki broj epigrafskih
natpisa na bosanskim i hercegovačkim stećcima.
Iako je bosančica bila specifično pismo Bosne, njome se pisalo i
u Dubrovniku, Makarskoj, Krajini, na pojedinim jadranskim os-
trvima, pa čak i u nekim sevrenim krajevima Hrvatske. Održala
se u upotrebi, naročito kod bosanskih franjevaca, sve do kraja
XIX veka. Štaviše, kod nekih muslimanskih patrijahalnih porodica
sve do Drugog svetskog rata.
Poznato je da su franjevci Bosne srebrne naseljavali naš živalj u
krajeve koji nisu bili osvojeni od Turaka. Kojim su se pismom i
jezikom služili franjevci, naročito kada su propovedali svoju veru,
videće se iz sledećih zapisa istraživača.
Dr Erdeljanović spominje Miju Venceslava Batinića, bosanskog
franjevca istorika, koji navodi da su franjevci za vreme aus-
trougarskog rata 1683–1699. godine preselili iz područja Bosne i
Hercegovine najmanje 140.000 duša. Pisanje franjevca Batinića
podudara se sa pisanjem biskupa Ivana Antunovića, koji, između
ostalog, spominje i učenoga franjevca Fermendžina, koji je
zabeležio da se iz Bosne u vremenu od 1645. do 1650. godine
preko 2.000 katoličkih porodica iselilo i koje su se rasule svuda
po Ugarskoj. Nadalje, Antunović navodi da je franjevac Batinić
zapisao i podatak o seobi 6.000 katoličkih porodica iz Bosne u
Erdelj.
U svojoj raspravi on piše: “Ja sam u Erdelju u Alvinskom arhivu
samostanskom čitao kontrakte takozvanom bosanskom ćirilicom
pisane”, pa dalje stoji: “Jedna okružnica Provincijala opata Luke
Karagića od godine 1736. naređuje: ‘Nalaže se… svim pojedinim
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otcem: da koji god pisao bude komu mu drago pismo na iliračkom
jeziku, neka to piše jedino ilirskim pismom, i ne usuđuje se itko
ilirske riči latinicom izraziti.”
Iz ovoga se da zaključiti da je u Erdelju i prierdeljskijm krajevima
bilo naroda iliračkog jezika i iliričkog pisma, tj. bosančice.
Starost korišćenja ovog jezika i pisma datira još od 1520. godine,
kada je blizu Arada, u mestu Radni, sačinjena kapela na poticaj
bosanskih franjevaca. Iz ovih podataka se vidi sa kakvim se pis-
mom služio i kakvim je jezikom govorio narod kojeg su naselili sa
područja Bosne i Hercegovine bosanski franjevci, a taj jezik je bio
štokavsko-ikavski.
Još stariji tragovi štokavsko-ikavskog govora nalaze se kod
Poljičana. Njihov čuveni statut pisan je godine 1619. bosančicom.
Dr Josip Modestin, u  Narodnoj enciklopediji Srba, Hrvata i Slove-
naca, ovako u svom uvodu daje prikaz o Poljicama i Poljičanima:
“Najstariji poznati stanovnici Poljica bili su ilirskog roda Dalmati.”
Ovo potvrđuje i napis iz “Dubrovačkog lista“, gde stoji da su pras-
tanovnici zapadnog dela Balkana, pa tako i Poljica, bila mnoga
ali nesložna ilirska plemena. Rimljani su ih pokorili i započeli nji-
hovo latiniziranje. Njih je bila sva sila u gorama (područje oko
mesta Sinja, Imotskog i Knina). Međutim, oni nisu do kraja la-
tinizirani, jer je taj proces sprečio dolazak novih Slovena – Srba i
Hrvata.
I dan-danas narod sa ovog područja govori štokavsko-ikavskim
narečjem, čuva stare izvorne običaje, slavi sinjsku alku, peva
junačke pesme uz gusle, a one su uticale na Andriju Kačića-
Miošića da načini književno delo “Razgovor ugodni naroda slovin-
skog”, a ovu knjigu narod zove “Kačićeva pismarica“. Ovo delo je
napisano štokavsko-ikavskim narečjem.
Pismo što su ga  1. marta 1677. godine uputili katolici Da Baschka
di Sombor zahvalnica je papi što je imenovao biskupom franjevca
Matiju Brnjakovića. Sva imena potpisnika su Slovenska, a poz-
nata su i danas među bačkim Bunjevcima. Oko tog pisma nema
spora među piscima (J. Erdeljanović, B. Bukinac i dr.), ali Bukinac
misli, da ne treba doslovce shvatiti mesto Sombor, nego šire
područje, na što ga upućuju reči “da Baschka di Sombor”.
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Godine 1678. Ilija Rac iz Jankovca, žena mu Ana Mamužić, kćeri
Katarina, Jelena i Eva, te ženin brat Matija Mamužić stekli su od
kralja Leopolda ugarsko plemstvo. Taj podatak spominje J.
Erdeljanović, a našao ga je u Ivanjijevoj knjizi o Subotici.
Međutim, o toj porodici nema spomena u popisu plemića Bačke
županije.
Ivan Antunović, istoričar Ivanji, J. Erdeljanović, B. Bukinac i dr.
često spominju godinu 1686. Najprije Antunović utvrđuje da su
već te godine bili “ponamišćani“ fratarski samostani u Baji, Som-
boru, Baču, Kalači i Subotici. O tome govori i  “zapisnik skupštine
fratarske  godine 1693. u Rimu održane”. Antunović nalazi u tome
potvrdu u “glasovitog ugarskog poviesničara“ Katone. Pavao
Kujundžić beleži da je 1683. godine u Subotici bilo oko 150
bunjevačkih obitelji starosedelaca (“starosidioca”) i tvrdi, da je
Bunjevaca bilo u Subotici prije dolaska veće skupine pod
vođstvom franjevaca. Takvo mišljenje potvrđuje činjenica da se
među naseljenicima grada Subotice 1686. godine spominje
Nikola Kopunović, rođen 1660. godine u Bajmoku.
Antunović, Ivanji i Petar Pekić beleže najznačajniju seobu Bunje-
vaca u Suboticu prema podacima iz samostana u Đonđošu. Sva
trojica govore o dolasku Bunjevaca većim delom iz Bosne, manje
iz Dalmacije, pod vođstvom 18 franjevaca na čelu sa fra Anđelom
Šarčevićem. Franjevci su se doskora vratili osim fra Anđela
Šarčevića, koji se zadržao nešto duže. Antunović nije spomenuo
godinu selidbe niti povratak A. Šarčevića, dok Ivanji beleži da je
poslednji redovnik ostao kod svoje rodbine, pa se i on vratio još
iste 1686. (ili verovatnije 1687) godine u Bosnu.
Zapisima Antunovića i Ivanjija je Erdeljanović pristupio kritički
verujući više prvom nego drugom. O seobi u godini 1686. ne
može biti reči, jer je Budim oslobođen od Turaka 2. septembra
iste godine, a za vreme austrougarskog rata (1683–1699) nije
zabeležena seoba – misli Jovan Erdeljanović – koja bi zahvatila
delove Bosne i susedne Dalmacije te dovela narod u Podunavlje.
Bukinac je oštrije ustao protiv zabune koju unose Antunović i
Ivanji. Upozorio je razložno kako mu se čini malo verovatnim da
su franjevci poveli narod u krajeve gde Turci nisu samo gospo-
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darili nego su vojevali sa hrišćanima. Bukinac ne veruje ni da su
se franjevci – predvoditelji i pratioci, mogli vratiti u Bosnu, jer su
se redovnici Salvatorijanske provincije protivili ovlašćenju bosan-
skih duhovnika. Bosanski su, naime, franjevci delovali u Bačkoj i
u okolini Subotice, kako se zaključuje iz podataka. Uz Bukinčevo
mišljeje treba upozoriti da upravo subotičko područje nije bilo
stalno i potvrđeno za delatnost franjevaca provincije sv. Spasitelja
(Salvatorijanske) sve do prvih godina 18. veka.
Treba upozoriti da je P. Pekić često preuzimao građu od Ivanjija
i Antunovića. Delo Pekićevo podstaklo je političke napise, ali u
stručnoj proceni nije istaknuta njegova posebna vrednost, već
više propusti koji se nisu smeli dopustiti u knjizi takve vrste. Buk-
inac najviše zamera što delo nije “povijesno“ i što piscu nije stalo
do naučne obrade. P. Pekić je u svemu poverovao Ivanjiju, a čini
se da poznati istoričar Subotice nije čitao letopisne knjige
subotičkog samostana, nego je posredno pribavljao podatke.
Sve spomenuto upućuje na zaključak da nije presudna poslednja
seoba Bunjevaca (1686. Ili 1687) za potvrdu o naseljenosti
slovenskog življa katoličke vere u Bačkoj davno prije Mohačkog
boja. Osim toga, nije sporno ni pitanje dušebrižništva Bosanske
provincije u selidbama iz Bosne, Dalmacije, i delom iz Like, u Po-
dunavlje. Budući da se pisci, poglavito mađarski, slažu o slaven-
skom žiteljstvu koje su zatekli na panonskom prostoru, te sa njima
posle živeli (o čemu svedoče toponimi i drugi jezični ostaci), treba
bačke Bunjevce prihvatiti kao osveženje i dopunu stanovništvu
nakon što su se Mađari povukli u severne krajeve godine 1526.
(a delom i pre) ispred Turaka. B. S. Bukinac, koji je u svojoj
raspravi utvrdio sudioništvo franjevaca u pokretima Bunjevaca,
zaključuje da je rimokatoličkog slovenskog življa, posebno “Dal-
matinaca”, u Bačkoj bilo u 16. veku.

Odakle su Bunjevci stigli u Bačku
Odakle su Bunjevci stigli u Bačku nije, dakle, suvišno pitanje, ali
njihove seobe ne treba promatrati izvan ostalih pomicanja naroda
tokom 16. i 17. stoleća. Premda Bukinac piše da su prve vesti o
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seobama naroda iz doba Marijana Maravića, bosanskog biskupa,
treba jača iseljavanja iz starog zavičaja staviti u ranije doba, u
vreme koje se podudara sa “progonom Hrvata u Bosni”, a
označeno je novim zakonom u Bosanskom sandžakatu godine
1542. Zakon je posle ublažen, a izmenile su se i okolnosti nakon
poraza bosanskog beglebera Hasan-paše Predojevića kod Siska
1593.  Bila su to “žalosna i tužna vremena”,  po D. Mandiću, kada
se, prema izveštajima biskupa Franje Baličevića, zatim Pavla
Papića i Jure Neretvanina, broj porodica, odnosno kuća, znatno
smanjio u Olovu, Sutjeskoj, Visokom, Kreševu, Fojnici, Sarajevu
i dr. U razdoblju pak kad je Marijan Maravić počeo svoje biskup-
stvo, od 1645. pa u sledećih deset godina, iselilo se iz Bosanskog
kraljevstva u Ugarsku 2.000 porodica. Prema vestima iz onog
doba, svi su samostani u Bosni srušeni i napušteni, osim onog u
Olovu, redovnici su se razbežali kojekuda, biskup Maravić pobe-
gao je preko Drave na područje oko Balatona, a provincijal je sa
svojim većnicima boravio blizu Požege.
Biskup Matej Benlić bio je 1654. godine zatvoren u Temišvaru i
osuđen na smrt kao uhoda, ali se spasio golemim novcem i zala-
ganjem poznanika. U njegovom izveštaju, koji je poslat u Rim,
piše da se svuda (misli i na krajeve preko Save)  “čini pritisak,
pleni imovina, porezi, nameti i drugi jadi…”. Prilike su bile teške i
zbog toga franjevci su tražili sigurnija boravišta. Koliko je sveta
krenula sa  njima, nema pouzdanih podataka. 
Sredinom 17. stoleća, za vreme Bečkih ratova, seobe su bile
češće. Godine 1687. franjevci iz Rame iselili su se sa narodom u
Dalmaciju. Prema vestima D. Mandića, u Dalmaciju su otišli
takođe franjevci i narod iz Duvna. Samostan u Olovu je opstojao
neprekidno do 1703. godine, ali samo sa imenom (nomine tan-
tum), jer su 1687. godine franjevci potražili sigurnije prebivalište
preko Save (u Iloku, Villacho). Godine 1685. srušen je samostan
u Modriči, pa su redovnici sa mnoštvom naroda prešli u Slavoniju.
Središnji samostan Bosne Srebrne u Srebrnici zauzeli su Turci i
godine 1686. spalili. Jedan je redovnik krišom pobegao u Dal-
maciju, a drugi se sa austrijskom vojskom povukao u Ugarsku i u
Mohaču  je našao smeštaj, gde je posle utemeljio samostan. U
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nizu takvih podataka lako je primetiti da su franjevci zajedno sa
narodom tražili nova sedišta i boravišta izvan Bosne, najčešće u
Dalmaciji i u prekosavskim i prekodunavskim krajevima.
Pouzdane podatke o iseljenicima iz Bosne ostavio je Jakov
Tvrtković, gvardijan sutješkog samostana: Andrija Dubočanac
(Dubočac, Dubočak) izveo je 2.700 katolika iz Bosne, iz svoje
župe; Mihovil iz Velike (Velika) 2.300 svojih vernika; Ivan
Scoćanin 1.500 iz župe Majevac; Ilija Dubočac, Josip Rančanin
i Šimun iz Modriče izveli su 6.500 osoba (tamquam simplicissimas
oviculas); Grgur Sgošćanin iz svojih župa Seočanice i Zablaće
izveo je 4.500 osoba; Juraj Turbić u isto doba 5.300 osoba iz
župe Kazmadanja. Iz Tuzle je godine 1690. otišlo 3.000 katolika.
Neki pisci (na primer, B. Bukinac) misle da je u selidbama naroda
bila značajna 1697. godina, jer je tada bio poslednji pohod aus-
trijske vojske u Bosnu, a vojovda Eugen Savojski (Eugenius de
Sabaudia) na povratku poveo je mnoštvo ljudi sa sobom u
Prekosavlje. Prema M. V. Batiniću, prešlo je tada 40.000 katolika
sa franjevcima u krajeve preko Save. Pisci M. V. Batinić i Jelenić
spominju da je ukupno više od 100.000 katolika iz Bosne prešlo
u Slavoniju i onde se smestilo. J. Erdeljanović misli, da su ti iselje-
nici dospeli u Bačku nakon izgona Turaka, ali veruje da je sa fra-
njevcima došlo i nešto muhamedanaca (naš poturčeni svet).
Ištvan Ivanji objavio je sadržaj isprava Dvorskog ratnog veća u
Beču, gde je reč o Duji Markoviću i Juri Vidakoviću, koji su 9. jula
1687. godine molili bavarskog izbornog kneza, da ih preporuči
Ratnom veću. Oni su, naime, došli u ime doseljenika i žele se
nastaniti, ali mole nek im se dopusti sagraditi tri gradića, traže
opustele tvrđave i zemlje za 5.000 osoba koje su došle iz Turske.
Potrebna su im područja  kako bi se obradom zemlje mogli
prehraniti, a oni će služiti pod zapovedništvom nemačkog gene-
rala ili oficira i boriti se protiv neprijatelja. U septembru, oktobru i
novembru 1687. godine traže za sebe Suboticu, Segedin i Baju.
Nastanili su se u Kalači, Senti, Baji, Subotici, Somboru i u drugim
mestima. Jure Vidaković i Dujo Marković imenovani su kapeta-
nima. Jovan Erdeljanović dopušta mogućnost da su se doseljenici
1686. godine iz Slavonije preselili “preko Baranje u Bačku“. Tome

42 BAČKI BUNJEVCI



u prilog je i vest iz godine 1689. da vlada u Beču ne pomaže
narod u Bačkoj koji je domamljen iz Bosne, pa zbog neimaštine
propada.
O selidbama naroda u Bačku spominju se, dakle, Bosna, Herce-
govina, Dalmacija i Lika. No, koliko se moglo utvrditi istraživanjem
i uz pomoć mišljenja drugih pisaca, prodor Turaka na tlo Bosne
potaknuo je pomicanje žiteljstva, kako je to već spomenuto.
Raspravlja li se ili govori o Bunjevcima, treba imati na umu celinu,
davni zajednički zavičaj iz koga se krenulo.
Predaja među Bunjevcima koji su našli svoj konačni smeštaj u
Dalmaciji svedoči da je većina porodica, familija poreklom iz
Bosne (neznatno iz Hercegovine). Posebno to vredi za Sinjsku
krajinu (Sinj, Turjaci, Imotski, Muć i dr.),  Drniški kraj, deo Kninske
krajine, okolina Šibenika i  dr.
Bunjevci koji su do danas sačuvali svoja ognjišta u hrvatskom pri-
morju takođe imaju predaju da su begunci nakon pada Bosne pod
Turke, i to od Stoca, Počitelja, te iz ostalih mesta “glasovite Herce-
govine, kao na priliku od grada Livna“. I dok su se jedni rasuli po
Primorju (Jablanac, Krmpote, S. Juraj. Krivi Put i dr.) i po Velebitu,
drugi su doprli do Liča (Gorski kotar). Od te skupine manji deo
smestio se na područje jugozapadne Like (Lovinac, Pazarište,
Smiljnje i dr.).
Rasprava o tome zašto su Bunjevce u ispravama zvali Ilirima i
Dalmatincima ne sme mimoići činjenice na koje su upozorili R.
Simonović, N. Đ. Vukićević, E. Piko, M. Grbić, a posebno I. Milić.
Oni se slažu da je domovina Bunjevaca prije njihova dolaska u
Bačku bila delom u krajevima ispod Dinare, delom u zapadnoj
Bosni, a poglavito u dalmatinskoj Zagori. I. Ivanji misli da su
poreklom “sa granice Dalmacije”, a R. Lopašić da su došli iz se-
verne Dalmacije. Ivan Antunović ih često zove Dalmatincima i Ilir-
ima, dok D. Popović – Munjatović raspravlja o tome da Bunjevac
znači isto što i “Ilir ujedno isto što i Dalmatinac”,  ali u jednom od
svojih članaka tvrdi da su Bunjevci iz srednje Dalmacije. O selid-
bama iz Dalmacije govori i J. Erdeljanović (iz Imotskog, Sinja,
Zadvarja, Vrgorca i dr.).
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Zaključak
Prisutnost etnonima Bunjevac, u raznim njegovim varijantama,
koje nisu ništa manje slične od oblika Sarbi, Sjambi, Sorabi, Sirbi,
Sarmati, Senberi, Sirbuni, Sarbuni, Sabini, Srbini i sl.,  raspros-
tranjen je i kod ostalih Slovena. Kod Slovaka i Mađara postoji
prezime Bunjik, kod Ukrajinaca i Rusa Bunjin, kod Poljaka selo
Bunjevice, kod Srba: Bunjevac, Bunjevčević, Bunijevčević, kod
Kelta Bun i sl.
Ako se uzme u obzir menjanje samoglasnika tokom istorijskog
korišćenja korenitog pojma bhun, sanskritski registrovanog (kod
Srba, Srbinda), imamo  sledeće oblike toga pojma: buni, bun,
bunja, bulini, boulini, banja, bon, boni, Bunjevci, Sarbuni, Sabuni,
Dobuni, Sabini, bunika, Buna, ban, pan. Ako se analizira spajanje
reči, kao što je to često slučaj sa naseljima: Kragujevac, Kruše-
vac, Požarevac, Milanovac i sl., koje su nastale iz dva pojma: na
primer,  kraguj je ptica grabljivica, a na staroslovenskom je  vas
ili ves – naselje. Bunjevac bi onda bilo mesto naseljeno Bunima
ili mesto karakteristično sa bunjama, nastambama posebnog ob-
lika, a takve nastambe su u složenijem obliku pravili Buni,
odnosno Bulini, tj. Bilini, što su u stvari Pelazgi, Pelasti, Belasti,
beli ili bili narodi.
Imajući ovo u vidu, mišljenje trojke: Brkić, Munjatović, Budanović
može biti da baš nije tako fantastično, naprotiv, ono izgleda dobro
osnovano. Dalja ispitivanja i rad istraživača će pokazati da li su
ove tri ličnosti ušle u trag postanka naziva  “Bunjevac“, ili nisu, ali
što oni taj narod koji ovo ime nosi vide u velikoj davnini kao
posebnu etničku zajednicu, to izgleda verovatnim. Ovaj nazor
jasno je izražen i kod Đ. P. Munjatovića, dok je Antunović u
raspravi dosledno govorio o trako-ilirskom poreklu Bunjevaca i
da se taj naziv jedino na njima zadržao. 
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Zvonko Stantić
PORODIČNE  ZADRUGE  KOD BUNJEVACA OD  XVII  DO
XX  VIKA

Apstrakt:  Politikološki i sociološki pristup porodičnoj zadrugi, za-
htiva traganje za opštim i posebnim društvenim determinantama,
koje su uticale  na njihov nastanak, opstajanje, prilagođavanje is-
torijskim  i ekonomskim pritiscima, kao i na njihovo postupno nes-
tajanje. U ovom radu porodična zadruga se ne posmatra primarno
kao istorijska pojava, već se na mikro nivou analizira karakter
privređivanja, tip odlučivanja, srodnički sistem, odnos zadruge
prema široj društvenoj sredini. Posmatraju se porodične zadruge
Bunjevaca, sa nijansama stvarne kompleksnosti i nekonfliktnosti
korporativnih srodničkih grupa. Glavna odlika posmatranih
zadruga je ortodoksni starešina porodice, koji je poštovan od svih,
suprotno analognim zaključcima nekih površnih  istaživanja  koja
ga vide kao tiranina. Ne zato što se nekretnine vode na njegovo
ime, što je kasa sa gotovinom u njegovim  rukama, već je taj tradi-
cionalni tip organizacije jake porodice sa više odraslih muškaraca
prihvaćen zbog svisti ukućana da je to bio praktični uslov  odbrane
imetka u staroj postojbini, dugo vrimena u graničarskom  periodu
i revolucionarnim priviranjima u Ugar-skoj. U bačkim uslovima,
sa karakterističnim  ogromnim  posedima, kilometrima udaljenim
jednih od drugih, bio je to uslov i da se ozbiljno ekonomiše sa
oruđima za rad i radnom  snagom. Dok su postojali politički i
društveni uslovi  za opstanak porodičnih  zajednica, bački Bun-
jevci su bili većinom  vrlo bogati ljudi, što su mogli posvidočiti i
svojim skupocinim  narodnim  nošnjama. Na različite pravne
načine, od  Matije Rudića do komesara Gludovica 1787. godine,
zbog dila duga Subotice prema carskoj  kasi za status slobodnog
kraljevskog grada, 20.000 forinti za isto kreditoru E. Volčeku iz
Beča, do socijalističkih kolektivizacija  posli Drugog svitskog rata,
Bunjevci su sukcesivno ekonomski slabili.   
Ključne riči: porodične zadruge, zajedničko domaćinstvo, Bačka,
Austrougarska.



Uvod 

Ova tema pobudila je naučno interesovanje domaćih i stranih au-
tora naročito u XIX viku, u vrime postepenog nestajanja
porodičnih zadruga i posida iz vrimena feudalnog uređenja. Među
stranim autorima nalazimo engleski “community” i zanimljiv naziv
“joint-family”, latinski “communion”, francuski “communaute de
famille”, što sve zvuči vrlo slično, ali i dva nemačka naziva “Haus-
gennossenschaft” i slično “Hausgemeischaft”. U radu se posma-
tra širi društveni prostor i njegove karakteristike, zatim, karakter
unutarporodičnih odnosa, način privređivanja, srodnički sistem,
vlasnički sistem, načini raspodile obaveza i ovlašćenja i, na kraju,
odnosi zadruge prema drugim zadrugama, prema atomskim
porodicama srodnika i odnos prema državi i njenim prije svega
poreskim  i vojnim  organima.  

1. Teorijski osnovi istraživanja porodičnih zadruga

U najvećem broju radova, autori su se bavili opisom zadruga,
odriđivanjem vrimena i načina njihovog nastanka, kao i njihovom
strukturom. 
Vuk Karadžić prvi je kod nas pisao na ovu temu, ukazavši na njen
demokratski karakter i zabeležio slideće: “Po triestero čeljadi
slušao sam da se nalazi u Srbiji u jednoj kući, o Božiću i krsnom
imenu i kad koga žene, sastanu se svi u kući, a onako žive po
planini i po polju, a starješina ponajviše u mlinu.”1

Aleksa S. Jovanović je u svojoj evolucionoj shemi društvenog
razvoja porodičnu zadrugu fundirao na ljubavi i moralnoj zavis-
nosti. “To je opšta osobina sviju naroda u patrijarhalnom dobu nji-
hovog razvitka, ali je najsavršeniji oblik kod Slovena.” Zaključio
je da je zadruga ostala ista uprkos uticaju turske vlasti i zapadne
kulture. Na drugom mistu ističe da su Turci porez naplaćivali tako
da spričavaju grupisanje u prividne zadruge.2
_______________

1 Nada Novaković, „Teorije o nastanku i strukturi porodičnih  zadruga“, Beograd  2005,  st.108.
2 Isto, st.108.
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Valtazar Bogišić je najčešće porodičnu zadrugu istraživao kod
Srba i Hrvata, pri tom ističući da je najvažnija karakteristika te
seoske porodice nije njena brojnost, već prije svega tip svojine i
karakter odnosa u njoj. U kasnijim radovima Valtazar Bogišić se
interesovao i za porodične zadruge u Crnoj Gori, Albaniji i Herce-
govini. Značajno je njegovo suprotstavljanje zadruge kod Srba i
Hrvata sa gradskom i muslimanskom porodicom. Za njega u
“varoši” nisu postojale zadruge, već patrijarhalne porodice.3

Franjo Rački je zadružni oblik porodice pripisao svim Slovenima.
To je “ne samo srodstvena nego i imovinska zajednica”, a
“najčvršća veza svih žitelja ove zajednice bijaše zajednička imo-
vina njihova”. U zadruzi ravnopravno odlučuju i muški i ženski
članovi. Na čelu je starešina. To prastaro plemensko uređenje
održalo se tokom XIX vika jedino u Crnoj Gori. Ovo svakako nije
tačno, što ćemo viditi kasnije na primerima bačkih  Bunjevaca.4

Jovan Cvijić je u svojim istraživanjima proučavao, između ostalog,
kulturne pojaseve i psihičke tipove ličnosti na Balkanu. Za njega
zadruga je “ustanova Južnih Slovena”, na Balkanu je nije bilo kod
Grka, Turaka i Cincara. Održala se do kraja XIX i početka XX vika.5

Tumačeći nastanak porodičnih zadruga Milovan Gavazzi iđe dalje
u prošlost, navodeći etnološke podatke iz perioda V do X vika o
porodičnim prostorijama pronađenim u Poljskoj i Rusiji. Posebno
je istakao nalazišta iz Pskova u Rusiji, 70 km od granice sa Es-
tonijom, u kome su nađeni tragovi porodičnih prostorija veličine
40x100 m. U tome, se smatra on, vide dokazi postojanja
porodičnih zadruga.6

Karel Kadlec je zadrugu smatrao oblikom porodice svih Slovena.
Specifičnost njegovog pravničko-istorijskog gledišta je, da je za
njega zadruga “pravno lice”. Ona je “ustanova čistih agrarnih, a
time i konzervativnih naroda, a takvima su skroz na skroz bili
Sloveni”.7
_______________

3 Isto, str. 110.
4 Isto, str. 110. 
5 Isto.
6 Isto str. 116.
7 Isto str. 116.
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Stojan Novaković je odbacio sve teorijske argumente i empirijske
dokaze o postojanju zadruga prije sridnjeg vika, preciznije ne prije
XIV vika. On razlikuje “stare” i zadruge sa kraja XIX vika, nasta-
janje vezuje za vlastelinsko-poreski sistem priuzet od Vizantije.8

Ivan Strohal je u svojim radovima više odredio nastanak, strukturu
i nestajanje porodične zadruge od prithodnih autora. Proučavao
je zadrugu u Vojnoj Krajini, ali je kao pravnik proširivao svoje
zaključivanje i uopštavanja i na druga područja, u kojima su živili
Sloveni. Koristio je termine “zadruga”, “zadružno pravo” i “pravna
osoba”. Najvažniji stav Strohala je o vrimenu nastanka porodične
zadruge u feudalizmu i paralelnom raspadu feudalizma i
porodične zadruge. Ona pridstavlja zajednicu udruženih ravno-
pravnih porodica. Članovi zadruge imaju zajedničku imovinu, na
kojoj zajednički rade i zajednički troše, nakon što plate obaveze
feudalcu. Proizvodnja je naturalna, a podila rada nedovoljno razvi-
jena. Muški članovi su ravnopravni, a žene ne. Porodična zadruga
nastala je nakon patrijarhalne porodice.9

Fridrih Engels kaže: “Ona [porodična zadruga – prim. Z. S.]
obuhvaća više generacija potomaka jednog oca, s njihovim že-
nama, koji svi zajedno žive na jednom imanju, zajednički obrađuju
svoja polja, hrane se i odijevaju iz zajedničkih zaliha i raspolažu
viškom prihoda. Zajednica je pod vrhovnom upravom domaćina,
koji je njen predstavnik prema vani, smije prodavati manje pred-
mete, vodi blagajnu i odgovara za nju, kao i za pravičan tok
poslova. Njega biraju i on nipošto ne mora biti najstariji.”10

Špiro Kulišić je zapazio da se u “Dubrovačkom statutu” spominje
zadruga kao zajednica braće. Za njenu suštinu navodio je
demokratičnost.11

Oleg Mandić smatra da  je za porodičnu zajednicu karakteristično
da se bračni odnosi formiraju po rođenju ili priženjenjem. Posebno
ističe demokratičnost zadruga. Za razliku od toga, navodi primere
_______________
8 Isto str. 118.
9 Isto str. 119.
10 Isto str. 120.
11 Isto str. 122.
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iz Rusije i Kine, u kojima je otac imao neprikosnovenu moć nad
imovinom i članovima porodice.12

Milenko Filipović razlikovao je kognatske (srodničke) i akognatske
(nesrodničke) zadruge. Navodi kao bitne osobine ekonomske i
društvene uzroke, solidarnost, humane obzire članova i nasto-
janje da se očuva loza.13

Vasilije Popović smatra da porodična zadruga pristavlja opštu po-
javu koju pomažu “opšte prilike i priroda”. Zadruga nije nastala
kao poslidica dilovanja poresko-finansijske politike u feudalizmu.14

Emil Sicard je jedan od najpoznatijih stranih autora koji se bavio
porodičnim zadrugama. On iznosi jedan konzervativan stav: “...da
je porodična zadruga mogla nastati samo ondje gdje postoji
slavenska rasna podloga, koju su rasni običaji u većoj ili manjoj
mjeri mogli prilagoditi, koju su mogli i nakaziti, ali u  kojoj uvijek
ostaje stari društveni kostur, čija je materija, a u isto vrijeme
zglobovi bila zadruga”. Dalje, on zaključuje da je to “u načelu
poljoprivredno udruženje čiji članovi, vezani srodničkim odnosima,
eksploatišu zajednička dobra”.15

2. Prvi spomeni porodičnih zadruga kod Bunjevaca

Najstariji zapis o porodičnim zadrugama koji bi mogao imati veze
sa Bunjevcima, pošto je u seobi iz 1621–1622. godine, glavnina
nas došla iz Dubrovnika i okoline (in Ragusa et Ragusa stantum),
kako je to već spomenuto još u “Dubrovačkom statutu” iz 1272.
godine,16 kao zajednica braće. O zadružnom životu Bunjevaca
piso je biskup Ivan Antunović, u svom obimnom dilu “Bog s’
Čoviekom”,17 u kojem kaže: “Razmatrao ti čovieka u pogledu
ćudorednom, tvarnom il političkom, svagdi ćeš naći, da je za njeg
_______________
12 Isto str. 123.
13 Isto str. 123.
14 Isto str. 126.
15 Isto str. 126
16 Statut grada Dubrovnika 1272, prev. Mate Križman i Josip Kolanović. Dubrovnik: His-
torijski arhiv Dubrovnik, 1990.
17 Ivan Antunović, “Bog s čoviekom na zemlji“ (Vac, 1879).
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koristnije, ako u zadrugi što dulje obstoji. Zadrugu triba smatrat
kao vrilo građanskog žića svakog čovieka, u pogledu duševnom
i tvarnom. Kako se glede ovog trostručnog stanja izvije čoviek u
zadrugi, takim po najviše ostaje cilog svojeg života. Zadruga je
dakle ogledalo, u kom se zrca ćudoredan, i gospodarski život
svakog čovieka.” Po Ivanu Antunoviću, “zadružni život jača famil-
iju jer je privredno utemeljena na kršćanskim kripostima, a taka
je familija osnovna snaga društva, države”. Zato se on zalago da
zadruga što dulje opstane, “jer što se prija raspada ona umanjuje
tvarnu snagu domovine, a i kriepostne sile crkve umanjavaju”.
Terminološki, teško je utvrditi u periodu XVII, XVIII i XIX vika, na
bazi podnetih molbi i žalbi, koje su najbolji i najraznovrsniji validni
pismeni dokaz o postojanju porodičnih zadruga, koje su sve riči
Bunjevci koristili za porodične zadruge, s obzirom da su ovi doku-
menti podnošeni, sem nikoliko, na nemačkom i mađarskom
jeziku, a po pravilu na latinskom jeziku. Prva gramatikalna gim-
nazija na ovim prostorima, osnovana je u Subotici 1747.  godine,
tako da je svaka jača bunjevačka familija imala pismene članove,
koji su nastavu odslušali većim dilom na latinskom jeziku, pa su
ga obično dobro poznavali. Od tih dokumenata možemo izdvojiti
jedan broj, iz kojih pripoznajemo porodične zadruge Bunjevaca,
vrime, brojnost članova, imetak u zemlji i stoki, nevolje, lokaciju
baštine.  
Grgo Vuković 25. maja 1788. godine moli kraljevsku komisiju da
mu dodili 50 jutara zemlje na jednoj gradskoj pustari i 15 jutara
pored grada, navodeći između ostalog, da njegova familija broji
22 člana, od kojih su petorica oženjena (…domesticis familis nu-
mero 22 provisus, quarum 5 uxoratae). On još navodi  i to da je
imao 74 jutra zemlje, ali mu je sve oduzeto.18

Rođena braća (carnales fratres) Franjo, Jakov, Mihajlo i Josip
Milanković pridali su 3 molbe: 
U prvoj molbi, od 15. maja 1787. godine, pridatoj još komesaru
Irmenjiju, prithodniku komesara Gludovica, mole da im se vrati
posid od 226 i1/8 jutara zemlje od davnine u njevom vlasništvu, 
_______________

18 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac (1788–1790) br. 11,
F, 240/1787.
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koji je sada pridat strancu nepoznatog imena, navodeći između
ostalog “da potpisani pored 10 služinčadi zajedno žive na istom
kruvu sa 30 članova familije (…cum infrascripti in uno pane cum
30 animabus familiae praeter 10 personarum famulitium convi-
verent).19

U drugoj molbi, od 21. maja 1789. godine, Franjo Milanković sa
3 oženjena brata u zajedničkom domaćinstvu sa 35 članova (…
cum 4 uxoratis fratribus in indivise statu constitutus ac 35 domes-
ticae familiae capitibus) moli komesara Gludovica da mu vrati
posid  koji mu je oduzo komesar Rudić.20

U trećoj molbi “rođena i nepodiljena braća” (germani et indivisi
fratres) Franjo, Jakov, Mihajlo i Josip Milanković, 18. marta 1790.
godine mole komesara Gludovica da im dodili 40 jutara slobodne
zemlje pored njevog posida na pustari Verušić, navodeći da bi u
slučaju podile svakom od njih doteklo primalo zemlje, da bi s
obzirom na broj članova familije i na poljoprivrednu opremu mogli
da obrade i 500 jutara, te bi spadali u II klasu građana, zatim da
je tražena zemlja samo njima podesna za obradu zbog svoje ve-
like širine i da su javne terete snosili njevi prici za vrime ratova i
oni ih sada virno nose.21

Ivan, Martin, Mihajlo i Tomo Crnković mole komesara Gludovica
da im ostavi 33 jutra zemlje pronađene kao višak na njevom
posidu i da im dodili još 100 jutara zemlje na bilo kom mistu, jer
kako oni navode “…brojimo 40 glava u zajedničkoj našoj kući (…
nos quidem in domo nostra comuni 40 capita numeramus…).22

Na poleđini njeve molbe komesar Gludovac svojeručno je napiso
da višak od 33 jutra triba oduzeti na osnovu uputstva, ali se priz-
naje brojnost ove familije i da ako se digod nađe slobodne zemlje,
triba uzeti u obzir.
_______________

19 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac (1782–1788) br.
aec, A, 44. 
20 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac (1788–1790) br. 11,
G, 262/1789. 
21 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790) br.
11, G, 321/1790. 
22 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790) br.
11, K, 444/1790.
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Braća Bašić navode u svojoj molbi, da su još u komorsko vrime
na pustari Verušić od Andrije Cvijanova kupili 40 jutara zemlje,
zajedno sa salašem, za 450 forinti.23

Grgo Mamužić sa 2 oženjena sina i trećim za ženidbu, sa do-
voljnim brojom konja i radnih volova, podno je molbu komisiji da
mu dodili zemlje u srazmiri sa njegovim mogućnostima nošenja
javnih tereta.24

Damjan Dulić moli komisiju da mu dodili još neotkupljeni dio
zemlje Josipa Mamužića na pustari Žednik, pored posida Pavla
Berkića, navodeći da živi u zajedničkom domaćinstvu sa 4 brata,
te im sadašnji posid od 270 jutara nije dovoljan, ali ako bude
dobio traženi dilić zemlje, sa zemljom koju sada posiduje, kako-
god će moći da opstane.
Ivan Perčić iz Subotice, koji je platio otkupninu za 5 jutara zemlje
na Palićkim Ugarnicama, a dobio je samo 2 jutra, moli da mu se
dodili još 3 jutra na istom potesu, čija je dioba u toku, jer mu 50
jutara koje posiduje nije dovoljno, s obzirom  na brojnost familije,
od čega je čak 15 muških članova.25

Ivan, Martin, Mihajlo i Tomo Crnković mole komesara Gludovica
da im ostavi 33 jutra zemlje pronađene kao višak na njevom
posidu i da im dodili još 100 jutara zemlje na bilo kom mistu, jer
kako oni navode: ”…brojimo 40 glava u zajedničkoj našoj kući (…
nos quidem in domo nostra comuni 40 capita numeramus…).26 A
na poleđini molbe braće Crnković komesar Gludovac svojeručno
je naveo: ”Supernatantia 33 jugerorum vigore instructionis debere
suplicanti adimi, verum agnoscitur familiae numerositas, si alibi
vacantia enata fuerit, ratio eiusdem habebitur J. Gludovac  m.p.”,
što je ritko činio – da višak od 33 jutra triba oduzeti na osnovu up-
utstva, ali priznaje se brojnost ove familije i da to ako se digod
nađe slobodne zemlje triba uzeti u obzir.
_______________

23 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790) br.
11,G, 291/1789.
24 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790) br.
11, D, 110/1789.
25 Istorijski arhiv Subotica, Kraljevski komesar J. Gludovac  (1788–1790), br. 11, A
5/1788.
26 Isto, br. 11. K, 444/1790. 
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Stipan Peić Tukuljčev koji je imao 70 jutara zemlje na pustari
Šebešić, molio je komesara Gludovica da mu dodili još 50 jutara
zemlje, navodeći da ima još 2 oženjena sina i tušta unuka sa ko-
jima živi, te im je njevih 70 jutara nedovoljno.27

Franjo Gabrić, sa 74 i ¼ jutara zemlje na pustari Verušić, moli
Kraljevsku komisiju da mu dodili još 60 jutara, navodeći da ima 2
sina i tušta unuka sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu.28

Jakov Vojnić Babianov moli da mu se dodili 60 jutara zemlje na
jednoj od gradskih pustara, navodeći da ima tušta oženjenih
sinova, ali i da nema obradive zemlje.29

Ilija i Matija Cvijanović sa ukupno 6 njevih sinova, mole da im se
zemlja dodili u srazmiri sa njevom brojnošću i sposobnošću za
rad i opremom koju posiduju.30

Ivan Alasović moli Kraljevsku komisiju da mu dodili 50 jutara slo-
bodne zemlje. U svoj prilog navodi da ima 3 sina sa kojima živi u
zajedničkom domaćinstvu, da već 9 godina radi tuđu zemlju pod
teškim zakupom, a raspolaže sa dovoljno stoke za snošenje
javnih tereta.31

Matko Vojnić sa 2 oženjena sina, u zajedničkom domaćinstvu sa
bratom koji ima takođe 2 oženjena sina, moli da mu se dodili još
100 jutara slobodne zemlje, pošto 150 jutara koje imaju u vlas-
ništvu, nije dovoljno za tako veliku porodicu.32

Benedikt Vujković moli da mu se dodili 250 jutara salaške zemlje,
navodeći da ima 5 sinova u istom domaćinstvu, sa kojima
obrađuje svojih 140 jutara, pa neće imati dovoljno zemlje za njevo
naslidstvo.33
_______________

27 Istorijski arhiv Subotica, Kraljevski komesar J. Gludovac  (1788–1790), br. 11, C
74/1790.
28 Istorijski arhiv Subotica, Kraljevski komesar J. Gludovac  (1788–1790), br. 11, C
5/1789. 
29 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar J. Gludovac  (1788–1790), br. 11, C
11/1789.
30 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar J. Gludovac  (1788–1790), br. 11, D
105/1789.
31 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar J. Gludovac  (1788–1790), br. 11, D
108/1789.
32 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar J. Gludovac  (1788–1790) br.11, 
D, 139/1789.
33 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar J.  Gludovac  (1788–1790) br.11, D,
142/1790.
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Franjo Peić, kojem je komesar Gludovac dodilio zemlju na pustari
Šebešić, moli ga da mu s obzirom da živi sa još 5 sinova, dodili
još zemlje.34

Joso Stipić, pozivajući se na svoju veliku porodicu, sa kojom živi
u zajedničkom domaćinstvu, moli Kraljevsku komisiju da mu,
pored njegovih 50 jutara, dodili još 250 jutara zemlje, navodeći
da je još od Rudićeve komisije tražio zemlju ali je nije dobio, te
su bili primorani da se kolonizuju u Bajmoku i podvrgnu urbarijal-
nim obavezama, kao i da sada raspolaže sa 18 zaprežnih volova,
50 grla rogate marve, 40 konja za vuču, 1000 i više ovaca, kućom
u gradu, vinogradom, suvim mlinom i kazanom za pečenje rakije,
a sposoban je da snosi sve javne terete.35

3. Glavni uzroci velikog propadanja bunjevačkih porodičnih
zadruga u XVIII viku

Pored ogromnih imanja koja su Bunjevci imali u Bačkoj, XVIII vik
bio je i vik kada su ta imanja administrativnim mirama uništavana,
a time i porodične zadruge koje su na tim imanjima gazdovale.
Namesničko viće je 11. marta 1771. godine pozvalo županije da
potpomognu imovinsku podilu između članova porodičnih zajed-
nica. Početak propadanja mnogih zadruga krajem XVIII vika
uslovljen je bio, pored ove inicijative Namisničkog veća, i dugom
koji je slobodni kraljevski grad Subotica imao prema carskoj kasi,
upravo za taj status. Carskom diplomom od 22. januara 1779. go-
dine, komorskoj varoši Subotica, pod imenom Sent Marija, dodi-
ljen je status slobodnog kraljevskog grada pod imenom Maria
Theresiopolis ili Maria Theresiastadt. Na osnovu 4. tačke carske
diplome, grad je postao vični vlasnik ogromnog atara za cenu od
266.666 forinti i 40 krajcara, što je grad bio obavezan da uplati u
erarsku blagajnu u jednakim ratama, u roku od 6 godina, sa 4,5%
kamate, počev od 4. marta 1779. godine. Pošto je gradski Mag-
istrat krajem te fiskalne godine imao zbog velikih troškova 
_______________

34 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar J.  Gludovac  (1788–1790) br.11, D,
144/1790.
35 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790)  br.
11, K, 455/1789.
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proslave novog statusa svega 8 dinara, priostalo je da se oslone
na svoj veliki atar, prodajom atarske zemlje za namirenje duga.
Senatori Albe i Grgo Kopunović (inače Bunjevci – austrijski
plemići) sa zakletnikom Stevanom Andortom dobili su zadatak da
organizuju premer atara Subotice. Prema sumarnom prigledu koji
su napravili, grad je u unutrašnjosti raspolago parcelama od
635.810 kv.hv. kućišta, 14.867, 49 motika vinograda i 54,55 jutara
bašče. U vangradskom (pustarskom) okruženju, raspolago je sa
52.465 jutara zemlje I klase, 21.742 jutra zemlje II klase i 100 ju-
tara III klase. Da bi se iz ovog zemljišnog fonda namirile obaveze
otkupnine statusa prema carskoj kasi, od spomenutih 266.666
forinti, na 1 kv.hv. kućišta razrizano je 6 forinti, na 1 motiku
vinograda razrizana je 1 forinta, na jutro bašče razrizano je 4
forinte, na jutro zemlje I klase razrizano je isto 4 forinte, na jutro
zemlje II klase 3,5 forinte, a na zemlju III klase 3 forinte, što je
ukupno iznosilo  339.493 forinte, dakle više od neophodnog za
stvarni otkup statusa slobodnog kraljevskog grada, ko i za ugov-
orene kamate, odnosno za likvidaciju još nikih dugova čije se
dospiće približavalo. Krajišnici kakvi su bili Bunjevci i Srbi, koji su
u daleko najvećem procentu bili vlasnici zemlje, nisu bili naviknuti
da plaćaju porez. Oni su se borili uvik za cara, a on ih je osloba-
đao poreskih obaveza, dajući im povlašteni vojni status. Mnogi
su računali da će i u postgraničarskom i postkomorskom vrimenu
biti po starom, da će njim se isplatiti čekanje. Ugarska komora,
smištena još u Bratislavi (Požunu), nakon 3 godine nezado-
voljstva izmirenjem duga, 18. marta 1782. uputila je Magistratu
grada Subotice dopis kojim ga obavištava na nemačkom jeziku,
da je dvorski savitnik i administrator komorskih dobara u Somboru
Mihajlo Irmenji upućen radi istrage i prosvite u Suboticu (zu Folge
allerhöchstein Auftrages), ali je glavni razlog bio izmirenje
obaveza. Bivši graničari bili su u docnji za 63.000 forinti, računa-
jući samo za dospile obaveze. Uz instrukcije Namisničkog veća
od 25. oktobra 1785. godine, administrator Irmenji, nakon 3 mi-
seca ispitivanja uzroka, 10. februara 1786. godine traži pismenim
putom od Magistrata da se metodom egzekucije izvrši naplata
erarskog novca, a ako vlasnici nemaju žita, „da se od njih oduzme
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zemlja i da se putem licitacije proda onima koji više nude“.36 Ra-
dost zbog dobijanja statusa i privilegija slobodnog kraljevskog
grada bila je kratkotrajna, došlo je do oduzimanja velikih posida
za mali neisplaćeni dug, o čemu mnogi nisu bili obavišteni. Mnoge
jake porodične zadruge tom mirom nepravedno su protirane sa
svojih starih posida. Graničari više nisu imali oružje da se brane
od mutnih radnji koje su u velikoj miri uslidile. Najviše se trudio
da se obogati („sad jel nikad“) Matija Rudić, zahvaljujući svom po-
ložaju sekretara kraljevskog komesara Bahoa, u saradnji sa svo-
jim zetom Leopoldom Kovačom, inženjerom i senatorom, što je
bila savršena kombinacija ovlaštenja i položaja. Namisničko veće
nakon žalbi 4 bunjevačka plemića, 4 člana Zaklete opštine i 14
jačih oštećenih familija, šalje u Suboticu novog komesara, komor-
skog savitnika Jožefa Gludovca, da sredi prilike. Ubrzo dobija na-
pismeno, uglavnom na latinskom jeziku, oko 400 žalbi na
nepravedno oduzetu zemlju. Te su žalbe izvanredan majdan za
obimnije izučavanje položaja poljoprivrednih gazdinstava krajem
XVIII vika, zatim porodičnih odnosa kod Bunjevaca i Srba, a po-
gotovo za izučavanje oštećenih bunjevačkih porodičnih zadruga,
koje su pokušale molbom povratiti izgubljeno. 

4. Žalbe Bunjevaca na rešenja o oduzimanju zemlje i gaz-
dinstava

Grgo Vuković 25. maja 1788. godine moli kraljevsku komisiju da
mu dodili 50 jutara zemlje na jednoj gradskoj pustari i 15 jutara
pored grada, navodeći da njegova familija broji 22 člana, od kojih
su petorica oženjena (domesticis familis numero 22 provisus,
quarum 5 uxoratae sunt). Navodi da je imao 74 jutra zemlje, koja
mu  je u cilosti oduzeta.37

Braća Nikola, Josip i Marko Mamužić, koji žive u zajedničkom
domaćinstvu, protirani su sa svojih posida već 3 puta.38

_______________
36 Istorijski arhiv Subotica, Kraljevski komesar Irmenji, br. 84, A, 2/1786.
37 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar  J. Gludovac  (1788–1790), br. 11, A
20/1789.
38 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac (1788–1790.) br.
11, I, 423/1788.
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Zanimljivo je šta rođena braća (germani fratres) Todor, Jakob,
Isak i Avram Aracki, Srbi po nacionalnosti, navode u svojoj molbi,
a što otkriva deo taktike pri oduzimanju zemlje. Oni 16. aprila
1790. godine mole komisiju da im potvrdi vlasništvo posida od 34
jutra na pustari Žednik, koju im je oduzela Rudićeva komisija, a
oni posid nisu napuštili jer im novac nije bio primljen.39

Franjo, Jakov, Mihajlo i Josip Milanković, rođena braća (carnales
fratres), pridali su 3 molbe:
Prva molba pridata je 15. maja 1787. godine još komesaru Irme-
njiju, a u njoj mole da im se vrati posid od 226 1/8 jutara zemlje
od davnine u njevom vlasništvu, koji je sada pridat strancu nepoz-
natog imena, navodeći između ostalog “da potpisani pored 10
služinčadi zajedno žive na istom kruvu, sa 30 članova porodice
(cum infrascripti in uno pane cum 30 animabus familiae praeter
10 personarum famulitim conviverent).40

Druga molba pridata je 21. maja 1789. godine, a u njoj Franjo
Milanković sa 3 oženjena brata u zajedničkom domaćinstvu i 35
članova domaćinstva (cum 4 uxoratis fratribus in idivise statu con-
stitutus ac 35 domesticae familiae capitibus…) moli komesara
Gludovca da mu vrati posid koji mu je oduzo komesar Rudić.41

Treća molba predata je 18. marta 1790. godine, a u njoj “rođena
i nepodiljena braća” (germani et indivisi fratres) Franjo, Jakov, Mi-
hajlo i Josip Milanković mole komesara Gludovca da im dodili 40
jutara slobodne zemlje pored njevog posida na pustari Verušić,
navodeći da bi u slučaju podile svakom od njih doteklo primalo
zemlje, da bi s obzirom na broj članova familije i poljoprivrednu
opremu mogli da obrade 500 jutara, te bi spadali u drugu klasu
građana. Smatraju da je tražena zemlja samo njima podesna za
obradu zbog svoje velike širine i da su javne terete snosili njevi
preci za vrime rata i oni ih sada virno snose.42

_______________
39 Isto, br. 11, X, 358/1790.
40 Istorijski arhiv Subotica, Kraljevski komesar  Irmenji (1782–1788), br. 11, A 44/1789.
41 Istorijski arhiv Subotica, Kraljevski komesar J. Gludovac (1788–1790), br. 11, G
262/1789.
42 Istorijski arhiv Subotica, Kraljevski komesar J. Gludovac (1788–1790), br. 11, G
262/1789.
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Stipan Peić, kome je Rudićeva komisija oduzela 85 jutara na pus-
tari Vamtelek (Pavlovac) i pridala ih bunjevačkom plemiću Jakovu
Antunoviću, ostavivši Peiću 42 ½ jutra, od kojih sa 34 člana
porodice ne može da opstane (…ex quo in 42 ½ jugerorum ter-
reno cum 34 domesticis familiis subsistere nequiret…) moli Kra-
ljevsku komisiju da mu prema veličini njegove familije dodili još
zemlje.43

Pajo Merković, zvani Čelatov, u zajedničkom domaćinstvu sa 5
oženjenih sinova, kome je oduzet čitav posid od 40 jutara na pus-
tari Vamtelek, moli Kraljevsku komisiju da mu dodili 72 jutra
zemlje.44

Stipan Peić, kome je Rudićeva komisija oduzela 85 jutara na pus-
tari Vamtelek (Pavlovac) i pridala ih plemiću Jakovu Antunoviću,
a ostavila mu 42 i ½ jutra, od kojih sa 34 člana familije ne može
da opstane (…ex quo in 42 ½ jugerorum terreno cum 34 domes-
ticis familis subsistere neqiret…), moli Kraljevsku komisiju da mu
prema veličini njegove familije dodili još zemlje.45

Nikola Pećerić, kome je posid na Verušiću potvrđen još od kome-
sara Irmenjija, ali oduzet od strane komesara Rudića, koji je
Pećerića zlostavljao i uhapsio, moli komisiju da mu vrati ovaj
posid, ujedno da ga ostavi na sadašnjem imanju na Žedniku,
pozivajući se na svoje mnogobrojne ukućane.46

Plemići Jakov i Andrija Neorčić posidovali su od davnina imanje
od 123 jutra na pustari Vamtelek, od kojeg im je Rudićeva
komisija oduzela 70 jutara i pridala trgovcu Jovanu Živanoviću,
iako su prije isteka roka za uplatu pokušali isplatiti otkupninu, ali
im komisija iz nepoznatih razloga nije htila prihvatiti uplatu. Ime-
novani, pozivajući se na svoje sedamnaestoro dice, mole kome-
sara Gludovca da im vrati pomenutih 70 jutara zemlje.47

_______________
43 Isto, br. 11, A, 31/1769. 
44 Istorijski arhiv Subotica, Kraljevski komesar  J. Gludovac  (1788–1790), br. 11, A
25/1789.
45 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar J. Gludovac  (1788–1790), br.11, A,
31/1789.
46 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar J. Gludovac  (1788–1790), br.11, E,
154/1789.
47 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790), br.
11, E, 167/1788.
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Porodica braće Stipana i Damjana Temunovića posidovala je od
davnina na pustari Vamtelek imanje od 26 jutara zemlje, koje im
je Rudićeva komisija oduzela i pridala trgovcu Jovanu Živanoviću,
navode da njev posid nije pridat jednome od starih i zaslužnih
građana, već trgovcu koji je zemlju oma prodao Nikoli Bačliji po
cini od 6 forinti za jutro zemlje, što je za forintu priko dozvoljene
cine, a da povrh toga nikada nije snosio odgovarajuće javne
terete kao što oni jesu.48

Spomenuti kupac Temunovićeve zemlje Nikola Bačlija moli kome-
sara Gludovca, da mu vrati posid koji mu je Rudićeva komisija
oduzela i pridala trgovcu Jovanu Milosavljeviću, koji ga je oma
prodao za 6 forinti po jutru.49

Antun Pančić iz Bajmoka moli komesara Gludovca da mu vrati 6
jutara oranice, navodeći između ostalog da mu domaćinstvo broji
15 članova i da posiduje 12 volova za vuču, 17 grla rogate stoke,
40 ovaca i 12 konja.50

Franjo, Jakov, Mihajlo i Josip Milanković, koji vode zajedničko
domaćinstvo, mole komesara Gludovca da im ostavi zemlju
oduzetu od komesara Rudića, koji nije htio da primi njevu uplatu.
Ovaj posid komesar Irmenji im je vratio, a zatim je ponovo oduzet
i dodiljen  Petru Kuntiću i Josipu Vojnić Hajdu.51

Braća Nikola, Josip i Marko Mamužić, koji žive u zajedničkom
domaćinstvu, protirani su već sa 3 posida i sada ko bezemljaši
mole Kraljevsku komisiju da im od njevog zadnjeg posida na pus-
tari Šebešić, sada u vlasništvu Jeremije Pertića, ili od koje druge
slobodne zemlje, dodili 50 jutara s obzirom na njevu brojnu poro-
dicu.52

_______________
48 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac (1788–1790), br.
11, E, 173/1789.
49 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790), br.
11, E, 179/1789.
50 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790), br.
11, F, 220/1789.
51 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790), br.
11, G, 262/1788 
52 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790) ,
br.11, J,  423/1788.
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Iduće godine braća Nikola, Josip i Marko Mamužić kako navode,
hranioci mnogobrojne porodice, čije jedino zanimanje je poljo-
privreda, a ne posiduju zemlju na pustarama, pozivajući se na za-
sluge svojih pridaka, mole Kraljevsku komisiju da im od bivšeg
posida njevih pridaka na Đurđinu izdvoji 50 jutara ili da im dodili
50 jutara slobodne zemlje na pustari Verušić.53

Petar, Josip i Đorđe Tumbas Loketić, koji žive u zajedničkom
domaćinstvu, a bili su nasilno protirani sa svoga zemljišta na Ta-
vankutu, od strane Andrije i Gašpara Vidakovića i njevih
naoružanih ljudi, mole Kraljevsku komisiju da im vrati ovaj posid,
ko i da im imanje na pustari Vamtelek ustupi, nepravedno dodi-
ljeno inžinjeru Jožefu Kišu, koji ne stoji u Subotici i samo
spekuliše sa zemljom, jel da im umisto zemljišta razbacanog na
3 pustare dodili 350 jutara jedinstvene površine.54

Braća Crnković mole komesara Gludovica da im ostavi 33 jutra
viška zemlje pronađenog na njevom posidu i da im dodili još 100
jutara zemlje na bilo kom mistu, navodeći da njeva porodica i do-
maćinstvo broji 40 glava.55

5. Žalbe kao dokaz o životu Bunjevaca u Subotici u vrime
Turaka
Braća Matija, Lovro i Jeronim Križanović u svojoj molbi pozivaju
se na zasluge svog pritka Lovre Križanovića koji se nije htio pridati
Turcima, junački poginuvši pod Zvornikom 1738. godine.56 Oni
navode da žive u zajedničkom domaćinstvu, a ocu im je oduzeta
didovina od 40 jutara zemlje na Šebešiću, mole komesara Glu-
dovca da im dodili 50 jutara zemlje na pustari Šebešić ili
Vamtelek.57

_______________
53 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790),
br.11, H, 341/1789.
54 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790),
br.11, K, 436/1789.
55 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790) ,
br.11, K, 444/1790.
56 Gašpar Ulmer, Rukovet, časopis za književnost umetnost i društvena pitanja, Subo-
tica, br. 9–10/1973.
57 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790) , br.
11, J, 396/1789.
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Plemić Antun Vidaković Katin moli komesara da mu vrati zemlju
na Šebešiću, koju su od pamtivika posidovali njegovi prici, a koja
je sada vlasništvo Jakova Lončarevića, ko i da mu dodili zemlju
Đorđa Vidakovića. Ukoliko je to nemoguće, moli da mu se dodili
drugih 20 jutara na pustari Šebešić, pozivajući se na dobro poz-
nate vojne zasluge njegovih pridaka.58

Mnogi zadrugari navodili su, kao što vidimo, u svojim molbama
da oduzeta zemlja pridstavlja njihovu dedovinu, da su je posi-
dovali još u vrime Turaka.59 Ovi navodi iđu u prilog izjavi nekih
Subotičana na saslušanju 1776. godine, da Bunjevci za vrime Tu-
raka nisu stojali  u gradu, već na okolnim pustarama.60

Pajo Merković, zvani Čelatov, u zajedničkom domaćinstvu sa 5
oženjenih sinova i njevom dicom, kome je oduzet posid od 40 ju-
tara na pustari Vamtelek, moli komisiju da mu dodili 72 jutra
zemlje. Između ostalog, navodi da ima 6 zaprežnih volova, 6
volova na paši, dosta konja, krava i 70 ovaca. Pajo navodi da mu
se otac prilikom protirivanja Turaka 30 godina borio sa njima i
poginio za otadžbinu.61

Jakov Zvekanović, pozivajući se na vojne zasluge pridaka, moli
15. aprila 1789.  godine komesara Gludovica da mu vrati oduzetih
139 jutara zemlje na pustari Šebešić, ili da mu se na drugom
mistu dodili 200 jutara slobodne zemlje, navodeći još da mu se
familija sastoji od 4 sina i jednog oženjenog unuka, ko i više ćeriju
za udaju.62

Plemić Lovro Antunović, pozivajući se na vojne zasluge svojih pri-
daka i na svoje devetoro žive dice, moli komesara Gludovca da
mu komisija dodili 100 jutara zemlje.63

_______________
58 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790) , br.
11, J, 399/1789.
59 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790) , br.
11, I, 396/1789.
60 Gašpar Ulmer, Porodične zadruge kod Bunjevaca i Srba u Subotici krajem XVIII veka,
Matica Srpska, Zbornik za istoriju, sv.16/1977.
61 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790),  br.
11, A, 25/1789.
62 Isto, br. 11, A, 30/1789.
63 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790),
br.11, D, 129/1789.
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Plemić Jakov Đelmiš, kome je Rudićeva komisija oduzela dido-
vinu od 82 i 1/8 jutra na pustari Vamtelek i nezakonito je pridala
Jovanu Milinoviću, iako su otkupninu isplatili prije Milinovića, moli
Kraljevsku komisiju da mu vrati posid. U obrazloženju navodi
vojne zasluge svojih pridaka koji su zaslužni za njevo armalno
plemstvo.64

Petar, Đuro i Josip Tumbas Loketin, braća u zajedničkom
domaćinstvu, mole Kraljevsku komisiju da im ostavi 2 jutra njevog
imanja na pustari Vamtelek, oduzete još od strane gradskog
kapetana Sučića, pošto su ovo imanje njevi prici posidovali još
prilikom odlaska Turaka.65

Šime Čokić moli Kraljevsku komisiju da mu vrati 24 jutra zemlje
na Verušiću koju sada posiduje Dimitrije Panić iz Kanjiže, jel da
mu dodili slobodnih 30 jutara na drugom mistu, navodeći da bez
poljoprivrede nije u stanju da izdržava brojnu porodicu i da su nje-
govi prici stekli velike zasluge prilikom protirivanja Turaka iz Subo-
tice.66

Marko Malagurski moli da mu se vrati oduzetih 37 jutara zemlje,
pridatih Franji Baiću, koje je posidovo još od oslobođenja grada,
navodeći da je želeo da plati otkupninu  za zemlju svoje brojne
familije prije roka, ali nisu  htili da je prime.67

Jakov i Stipan Vujković, pozivajući se na svoje brojne porodice i
na ratne zasluge pridaka u prošlosti, mole Kraljevsku komisiju da
im vrati oduzetu zemlju na pustari Verušić, koju su njevi prici posi-
dovali još za vrime Turaka.68

Joka Bašić, kome je nezakonito oduzeto 30 jutara zemlje na pus-
tari Verušić, iako je na vrime pokušao da uplati otkupninu, ali Mag-
istrat je odbio da primi uplatu, pozivajući se na zasluge svojih 
_______________

64 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790),
br.11, E, 172/1789. 
65 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790),
br.11, E, 174/1789.
66 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790),
br.11, E, 212/1789.
67 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790),
br.11, G, 251/1788.
68 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790),
br.11, G, 277/1789.
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pridaka u ratovima protiv Turaka, moli Kraljevsku komisiju da mu
dodili 20 jutara slobodne zemlje u susidstvu.69

Ivan, Matija, Đuro i Marko Stipić iznose da su još njevi prici pri-
likom protirivanja Turaka posidovali zemlju na pustari Vamtelek,
koja sada pripada Jožefu Kišu, i zemlju na pustari Šebešić, koja
je sada vlasništvo Mate Tumbasa. Oba su im posida nezakonito
oduzeta, pošto otkupnina nije bila primljena, iako su je na vrime
odneli. Mole da im se dodili 20 jutara zemlje na pustarama
Vamtelek i Šebešić.70

6. Oblici  i ekonomski osnovi porodične zadruge

“Porodice Bunjevaca početkom XVIII veka bile su već razvijene
u porodične zadruge, čiji su članovi bili u krvnom srodstvu.“71 “Ne
zna se da li se rad na zadružnoj baštini obavljao samo radnom
snagom porodičnih zadruga, ili je bilo pozajmljivanja i vraćanja
rada između susednih porodičnih zadruga.U bunjevačkoj tradiciji
ne postoji ništa, kao ni u pisanim izvorima, što bi podsećalo na
uzajamno pomaganje u radu između porodičnih zadruga. Nema
kod Bunjevaca mobe, sprege, zamene, zareda, koje nalazimo u
drugim krajevima. U doba Krajine nije ih bilo, a docnije nije imalo
ni uslova da se razviju, jer je bilo dovoljno jeftine radne snage –
nadničara, pa nije postojala potreba za zajedničkim radom”, tvrdi
Branko Peruničić.72 “Težak položaj kmetova na feudalnim posed-
ima u Mađarskoj bio je razlog što su mnogi seljaci napuštali feu-
dalnog gospodara i bežali u slobodne kraljevske varoši. Ali ni u
slobodnim kraljevskim varošima nije ih očekivala bolja sudbina,
jer su i tamo bili primani kao sluge i nadničari, pa ipak je život
tamo bio snošljiviji i sa više slobode, tako se i u Suboticu posle
raspuštanja Krajine prilivao sa strane znatan broj seljačke siro-
_______________

69 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790),
br.11, G, 283/1789
70 Istorijski arhiv Subotica, fond: Kraljevski komesar Jožef Gludovac  (1788–1790),
br.11,  J, 416/1789.
71 Branko Peruničić, „Postanak i razvitak baština na području Subotice od 1686. go-
dine“, Beograd 1958.
72 Isto, str. 121.
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tinje, paupera, naročito Mađara. U Subotici oni nisu dobijali
zemlju, iako je imalo još dosta nezauzete zemlje. Nisu ni građani
mogli postati, pa ni zemlju dobiti. Građanima nisu mogli postati
jer je trebalo platiti građansku taksu i imati ‘pristojno zanimanje’.
A kupiti zemlju nisu mogli, jer nisu imali novca. Oni su radili na
imanjima bogataša građana i seljaka. Radili su u različitim radnim
odnosima, kao poljoprivredni radnici, komencijaši (biroši), sluge,
risari.”73

Posli Prvog svickog rata život u porodičnim zadrugama polagano
je nestajo, a posli Drugog svickog rata, komunistička vlast
dokrajčila ih je konfiskacijom i agrarnom  reformom. 
Starešina zadruge kod bačkih Bunjevaca u pravilu je otac, koji uz
mater živi i gospodari u zajednici sa svojim sinovima i njevim
familijama. Ako domaćin ostane udovac, dužnost domaćice pri-
uzima jedna od snaja. U Đurđinu se bira najstarija snaja, a u
Gornjem Sentivanu, u Mađarskoj, najstarija kćer, ako je odrasla i
neudata, u protivnom također najstarija snaja. U slučaju smrti
oca-“baće” u zadrugama Gabrića u Žedniku, Matarića-Opštinara
iz Matarića kod Sombora, te Šibalin-Piroš-a u Gari, žena
domaćina priuzima upravljanje zadrugom, iako ona stvarno ne
obavlja njegove poslove, već ih pripušta najstarijem (Matarići,
Gara) ili najsposobnijem sinu, kojega među sobom braća izaberu
(Žednik), i taj je njezin zaminik. U Gornjem Sentivanu žena može
biti mužov naslidnik, iako neformalno i faktički domaćin postaje
najstariji sin. I u Kaćmaru se pamti da je bilo takih slučajeva. U
drugim bunjevačkim zadrugama, očev naslidnik postaje najstariji
sin. Pojedine bunjevačke zadruge imale su određene specifične
oblike upravljanja za života oba roditelja. Bilo je takih u kojima je
otac s materom živio odvojeno od sinova u gradu jel u selu, ako
je zadružni centar bio na salašima. Takav oblik organizacije imale
su Firanova zadruga na salašima na Bezdanskom putu kod
Sombora, zadruga Dulića u Đurđinu i zadruga Dujmov-Vulce u
Gari. Sinovi su bili obavezni davati roditeljima komenciju, što
znači odriđeni dio od ukupnoga zadružnog prinosa. Sinovi su
_______________

73 Isto, str. 123.
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radili na zemlji, otac ih je obilazio i nadgledo njev rad, raspolagao
imovinom i novcom. Najstariji sin upravljo je tekućim poslovima,
odriđivo ko će šta raditi, a u dogovoru sa braćom. Ode je zapravo
rič o paralelnom starišinstvu. Otac je de jure bio gazda-domaćin,
a najstariji sin je operativno komandovao, bio je njegov zaminik.
I u zadrugi Vidakovići-Troćini u Gornjem Sentivanu  roditelji su
živili odvojeno od braće i njevih familija. Iako u zadrugi Matarići-
Opštinari zadrugari žive na istom mistu, uz očevu vlast i uprav-
ljanje zadrugom, najstariji sin obavlja sve njegove konkretne
poslove: trgovanje, prigled cina na tržištu, porezu i sve ostalo što
bi mu otac naredio. On je takođe bio zaminik domaćina. Nakon
očeve smrti njegova uloga ostaje ista, jer mater priuzima upravl-
janje u onom kako je to i otac za života obavljo. Zadruga
Balažević-Marinkić u Tavankutu imala je specifično organizovan
život. Zadrugari su se raseljavali po salašima zbog prinaseljenosti
roditeljskog salaša. To nije značilo raspad zadruge, članovi samo
više nisu živili zajedno, ali su živili u istom šoru. I dalje su zajedno
obrađivali zajedničku zemlju, gospodareći zadružnom imovinom.
Svaki brat je sebi odnosio svoj dio prihoda. Najmlađi sin ostajo je
na matičnom salašu nuz oca. U Tavankutu dioba nije morala
značiti pristanak zadruge, već i mogući početak nove. Tu je očeva
smrt bila glavni razlog za diobu zadruge Balažević-Marinkić, jer
su među članovima zadruge vladali dobri i skladni odnosi. U
Bačkoj, uz roditelje, većinom ostaje najmlađi sin, sem u Đurđinu
i u Gonjem Sentivanu, di najstariji sin ostaje na starome
zadružnom kućištu. U takvim slučajevima, bilo je u većini zadruga
uobičajeno da ostali sinovi daju roditeljima komenciju za njevo iz-
državanje. Zadruga Gabrić u Žedniku u odriđenim pojedinostima
razlikuje se od ostalih bunjevačkih zadruga u Bačkoj. Iako je
očinska, pokazuje i osobine bratske zadruge, domaćin ima
ograničenu vlast, nasliđuje ga najsposobniji sin prema njegovom
izboru. Jedan od sinova istupio je iz zadruge još prije podile
zemlje, na nagovor žene koja je unela talovanu zemlju i smatrala
da će tako brže napridovati. Dobili su svoj dio u stoki, prinosu i u
rani, dok su pripadajući dio zemlje dobili pri zajedničkoj podili
zemlje. Ona je podiljena prija nego što se zadruga formalno ras-
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pala. Ostali zadrugari još su desetak godina zajedino živili i radili.
Kada je otac ostario, odabrali su najsposobnijeg brata za
domaćina zadruge.74 Branko Peruničić ističe da je na području
Subotice među bunjevačkim zadrugama otac nastojao da ne dili
zadrugu u slučaju da to sinovi od njega zatraže. Autor navodi
primer zadruge Gabrića iz Verušića. On je tri puta odbijao da izvrši
diobu i pri tom nagovaro sinove da ostanu u zadrugi. Kada je do
diobe ipak došlo, sinovi su se obavezali da će dvoriti oca do smrti.
Osim toga, u svakom sinovljevom dilu zemlje, Ivan je zadržo za
svoje plodouživanje do smrti dio od po pet jutara. Njih obrađuje
svaki sin u svom dilu ko i ostalu zemlju koja mu je pri diobi pripala.
Svrha tog postupka bila je da prihodi sa tih dilova očeve zemlje
pokriju troškove izdžavanja oca. Nadalje, Peruničić navodi:
”Događa se da otac ne dozvoli diobu do pred samu smrt, i tek
onda napravi testament o podjeli. Ili otac da svakom deo od svoga
imanja i svako radi na svom delu zemlje, svojim sredstima i samo
za sebe. Ali se podela ne sprovede po katastarskim knjigama,
nego otac ostaje vlasnik imanja dok živi. Biva i tako da se deoba
sprovede i po knjigama a da otac zadrži pravo plodoužitka na
celoj baštiini sve do smrti. U praksi je to značilo da ako porod
odustane od toga da izdžava roditelje, on ipak ne može zabraniti
da se roditelji snabdevaju životnim namirnicama sa salaša, iz svih
delova svojih naslednika. Kod svih deoba se oseća da je cen-
tralna stvar u njoj materijalno obezbeđenje roditelja. Način osigu-
ranja njihove egzistencije daje ton deobi.”75

Zaključak

U svemu iznetom može se zapaziti da postoje formalne različitosti
u organizaciji porodičnih zajednica, kompetencija i obaveza
zadrugara – roditelja, sinova, ćeri i snaja. Ipak, zajedničke karak-
teristike jesu demokratičnost personalnih odnosa i za ono vrime 
_______________

74 Milena Černelić, „O tragovima zadruge kod  Bunjevaca u južnoj Mađarskoj“, Zagreb
1990.
75 Branko Peruničić, „Postanak i razvitak baština na području Subotice od 1686. godine“,
Beograd 1958.
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vrlo napridna rodna senzitivnost. Nova snaja, godinu dana bila je
oslobođena ozbiljnih poslova, ostajala je gazdarica svoje prćije,
njezina zemlja u slučaju smrti muža vraćala joj se. Divojačko pri-
zime obavezno se klesalo na nadgrobni spomenik. Žene su same
znale svoje misto, rado nigujući dinarski modalitet, što je značajno
olakšavalo očuvanje dobrih bratskih odnosa. Tragove dinarske
riči planinka, za Bunjevke koje su u Hercegovini i Dalmaciji, po
katunskom sistemu ostajale sa ovcama u planini i sirile mliko,
nalazimo u nazivu pasišta, koje su Bunjevci u Subotici vikovima
zvali planina – tiraj ovce na planinu, kosimo planinu. Velika je
šteta što je propušteno ogromno vrime u kojem se moglo, dok još
ima živih kazivača, zabilužiti puno toga, istorijski i etnološki
važnog za naš vrlo stari i ugroženi narod. 
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Mijo Mandić 
ULOGA  BUNJEVACA   NA   VELIKOJ  NARODNOJ  SKUPŠTINI
U NOVOM  SADU 1918. GODINE 

Odluka Velike narodne skupštine

Već 14. oktobra 1918. godine, kad se vidilo, posli proboja kod
Solu-na, da je sudbina Austrougarske zapečaćena, sazvan je u
Subotici prvi sastanak Srba Vojvođana radi pripreme oslobođenja.
Na tom skupu je prisustvovao i narodni vođa Jaša Tomić. Na sid-
nici se divanilo o potribi akcije i osnivanja Narodnog odbora, koji
bi dočekao srpsku vojsku. Tih dana su Srbi i Bunjevci u Somboru
održali svoj zbor i doneli odluku da primaju Vilzonova načela o
samoopredeljenju naroda i na osnovu toga izneli želju, da urede
sudbinu jedinstvenog srpsko-bunjevačkog naroda. Izabrali su
izvršni odbor od 25 lica, i nadali se da će uskoro progovoriti i Su-
botica, di ima do 70.000 Bunjevaca i 3.000 Srba.
U to doba, kao zastupnici Bunjevaca u Narodnom veću u Zagrebu
učestvovali su advokati Mirko Ivković Ivandekić i dr Stipan Vojnić
Tunić. Birani su na zboru, kojim je pridsidavo Vasa Stajić. Subo-
tica je progovorila 24. novembra 1918. godine. Na narodnoj
skupštini di su izabrani narodni predstavnici. Skupština je održana
u dvorani hotela “Hungarija“. Na sastanak su, u pratnji Blaška
Rajića i dr Stipana Matijevića, došli i članovi gradske uprave, uz
pratnju mnoštva naroda. Izbornu skupštinu je otvorio Šime
Milodanović. Skupština je odlučila da njenim radom  rukovode: dr
Jovan Petrović, kao perovođa, a dr Fabijan Malagurski i dr Jovan
Manojlović, kao izborni članovi. Tada je Jovan Petrović pročito
proglas Srpskog narodnog odbora iz Novog Sada od 17. novem-
bra  te protumačio cilj izborne skupštine. Utvrđeno je, da u Su-
botici živi 70.000 Bunjevaca i 5.000 Srba, te se za novosadsku
Veliku narodnu skupštinu ima birati 75 delegata.
Bilo je dileme kojim će se putem izvršiti ujedinjenje u zajedničku
državu. Petar Pekić u svojoj knjizi Povijesti oslobođenja Vojvo-
dine, navodi: “U 211 općina izabrano je 757 delegata, među njima
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578 Srba, 89 Hrvata (on Bunjevce iskazuje kao Hrvate), 62 Slo-
vaka, 21 Rusin, 6 Nijemaca i jedan Mađar. Kao što vidimo, broj
Hrvata je relativno prema Srbima bio premalen da bi mogao znat-
nije utjecati na stvaranje odluke Skupštine, da se ujedinjenje sa
Kraljevinom Srbijom izvrši preko Narodnog vijeća u Zagrebu, kao
što su za to na pretkonferenciji pledirali  njihovi istaknutiji pred-
stavnici. Jedan dio Srba je, doduše, pod uticajem političkih
privrženika Svetozara Pribičevića, zastupao isto stanovište, ali je
velika njihova većina, osobito Banaćana, bila za neposredno
stapanje Vojvodine sa Kraljevinom Srbijom.“
U vezi sa tim, Blaško Rajić je u kasnijem obrazloženju tvrdio, da
je neposredno pripojenje Vojvodine Kraljevini Srbiji, kao saveznici
Antante, bilo sigurnija garancija njenog konačnog oslobođenje od
Ugarske, nego da se priključila zagrebačkom Narodnom vijeću,
čiji je državni teritorij sačinjavao dio Antantine neprijateljske
Monarhije.
Te dileme su razrešene dana 25. novembra 1918. godine u
Novom Sadu, na Velikoj narodnoj skupštini, koja je donela odluku
o otcepljenju Vojvodine od Ugarske i prijedinjenju Kraljevini Srbiji.
Doneta je odluka da Blaško Rajić i Jaša Tomić budu predstavnici
Vojvodine pri beogradskoj vladi tj. da budu  veza između  Srpske
vlade i Narodnog odbora u Novom Sadu.
Na ovaj izbor Blaško Rajić je svojim gromkim glasom izjavio na
govornici: “Ja zaista nisam ni sanjao, da bi mene na ovoj Velikoj
narodnoj skupštini ovaka čast zapala. Došao sam ovamo kao jed-
nostavan borac za našu narodnu stvar. Izjavljujem, da ja ovaj
način rešenja našeg pitanja, kako je maločas izvršen, sa svim
srcem pozdravljam i uz njega pristajem. A sada dozvolite, da vam
prostim pučkim jezikom kažem, kako ja sve to posmatram. Naša
buduća jugoslavenska država je kao jaje, iz koga će se izleći
orao, koji će se dići nebu pod oblake. No kao što jaje, ako je u
njemu samo belance ne vridi ništa, jer nema u njemu sadržine
žumanceta, tako ni jugoslavenstvo samo za sebe ne vridi  ništa.
Ono bi bilo samo belance u jajetu, a sadržaj je jajetu ovoga srpski
narod u Srbiji. Neću ovde razlagati, šta je Srbija uradila. Ta o tome
govori danas sav veliki svet, nego ću u ime mojega, do sada
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potlačenog, pritisnutog, dosada na uništenje osuđenog naroda
javno pred skupštinom da zahvalim Srbiji, što nas je svojom
neprispodobivom vojskom oslobodila jarma i smrti! A vama,
braćo, obećajem svojom muževnom riči, da ću na tom mistu, na
kome me uz g. Tomića poslaste po najboljem svom uverenju i
znanju zastupati našu narodnu stvar.“
“Neven” je, obaveštavajući javnost o tom velikom događaju, u
svom 8. broju objavio veliki članak na prvoj strani pod naslovom:
“Priključili smo se svojoj braći. Otcipili smo se od Ugarske. Odluke
Velikog narodnog zbora… započo je naš državni život… Posli
jučerašnjeg istorijskog događaja slobodno možemo  kazati da
smo se dušom i srcom sjedinili sa svom našom braćom, i da smo
se priključili Kraljevini Srbiji, koja se herojski  borila za našu
budućnost, za nas, sve Slavene koji smo na jugu.”
Interesantno je napomenuti da je tih dana Mijo Mandić otpočeo
organizaciju škulstva radi obuke dice na maternjem jeziku, ne
samo u gradu, nego i po salašima. O tome pop Marko Protić piše:
“Sva naša uprava, kada je zauzela svoje mesto, imala je pune
ruke posla, a pogotovu Mija Mandić, pod kojim su bile sve škole,
od zabavišta do gimnazije i preparandije. Od Matijevića je on
dobio kratku instrukciju: ‘radite šta znate, (a znalo se, da on zna
što treba) samo nam što manje dosađujte’.“
Još uvek su stizala školama dokumenta i dopisi od mađarskih
vlasti za gimnaziju iz Segedina (tamo je bio inspektorat), a za
preparandiju i osnovne škole  iz Sombora, od Janoša Faragova,
pa iz samog Ministarstva prosvete iz Pešte.
Mijo Mandić se u tom pogledu pre otcepio od Mađara nego i sam
naš Prosvetni savet u Novom Sadu. Zato se Farago tuži Prosvet-
nom savetu na Miju Mandića. Prosvetni savet šalje taj dopis M.
Mandiću na izjašnjenje, koje naravno nije dato, a dopis se čuva
za uspomenu u hartijama njegovim! M. Mandić je sam javio
Faragou, da mu više ne dosađuje, jer da mi više ne priznajemo
njegova nadzorništva, pošto smo sami osnovali svoje, a Mini-
starstvu prosvete u Pešti piše M. Mandić, da nam ono više ne
dosađuje, “jer sada mi više nismo u Mađarskoj, već u - Jugosla-
viji!“.
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Misija  Blaška  Rajića u Parizu

Radi sigurnije zaštite naših interesa u gornjoj Bačkoj, u intenciji
naše vlade pod pretsedništvom Stojana Protića, a po savetu žu-
pana dr S. Matijevića i komandanta mista pukovnika Krupeževića,
odlučeno je, da se u Pariz pošalju kao stručni referenti još i Blaško
Rajić i Lajčo Budanović. Rajić se odazvo rado, krenuvši iz Subo-
tice priko Pešte i Beča 14. marta i stigo je u Pariz 17. marta. U
Parizu je ostao sedam nedilja, a za to vrime je učio francuski jezik.
On je tada istakao da je izaslanik udruženja Bunjevaca i Šokaca
i da kao narodni poslanik iđe u Pariz da tamo objasni kako Su-
botica nije najsevernije misto u kojima Slaveni žive, već da je to i
takozvani “bajski trokut“. Međutim, na osnovu govora regenta
Aleksandra i rada mirovne konferencije u Parizu, dalo se nazreti
da je pitanje razgraničenja na severnim granicama sa Mađarskom
pri kraju i da će Bačka ostati bez bajskog trokuta. To je već bilo
jasno u martu 1919. godine, da bi bilo potvrđeno Trianonskim
ugovorom od 4. juna 1920. godine, jer na početku mirovnih pre-
govora od strane naše delegacije nije bio postavljen zahtev da
nam se dodeli i bajski trokut. Nije vridilo što su Bunjevci i Šokci
blagovrimeno tražili pomoć od narodne uprave u Novom Sadu,
jer se Vlada Kraljevine kasno angažovala i dala instrukcije svojoj
delegaciji u Parizu. Na osnovu tih instrukcija koje je dobila naša
delegacija u cilju što boljih priprema, u septembru misecu Subo-
ticu je positio dr Jovan Cvijić, profesor univerziteta i član srpskog
ekspertnog tima na Mirovnoj konferenciji u Parizu. Positio je ove
krajeve da bi prostudirao ovdašnje prilike, a naročito ga je in-
teresovalo stanje u bajskom trokutu. Između ostalog, u Subotici
se susrio sa: velikim županom dr Stipanom Matijevićem, dr Jo-
vanom Manojlovićem, Josom Prćićem, Blaškom Rajićem i Mijom
Mandićem. Kad se upoznao sa Mijom Mandićem, koji je rođen u
Kaćmaru (koji se nalazi u bajskom trokutu), profesor Cvijić je po-
hvalio njegovu raspravu o Bunjevcima, koja je po njegovim ričima
doprinela što je Subotica pripala Kraljevini Srbiji. Tom prilikom je
dr Jovan Cvijić obišao sva bunjevačka i šokačka naselja u Baranji
i bajskom trokutu. U Baji mu je Ljudevit Budanović prido memo-

71BAČKI BUNJEVCI



randum bunjevačko-šokačkog naroda. Tom prilikom je ustanovio
da u bajskom trokutu živi 26.000  Bunjevaca.

Priuzimanje  vlasti
Na početku 1919. godine je izvršen popis stanovništva, čiji je
rezultat bio objektivan i dokazo da je Subotica slovenska i u ve-
likoj većini bunjevački grad. Ta činjenica, po osnovi etničkog prin-
cipa u razgraničavanju sa mađarskom državom bila je i
opridiljujuća da Subotica bude u novoosnovanoj južnoslovenskoj
ili južnoslavenskoj državi. Nova vlast u Subotici, koja je potpadala
pod Narodnu upravu u Novom Sadu, priuzela je brigu i o organi-
zaciji života u gradu. Na čelu grada je dr Stipan Matijević. Za up-
ravnika Gradske javne bolnice je postavljen dr Pajo Ivković
Ivandekić. Već u januaru 1919. godine počela je nastava u os-
novnim škulama u Subotici. Cilj je bio da nastava bude na mater-
njem jeziku. U Subotici je škulski nadzornik Mijo Mandić, sa
Matijom Išpanovićem, Bogdanom Svirčevićem i drugim učiteljima,
uspio da osnovna nastava bude na srpskom i bunjevačkom, u
kvartovima di su Bunjevci bili u većini. Znači, postojao je
bunjevački jezik, a to je bila ikavica kojom su pisani kalendar
“Danica”, “Neven” i sl. U februaru 1919. godine je dr Svetozar
Ognjanov, sekretar velikog župana, priuzo sud i prido Sudbeni sto
dr Josi Vojnić Hajduku, advokatu, a Sreski sud Dimitriju Tešiću.
Narodni savit u Novom Sadu, koji je bio vojvođanski parlament,
održo je 26. februara Veliku skupštinu na kojoj su izabrani
poslanici koji će zastupati Vojvodinu u Beogradskom parlamentu.
U ime Bunjevaca izabrani su pop Ivan Evetović, pop Blaško Rajić,
dr Stipan Vojnić Tunić i dr Martin Matić. Započete promene u škul-
stvu su nastavljene, tako da je,  po nalogu župana Matijevića, u
martu 1919. godine, profesor Ivan Vojnić Tunić priuzo upravu gim-
nazije i osnovo Bunjevačku gimnaziju. Nedugo zatim, u aprilu
misecu, Kata Sudarević-Taupert osnovala je mušku i žensku
građansku škulu. Nakon šest dana postavljen je Petar Zvekić za
nastavnika Bunjevačko-srpske više trgovačke škule, koja se kas-
nije pritvorila u Trgovačku akademiju. Prvi nastavnici građanski
škula su bili Etela Kujundžić, Dragutin Šarčević, Ivan Malagurski,
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Jelena Šarčević i Jelena Orčić. Za upravnika Šegrtske škule je
postavljen Matija Išpanović. Na taj način se zaokružio obrazovni
proces na maternjem jeziku i ostvarila težnja našeg naroda koja
nikada nije bila realizovana  u Austrougarskoj.
Međutim, već 1922. godine se menja zastupljenost Bunjevaca u
vlasti i prosveti, što se vidi iz pisma Mije Mandića upućenog Vasi
Stajiću, od 16. jula 1922. godine: “Svaki Bunjevac je oduševljeno
pozdravio naše narodno oslobođenje i ujedinjenje. Mi smo za
vreme madžarskog zuluma zajedno sa našom braćom Srbima
patili i trpili silu i nepravdu; a nadmetali smo se 1918. ko će bolje
dočekati srpsku vojsku, srpske junake, naše oslobodioce. Srpsku
gospodu  iz Novog Sada: dr Petrovića, Vilića, Ružića i druge; iz
Beograda: ministra Marinkovića, profesora Cvijića, Vesnića,
Mihajlovića i druge dočekasmo radosno i svečano. Da, nije bilo
bunjevačkog veselja, zabave, svadbe bez generala Milojevića,
pukovnika Krupeževića, Todorovića i drugih. Ta bracka ljubav, to
uzajamno milovanje trajalo je godinu dana, dakle dotle, dok nisu
pozvana i nepozvana braća… pa sad ide sve naopako! Nestalo
je iz Subotice nigde nezaboravljenog generala Milojevića,
pukovnika Krupeževića, Todorovića i drugih, a iz varoške kuće
prognaše naše prvake: dr Stipana Matijevića, dr Vranju
Sudarevića, dr Josu Prćića, dr Mirka Ivković Ivandekića, dr Ivana
Vojnić Tunića i druge.”
Zagrebačkom eksponentu Lajči Budanovića išla je na ruku
ovakva politika favorizovanja srbijanskih kadrova na opštinskim i
rukovodećim službama u Subotici, pa se onaj bogatiji sloj bolje
stojeći Bunjevaca sve više okretao Zagrebu, di su to jedva
dočekali. Dok je trajala mađarizacija Bunjevaca za vrime Aus-
trougarske i dok su bili u istoj državi, u Zagrebu nije padalo u
pamet da u Bačkoj imaju svoj narod, a sada se i Blasko Rajić
okreće Zagrebu i to dovodi do toga da elitne bunjevačke porodice
šalju dicu na škulovanje u Zagreb. Kalendar “Danica” prilazi na
hrvatski književni jezik, a i “Neven” se prilagođava toj orijentaciji.
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Mijo Mandić
BUNJEVAČKI  NACIONALNI  RADNIK  MIJO  MANDIĆ (1857–1945)

Narodu koji je priživio sve ovo što su Bunjevci priživili devedesetih
godina do danas, izmučeni političkim borbama u kriminalizo-
vanom društvu, koji je priživio bombardovanje i sukobe među
bratskim južnoslovenskim narodima, koji je ostareo, smanjen i
bolestan, tom, dakle, narodu ne smi se priviše zamirit, ako
ponekad posustaje u negovanju onoga što je jedna od najjačih
odlika njegovog identiteta i poslidnja linija odbrane nacionalne
samobitnosti – u negovanju jezika.
Da ne bi došlo do opšteg klonuća, i do odricanja od jezičkog  i
nacionalnog identiteta kao do postepenog duhovnog samou-
ništenja, potribno je izučiti i utemeljiti se na najboljim vridnostima
autentične nacionalne tradicije, kako bi se jezik razvijao kao dobro
negovani slovenski ili slavenski i evropski jezik sa bogatom  tradi-
cijom i jasnom samosvojnošću.
Koliko je jezik važan za identitet naroda vidi se iz sledećeg ko-
mentara Ivana Kujundžića u uvodu njegove Bunjevačko-šokačke
bibliografije: “Pomnjivi čitalac dugi niz godina jedinog bunje-
vačkog lista ‘Nevena’ pa i ‘Subotički novina”, koje su izlazile pod
uredništvom Blaška Rajića i Miška Prćića, uočit će jednu stvar
koja će mu izgledati neobičnom. Neshvatljivo je naime da ‘Neven’
od svojih najstarijih brojeva pa do svoga poslednjega sveska
mnogo, jako mnogo mjesta daje polemici o pitanju narodnosti
Bunjevaca i Šokaca i o njihovu jeziku… Čemu je bilo potrebno to
tumačiti ili braniti? Zar Bunjevci i Šokci nisu znali koje su narod-
nosti? Sama činjenica što se to tumačilo, isticalo i branilo govori
da je bilo potrebno. A potrebno je bilo zato što smo zaboravili
svoju povijest, svoju prošlost. I na nas su se odnosile riječi
hrvatskog pjesnika Pavla Štoosa iz pjesme Kip domovine sa
početka leta 1831, kojima je izrazio svoju tugu: Vre i svoj jezik
zabit Horvati hote ter drugi narod postati… Mi smo zaboravili
svoje ljude, svoje najveće sinove, a počeli smo zaboravljati i svoj
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jezik u želji da postanemo drugi narod. U tome smo išli tako
daleko da je jedan od  najuglednijih Bunjevaca poslije Prvog svjet-
skog rata, Mijo Mandić, u svom predavanju, održanom također
pred najistaknutijim predstavnicima Bunjevaca i Šokaca, u knji-
ževnosti istih Bunjevaca mimoišao cijelu našu najstariju knji-
ževnost kao da je nije bilo.”
Mijo Mandić nije zato spominjao tu staru književnost jer su ti knji-
ževnici, tj. franjevci Bosne srebrne pisali “krasnim ilirskim iliti dal-
matinskim jezikom, ikavskim govorom”. Znači ne imenovani
bunjevačkim ili šokačim jezikom. Ali koji je pak narod u svojoj
prošlosti govorio ilirskim iliti dalmatinskim jezikom? Da li je onda
potribno govoriti o tome ko su Bunjevci i Šokci? Eto zbog toga što
su ti Iliri i Dalmatinci pisali štokavskom ikavicom Hrvati kažu da
su Iliri, međutim prija će biti da su Iliri Bunjevci, i to sve zbog
jezika.
Na tome je Mijo Mandić mnogo radio, i utemeljio se na štokavskoj
ikavici, na kojoj je pisao u svom Nevenu, Danici, kalendarima i
mnogim stručnim člancima. Ivan Kujundžić, u svojoj Bunjevačko-
šokačkoj bibliografiji, navodi: “Na dan 1. lipnja 1883. upravio je
Mijo Mandić iz Kaćmara ‘Poziv na predplatu  bunjevačko-
mađarskoga i mađarsko-bunjevakog ričnika’, koji bi sadržavao
oko 10 hiljada riječi u svakoj od dvije sveske, cijena bi mu bila 2
forinta.“  On se pita da li je taj ričnik tiskan ili nije. Međutim, Mijo
Mandić  je pokrenio 1934. godine, kao logičan nastavak prvih
bunjevačkih kalendara (Bunjevački kalendar za 1868, koji je izdao
Ambrozije Šarčević, i Subotički kalendar, a 1883. godine izdaju
subotički sveštenici Subotičku Danicu ili Bunjevačko-šokački
Kalendar), Pravi Bunjevački Kalendar.
On kao urednik tog kalendara tvrdi da je Subotička Danica u
početku imala pravi bunjevački pravac koji je odgovarao željama,
potribama i tradiciji Bunjevaca i da je pisana štokavskom ikavicom
za koju je morao biti ričnik. Ideja o pokretanju pravog bunjevačkog
kalendara potekla je od Mije Mandića, Lazara Stipića, dr Mirka
Ivandekića, dr Ivana Poljakovića i članova „Bunjevačkog  omladin-
skog društva”. Godine 1933. oni su se dogovorili da nastave
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započetu naprednu kulturnu dilatnost i negovanje narodne i
umetničke književnosti, te se kao rezultat tih dogovora i pojavio,
već naredne godine, Pravi Bunjevački Kalendar. Iako je pre-
vashodno bio naminjen seljacima i građanima, zadatak Kalendara
je bio da “sakuplja narodne pripovitke, još neobjavljene narodne
pisme, daje prilike mlađim pisnicima, pripovedačima i ostalim knji-
ževnicima da ovdi iznesu svoja dila tako da ovaj Kalendar služi
ujedno i kao privrimena antologija sadanje bunjevačke knji-
ževnosti“.                                                                                                                                              
Za razliku od nekih dotadašnjih časopisa, čiji su urednici bili ljudi
bez stručnog znanja i nekih vaćih književnih kvalifikacija, Pravi
Bunjevački Kalendar je okupio ozbiljniju ekipu saradnika, među
kojima je bilo i dosta mladih. Ovaj kalendar je živio samo tri plodne
godine. Tekstovi su pisani štokavskom ikavicom, za koju je morao
biti ričnik a i pravopis jer su se svi učesnici držali istih pravila.
Utemeljenje tih pravila počelo je sa Ivanom Mihaljevićem i njegovom
čitankom za katoličke pučke učione, objavljenom 1881. godine, i
ričnicima Boze Šarčevića, koji su objavljeni  1870. godine.
Kakav je to jezik bio, može se viditi iz citata osnivača Danice:
“Kada sam prije 30 godina pošao u javni život, nemile sam us-
pomene poneo sa sobom. Duh sedamdesetih godine je zasipao
pamet, pritiskao ramena, ali se nije znao srca dojmiti. Nije nam
se mnogima dopadala pritiranost, koja na toliko njeguje svaki
drugi jezik, da svoj zanemaruje. Znali smo se oduševljavati za
mađarski jezik kao državni jezik; rado smo učili nimački jezik kao
evropski svitski jezik. A za svoj maternji jezik? Pa to znamo! Rado
smo ga govorili, al’ onako, kako smo znali... i onde, di nema ot-
menijeg svita. Ta gdi su gospoda tu se divani latinski, mađarski,
nimački, ali bunjevački, racki ne! Upilo se u svist naroda da je naš
jezik prostački, svinjarski jezik, pa ga se otmeni Vojnići, Latinovići
počeli stiditi, a ne učiti... Pa makar je sve protivno zvonilo, mi smo
nekom nadom pomišljali na budućnost našeg materinskog jezika,
pa smo se grohotom smijali, kad smo čitali u novini starog pok.
Štoceka, da su se  Bunjevci na toliko pomađarili da će kroz 25
godina samo iz arkiva i knjiga se poznavati bunjevački jezik… pa
kad ja ovo današnje stanje sravnim sa onim vrimenima prija 30
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godina, kada sam se ja sa pok. Robert Kaukom nadotezo u Baji:
da li bi priče bilo uz Neven jedan nediljnik pokreniti ili godišnji
časopis izdavati? onda ja umirenom savisti pogledam na prošlost
i od srca kličem: Hvala Bože na milosti tvojoj koji si ublažio teške
dane vrhu nas!”
Iz ovoga se vidi u kakvom je okružju Mijo Mandić počeo svoj na-
cionalni rad, znači u vrimenima, kada se kod Bunjevaca tek
počela buditi nacionalna svist. On je primio na sebe odgovornost
za sve što se radilo za naš narod. Učestvovao je u svim našim
pokretima za narod i njegove interese i stojao na čelu svih na-
cionalnih akcija, koje su imale za cilj spasavanje Bunjevaca od
odnarođivanja i tuđinskih uticaja.
Mijo Mandić se rodio 12. septembra 1857. godine u Kaćmaru, koji
je uslid razgraničenja ostao u Mađarskoj. Kaćmar je kadgod bio
kula bunjevštine i njeni gospodari su bili potomci naših nekada-
šnjih ratnika, koji su učestvovali u borbama protiv Turaka u
početku osamnaestog vika. Mađarima je silom uspilo ovu opštinu
potisnuti i ona je vrimenom postala malo selo, ali se tragovi našeg
roda nisu mogli iskoreniti i tu su se očuvale naše  tradicije.   
Pod uticajem prosvetitelja i rodoljuba biskupa Ivana Antunovića,
Mandić se odao nacionalnom radu ne bojeći se pretnji tadašnjih
vlasti i izloživši se tome da se izgubi položaj. Kada se zna, da
tadašnja vlast nije trpila da se radi protiv njihovih nacionalnih in-
teresa i kada se zna da u to doba, sem Mandića, nije bilo nijednog
prosvetitelja, koji je živio u narodu, koji je dilio sa njime dobro i
zlo, onda se tek može tačno ociniti rad ovoga narodnog borca i
velikog rodoljuba. On je vidio da Bunjevci nemaju ni svoje knjige,
ni štiva i odmah je počeo izdavati Neven, koji je sam uređivao, fi-
nansirao i širio. Među Bunjevcima je u to vrime bilo zdravo teško
širiti naše knjige i novine. Uzalud su ga proganjale i političke i
škulske vlasti, on je radio sa još većom voljom i sa još više
odlučnosti. Došla je borba za maternji jezik Bunjevaca. U re-
dovima Bunjevaca pojavila se podvojenost i mnogi su klonuli
misleći da nema nade za prosperitet. Mijo je uzeo stvar u svoje
ruke, skupio je starešine i omladinu i razbio kobni pesimizam.
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Kazo je da niko nema da izgubi toliko kao on, ali se ipak stavlja
na čelo akcije i borbe da bi dokazao, kako se triba žrtvovati za
narodnu stvar.
Došla su vrimena teških političkih borbi, kada su Mađari tražili da
se Bunjevci odreknu svoga maternjeg jezika, jer su njihovi plemići
u službi krune Svetog Stipana, a to je mađarska kruna, i u toj
državi je službeni jezik mađarski i Bunjevci se služe njime. Mandić
je bio svestan svega toga da se nacionalna borba može voditi
samo tako ako se zbiju sve snage i ako se stvori takav tabor, koji
će obuhvatiti sve bunjevačke slojeve. U cilju pribiranja svih narod-
nih snaga on je u sporazumu sa najuglednijim pridstavnicima
Bunjevaca poveo akciju da se osnuje Bunjevačka kasina, koja je
odobrena kao  “Pučka kasina“, središte svih narodnih  pokreta u
Subotici. Kada je bila velika skupština u “Pučkoj kasini” 1898. go-
dine, Mijo Mandić je bio odbornik. Godine 1928. objavljuje knjižicu
Pedesetgodišnjica subotičke Pučke kasine, u kojoj opisuje osni-
vanje i rad ove “prve samostalne bunjevačke društveno-kulturne
organizacije“. U knjižici je zabeležena odluka da se pisanje
njenog istorijata poverava Miji Mandiću, jednom od njenih naj-
starijih članova.
Došla je na dnevni red i nacionalna saradnja sa Srbima, zbog
čega su ga Mađari optužili za izdajstvo prema Mađarima. Politička
nacionalna saradnja Bunjevaca i Srba u Subotici je bila važna u
odnosu na mađarizaciju oba naroda. Mandić je zapravo radio na
tome da se što više sakupi dokaza o postojanju Bunjevaca i Srba
u Subotici. U nedostatku pisanih izvora, bilo je teško dokazati da
je Subotica postojbina južnih Slovena – Bunjevaca i Srba – i da
su Bunjevci većina u ovom gradu, i da su ovaj grad upravo osno-
vali Bunjevci. Mirovna konferencija u Parizu, da bi udovoljila za-
htevu mađarske delegacije, odobrila je da se pošalje u Suboticu
mešovita komisija (koja je došla u Suboticu 1919. godine) kako
bi se proverilo  da li su navodi naših delegata istiniti.
Prema verodostojnim iskazima uglednih ljudi, ova delegacija je
bila odvedena i na groblja, da njeni članovi vide da su stariji nat-
pisi na nadgrobnim pločama i spomenicima većinom bunjevački,
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a u pravioslavnom groblju Racki. Delegati su, osim toga, bili izve-
deni na subotičke salaše da vide da tu živi isključivo slovenski ži-
valj. Kada se delegacija uvirila o našim pravima na Suboticu
vratila se u Pariz da podnese izveštaj.
No, protivnici samoopredeljenja naroda bili su i dalje za to da se
trijanonska granica utvrdi što god može južnije i htili su da “spasu”
Suboticu za Mađarsku. Jedan od članova naše delegacije u
Parizu siti se brošure, koju je napisao Mijo Mandić o bajskom
trokutu. Taj rad, koji je cili bajski trokut prikazo u istinitoj boji, ob-
javljen je u  Danici od 1897. godine. Profesor dr Jovan Cvijić, veliki
naučnik koji je bio poznat čitavoj kulturnoj Evropi, telefonski je za-
tražio od tadašnjeg predsednika vlade da se dotična brošura,
odnosno kalendar Danica, pošalje posebnim kurirom u Pariz.
Vlada je odmah izdala potribna uputstva velikom županu
subotičkom g. dr Stipanu Matijeviću, a ovaj naredi gospodarskom
senatoru da nabavi traženi kalendar. No taj kalendar nije skoro
već niko imao. G. Time Vojnić, tadašnji senator, uložio je mnogo
truda da pronađe jedan primerak i našao ga je. Kalendar je bio
odmah otposlat u Beograd, a zatim u Pariz. Nosio ga je poseban
kurir.
U toku konferencije mira profesor dr Jovan Cvijić bio je u Subotici
i u bajskom trokutu, da se lično uviri o tome, da u ovim krajevima
stanuje naš svit. Na tom putu po selima i opštinama vodio ga je
tadašnji nadzornik osnovnih škula u Baji g. Kesejić, državni učitelj
u Tavankutu. Posli završenog putovanja g. Cvijić je došao u Subo-
ticu, gdi su ga dočekali najugledniji građani na čelu sa dr
Vladislavom Manojlovićem. Manojlović je priredio u svome stanu
banket u čast g. Cvijića, te je na ovaj banket bio pozvao, između
ostalih, i g. Miju Mandića. On je g. Cvijiću bio poznat samo iz
čuvenja, a najviše po njegovoj brošuri o bajskom trokutu. 
Jovan Cvijić je bio vrlo ljubazno i oduševljeno dočekan od prisut-
nih, kojih je bilo priko trideset. G. Mandić se skromno povukao u
jedan kutak do peći, čekajući da i on bude predstavljen Cvijiću.
Kada je Cvijić stigao do g. Mandića, bilo je spomenuto ime ovoga.
Cvijić je,  iznenađen, učinio jedan korak nazad i kazo: 
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– Šta ste vi onom Mandiću, koji je 1897. godine napisao
brošuru o bajskom  trokutu?
–  On je taj Mandić! – rekoše Manojlovići.
–  A, vi ste Mandić?
– Ja sam – odgovorio je skromno Mandić.
– Čestitam! – uzviknio je Cvijić, očigledno radostan što se
upoznao sa jednim od najvećih bunjevačkih rodoljuba, te
mu je prijateljski stisnuo ruku. – Vama imamo mnogo da
zahvalimo, što je Subotica pripala Jugoslaviji!

Posli toga, na toj večeri, Cvijić je dugo razgovarao o raznim
stvarima sa g. Mandićem. Nema sumnje, da su mnogi zavideli na
značajnim ričima, koje je Cvijić uputio g. Mandiću. 
Mijo Mandić je posli rata aktivno učestvovao u nacionalnom radu.
Bio je među pokretačima akcije za podizanje spomenika caru Jo-
vanu Nenadu, za osnivanje Bunjevačke prosvetne matice i
mnogih drugih nacionalno-kulturnih ustanova u Subotici i kod
Bunjevaca. Sa najvišeg mista g. Mandiću je za  njegov nacionalni
rad odato dostojno priznanje, pošto je više puta odlikovan. One
veze, koje je Mandić stvorio sa najuglednijim i najpriznatijim srp-
skim nacionalnim prvacima prije rata vrlo mnogo su doprinele in-
teresovanju za Bunjevce sa strane nadležnih i neosporno je da
su Bunjevci bili uvaženi, naročito pomoću njegovih informacija.
Mijo Mandić je u prvoj gradskoj upravi izabran za školskog nad-
zornika 1918. godine. Tada su uspostavljene bunjevačke škule.
U Nevenu, od 4. januara 1921. godine, zabiluženo je: školski nad-
zornici Mijo Mandić i Matija Išpanović razrešavaju se dužnosti, a
na njihovo misto imenovani su Bogdan Svirčević I Aleksandar
Mikić. U članku “Bunjevačka prezimena” – Književni sever, Sub-
otica, juli - septembar 1930 – stoji napomena autora: “Za ovih
sedam godina, otkako sam u Subotici, dolazio sam u svom
službenom poslu sa mnogobrojnim Bunjevcima u dodir i beležio
njihova prezimena. Beleške sam dopunjavao i podacima iz
subotičke Danice i Ivanjijeve Monografije Subotice i češće ih
proveravao. U proveravanju su mi najviše pomogli čestiti starina
G. Mijo Mandić i poštovana G-đica Kata Prćićeva.”
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U Bunjevačkim novinama (Subotica, 11. XII 1925) stoji: “Mijo
Mandić govorio o Paji Kujundžiću u Pučkoj kasini i otkrio njegov
portret koji je izradio Šandor Olah.” Jugoslovenski dnevnik iz
1931. godine beleži: “G. Mijo Mandić u svetlosti istorije Subotice:
podaci koji još nisu zabeleženi o istorijskim danima Subotice.
Uloga članka Prilozi za bunjevačku povist Mije Mandića na
mirovnoj konferenciji u Parizu.”
U Politici od 14. I 1934. godine piše o Mandiću sledeće: “Na dan
15. januara o.g. navršava se pedeset godina od onoga dana kad
je Mijo Mandić među Bunjevcima u Subotici pokrenuo svoj
mesečni list Neven, u kome je neumorno i sa izvanrednim
požrtvovanjem podsticao rodoljublje i budio uspavanu narodnu
svest kod naše braće Bunjevaca.” 

Sandra Iršević  

BUNJEVKE KOJE SU UTIRALE PUT RODNOJ
RAVNOPRAVNOSTI 

Apstrakt

U našem društvu još uvek su dominantni stereotipi i predrasude
o ulozi žena i muškaraca u društvu, što je posledica patrijarhalnog
vaspitanja, koje i dalje ima veliki uticaj na području Balkana. U
posebno lošem položaju su pripadnice manjiskog naroda, koje su
diskriminisane po dva osnova, kao žene i kao pripadnice manjina. 

U posebno lošem položaju su bile Bunjevke, jer pojedini istoričari
ne priznaju postojanje Bunjevaca kao posebnog naroda i nazivaju
ih bačkim Hrvatima ili Bunjevcima-Hrvatima. Bunjevci i Bunjevke
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nemaju drugu državu do Srbije, poput drugih nacionalnih
zajednica, te su i u ovom položaju podređeni u odnosu na druge
manjinske zajednice.
Dr Zorica Mršević, u svom radu “Ka feminističkoj jurispridenciji“,
ističe da su žene marginalizovanih grupa, gde spadaju i
pripadnice manjina, višestruko  pravno diskriminisane. Sastavni
deo rodnih analiza danas predstavljaju razmatranja faktora kao
što su etnicitet, rasa, manjinske zajednice, pa čak i klasa.
Značaj ovog rada za feminističku teoriju danas u tome je što
ukazuje na činjenicu da su Bunjevke u Srbiji i dalje one Druge,
jer su diskrimisane kao žene i kao pripadnice manjine.
Kada se govori o Bunjevkama uglavnom se misli na žene sa sela,
koje se bave poljoprivredom, naivnom umetnošću pravljenja slika
u tehnici slame, a ne o modernim i obrazovanim ženama, koje
rade u kulturnim institucijama ili se bave politikom. Na taj način
se stavljaju u poziciju Drugih, manje važnih u polju zvanične
politike i rodne ravnopravosti. Istraživanje obuhvata položaj
poznatih književnica, likovnih umetnica, humanitarki, profesorki
koje su se izjašnjavale kao Bunjevke u navedenom periodu. Reč
je o Mari Đorđević Malagurski, Kati Prčić i drugima.
Zato je važno sagledavanje istorije ovog pokreta i načina borbe
jer može služiti kao primer za osvajanje novih i dalje neosvojenih
prostora slobode za žene ne samo u Srbiji, nego bilo gde u svetu.

Ključne reči: feminizam, ženski pokret, nacionalne manjine,
Druge, Bunjevke

Uvod

Emancipacija žena na današnjem prostoru Vojvodine i Srbije
počela je još krajem XVIII i početkom XIX veka. Pod uticajem
prosvetiteljstva i načela Francuske revolucije o slobodi, jednakosti
i svojini, uz podršku mladih obrazovanih ljudi,  položaj  žena u
Srbiji se menjao tokom  XIX veka.
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Ako bismo uporedili kakav je bio položaj žena u tadašnjoj
Vojvodini i Srbiji sa položajem žena u evropskim zemljama mogli
bismo da zaključimo da je menjan nabolje. Bunjevke i Srpkinje
koje su učestvovale na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu
25. novembra 1918. godine dobile su pravo glasa, ali samo tada.
Žene su kroz istoriju stalno vodile borbu za ostvarivanje svojih
prava, s tim da su pripadnice manjina vodile dvostruku borbu i to:
za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava,  prava na rad i maternji
jezik.  
U našem društvu još uvek su dominantni stereotipi i predrasude
o ulozi žena  i muškaraca u društvu, što je posledica patrijahalnog
vaspitanja koje i dalje ima veliki uticaj na području Balkana.
Danas, pod uticajem radikalnih populističkih partija, položaj žena
u Srbiji izložen je pokušajima da bude urušen. Od Velikog rata do
danas, u proteklih sto godina, žene na prostoru današnje Srbije
izborile su se za pravo glasa, obrazovanje, za rađanje i svoje
mišljenje. Međutim, kako jačaju desničarske partije u Evropi tako
i u Srbiji crkva pokušava da izvrši veliki uticaj i vrati ženu na
položaj “sluškinje i majke”.
Ovo potvrđuje i istraživanje švedske Fondacije Kvinna till Kvinna,
koje je realizovano 2018. godine, kada je sprovedena anketa
među 123 aktivistkinje za ženska prava u 32 zemlje, u EU, na
Balkanu i na afričkom kontinentu. Prema njihovom izveštaju
“Gušenje pokreta, sužavanje prostora za ženska prava”,1 vidi se
kako – pod uticajem populističkih partija i pokreta, jačanjem
konzervatinih struja koje se pozivaju na tradicionalne vrednosti –
nevladine organizacije koje se bave pitanjima rodne ravno-
pravnosti i protiv nasilja nad ženama  nailaze na probleme i koliko
su onemogućene.
Istraživanja švedske fondacije Kvinna till Kvinna pokazuju da čak
85 odsto anketiranih  žena kaže da je visoka cena koju moraju
da plate da bi nastavile da se bave ženskim pravima: od
sramoćenja, seksualnog uznemiravanja do napada na njihove
porodice itd.
1 http://thekvinnatillkvinnafoundation.org/files/2018/03/kvinna-till-kvinna-suffocating-the-
movement-report-eng-2018.pdf
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Poslednjih godina sve je skučeniji civilni prostor borbe za ženska
prava, sve je manje finansijera takvih aktivnosti a sve više nasilja.
To je posledica skretanja udesno kako evropskih (unutar toga
balkanskih) tako i vanevropskih društava. Švedska fondacija je u
okviru projekta anketirala nekoliko aktivistkinja za ženska prava
u Makedoniji, na Bliskom Istoku i u severnoj Africi, Švedskoj,
Poljskoj,  Egiptu i Azerbejdžanu.
Žene u Srbiji se tretiraju kao  “mašina za rađanje”.2

Radikalni  populizam, koji je poslednjih godina sve izražajniji u
Evropi, sve više utiče na sužavanje ženskih prava kako u Srbiji
tako i u regionu. Međutim, reč “feminizam” uvrštena je u rečnik
Marijam-Vebster daleke 1841. godine.
S druge strane, pripadnice nacionalnih manjina su još više
diskriminisane – i kao  žene, i kao pripadnice manjina. 
U posebno lošem položaju su Bunjevke, jer pojedini istoričari ne
priznaju postojanje Bunjevaca kao posebnog naroda i nazivaju ih
bačkim Hrvatima ili Bunjevcima-Hrvatima. Bunjevci i Bunjevke
nemaju drugu državu do Srbije, poput drugih nacionalnih
zajednica, te su i u ovom položaju podređeni u odnosu na druge
manjinske zajednice.
Bez obzira na to, Bunjevke su na severu Srbije ostavile trag
svojim delovanjem posebno na polju politike, umetnosti i
humanitarnog rada. Prva akademska slikarka u Subotici bila je
Jelena Čović, akademska vajarka Ana Bešlić, a književnica i žena
delagat koja je učestvovala 25. novembra 1918. godine u
stvaranju Kraljevine SHS  – Mara Đorđević Malagurski.

Subotički istoričar Mirko Grlica u svom radu “Položaj žena u
austrougarskoj Subotici”3 navodi da su muškarci vodili državu i
poslove, a žene domaćinstvo i porodicu. On dalje opisuje prilike

2 https://www.krstarica.com/vesti/politika/zenska-platforma-zene-nisu-masine-za-
radjanje-vojnika/ videti: 10.10. 2018.
3 Mirko Grlica, “Nesavršeni muškarci? Nikako! Skice za studiju o položaju žene u aus-
trougarskoj Subotici”, Rukovet 7–8 (2009), 1–9.
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u srednjem veku ističući da nije bio isti položaj žena na različitim
geografskim područjima ili u odnosu na društveni stalež. Žena je
bila potčinjena dominantnoj srednjovekovnoj kulturi, pre svega
crkvi, a do promena dolazi u XIX veku, kada dolazi i do razvoja
građanskog društva. U tom periodu jasno su bile definisane
podele rodnih odnosa i delovanja muškaraca i žena. Žensko
pitanje XIX  veka nije stvorilo razlike među polovima, nego otvorilo
problem rodne hijerarhije. Značajno je razdoblje nakon Drugog
svetskog rata do 1950. godine, kada je došlo do istorijskog
preokreta i velikih akcija opismenjavanja žena na selu. Ova se
etapa  okončava ukidanjem jedine političke ženske organizacije
- Antifašističkog fronta žena Jugoslavije. Poseban vid diskri-
minacije žena u Srbiji predstavljalo je uskraćivanje osnovnog
građanskog i političkog prava – biračkog prava. Mada je ustavom
bilo zagarantovano biračko pravo svakom državljaninu sa
navršenom 21. godinom u  Kraljevini SHS i Kraljevini Jugoslaviji,
konstatovano je da će ovo biti rešeno Zakonom o ženskom  pravu
glasa, što se dogodilo tek 1945. godine. 
Dr Zorica Mršević, u svom radu “Ka feminističkoj jurisprudenciji“,
ističe da su žene marginalizovanih grupa, gde spadaju i
pripadnice manjina, višestruko  pravno diskriminisane.4

U svojoj knjizi “Multikulturalizam bez kulture” feministička
teoretičarka Ana Filips (Anne Philips) ukazuje na nejednakost
odnosa moći između većinske i manjinske zajednice, gde
manjinske grupe dolaze u poziciju “uder dog” u odnosu na većinu.
Sastavni deo rodnih analiza danas predstavljaju razmatranja
faktora kao što su etnicitet, rasa, manjinske zajednice, pa čak i
klasa. Milena Dragičević Šešić je u svom radu “Mizoginija u
obrascima masovne kulture” postavila tezu da je mizoginija
sastavni deo kulture Balkana. Ona dalje objašnjava da se
društveni stereotipi odnose uglavnom na nacionalnu pripadnost,
pa i na ostale manjinske grupe.

4 Videti: http://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/elektronska-izdanja/casopis-
zenske-studije/zenske-studije-br-11-12/171-ka-feministickoj-jurisprudenciji
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Danas, kada se govori o Bunjevkama uglavnom se misli na žene
sa sela, a ne na moderne žene koje su obrazovane i bave se
politikom, kulturom ili novinarstvom. Ovi stavovi, kao što i Milena
Dragičević Šešić elaborila u svome radu, potiču od masovnih
medija koji na određeni način vide pripadnike i pripadnice
manjinskih zajednica i tako ih stereotipno prikazuju. Malo se zna
da su Bunjevke i Srpkinje bile zajedno politički angažovane 1918.
godine, kada se stvarala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.
Istažuje se taj istorijski trenutak, ali uloga Subotičanki je ostala
neistražena. One se spomenu samo prilikom obeležavanja 25.
novembra, Dana Velike narodne skupštine, koji je jedan od četiri
nacionalna praznika bunjevačke nacionalne manjine u Srbiji.
Po nekima od njih je nazvana ulica ili trg, ali uglavnom o drugima
je teško pronaći bilo kakva obeležja. A reč je o pravim pionirkama
kada govorimo o učešću u političkom životu, kulturnom i
humanitarnom radu. Njihovom uspehu je prethodila teška borba,
a ostvarile su značajna dela ne samo u Subotici nego i današnjoj
Srbiji. 

2. Vojvođanke koje su utrle put rodnoj ravnopravnosti
Pre 101 godine sedam hrabrih i obrazovanih žena dobilo je pravo
glasa na Velikoj  narodnoj skupštini Srba, Bunjevaca i ostalih
Slovena,  koja je održana u Novom Sadu 25. novembra 1918.
godine,  kada su poslanici i poslanice glasali za  prisajedinjenje
Bačke, Baranje, Banata i Srema Kraljevini Srbiji. To je ujedno i
najveći domet ostvarivanja ženskih prava, iako privremeno i samo
jednom, jer većina žena i na prostoru današnje Evrope nije imala
pravo glasa. Značaj Bunjevki i Srpkinja je bio utoliko veći što su
dobile pravo glasa i mogućnost da menjaju istoriju u vremenu
kada se razvijao prvi talas feminizma i kada su žene u svetu
počele da ostvaruju  svoja politička  i  biračka prava.
Da podsetimo, Švedska je bila prva zemlja na svetu koja je 1867.
godine uvela ograničeno biračko pravo za žene koje se odnosilo
samo na opštinske izbore. Novi Zeland je 1893. uveo žensko
pravo glasa, a 1919. aktivno biračko pravo. Finkinje su pravo
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glasa dobile 1906, Norvežanke 1913, Dankinje 1915, a
Engleskinje 1928. godine. Nakon Drugog svetskog rata žene su
pravo glasa dobile u Francuskoj, Italiji i tadašnjoj Jugoslaviji, dok
su žene u Švajcarskoj pravo glasa dobile 1971. godine, a žene u
Saudijskoj Arabiji tek 2015. godine. 
Sa krajem prvog talasa feminizma žene su pravno ostvarile
ravnopravnost. Reč je o Milici Tomić iz Novog Sada, Mari K.
Jovanović iz Pančeva, Katici Rajčić, Olgi Stanković, Anastaziji-
Tazi Manojlović, Mari Malagurski  i  Magdaleni Mandi Sudarević,
sve iz Subotice.
Subotičanke, odnosno  Bunjevke i Srpkinje koje su 1918. godine
učestvovale na Velikoj narodnoj skupštini Srba, Bunjevaca i
ostalih Slovena, koja je održana u Novom Sadu, ostale su
zaboravljene,  o njihovim životima se malo zna, a reč je o pet žena
koje su bile političarke, književnice i humanitarke, začetnice
ženskog pokreta u Subotici. To je izutetno značajno, jer stva-
ranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca počinje osnivanje
ženskih organizacija i jačanje ženskog aktivizma, koji je bio
nacionalnog karaktera. Srpkinje, Bunjevke, Jevrejke i žene drugih
nacija osnivale su udruženja po nacionalnoj ili verskoj pripadnosti
i međusobno su sarađivale. Značajno je to, da su se finansirale
od donacija koje su uplaćivali njihovi članovi ili viđeniji građani
Subotice koji su želeli da pomognu  njihov rad.  
U listu Politika, 1968. godine, u tekstu pod nazivom „Prve žene
poslanice izabrane pre 50 godina“, autorka dr Ljubinka Bogetić
navodi da u „oštroj političkoj borbi za rešavanje jugoslovenskog
pitanja 1918. godine vojvođanski radikali su smatrali da je
nastupila istorijska situacija i za znatnije promene pozicija žena.
Na prvoj sednici Srpkog narodnog odbora, kao novog organa
vlasti u Novom Sadu, 3. novembra 1918. godine učestvovale su
i žene. O tome je prisutne obavestio predsednik odbora sa
motivacijom da su žene u ovim teškim vremenima pokazale svoju
vrednost, da su ravnopravne i slobodne da odlučuju.“
Autorka dalje u tekstu navodi da je od 757 poslanika bilo sedam
žena, a među njima i supruga radikalnog prvaka Jaše Tomića i
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ćerka poznatog liberalnog lidera Svetozara Miletića, Milica Tomić,
i zatim nabraja sve žene koje su tada imale pravo glasa. Tekst se
bavi značajem istorijskog trenutka 25. novembra 1918. godine, a
ne poslanicama, koje su pre Engleskinja, Francuskinja i žena iz
drugih zemalja koje se smatraju naprednijim od tadašnje
Kraljevine Srbije imale pravo glasa. Nažalost, žene u Srbiji, tj.
Jugoslaviji, pravo glasa su dobile tek 1945. godine, iste godine
kada su na sraman način asimilovani Bunjevci i Šokci u Hrvate.5

Mi ćemo u ovom radu govorit samo o Subotičankama i
Bunjevkama.

2.1.  Mara Malagurski-Đorđević

Svakako, najpoznatija Bunjevka je Mara Malagurski-Đorđević
(1894–1971), koja je svoja rodoljubiva osećanja izrazila 1918.
godine šivenjem crveno-plavo-belih trobojki kojima je dočekana
srpska vojska u Subotici 13. novembra 1918. godine i aktivno se
uključila u politički život grada. Književnica, etnografkinja,
istaknuta kulturna radnica u prvim decenijama dvadesetog veka
pripadala je malobrojnim energičnim ženama koje vode aktivan
život. Nije imala dece i u periodu  između dva rata je bila veoma
aktivna, ali se nakon Drugog svetskog rata povlači iz javnog
života, pošto su familijama Đorđević i Malagurski oduzeta imanja.
Mara se povukla iz javnog života zajedno sa svojim mužem
Dragoslavom Đorđevićem. Živeli su skromno i Mara više nije
objavila nijednu knjigu.
Na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu 1918. godine bila je
jedna od pet žena delegata iz Subotice među ostalim članovima
bunjevačke delegacije, koja se izjasnila za prisjedinjenje Voj-
vodine Kraljevini Srbiji. 

5 Bunjevci su narod koji je u svojoj istoriji najviše bio izložen asimilaciji od većinskih
vladajućih naroda sa kojima su živeli, a najveća asimilacija nad ovim narodom  izvršena
je od komunističkih vlasti 1945. godine, kada su jednim dekretom pripojeni hrvatskom
korpusu. Od večitih svojatanja, koja i danas postoje, Bunjevci su se odbranili zahvaljujući
svom jeziku, kulturi i tradiciji, što su kroz vekove negovali i sačuvali iako im je to mnogo
puta bilo zabranjivano. U svom govoru koriste štokavsko-ikavsko narečje. 
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Svoje radove je počela da objavljuje u listu Neven 1912. godine,
kada je imala osamnaest godina i pisala pod pseudonimom
Nevenka. Svoju prvu novelu “Grgo Dorancija” objavila je u
Književnom severu 1925. godine. Napisala je i kraću predstavu
“Bunjevački običaji u slikama: Materice, Badnje veče, Prelje,
Rakijare, Polivači, Kraljice, Svatovi”, izdatu u Subotici 1927.
godine. Predstava je izvedena na dan svečanog otvaranja
Bunjevačke prosvetne matice u Subotici 1. januara 1927. godine.
Potom se preselila u Beograd, 1929. godine, gde je počela
sarađivati u listu Misao. Tu je objavila pripovetku “Vita Đanina”.
Sa ovom realističkom prozom pobedila je na konkursu Cvijete
Zuzorić. Njezina prva knjiga “Vita Đanina i druge pripovetke iz
bunjevačkog života” objavljena je 1933. godine. Iste je godine
dobila i nagradu za najbolje delo od Srpske akademije nauka i
umetnosti.

Njena proza, u kojoj je obrađivala seoski ambijent, s jednakim
interesovanjem  se čitala i u gradu i u selu.
Sve što je napisala do 1941. godine, a bilo je u rukopisima,
propalo je za vreme rata. Tako je nastao istorijsko-psihološki
roman “Ničiji”, kao i istorijska pripovetka “Pajica Kantorov”.
Netragom je nestala i bogata etnografska građa o Bunjevcima.
Istu tematiku obradila je u knjizi “Stara bunjevačka nošnja i vez”
iz 1940. godine.
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“Bunjevka o Bunjevcima”, naslov je knjige koju je Đorđevićeva
objavila 1941. godine.

Učestvovala je u osnivanju Bunjevačke prosvetne  matice 1927.
godine i kao njena prva predsednica priređivala izložbe, pozorišne
predstave i drugo. Njena književna i etnografska dela su bila
posvećena bunjevačkim običajima i nošnjama. Pisala je jasno i
precizno oslikavajući život Bunjevaca. Njene pripovetke su bile
lako čitljive i čitaoce su uvodile u svet bunjevačkih običaja  kroz
teške i tragične sudbine ženskih likova. Sudbina Vite Đanine,
žene Bunjevke koja živi na salašu, trpi Vita, kojeg voli, nosi svoj
“krst na leđima” ne kriveći nikoga za zlu sudbinu – ne ostavlja
nikoga ravnodušnim. Kroz njen život prikazani su svi bunjevački
običaji. Za razliku od Vite Đanine, koja je prikazana kao žena koja
pati, lik Jelke Kujundžić, u pripovetki “Ni mrtva u tuđini”, govori o
položaju Bunjevaca u Austrougarskoj, kada im nije bilo dozvoljeno
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da govore svojim maternjim jezikom. Jelka je za ono vreme bila
prikazana kao moderna žena, nacionalno osvešćena, koja se bori
za prava svoga naroda. Ta borba za  pravo govora na maternjem
jeziku i dan-danas traje. Međutim, legat bunjevačkom narodu, ali i
svima drugima koji vole književnost, nisu samo pripovetke koje je
pisala, nego i dela. Zahvaljući Mari Đorđević na kraljevom dvoru se
nosila bunjevačka nošnja, tačnije kraljica Marija Karađorđević je
dobila na poklon starodrevni bunjevački kostim i obukla ga je na
Velikoj sveslovenskoj zabavi Kola srpskih sestara, koja je bila
priređena u Beogradu 1934. godine. 
Novinar Joso Šokčić, u svojoj knjizi “Subotica pre i posle oslo-
bođenja”, objavljenoj 1934. godine osvrnuo se i na dobre odnose
koje je stvarala Mara Malagurski-Đorđević sa tadašnjim dvorom:
“Njezino Veličanstvo Kraljica Marija primila na audijenciju u Dvoru
dve Subotičanke: g-đu Maru Đorđević-Malagurski i Mandu dr-a
V. Sudarevića. Tom prilikom, Mara Đorđević je poklonila Kraljici
album vojvođanskih narodnih nošnji. Kraljica je pažljivo pre-
gledala lep album i čitav sat je razgovarala sa Bunjevkama. Na
kraju audijencije Bunjevke su tražile dozvolu od kraljice da joj
poklone bunjevačku narodnu nošnju.“ 
Dela Mare Đorđević nisu posle rata doživela ponovna štampanja,
ali je Bunjevačka matica iz Subotice 2012. godine štampala “Vitu
Đaninu i druge pripovetke iz bunjevačkog života”.
Mara Đorđević se bavila i prevodilačkim radom; zapaženi su joj
prevodi Oskara Vajdla, a primljena je u Udruženje književnika
1956. godine.

2.2.  Magdalena Manda Sudarević

Magdalena Manda Sudarević (1882–1977) bila je supruga dr
Vranje Sudarevića. Ova istaknuta Bunjevka bila je aktivna u
Dobrotvornoj zadruzi Bunjevaka, i bavila se humanitarnim radom.
Pošto je u gradu bio i veliki broj obolelih srpskih vojnika, koji su
13.novembra 1918. godine došli i slavenskim narodima doneli
slobodu, predsednica Dobrotvorne zadruge Srpkinja Subotice
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Mica Radić pokrenula je akciju pomoći vojnicima. Uređena je
bolnica sa 200 kreveta i svim neophodnim sadržajima, a među
članicama Odbora koji je formiran bile su Manda Sudarević, Kata
Prćić i mnoge druge. 
Njen suprug Vranje Sudarević bio je narodni poslanik u Kraljevini
SHS. U Jugoslovensku dnevniku može se naći niz tekstova u
kojima su govori Vranje Sudarevića u celosti prenošeni i koji se
uglavnom odnose na očuvanje bunjevačkog jezika, danas bunje-
vačkog govora. On se borio da se u Subotici i okolnim mestima
gde su uglavnom živeli Bunjevci zapošljavaju nastavnici koji
govore bunjevački.

O samom radu Mande Sudarević se malo zna, osim da je bila
angažovana u humanitarnim i kulturnim manifestacijama u
Subotici i da je bila poslanik Narodne skupštine Srba, Bunjevaca
i ostalih Slovena u Novom Sadu 25. novembra 1918. godine, na
kojoj je donesena odluka o prisajedinjenju Kraljevini Srbiji.
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U broju 125. lista Neven, na 2. stranici, u tekstu „Osnovan je
ženski pokret u Subotici“, piše da je za predsednicu Ženskog
pokreta u Subotici izabrana Manda Sudarević, a da je među
agitatorima bila i Kata Prćić. koja nije bila među poslanicama 25.
novembra 1918. godine, ali se zato borila sa svojim su-
građankama da se Subotica oslobodi tuđeg jarma i da svako
može da govori svojim jezikom; bila je veoma aktivna u
pomaganju vojnicima koji su u Suboticu došli 13. novembra 1918.
godine.

2.3.  Katica Rajčić 

Katica Rajčić (1889–1967) je bila supruga Aleksandra Rajčića,
koji je bio biran i  za zamenika gradonačelnika Subotice. Katica
Rajčić, kao i većina žena u to vreme, bavila se društveno-
humanitarnim radom. Njen suprug Aleksandar  Rajčić bio je
direktor „Građanske banke“ podružnice Subotica i jedan od
osnivača deoničkog društva pod imenom „Bon-Ton“, kao i jedan
od utemeljivača “Bunjevačke prosvetne Matice” tokom 1924.
godine.                      
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Katica Rajčić bila je, kao poslanik, učesnica Narodne skupštine
Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Novom Sadu 25. novembra
1918. godine, na kojoj je donesena odluka o prisajedinjenju
Kraljevini Srbiji.

Od formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine
Dobrotvorna zadruga Srpkinja i Dobrotvorna zadruga Bunjevaka
bile su aktivne u društvenim i humanitarnim aktivnostima. 

2.4.  Anastazija Taza Manojlović 

Anastazija Taza Manojlović (1889–1974), devojački Dimitrijević,
bila je supruga dr Dušana Manojlovića, koji je pripadao poznatoj
porodici Manojlović u Subotici. Učestvovala je u organizovanju
mnogobrojnih dobrotvornih priredbi, pa čak i izbora za mis
Subotice. Bila je angažovana i u radu Narodne kuhinje „Dobro
delo“, koja je osnovana na inicijativu Dobrotvorne zadruge
Srpkinja iz Subotice, a koja je delila besplatne obroke sirotinji.
Dobrotvorna zadruga Srpkinja Subotice bila je humanitarna
organizacija, jedno od prvih ženskih udruženja sa ciljem da
stipendiraju i pomažu devojčice lošijeg materijalnog stanja koje
nisu bile u prilici da se školuju.
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U listu Neven, u broju od 10. decembra 1918. godine, u tekstu
pod naslovom „Koncert omladinskog društva u Jugoslaviji“,
najavljuje se da će 11. decembra 1918. godine, zajedno sa
drugim umetnicima, nastupiti Taza Anastazija Manojlović i izvesti
numeru od Stevana Stojanovića Mokranjca „Mirjano“. 

2.5.  Olga Stanković

Srpkinja Olga Stanković (1865–1957) bila je supruga Vojislava
Stankovića, direktora tadašnje Hrvatske zemaljske banke u
Subotici, koji je, kao i njegova supruga Olga Stanković, bio
poslanik istorijskog zasedanja  Narodne skupštine 25. novembra
1918. godine u Novom Sadu. 

Stručna i naučna literatura do sada se nije bavila životom i radom
Olge Stanković. To je dokaz nezainteresovanosti istoričara prema
znamenitim ženama Subotice koje su ostavile traga u svome
gradu. Olga Stanković, kao  počasna članica, učestvovala je u
mnogobrojim akcijama koje je organizovala Dobrotvorna zadruga
Srpkinja Subotice. Reč je o prosvetnom i humanitarnom
udruženju srpskih žena u Austrougarskoj, koje je imalo odličnu
saradnju sa sličnim bunjevačkim, jevrejskim, mađarskim i
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nemačkim udruženjima. Svima njima zajednički cilj je bio:
organizovanje žena za rad na opštem dobru – osnivanju viših
devojačkih škola i kulturnom  radu.

3. Književnice kod Bunjevaca

Od književnica izdvajamo: već pomenutu Maru Đorđević-
Malagurski, zatim Maricu Vujković i Katu Prćić, a od savremenica
Gabrijelu Diklić, Anu Popov i Alisu Prčić. Književnice su uglavnom
pisale o običajima i životu Bunjevaca, salašima i radu na selu. 

3.1. Marica Vujković

Druga žena pisac kod Bunjevaca Marica Vujković (1900–1964)
pisala je uglavnom o društvenim temama, sa akcentom na
odnosima u porodici. Pišući o životu u bunjevačkim porodicama,
bračnim odnosima i psihologiji žena, možemo reći da je Marica
Vujković doprinela tome da je bunjevačka književnost sa aspekta
ženskog pisma bila veoma napredna, jer se tada bavila temama
koje su i danas interesantne. Prvu knjigu, zbirku novela, Tereza
se nije obratila, objavila je 1931. godine, a drugi roman “Valjda je
moralo bit…” izašao  je 1935. godine. Roman govori o životu
jedne bunjevačke patrijarhalne gradske porodice, kao i  o među-
nacionalnim odnosima u okviru jedne porodice, vremenski
omeđeno do 1918. godine. Ostalo je još nekoliko njenih neob-
javljenih rukopisa, koji se čuvaju u Gradskoj biblioteci u Subotici,
a nekoliko novela objavljeno je u listu Hrvatska riječ. 

3.2. Kata Prćić

Veliki doprinos bunjevačkoj književnosti dala je Kata Prćić-Tetkuš,
rođena za vreme ugarske vladavine, a  umrla u FNRJ. Reč je o
književnici čiji rad nije dovoljno istražen. Ono što se sa sigurnošću
može tvrditi jeste da je bila Bunjevka, jugoslovenski orijentisana,
koja je zagovarala ilirstvo kod Bunjevaca. Najviše je sarađivala
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sa Mijom Mandićem, tadašnjim učiteljem, urednikom i direktorom
Gradskog muzeja i biblioteke i školskim nadzornikom u Subotici.
Bila je naročito zapažena kad je, zajedno sa Marom Đorđević-
Malagurski, pripremila Bunjevačko veče na radio stanici u
Beogradu 1940. godine, u kojem je učestvovala kao pevačica.
Pisala je pripovetke i priče pod pseudonimom Bunjevac. 
Kata Prćić je napisala sledeće tekstove: “Svadbeni običaji kod
subotičkih Bunjevaca” (Književni sever, god. III 1927, sv. 3–4, str.
114–131), “Šandor Rajčić” (“Subotička Danica ili kalendar
bunjevačko-šokački za godinu 1927”), “Spomenica na proslavu
četristogodišnjice smrti cara Jova Nenada”, 4. 09. 1927. godine,
Subotica), “Stari božićni običaji kod subotičkih Bunjevaca”
(Književni sever, Subotica 1930. godine, knj. VI, sv. 7–10, str.
203–212), “Bunjevci i Šokci”, Subotica, 1940. godine, brošura,
“Uspomena na domaće prelo kod subotičkih Bunjevaca”.

4. Likovne umetnice kod Bunjevaca

Slikarke Jelena Čović, Magda Mamužić, Angelina Mačković i
vajarka Ana Bešlić mogu se smatrati prvim pravim likovnim
umetnicama kod Bunjevaca. Sa ovim se ne bi složili oni teoretičari
i istoričari koji ne priznaju postojanje Bunjevaca kao posebnog
naroda nego ih smatraju delom hrvatskog korpusa. Sama
činjenica da se Jelena Čović na svojoj prvoj slici  potpisala kao
Bunjevka govori o njenom opredeljenju. Tada je umetnost,
pripadala muškarcima, a ne ženama. Iz feminističkog diskursa
Jelena Čović i Ana Bešlić posebno su interesantne kao umetnice,
jer ne samo da su za sobom ostavile legat velike umetničke i
kulturne vrednosti, nego su i kao predstavnice manjinskog naroda
pomerale “granice”. Živele su „neobičnim životom“ za ono vreme,
jer nisu odustajale od svojih ideja i snova, a nisu se  priklonile ni
Beogradu, ni Zagrebu, ni Budimpešti, centrima koji su onda, ali i
danas, imali veliki uticaj na Suboticu. 
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5. Zaključak

Takozvano bunjevačko pitanje, koje je i dan-danas aktuelno,
uticalo je na  (ne)razvijanje književnosti kod Bunjevaca i Bunjevki,
kao i istraživanje rada književnica koje su obeležile jednu epohu
u Subotici. Smatramo da su posebno marginalizovane  pomenute
književnice, himanitarke, umetnice, jer malo koja od njih ima svoju
ulicu, trg ili neko spomen-obeležje.
Danas, kada se baci pogled unazad, može se zaključiti da su
Mara, Jelena, Kata i Ana bile feministkinje, a da toga nisu bile ni
svesne. Danas se bunjevačka književnost nije mnogo promenila
u odnosu na vreme kada su pisale Mara Đorđević, Marica
Vujković i Kata Prćić. Savremenice, Gabrijela Diklić, Ana Popov i
Alisa Prčić nastavile su tradiciju svojih prethodnica i kroz razne
priče, romane, novele i pesme uglavnom pišu o životu na salašu
i običajima. Kada govorimo o savremenoj bunjevačkoj knji-
ževnosti, možemo reći da je ona i dalje okrenuta ka prošlosti, a
književnice pišu maternjim-bunjevačkim jezikom. Reč je o
ženama koje rade na očuvanju bunjevačkog govora.6

Raspadom Jugoslavije, manjinske zajednice kao da su vidljive
samo u medijima koji izveštavaju na njihovom jeziku, a malo su
vidljive u nacionalnim medijima. Bunjevke se predstavljaju
uglavnom u nošnjama, kao žene sa sela, a ne kao moderne i
obrazovane žene.
I dalje se vodi borba za očuvanje bunjevačkog identiteta i
verovatno zbog toga većina umetnica i književnica, koje su
predstavljene u naučnim radovima se navode kao da su hrvatske
umetnice iako su one za života jasno iznosile svoje opredeljenje
i bunjevačko poreklo. Ovi stavovi, kao što i Milena Dragičević
Šešević elaborila u svome radu ”Mizoginija u obrascima masovne
kulture”, potiču iz masovnih medija koji pripadnike i pripadnice
manjinskih zajednica prikazuju u duhu ustaljenih stereotipa. Femi-
________________
6 Standard za bunjevački jezik urađen je 2018. godine. Uz napore i zalaganju  Nacionalnog
saveta Bunjevačke nacionalne manjine proteklih godina radilo se mnogo na standardizaciji
bunjevačkog jezika i od 2018. godine se uči kao izborni predmet bunjevački jezik sa
elementima nacionalne kulture.
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nističko nasljeđe u Vojvodini zasniva se na individualnom radu i
zalaganju borkinja za ženska prava, gde su, pored obrazovanja,
žene bile angažovane i u društveno-političkom  radu.
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Zvonko Stantić

DUŽIJANCA  KAO  NAŠA  ODGOVORNOST

Dužijanca je narodni običaj proslavljanja završetka žetve, jel risa
Bunjevaca, kako nas bačkih, tako i onih koji žive na drugim pro-
storima. Jovan Erdeljanović je ovaj običaj zabeležio i kod katolika
i kod pravoslavaca u sridnjoj i severnoj Dalmaciji, u Kninskoj, Vr-
ličkoj i Senjskoj krajini, i u Promini, pod imenima: dožinjancija, do-
žijancija, doženjancija i dožencija, a kod Bunjevaca i pravoslavnih
u Liki kao dožinjancija, u okolini Gospića kao dožinjajcija, pod
imenom dožinjalica, kod pravoslavaca u Korenici i severnim dilo-
vima Like, kao dožitoncija kod katolika i pravoslavnih na Udbini,
kao dožeteonicu i dožeonicu u Bosni i Hercegovini i kao dožionicu
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u Bačkoj, i to kod Srba i Bunjevaca u Somboru i okolini, i u Baj-
moku. Tokom 20. vika ovaj običaj doživijo je dosta promina, ali u
biti ostao je praznik radosti, jer je egzistencija, što se tiče svega
što se od žita pravi osigurana, a nikad se zahvalnost Bogu u takim
prilikama ne zaboravlja. Naprotiv, ona ima i pomalo paganskog,
jel kazali bismo, starog kadgodašnjeg, slovinskog virovanja i obra-
ćanja Bogu, pogotovo u starim tradicionalnim bunjevačkim molit-
vama za tu priliku. Za virovati je, da i sama rič dužijanca u svim
svojim oblicima, etimološki svoje korene ima u staroslovinskom
jeziku, ali pogledajmo kako istu svečanost proslavljaju drugi na-
rodi. Imamo li sa njevim običajima i imenovanjima sličnosti?     
Česi, slično nama, slave svoj završetak žetve, a svoju svečanost
zovu doženky. Svečanu povorku organizuju nediljom prija podne,
slično nama, sa žitom bogato okićenim kolima, na kojima su pri-
kazi postupaka od setve do kruva, ko i kod nas, sedamdesetih
godina, kada je to bijo pokretni etnografski muzej risa i kruva. Za
njima iđe kolona obučena u češke narodne nošnje, od „kijovske“
sa crnom čipkom, „hodske“, do južnočeške „holubičke“. Naravno,
svi se dobro zabavljaju, igrajući i pivajući. Od subote do nedilje
traje izložba, koju zovu sajem, na kojem se prikazuju stari i zabo-
ravljeni zanati, gastronomska, etnografska i kulturna baština
Čeha.
Poljaci svoju proslavu zovu dužince. Primera radi, u istočnopolj-
skom vojvodstvu Lubelskie, u gradu Lublinu, pletu vinac od žita,
oko po metera veličine, koji unose rukovetačice u crkvu, u kojoj
biskup, a više puti i nadbiskup vodi svečanu misu. Zahvala Bogu
za rod žita kod Poljaka je dakle uobičajena. Posli tog, povorka u
narodnim nošnjama iđe do mista di je centralna manifestacija, uz
veselje, pismu i igru. Vinac se tu pridaje vojvodi (štogod ko prid-
sidnik okruga), koji je takođe u nošnji, al gazdačkoj. Primivši
vinac, on ga poliva vinom iz bokala. Prilika je to i za proglašenje
najboljih i najlipših poljoprivrednih gazdinstava. 
Ruska najveća žitnica je region Kuban. Tu zna biti za žetve i 50
stepeni, pa se teško radi. Stari ruski kršćani virovali su da u žitu
živi duh koji mu daje rast, jel smrt. Sve to zavisi od tog, jel zado-
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voljan i radostan, ako su mu kršćani ugodili. Kadgod su svečanost
završetka žetve gledali ko pobedu nad duhovima, a danas je to
dan koji slavi, pored završetaka žetve, i zahvalnost Bogu na da-
rovima. Crkva je ukrašena vincima od žita koji su ispleteni od po-
slidnjeg snopa. Oni svoju svečanost zovu prazdnik urožaja, a
smatraju da se on slavijo još u pridhrišćansko vrime. 
U Prusiji, među katolicima, praznuje se Erntedankfest (oni imaju
dugačke složenice, ali ako rič rastavimo, dobijamo ernte – žetva,
dank – zahvala, blagodarenje, jel svečanost zahvale za žito), od
1773. godine, a slavi se prve nedilje posli Sv. Mihajla. Evangelisti
slave ko i katolici, jel prve nedilje oktobra. Koren misle da vuče
još iz rimskih vrimena. Na taj dan ljudi se raduju dobrom urodu i
blagodare Bogu na darovima prirode. U crkvi se isprid oltara po-
ređaju razni plodovi, napravi se ko mali brig na kojem slože hri-
šćanska obilužja od zrnevlja.
U Ukrajini ovaj praznik zovu ospožinki. Na dan proslave, daje se
kako kažu – blagodarenje Materi Zemlji. Početkom septembra za-
vršavaju se svi poslovi vezani za žito, koji su tribali obezbediti si-
gurnost dogodine. Dolazak jeseni  počinje obnavljanjem vatre.
Staru su gasili, a novu ritualno palili udaranjem kremena o kre-
men. Od novog žita pekli su svoje specifično pecivo – pirog, sla-
veći majku  zemlju, jer je rodila kruv.
Digod 1988. godine, roditelji su iz Dankovaca, kraj Murske So-
bote, u Sloveniji, doneli veliku vazu od slame, sa vrlo sličnim mo-
tivima kakve prave i naše Bunjevke. U pletenju slame su potpuno
u rangu sa našim ženama. Ova viština najviše je razvijena u se-
veroistočnoj Sloveniji i Prikomurju. Oni to vezuju za tradicije pa-
nonskog svita. Posebno značenje imaju krune od slame, koje kao
i svitkovinu zovu dožnjek, jel dovžnjek. Etimološki, smatraju da je
rič nastala od do-žeti, to jest okončati žetvu. Ukrase od slame pleli
su i za Božić, kombinujući ih sa papirom u boji, staniolom, zrnima
grava u više boja i kukuruza. S tim su kitili pored svojih domova i
crkve. Sve je to, smatraju oni, savrimeni, prilagođeni oblik sićanja
na kadgodašnji običaj pletenja žetvenog vinca, koji se na kraju
žetve pleo od poslidnjeg snopa, koga su davali prvom koscu, ko
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i mi što radimo, jer bandaš je u stvari prvi kosac, prvi risar bandaš
– vođa bande, vođa grupe risara i risaruša. Ovaj se vinac zvao
dožnjek, a ime mu se vrimenom prinelo na sve od slame pletene
ukrase, koje najčešće rade tako da se mogu zakačiti o granu ili
na zid. Prvi bi vinci bili jednostavno ispleteni od klasja žita i ukra-
šeni poljskim cvićom. Pravo, uže značenje dožnjeka danas je
kruna od žitne slame, koja nema oblik carske krune ko naša, već
je slobodnijeg oblika, često asimetrična, sa puno različitih pleta-
čkih motiva. Koliki značaj pridaju dožnjeku, govori i podatak da
su novembra 1994. izdali poštansku marku sa slikom krune od
slame – dožnjeka. Puni ljubavi prema žitu, baš nalik na nas, kažu:
“Dožnjek najlipče isijava lipotu klasja, upleten najlipča je zahvala
za sve što je i što priroda daje čoviku.“ Slovenački etnolozi ovom
u literaturi nalaze vrlo malo tragova. Iz usmene pridaje i ritkih in-
direktnih zapisa, može se zaključiti da su počeci u prvom deset-
liću dvadesetog stolića, a da mu je koren u širem panonskom
prostoru. 
Mađari, bar oni koji su živili i žive sa nama i u našoj blizini, usvojili
su rič dužijanca za svečanu užnu posli risa, pa kažu: “Csinálunk
duzsiancát” (pravićemo  dužijancu).
Jedno je sigurno, prostora za istraživanje ima puno, pa možda se
etničke poveznice Bunjevaca mogu ukrstiti i oko sličnosti riči slo-
venački dožnjek i dovžnjek, ukrajinski ospožinki, poljski dužince,
češki doženku, sa našim dožejanca, kako je zapiso Pajo Kujun-
džić 1884; dožeteonica i doženjanca Blaška Rajića iz 1930; do-
žejanica Ive Prčića iz 1937; dužijanca 1911; dožejanca 1924.
1925. 1928. 1929. 1931; dužionica kako je Somborci zovu;  duži-
janca u Čavolju (dužina – sa kratko u, ko u riči dug), kako mi je
2001. kazo kadgodašnji student teologije iz Baje g. Joso Kričko-
vić, tumačeći etimološki tu rič, ko dug Bogu za darove koje nam
daje. U Hercegovini, Dalmatinskoj zagori i Liki, dakle tamo di žive
i naši genetski srodnici, doseljeni iz stare naše postojbine –
Bosne, kažu dožinjancija, dožijancija, doženjancija, dožencija.
Dakle, na osnovu svega ovog moramo se složiti sa zaključkom
g. Alojzija Stantića, da je koren svih tih ipak sličnih riči dvojak od
„odužiti se (Bogu)“, jel od „dožnjeti“, iako žnjeti baš i nije tipično
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bunjevački izraz, ali možda je kadgod, kad je rič digod nastajala
i bijo.     
Današnja Dužijanca nije izrasla po ugledu na proslave malih se-
ljaka. Oni su ris obavljali familijarno, a kad su zajednički više do-
maćina završili i kod poslidnjeg gazde, po dogovoru, napravili bi
zajedničku užnu i veselje. Proslavljajući, oni nisu mogli jednog iz-
dvojiti ko gazdu, već je taj dio izostajo. Nije tačno, kako pišu po-
jedini autori, da ris nikad nisu radili nadničari, odnosno da nikada
za ris nisu dobijali nadnicu. To važi samo za manje poside, ali na
velikim posidima tamo di je, ko na imanju Laze Bešlića na Šari
radilo po 20 risarskih parova, uglavom Šokaca iz Monoštora, na
200 lanaca žita, jel Pere Stantića u Đurđinu, di se na 687 lanaca
često znalo posijat više od polak žitom, nijedna banda nije mogla
ponet desetinu sobom, a ni dočekat da se tolika količina ovre. Ta
su gazdinstva, funkcionisala ko zadruge, sa pridradnicima i maj-
storima, a plaćalo se kombinovano.   
Značaj praznovanja Dužijance, sada kada je imamo u ovakom,
razvijenom obliku, teže je ociniti, jer je ona tu, po sebi se podra-
zumiva, ona zauzme cili grad, danima. Zamislimo one okolnosti
6. avgusta 1911. godine, kad je mladi župnik iz Kerske crkve, uz
asistenciju „Divojačkog društva“, pokrenijo Dužijancu, u smislu u
kojem je danas poznajemo. Svudan je bila očita država. U uni-
formama policajaca, s velikim pivčijim perom u šeširu, prid šku-
lama, gradskom kućom, mnoštvom kasarni, vojske i oficira, na
novinskim kioscima, reklamama, prodavnicama, kancelarijama,
tablama sa imenima sokaka, zvaničnom jeziku. Jugoslavije ni na
vidiku. Subotica je privredni gigant, za ono vrime. Subotica je ve-
liki, vrlo veliki grad, puno veći i brojniji od velikog broja onih koji
su nas u socijalizmu pritekli. Pritekli su nas i u ovom ovakom ka-
pitalizmu, jer nisu vratili gospodi gospodsko, već su sve na buvljak
izneli, pa su kupci skoro uvik bili, bez obzira o kom gradu diva-
nimo, marginalni ljudi sa strane. Nismo te nesriće bili samo mi i
naša Subotica, već i svi drugi. Nije nam lako odupriti se, a kako
je tek bilo 1911. teško biti svoj, izvesti ljude da napune svojima
grad, grad kao zajednicu, dobiti dozvolu od vlasti, organizovati
tako da se dozvola dobiva redovno, svake godine. Jel imao vele-
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časni Blaško Rajić u svemu tome viši cilj. Zastranjivo je on na bu-
njevačku stranu, još dok je kapelanovo u Dušnoku i Santovu, i tu
je on privazilazio sve svojim organizatorskim sposobnostima,
narod je na njegov poziv rado pristizao, prihvatao da se angažuje,
šta god je tražio. Kada je dolazio veliki praznik Sent Ištvana (Sveti
Stipan, 20. avgust), koji čitava Mađarska i danas slavi sa ushiće-
njem, i Bunjevce je naravno obuzimao taj svečarski zanos, radost
praznovanja, koji su vikovima normalno slavili, živeći na teritoriji
Mađarske države. Rajić je kao vizionar i pravi pastir, istina pomalo
tvrđeg nastupa, vidijo da je vrime stvoriti bunjevački veliki praznik.
Stvorijo ga je. Sa svojim zemljacima, kako se to danas kolokvi-
jalno kaže. Zar svi drugi mogu biti zemljaci, samo mi nemamo s
kime? Izašao je u grad, dičeći se svim svojim, pokazao je svu ži-
votnu radost imanentnu dinaridima, gorštačku upornost i tvrdo-
glavost, koju ni ravnica nije ispeglala. Bunjevci su se drznili,
pametno, u vrime kad je i državni veliki praznik, nisu bili napadni,
nisu bojkotovali veliko slavlje Sent Ištvana. Ko što su od ditinjstva
naučili, oni i svi drugi narodi ondašnje ogromne Mađarske slavili
su, ali njim se Dužijanca, sa svojim izvorno bunjevačkim obiluž-
jima, uvlačila svakim časom pod kožu. Tu su bili naši lipi momci i
divojke, svečani i gordi, ukočeni, kako se već traži uz svilu i ku-
mašu, raspivane cure u šlingu i sefiru, momci u širokim bilim ko-
šuljama i gaćama, pravim za poljske radove, jer dišu, jer piju znoj,
jer štite od jare, prava. Svemu je, ko i prazniku koji je tijo Rajić da
supstituiše, dat svečani ton, visina, koju vira i služba bogu ugodna
daje. U svojoj župi, koja je jedina u gradu bila i ostala baš bunje-
vačka, Rajić je naravno mogao sve organizovati, a da ga niko nije
ometao. Radost koju imati kruva na astalu sebi i familiji nosi ko-
sidba, jel ris, veličina riči kruv i poštovanje gotovo virujuće u nje-
govu svitost, sveti znak, obezbedila je da upravo Dužijanca bude
izabrana za najveći bunjevački praznik. Ona je to i danas.  
Zanimljivo je da se u Vojvodini održava mnoštvo, jel skoro sve
žetvene svečanosti Srbije. Najveća i daleko najstarija je naša „Du-
žijanca“ (100 godina), zatim tu su „Dužionica“ u Somboru (23 go-
dine, iako se ona u narodu slavi vrlo dugo), „Dani novog hleba“ u
Kanjiži (18 godina), „Dani žita“ u Bačkoj Palanki, „Kucurska žetva“
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u Kucuri (20 godina), „Žetvene svečanosti“ u Srbobranu (14 go-
dina), „Žetelačke svečanosti“ u Gornjem Bregu, „Severnobanat-
ske žetelačke svečanosti“ u Sajanu (15 godina) i „Žetelački dani“
u Vojlovici. U centralnom dilu Srbije održavaju se „Dani azanjske
pogače“. U periodu devedesetih godina 20. vika, održavale su se
žetvene svečanosti ko što su „Zlatni klas“ u Staroj Pazovi (žete-
lačke svečanosti slovačke nacionalne manjine), „Dani žita“ u Ali-
bunaru  (žetelačke svečanosti rumunske nacionalne manjine u
Banatu) i (vrlo interesantno) „Risarski dani“ u Rumi (žetelačke
svečanosti srpskog stanovništva Rume), obuhvatajući defile ri-
sara kroz Rumu u narodnim nošnjama, tokom kojeg se prikazuju
običaji, zatim risarsko veče, na kojem se bira najbolja risarska
ekipa i izvodi muzičko-folklorni program, pridstavljaju specifična
ila tog dila Srema. Ta manifestacija se održavala 1995. i 1996, uz
ogromnu positu od skoro 30.000 ljudi, ali ipak nije opstala. Pada
u oči programska sličnost sa našom „Dužijancom“, ko i sam naziv
„Risarski dani“ i defile risara, kako stoji u naučnoj studiji „Turistička
valorizacija žetelačkih svečanosti u Srbiji“ (iz 2008. godine) dr
Željka Bjeljca i dr Nevene Ćurčić, di čitamo: „Jedino se u okviru
‘Dužijance’ i ‘Dana azanjske pogače’ sreću programi koji utiču na
stvaranje svesti kod posetilaca i vrše prezentacije proizvoda ko-
jima se propagira ekološki zdrav život... ‘Dužijanca’ je medijski i
promotivno najbolje pokrivena. Koriste se vodiči, reportaže, pu-
topisi, katalozi, zidni plakati, fotografije, informatori, kao i repor-
taže i oglasi u dnevnim novinama u Srbiji (‘Hrvatska riječ’,
‘Subotičke novine’, ‘Mađar so’, ‘Blic’), u novinama iz Hrvatske (‘Vi-
jesnik’, ‘Jutarnji list’, ‘Arena’). U elektronskim medijima emituju se
reportaže na lokalnim radio i televizijskim stanicama (RTV K23,
Eko televizija, Radio Subotica, regionalna Super TV), kao i putem
nacionalne mreže (RTS-RTV Novi Sad, Radio Novi Sad, Radio
Beograd) i stranih RTV mreža (na hrvatskoj HRT i mađarskoj
MTV). Manifestacija poseduje i svoj sajt –www.duzijanca.co.yu.“
U navodima istina ima odstupanja od 2005. godine na ovamo.
Navode, na našu žalost, i slideće: „‘Dužijanca’ 90-ih godina 20.
veka je primer kako politička i ekonomska situacija negativno
utiču na organizovanje same manifestacije. Usled poznatih zbi-
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vanja na teritoriji bivše Jugoslavije, organizacija manifestacije je
bila isključivo na političkoj i usko nacionalnoj osnovi, karakteristič-
noj za stanovništvo subotičke opštine. Međutim, krajem 90-ih, or-
ganizatori prevazilaze te slabosti i ‘Dužijanca’ je danas primer
manifestacije koja doprinosi jačanju međususedskih odnosa iz-
među Srbije i Hrvatske i boljem upoznavanju i razumevanju nacija
koje žive na tom prostoru...’Dužijanca’ i ‘Dužionica’ su jedine ma-
nifestacije koje tokom jula i avgusta skoro svakodnevno imaju raz-
ličite programe... ‘Dužijanca’ sa 28 priredbi ima najraznovrsniji
program, poput: tradicionalnih 27 izdanja Prve kolonije naive u
tehnici slame u Tavankutu, Konjičke trke Dužijanca, Tamburaške
večeri, Skupštine risara i folklorne večeri na trgu u centru Subo-
tice, Povorka Dužijance kroz Suboticu, Bandašicinog kola u svim
naseljima gde se održava ‘Dužijanca’. U okviru ‘Dužijance’ odr-
žavaju se brojne likovne i etnografske izložbe, izložbe fotografija,
ručnih radova, starih zanata i poljoprivrednih mašina, književne
večeri, muzičko-scenski programi, nastupi kulturno-umetničkih
društava i programi zabavnog karaktera.“ Iz ovih navoda original-
nog naučnog rada vidimo da, komparativno, naša „Dužijanca“ ima
visok primat među žetvenim svečanostima. Vidili smo da je ona
u našem vokabularu zastupljena na cilom prostoru di Bunjevci
žive. Puno riči, manje-više sličnih za nju imamo. Teškom je
mukom ona stvarana, a zbog intranacionalne podile, posita je
puno slabija od onog što po interesovanju u narodu stvarno po-
stoji. Daće Bog, pa ćemo se valjda dozvati pameti, ako jastrebove
skečimo s visokih grana na kojima se gnjizde.
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Mijo Mandić 

SVADBENI  OBIČAJI  BAČKIH  BUNJEVACA

Svadbeni ili svatovski običaji bačkih Bunjevaca uticali su na broj-
ne promatrače da ih zabiluže. U bunjevačkim kalendarima i novi-
nama, o tim običajima objavljeni su mnogobrojni članci: Blaška
Rajića, Kate Prćić, Mare Malagurski, Ive Prćića, Jovana
Erdeljanovića, Pavla Bašića Palkovića, Ante Sekulića, Miše
Mandića, Mije Mandića i drugih.
U sakupljenoj građi za obradu bunjevačkih svadbenih običaja nije
teško utvrditi zajednička obilježja na širokom području di žive Bu-
njevci. Prija svega, u bunjevačkoj patrijarhalnoj sredini porodica,
obitelj, je prva zajednica koja čuva, štiti, brani pojedinca i uključuje
ga u svoj svagdašnji život.To patrijarhalno ustrojstvo je bitno i za
opstanak Bunjevaca.
Blagoslovljena crkvenim uredbama i narodnim obredima, poro-
dica je svetinja, a brak pak trajna sveza. U narodu je običajno
razrađena priprema za brak.
Kata Prćić je između dva svitska rata napisala: “Mladež je imala
prilike na divanu i u kolu upoznati se i obigenisati se, ali je pored
svega toga veliku ulogu imala volja starešina koja je divojku ili
momka birala, naspram sebe, po ugledu i ataru familije.“
Od odluke familije da je momak dorasto za ženidbu triba razliko-
vati nikoliko pripremnih stupnjeva: rakijare, piće (zapijanje), ruko-
vanje, a to su zapravo prosedbeni običaji. Ante Sekulić piše, da
se običaj rakijara čuvo do svršetka Drugog svitskog rata.

Rakijare
Rakijare su bile skoro udate žene (odnosno nisu smile biti di-
vojke) i to iz momkove rodbine. Nazvane su po darovima koje su
nosile u prosidbu. U maloj košarici, kotarici, bile su dvi bočice
slatke rakije, velika svilena marama vezena i ukrašena rojtama,
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maramice, papirnate novčanice i jabuke, ili jabuka, sa zadivenim
zlatnim ili srebrnim novcima, okićena cvićem i perlicama. Ovako
iskićena rakija zvala se rozolija. Rakijare su nosile rakiju na kolima
u koja su bili upregnuti konji paradeši.
Rakijare isporuče želju momačkog doma i odu, a divojačka se rod-
bina ubrzo skupi na savetovanje. Ako se rakija prima, već sutradan
pošalju odgovor, odnosno u slučaju nepristanka vrate rakiju.

Zapijanje divojke
Kad je odgovor povoljan, divojčina rodbina ujedno poziva
momkovu, da dođu na piće, odnosno zapijanje divojke. Dolaze
svekar i svekrva i još koja osoba zapit divojku. Gosti metnu na
astal bocu rakije koju su sa sobom doneli, pa se zametne divan
šta će i kako će, odnosno pravi se pogodba za svadbu, ruvo i os-
tale potribe, da li svekar pravi snaji ruvo ili da se da za ruvo. Ako
svekar i svekrva žele (ugleda i bogatstva radi) da se daruju i drugi
rođaci, dužnost im je dati prilog za darovinu.
Običaj pića, zapijanja nakon nagodbe i odgovora svršava se uno-
šenjem rakije i rozolije u sobu di su skupljeni gosti i domaćini,
metne se na astal i tek tada ulazi pozvana nevista. Ona poljubi
starije u ruku, a mlađe u obraz. Posli tog svekar pridade divojci u
pregaču sve što je u proševini, te je od toga trena ono njeno vlas-
ništvo. Uz piće dogovori se i dan rukovanja. Od pića obadvi fami-
lije mladenaca postaju pretelji (prija i pretelj), jer ih je taj dogovor
sprijateljio.

Rukovanje
Rukovanje je prva prilika za javni susret mladoženje i neviste. U
današnje vrime to su zaruke. Budući da je to već prije određen i
utvrđen dan, obično je već bilo gotovo svekrovo ruvo, pa je divoj-
ka u njemu kraj sobni vrata čekala goste. Na rukovanje se zovu
bliža rodbina sa momačke i divojačke strane. Divojka u društvu
svojih drugarica ili mladih rođakinja čeka goste i svakog poljubi:
starije u ruku, mlađe u obraz, ali svi gosti koji ulaze darivaju divoj-
ku novcem.
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Obično su dolazili kolima (na salašu), a kad svi stignu i uđu,
momkova sestra ili mlađa rođakinja utakne divojki cvit, tj. pripne
divojki perlicu u kosu, ona pak mlađem svitu pribada cvit na odiću.
Posli toga tamburaši zasviraju kolo, koje simboliše kolektivno
jedinstvo u zajednici. Od rukovanja pa do vinčavanja, svake
nedilje, dođe kogod od mlađi ženski, sa momačke strane,
divojačkoj kući. Donesu joj kolača i zamedljanu rakiju, sa nikoliko
jabuka i vode je u crkvu, na veliku misu, opet obučenu u svekrvino
ruvo. Posli mise stoji ona ko i ostale udavače prid crkvom, te je u
prolazu svaki gleda. Zaova je otprati iz crkve u kuću. Ante Sekulić
ukazuje na to da je ovaj običaj više bio izvodljiv u varoši i selu.
Svadba u bačkih Bunjevaca nije nikada bivala u doba Došašća i
Korizme. Najčešće se svatkovalo u jesen. Vinčanje je redovno
bilo ponediljkom, izuzetno sridom, danas subotom. 
Prije svadbenog dana triba naglasiti da su mustulundžije posebna
osobenost bunjevački svatova – okićeni konjanici, koji će još i
pratiti mladu prilikom vinčanja, zvati goste u svatove.

Odlazak rad aljina (miraz)

U nedilju se išlo rad aljina divojački, odnosno prije vinčanja pri-
nosile su se njene stvari iz roditeljskog doma u novi. U varoši i u
selima divojčin miraz slago se na kola, ali tako da bi se vidio dok
se pronosi kroz selo. Na salašima se više pazilo da bude složeno
kako se usput ne bi oštetilo. (Osim 6 velikih jastuka, 2 dunje,
posteljine, rublja, uz miraz su išla dva ormana, šifonjer, a prija
dolaf.) Pri slaganju miraza, pomagale su dvi divojčine drugarice
jenge.

Pozivanje

Mustulundžije ili mastalundžije, koji su imali i ulogu pozivanja i
sakupljanja svatova, mladoženja na vrime izabere među svojim
rođacima i prijateljima. Kadgod su oni imali zadatak da čuvaju i
prate mladu prilikom vinčanja. Ovaj običaj potiče iz vrimena kada
su ovim krajevima vladali Turci. Oni su tada bili oružana pratnja
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sastavljena od junačnih mladića, koji su čuvali đuvegijinu
zaručnicu od turskih otmičara. Njih je bilo oko 12 i birani su što
jači i hrabriji momci.
Kasnije, oslobađanjem od Turaka uloga mustulundžija se svodi
na sakupljanje svatova, vođenje divojke iz njene kuće do kola. U
stvari, oni će pridvoditi povorku od momkove kuće do divojčine
kuće. U nedilju, posli užne, kada su mustulundžije kretali zvat sva-
tove, najprije bi otišli divojačkoj kući da ih ona okiti, stavljajući im
perlice na livu stranu šešira, a konju pantljiku sa live strane, a na
čelo konja doda još jednu pantljiku uz onu prvu.
Posli ovoga bi mustulundžije pošli zvati u svatove. U ranije vrime
su zvali svatove sa čuturom. Kada dođu kući koja se zove, oni
posli pozdrava Hvaljen Isus, pridadu pozdrav domaćinu koji ženi
sina i nji zove za sutradan u čast di će i kada biti vinčanje i kada
će se dovesti divojka. Ako je bilo tušta rodbine koja se zove onda
bi mustulundžije sjašile samo kod kuma i starog svata, a ostale
bi zvali sa konja i dalje jurile.

Odlazak u crkvu na vinčanje

U ponediljak ujutro počinju se sakupljati svatovi kod obadvi kuće
noseći dar i kravalj, koji se sastojo od slatki kolača, torte i vina.
Svatovi sa momačke strane su kićeni perlicama, a konji
pantljikama (plavo-bile), naročito su, pak, kićeni pantljikama konji
kuma i starog svata. Kum, kao i stari svat, vrlo su važna ličnost u
svatovima. Kum mora naročito paziti na svoje dostojanstvo, jer
on svakom prigodom daje odlučnu rič. On ima pravo kažnjavati
za bilo kaki prekršaj, a ta kazna je uvik novčana i iđe u korist
mlade. Stari svat zaminjuje kuma. Nisu se kitili svatovi sa
divojačke strane.
Nešto prija 11 sati bi se digli svatovi od momačke kuće u kolima
sa dobrim konjima. Naprid su išle mustulundžije, za njima kum sa
đuvegijom, pa svirci kumovi, onda stari svat sa starosvaticom, a
prid njima mlada zaova ili mlađa rođaka đuvegijina sa vincom u
kutiji. Ostali svatovi su se ređali jedan za drugim i red se ponekad
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sastojao iz 40–50, pa i priko 50 kola. Ovom prilikom se pivala ova
pisma:

Svatovi uranili, put izgubili.
Divojka rukom maše da njim put pokaže.
Ovamo svatovi moji, ovo su darovi moji!
Ja sam divojka vašeg momka,
Prstenovana, al ne vinčana.
Prsten mi dajte, pa me vinčajte,
Prsten na ruku, vinac na glavu.

Kad su svatovi stigli kući divojačkoj, kum i đuvegija, a i stari svat,
nisu salazili sa kola. U međuvrimenu nevista se potpuno obukla.
Mlada je bila obučena u izvezene, šlingovane, uštirkane donje
suknje, a nad njima je bila suknja od bilog ili obojenog platna,
pregača i bluza. Kod bogatijih, gornja suknja je bila od svile ili
pliša, isto tako i bluza. Oko vrata je imala niz dukata. Nevistu-
mladu je oblačila strina, a tada se pivala ova pisma:

Majkino ruvo svlači, Mande divojko!

Majkino svlači, naše oblači.
Majkino ruvo staro, pa je povešćalo,
Naše je novije, pa je milije.

Mladoženjino odilo je bilo crno, a isto i šešir. U kuću bi ušli staro-
svatica, zaova sa vincom i još nikoliko od mlađi i bliži rodova, pa
bi metnili divojki vinac na glavu. Još bi sjašili i dva mustulundžije
da divojku izvedu na kola pa bi je onda poveli  u crkvu na vin-
čanje. Često je bio slučaj kod imućnijih familija da mladence
vinčaju pod svetom misom, koja je za to poručena bila. Posli
vinčanja su donosili divojku natrag roditeljskoj kući i tu bi ostavili
dva staćale, i nakoliko jengi. Njima je dužnost bila da čuvaju di-
vojku  i da svaku čašu ispiju, pa i trojanice, koje bi pretelji na nji
nazdravljali. Staćale su posebnost bunjevački svatova jer su oni
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veza sa bunjevačkim običajima u Dalmatinskoj zagori, di su
staćale ili staćeli “vojvode” svatovske. Staćale se spominju i u
Krivom Putu, bunjevačkom mistu iznad Senja. Staćale su vi-
rovatno starije i od mustulundžija i imaju sličnu ulogu zaštite.
Ranije su staćale slate još uoči vinčanja. Nji divojka daruje peškir-
ima, a jenge iskiti perlicama i vrpcama. Domaćini redovno
navaljuju na staćale da ih opiju, te se zbog toga za staćele biraju
ljudi koji mogu podnet tušta pića.
U bajskom trokutu ulogu staćela imaju čauši.  Ovi svadbeni likovi
pripadaju starijoj slavenskoj tradiciji i mitsko-magijske su kompo-
nente porodičnog kulta, kome je porodični obred i posvećen.
Obavezno je bilo da se posli vinčanja ne vraćaju istim putom,
kako bi zavarali zle duhove i izbegli podmetnute čini. Tako da je
svadbena povorka u kuću-salaš ulazila po povratku sa vinčanja
uvik isprid kuće.

Kod divojačke kuće

Posli podne oko četiri sata bi se digli svatovi da  dovedu divojku.
Svatovi su išli istim redom kako su išli i na vinčanje. Nevista je
već obučena čekala svatove koji su dolazili po nju. Ulaze unutra
dva mustulundžije nakićeni velikim perlicama. Na pragu stanu.
Za njima dvi ženske i tamburaši. Tamburaši sviraju žalosno,
ženske zapivaju:

Zbogom stanje, zbogom stanje!
I obitovanje.
Alaj, alaj, rano!
Dragog tate, dragog tate
I mile mi nane!
Slatke nane, slatke nane,
Ne oplakuj lane,
Alaj, alaj, rano!
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Nego nane, nego nane,
Moli Boga za me.
Alaja, alaj, rano!
Da mi bude, da mi bude
Srićno putovanje.

Ovo je bio žalovac. Nakon što je vinac stavljen na nevistinu glavu
slidio je dirljiv trenutak opraštanja snaše od roditelja, rodbine i pri-
jateljica. Posli blagoslova od roditelja prilaze joj mustulundžije i
uzmu je ispod ruke, jedan sa jedne strane, a drugi sa druge strane
i tako uplakanu povedu napolje. Prid divojku bi sašla koja od mlađi
rođakinja i držala tortu, koja se sa divojkom šalje preteljskoj kući.
U avliji se uhvate u veliko bunjevačko kolo. Nakon završetka kola
povedu divojku prema kolima i pivaju:

Odbi se biser grana od jorgovana, 
Ko lipa Manda od svoje majke,
Od svoje majke, od roda svoga,
Od roda svoga, od oca svoga.
Mandina  braća prid konj’ma stoje,
Prid konj’ma stoje, maramom mašu,
Maramom  mašu, na sunce žarko.
Dok nam se Manda sa rodom  izljubi,
Sa rodom izljubi, sa majkom podili.
Vrati se natrag, majka  te zove,
Majka te zove, košulju daje.
Braća te zovu, prsten ti daju.
Bila si majko prija sićati,
Prija sićati, košulju dati.
Dok nije bijo prsten na ruci,
Prsten na ruci, vinac na glavi.
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I onda se nastavlja svatovac: 

Metla nogu na vitinu, pa sve veli neću, 
a na kuma namiguje, da se kola kreću.

Kad bi se svatovi krenili, o točak starosvatski kola se razbijala
boca, čaša, jel bokal, u znak da je divojka sašla sa gornje police.
Narodno objašnjenje je da se unište zle čini, lupanjem posuda u
najznačajnijem trenutku čovikovog života, ili da mladenci budu
tako plodni i umnoženi ko komadi polupanog stakla. Onda bi u
kola posidali i divojački svatovi i otpratili svoju divojku do
momačke kuće. I ovom prilikom divojka se nosila nadaleko
zaobilazeć dok bi stigla momačkoj kući.

Dolazak svatova momačkoj kući

Na domak kuće bi izneli prid divojku malo muško dite koje bi ona
prihvatila, poljubila i dala mu perlicama iskićenog konja, za to
spremljenog i metnutog sa divojkom na kola. Svatovi ulaze u
avliju i stari svat staje sa kolima prid vrata od kuće (ulaz u kuću
sa ambetušom), di  ga je čeko svekar koji je moro snaju iskupit.
Kad bi se pogodili, onda bi svekar snaju iskupio i sa kola skinio,
zatim bi je svekrva (po ranije prostrtom bilom platnu ili ćilimu)
odvela da promiša ilo i uvela je u sobu, da se pozdravi sa starijim
svatima. Negdi je svekrva prosipala po prostrtom platnu novac,
koji je mlada kupila, a još prija je bio običaj, da se tada stavi prid
kućna vrata “skela” (skelu su činili dva mustulundžije sa škipićem
vode) i da se za ulazak traži od svakog da plati skelu. U su-
botičkom kvartu Keru, di je bila kerska mlaka, bila je Gabrić
ćuprija i priko nje su nosili nevestu.
Posli toga svekrva odvede mladu u kolo. Svi se veselo uhvate u
kolo a svekar uz divojku. Svekrva viče: Dajte te darove! Snaja
nosi darove: muške košulje, peškire i svilene ženske marame
zlatom vezene. Svekrva ulazi u sredinu kola, uzima darove i sve
igrače redom dariva i onda se ponovo vata u kolo. Onda se zaova
progura u kolo sa loncem u ruci i lupivši ga snažno o zemlju
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razbije. Kolo igra sve življe. Jedan staćala donosi uzgljanicu perja
i prosipa ga po svatovima a uzgljanicu navlači onom drugom
staćali na glavu. Nastane smij i veselje. Kad je perje prosuto, di-
vojka opet izlazi u kolo, ali već nakon dvi tri igre odlazi da se
prisvuče u haljinu koja je donešena sa “aljinama”. Pisma i veselje
traje do večere. Zatim domaćin poziva goste da sidnu za astale
koji su smišteni ili u sobama ili pod “šatrama”. Muškarci side u
jednoj, a ženske u drugoj sobi. Mladoženja i mlada smiste se u
sobu za muškarce, i to u pročelju, između kuma i starog svata.
Za sve to vrime mladoženja ima šešir na glavi. Goste dvore divo-
jke i mlade žene, koje se za tu priliku prisvuku i opašu “keceljac”.
Za večeru se prisvlače i ostale mlađe osobe.
Posli večere svekrva poziva snaju da razdili donešene darove.
Svaki onaj, koji dobije dar, mora darivati divojku novcem. Kad se
darovi podile počinje igranka. Nakon 10 sati uveče dolaze u
momkovu kuću mladini svatovi u pođane. Divojka ih dočekiva i
sve redom ljubi, a oni je darivaju novcem. Muškarci ulaze u sobu
za muškarce, a prije među ženske. Dok muškarci piju i nazdrav-
ljaju trojanice, žene se časte pečenicom i slatkim kolačima. Kad
se naigraje i napiju, pođani odlaze. Kad je već ponoć odmakla,
mladoj se skida “vinac” s glave, i vodi u mladoženjinu sobu. Sva-
tovsko veselje i dalje traje.
Prve subote posli vinčanja mlada (ili snaša) odlazi u pratnji svojiih
zaova kumu, starom svatu i još nekim bližim rođacima, da im
opere noge, a oni je darivaju novcem. Toga dana snašina majka
šalje preteljevoj kući kolač, a u nedilju u podne dolaze snajini
rođaci i donose pogaču. Pretelji ih zadrže na “užni“. Nakon užne
pridaju snaši darove. Posli pisme i šala pođani se vraćaju kući, a
snaša ih ispraća do vrata i izljubi.

Obredne radnje i osobenosti koje se gube

Iako svadbeni običaji Bunjevaca u Bačkoj čuvaju u sebi do danas
mnoge arhaične elemente, došlo je tokom vrimena i do promena.
Svadba se od Drugog svitskog rata ne drži u kući mladoženje i
neveste već u zakupljenim salama seoskih domova kulture ili u
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kafanama, pa je gubljenjem domaćeg salašarskog ambijenta
izgubila mnoge značajne običajne elemente. Naročito su se izgu-
bili oni vezani za uvođenje neveste u domaći kult, u mladoženjinoj
kući, jer je ovaj obred u seoskoj kafani lišen svake osnove za is-
ticanjem simbola plodnosti, klanjanja kućnom ognjištu, uvođenje
neveste u kultove mladoženjinog doma. A sve to utiče i na smanj-
enje etniciteta.
U nekim segmentima svadbenih običaja još se čuvaju ostaci, koji
ukazuju na znatno starije slojeve ljudskog društva, što govori o
dugom slovenskom i balkanskom kontinuitetu svadbenih običaja
Bunjevaca. Promenom tradicionalnog života i naglom socijali-
stičkom urbanizacijom kolektivističkog tipa, guranjem salašara u
zadruge, tj. ekonomskim slabljenjem salašara menjali su se i
običaji vezani za životni ciklus čovika. Mnogi su običaji zbog
promene ambijenta zapušteni, kao što su: posipanje mladenaca
pšenicom, stavljanje vodene barijere pri ulasku u kuću neveste ili
mladoženje, odvođenje neveste kod ognjišta, mišanje ila i slično,
kao i mnoge običajne radnje kojima se želila zaštititi  nevesta od
zlih čini.
Svadbeni običaji izvode se u improvizaciji kulturno-umetničkih
društava, koji tradicionalne običaje, pa i svadbu, prikazuju na fes-
tivalima i smotrama narodnog stvaralaštva.
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Ivan Sedlak
BUNJEVAČKI  PRIPORODITEJI  I  KULTURA  BUNJEVACA  U
PERIODU NACIONALNOG PRIPORODA U DRUGOJ  POLOVINI
XIX  VIKA  –  VRIME  IVANA  ANTUNOVIĆA  (1815–1888) 

Sažetak

Buđenje nacionalne svisti kod Bunjevaca u Austrougarskoj vezuje
se za peroid nakon donošenja Zakonskog člana XXXVIII iz 1868.
godine, koji je regulisao prava manjina na upotrebu maternjeg
jezika u škuli, upravi i na sudu. U to vrime  Bunjevci su bili obes-
pravljeni na obrazovnom i kulturnom polju jer je škulovanje bilo
na zvaničnom, mađarskom, jeziku. Pokretač nacionalnog pri-
poroda kod Bunjevaca bio je biskup Ivan Antunović, uz podršku
najbližeg saradnika  Boze Šarčevića. Početak  je bio vrlo težak
jel je najveći dio obrazovanih Bunjevaca bio odnarođen i po-
mađaren, pa samim tim i nezainteresovan. U cilju popravljanja
toga stanja pokrenuo je izdavanje “Bunjevačko šokačkih novina”
i “Bunjevačko šokačke vile”, oko kojih su se okupljali, kao sarad-
nici, narodni prosvetitelji Boza Šarčević, Ago Mamužić, Blaž
Modrošić i mnogi drugi.  Razvijanjem izdavačke delatnosti na
bunjevačkom jeziku širio se krug učesnika i sledbenika Ivana
Antunovića u nacionalnom priporodu. Vrimenom se ukazala
potreba i za institucionalnim organizovanjem, pa je na inicijativu
Boze Šarčevića 1878. godine osnovana “Pučka Kasina”. Kasina
je opravdala očekivanja i bila je misto di su se okupljali bunjevački
rodoljubi i pokretali sve najznačajnije aktivnosti u buđenju na-
cionalne svisti i zastupali narodne interese. Nicala su i druga
udruženja, koja su obavljala dilatnost na ekonomskom, kulturnom
i društvenom planu tako da su sve te organizovane aktivnosti pre-
rasle u  nacionalni pokret. Ova borba za narodna prava dovela je
i do političkog organizovanja, pa je osnovana i bunjevačka
stranka. Veliki otpor ugarske vlasti prema manjinskim pravima iz
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zakonskog člana XXXVIII doveo je i do jačanja podrške idejama
panslavizma među  južnim  Slovinima.  

Ključne riči: Bunjevci, Bačka, južna Ugarska, katolička crkva,
“Pučka Kasina”, politička stranka, priporoditelji biskup Ivan
Antunović, Ambrozije Šarčević, Ago Mamužić, Lazo Mamužić,
pop Pajo Kujunđžić, Kalor Milodanović i Mijo Mandić

Francuskom buržoaskom revolucijom iz 1789. godine kreću
promene u Evropi – jedan dekadentni feudalni sistem polako
počinje nestajati i zamenjuju ga društva građanske demokratije,
zasnovana na kapitalističkim društvenim odnosima. Kako je ovaj
proces tekao neravnomerno tako se i nacionalno formiranje
različitih etničkih zajednica negde javilo ranije a negde kasnije.
Naročito su ti procesi postali intenzivni u 19. viku, koji je proglašen
“vikom nacionalnosti”, iako su nacionalni pokreti i stvaranje nacija-
država bili prisutni i ranije. Novi sistem je otvorio nove mogućnosti
i šire definisao ljudska i manjinska prava. Te promene nisu tekle
bez otpora. U carskoj Austriji revolucionarna događanja iz 1848.
godine okončana su Austro–Ugarskom nagodbom 1867. godine,
sa širokim pravima Mađara da samostalno uređuju društveno-
političke odnose u okviru svoje teritorije. Pošto je više od polovine
stanovnika bilo druge nacionalnosti, mađarski parlament 1868.
godine usvaja Zakonski član XXXVIII kojim garantuje svakom na-
rodu pravo na upotrebu svog jezika u škuli, upravi i na sudu.
Praksa će, međutim, pokazati da je ovaj zakon ostao mrtvo slovo
na papiru, jer je nakon njegovog donošenja pojačana asimilacija
manjinskih zajednica od strane ugarske vlasti.
Naročito su Bunjevci to ositili na svojoj koži, jer ionako skromna
mreža škula na bunjevačkom jeziku se počela vidno smanjivat.
Prid sudom i upravom službeni jezik je bio isključivo mađarski
iako su u Subotici Bunjevci bili većinski narod.
Kako je to izgledalo vidljivo je iz sledećih podataka.
Stanje u pogledu škulovanja na maternjem bunjevačkom jeziku
se nije popravilo već je postajalo sve lošije. Do 1860. godine bilo
je 120 narodnih škula u kojima se učilo na bunjevačkom jeziku.
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Već početkom šesdesetih godina stanje se drastično pogoršava,
da bi 1890. godine na području Bačke bilo svega šest bunjevačkih
škula.1 Po tadašnjim službenim podacima spominje se pet verskih
(katoličkih) bunjevačkih škula i jedna opštinska škula s bunje-
vačkim nastavnim jezikom.

Naš prosvetitelj i učitelj  Mijo Mandić, u svojoj knjižici povodom
pedeset godina “Pučke Kasine” (1928) opiso je to teško stanje u
škulstvu sledećim ričima: “… u selima i gradovima gde  je živeo
naš narod  nastava se na narodnom jeziku, iako je bila vrlo
skromna, polako ukidala i potpuno nestajala. Izdavanje naših
udžbenika je ukinuto. Bunjevačka nastava je bila sve više potiski-
vana i zamenjena mađarskom. Na  kraju  je  bunjevački  jezik  bio
još jedno vrime samo u nastavi veronauke.“
Nije bolje stanje bilo ni u upravi, ni u sudstvu, službeni jezik je bio
mađarski brez prava upotrebe maternjeg bunjevačkog jezika iako
su Bunjevci u Subotici bili većinski narod.
Nažalost, ovom pritisku pomađarivanja, što je počelo ubrzo nakon
mađarske revolucije iz 1848, nije odolio ni jedan dio bunjevačkih
viđenih i uglednih ljudi  tako da su se neki Bunjevci počeli javno
izjašnjavati kao Mađari. Ovu tendenciju  prvi je opazio naš veliki
rodoljub i prosvetitelj biskup Ivan Antunović, koji je pokrenuo ak-
tivnosti na buđenju nacionalne svisti Bunjevaca, kako bi zaustavio
proces asimilacije. Njegov rad je bio usmeren u pravcu prosve-
ćivanja i podizanja kulturnog nivoa svog naroda. Svatio je da to
ne može bez stvaranja jednog kadra intelektualaca koji će htiti ra-
diti u nacionalnom pogledu na jedan nesebičan odnosno požrtvo-
van način, kao što je on činio. Mnogo je proputovo evropski 
_______________
1 Alba M. Kuntić, Počeci borbe za preporod bačkih Bunjevaca, Beograd 1969. godine, na
strani 392. Kuntić citira jedan članak dr Matije Evetovića iz 1925. godine: “Školstvo u Bu-
njevaca u šezdesetim godinama prošlog veka bilo je vrlo lepo razvijeno. Bilo je 120  os-
novnih škola u kojima se podučavalo bunjevački. Školu je pohađalo 12.000 dece. Osim
osnovnih, bilo je u Subotici još i obrtničkih iI viših devojačkih škola.” Na str. 393. Kuntić
piše: ”U zvaničnom izveštaju o školstvu u 1890. navodi se da je u Bačkoj bilo 168 rim-
skih,103 pravoslavne, 36 luteranskih,18 kalvinističkih, 41 izraelska i 5 bunjevačkih škola
u kojima se nastava predavla na narodnim jezicima. Pored tih 5 bunjevačkih veroispoved-
nih postojala je i jedna jedina komunalna škola sa bunjevačkim nastavnim jezikom.” 
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država radi sticanja novi znanja, kao bi ih prino svom narodu.
Govorio je da je obišo sve slavenske zemlje na jugu i dolazio u
dodir ne samo sa sveštenicima nego i sa političarima i narodom
i steko ubeđenje da su svi Slaveni istog porikla, jer divane jednim
jezikom, slične su građe i običaji su im slični. Na krilima tih saz-
nanja nastavio je još življe da radi na nacionalnom buđenu Bunje-
vaca.2 Bio je Bunjevac i Jugosloven, prihvatao je ideje biskupa
Jurija Štrosmajera. Srbe i Hrvate je smatro za jednokrvnu braću,
koji su, kao i Bunjevci, jedno od južnoslovenskih plemena. Biskup
Ivan Antunović je bio legalista – nije bio protivnik drugi naroda,
nije pozivo na rušenje vlasti, tražio je prava za svoj narod, u okviru
svoje države, za koju je smatro Ugarsku (Mađarsku). Na toj os-
novi se vodila politička borba i formiro pokret.
Bio je i vizionar jer je predvidio stvaranje zajedničke južnoslo-
venske države. U pozadini cilokupnog njegovog rada leži velika
ljubav prema svom ”milom rodu”, kako je nazivao svoj bunjevački
narod, i svojoj krišćanskoj viri, odnosno katoličkoj crkvi. Zbog svog
priporoditeljskog rada bio je napadan od vlasti i viših crkvenih kru-
gova. Radio je vridno i marljivo brez obzira na sve napade, na
svoje pozne godine i sve lošije zdravstveno stanje.
Njegovom priporoditeljskom pokretu su se pridružili Ambrozije
Šarčević, Lazo Mamužić, Augustin Ago Mamužić, Dragutin Kalor
Milodanović i narodni pisac Stjepan Grgić. Ovako započetim ak-
tivnostima odgovaralo je donošenje gore navedenog Zakona o
narodnostima jer je to bio pravni osnov za pokretanje borbe za
ostvarivanje narodnih prava i odmah je, na inicijativu biskupa
Ivana Antunovića, 1869. godine sazvan sastanak u Subotici, u
župnom stanu župe Svete Terezije, di su se okupili viđeniji
subotički Bunjevci, i to: Ambrozije Šarčević, dr Franjo i Vinko
Somborčević, Matija, Stipan i Ljudevit Antunović, Ivan i Filip
_______________
2 Joso Šokčić u svom delu Subotica pre i posle oslobođenja (Subotica 1938) piše:  “Polovi-
nom prošlog vika pojavio se u vihoru mađarizacije Ivan pl. Antunović, katolički sveštenik,
koji je rođen 19. juna 1815. godine u Kunbaji, Mađarska. On je bio prvi Bunjevac koji se
u svom političkom i književnom radu opredelio za jasnu jugoslovensku orjentaciju i poveo
narod tim putem. ‘Bunjevački Štrosmajer’ bio je najdelotvorniji i najaktivniji na polju na-
cionalnog  rada kod Bunjevaca.“
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Probojčević i još neki svećenici. Cilj sastanka je bio da se prisutni
stave na čelo narodnog pokreta u Subotici i pokrenu aktivnosti na
prosvećivanju naroda na maternjem jeziku i na pravo upotrebe
svog jezika u škuli, sudstvu i upravi. Kad je biskup Ivan Antunović
izno razloge svog dolaska, obratio mu se advokat dr Franjo
Somborčević ričima: “Brate Ivo, zakasnio si sa tvojim pridlogom.
Mi smo se već  pomađarili.”3

Iako je biskup bio neprijatno iznenađen ovakvim odgovorom, to
ga nije   demoralisao. Svatio je da je ”pet do dvanaest”, da se na
tom planu što prije mora nešto priduzeti i, po povratku u Kaloču,
odlučio je da pokrene ”Bunjevačko-šokačke novine”. Koliko je to
bilo važno svatili su i njegovi najbliži saradnici: Ambrozije
Šarčević, Dragutin Kalor Milodanović, Lazo i Ago Mamužić, koji
su mu se već na početku pridružili. Njegova plemenita i rodolju-
biva misao i  aktivnost okupila je veliki broj rodoljubive i na-
cionalno svesne mlade bunjevačke inteligencije, od koje je veliki
broj škulovan uz biskupovu pomoć.
Parodoksalna situacija je bila u Subotici, da ta svoja zakonom
garantovana prava nisu mogli ostvariti iako su bili u većini, a i na
čelu gradske vlasti, jer je pritisak od centralne vlasti iz Pešte baš
tu bio vrlo jak, i maltene se insistiranje na tom pravu smatralo kao
antidržavni  čin.
U toj borbi, jedan od najveći boraca  i  sledbenika biskupa Ivana
Antunovića bio je pop Pajo Kujundžić, koji je bezuspešno pokušo
ostvarit ta prava za Bunjevce kroz državne institucije. Zbog svoje
upornosti na tom polju zamirio se vlastodršcima u monarhiji  i
gradu, pa dva puta nije dobio podršku  na izborima za župnika
“Svete Terezije Avilske”, jedne do tada tradicionalno bunjevačke
župe. Ne samo to, već nije dobio ni državnu saglasnost za osni-
vanje privatne bunjevačke škule. Sa koliko je ljubavi i upornosti
branio prava svog naroda na jezik i škule govori njegov odgovor
na sidnici Gradskog škulskog odbora, održanog u Subotici 26.
Januara 1896. godine, prilikom razmatranja pridloga da se 
______________
3 Dr Matija Evetović: Život i rad biskupa Ivana Antunovića, narodnog preporoditelja, Su-
botica 1935,  str. 62. 
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bunjevački jezik vrati u bunjevačke škule. Na pitanje: “Šta Bunje-
vac ima?”, odgovorio je: “Bunjevac, ima svoje običaje, tri
bunjevačka lista: ‘Neven’, ‘Subotičke novine’ i ‘Danicu’, svoje di-
vane, ‘Kolo’, ‘Pučku Kasinu’, tamburaško kolo, a naročito ima
mladež, koja se ne stidi svog jezika i imena!“ 
Međutim, ni ovako drastični metodi asimilacije nisu uspeli ugušiti
nacionalni osićaj i jezik Bunjevaca, jer ga je narod čuvo na
salašima, zajedno sa običajima, tradicijom kao i samim načinom
života u velikim porodičnim zadrugama. U takoj situaciji pro-
svećivanje naroda su na sebe priuzeli veliki bunjevački
prosvetitelji: biskup Ivan Antunović, Ambrozije Šarčević, Nikola i
Pajo Kujundžić, Ivan Mihalović i Mijo Mandić.
Biskup Ivan Antunović počo se baviti pisanjem u svojim poznim
godinama, ali je iza sebe ostavio značajna dila kao što su
“Bunjevačko šokačke novine”, koje su izlazile tri godine. Prvi broj
je objavljen 19. ožujka (marta) 1870. godine. U drugom godištu
iz 1871. godine novine imaju dodatak “Bunjevačku šokačku vilu”.
U svom drugom broju Antunović piše: “Ove su novine ustanov-
ljene s tom namjerom, da podignu pale, povrate odnarođene, a
uzgoje mlađe borce koji nisu još zaraženi tuđinstvom. One će
neustrašivo braniti pravdu iako je ta poremećena, zahtjevaće da
je se svako drži.” Nakon pristanka izdavanja novina, “Bunjevačko
šokačka vila” postaje samostalni list, di u naslovnici stoji  “poučni,
gospodarski i politički list“, koju je od šestog broja preuzo uređivat
njegov prijatelj i saradnik Blaž Modrošić. Novine i Vila objavljivale
su članke rodoljubivog i poučnog sadržaja, bilo je i putopisa, lipih
pripovedaka, pisama, korisnih članaka iz gospodarstva i raznih
visti iz domovine i inostranstva, kako iz crkvenog tako i
društvenog, kulturnog i političkog života naših naroda. Kasnije,
njegovom potporom pokrenut je prvi  bunjevački kalendar “Da-
nica”, ko i misečni list “Neven”, koji je uređivo Mijo Mandić. On je
u “Nevenu” vodio otvorenu propagandu za narodni jezik i kulturu.
Energično je zahtivo sva prava bunjevačkom rodu. Bio je etiketi-
ran i proganjan od vlasti ko “ozaglašen panslav”. “Neven” je
počeo izlaziti 15. januara 1884. godine, prvo u Kaćmaru, zatim u
Baji, Somboru i na kraju, od 1887. godine u Subotici. Mandić ga
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je uređivo do 1892. godine, kad je posto učiteljom. U Subotici su
njegovi virni saradnici bili Bunjevac Kalor Milodanović i Srbin Boži-
dar Vujić. Na poziv Ivana Antunovića, mladi Kalor Milodanović,
svršeni maturant gimnazije, započo je svoju novinarsku karijeru
u Kaloči 1870. godine, di je proveo dvi godine, obavljajući
tehničke poslove oko izdavanja i štampanja “Bunjevačko šokačkih
novina”. Potom se  1872. godine vratio u Suboticu i pod uticajem
Ivana Antunovića pokrenuo subotički bunjevački list pod nazivom
”Misečna hronika”, a 1873. “Subotički glasnik”, koji je bio nediljni
list, a izlazio je blagodareći izdašnoj novčanoj pomoći Boška
Vujića. “Subotički glasnik” bio je organ svih onih koji su nosili u
srcu ideal jugoslovenskog ujedinjenja i zajednice. Milodanović je
počo u svom listu da otvoreno napada vlast i da traži za
bunjevačku narodnu manjinu prava koja su bila zagarantovana
zakonom. Tražio je da se bunjevačka dica poučavaju na
bunjevačkom i u gimnaziji, a ne samo u osnovnim škulama. Bio je
odlučan, glasan i jasan u svojim zahtevima za priznavanje narod-
nosnih prava Bunjevaca. Otvoreno je optužio vlast da se nigde ne
gaze prava Bunjevaca, tako ko u Subotici. Usto je oštro i protiv
odnarođene bunjevačke inteligencije optužujući je za izdaju na-
cionalni interesa i da je izgubila nacionalni karakter. U takoj situaciji
bio je stava da Bunjevcima jedino preostaje da se obrate Hrvatima
i Srbima, jer od njihove saradnje i pomoći zavisi opstanak Bunje-
vaca. Zbog svog rodoljubivog stava i jugoslovenstva bio je napadan
sa svih strana, da bi 4. juna 1876. godine bio sa svojim listom
isključen iz Nacionalne kasine. Brez razumevanja i zaštite bilo
kojeg društvenog i političkog foruma, napustio je Suboticu i, u
skladu sa svojim južnoslovenskim opredelenjem, otišo je ko dobro-
voljac da pomogne srpskoj braći u oba srpsko-turska rata.
Od svih Bunjevaca, biskup Ivan Antunović je bio najplodniji stvara-
lac.Njegove knjige, kao i novine, bile su poučne i dostupne jer su
pisane na jeziku na kojem je divanio njegov narod. U njima je opiso
sva svoja iskustva i saznanja potrebna u svakodnevnom životu za
napridak gospodarstva, upozno svoj narod sa njegovom istorijom,
moralnim i verskim nazorima katoličke vere, naglašavajući da su
nauka i katolička vera neodvojive potrebe naroda.
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Prvo njegovo dilo bilo je putopis “Poučne iskrice” (1872). U njemu
opisuje  svoj put po Italiji. Druga njegova knjiga je štampana 1875.
pod nazivom “Slavjan“. U njoj se opisuju bunjevački običaji. Treća
knjiga, “Odmetnik“, štampana je 1875. godine.  Ta knjiga je ukor
ondašnjoj odnarođenoj bunjevačkoj inteligenciji.
Četvrto dilo je izašlo 1879. godine pod nazivom “Bog s čovikom
na zemlji“. To je knjiga od 800 strana. U knjizi Antunović obrađuje
socjialna, religiozna ko i nacionalna pitanja. I odma u pridgovoru
utvrđuje da su Srbi, Hrvati, Bunjevci, Bosanci i ostali, ma kakvim
oni narečjem govorili, jedan narod jedne krvi, jednog porikla.
Peto dilo je štampano u Kaloči 1884. godine pod naslovom “Čovik
s Bogom“. To je molitvenik, koji je napisan na štokavskoj ikavici,
bunjevačkom maternjem jeziku i koji je namenio prvenstveno
svom bunjevačkom rodu. Povodom dvesta  godina od rođenja
Ivana Antunovića, Bunjevačka matica je, zajedno sa Katoličkim
društvom “Ivan Antunović“, izdala reprint molitvenika. On prid-
stavlja Katekizam Katoličke crkve onog vrimena s prikazom Sve-
tog pisma i cilovitog katoličkog nauka od liturgije do crkvenog
prava.
Šesto dilo Ivana Antunovića izišlo je pod naslovom “Naputak“. U
ovome dilu zauzima stanovište protiv nazarenske sekte.
Sedmo dilo Antunovića je “Rasprava o podunavskih i potisanskih
Bunjevcih i Šokcih“, koje je izdato u Beču 1882. godine.  Na tom
dilu je utemeljena teorija o autohtonom poreklu Bunjevaca i dobra
je osnova za dalje izučavanje naše istorije. U ovoj knjizi Antunović
iznosi prošlost Bunjevaca, Šokaca, Slavena i samim time otvara
svoju široku jugoslovensku grudu i srce. Rasprava je probudila
bunjevštinu i ona je od tada počela da diše jugoslovenski. Nje-
govo učenje i dokazi sa kojim je potkrepio teoriju o autohtonosti
Bunjevaca na prostorima Bačke, postali su osnov za njihovo oku-
pljanje radi zaštite nacionalnog identiteta. Izgrađena je nacionalna
svest koja je doprinela da se Bunjevci, zajedno sa Srbima, u Su-
botici i Somboru nađu u značajnoj ulozi. 
To su knjige objavljene za vrime njegovog života, ali ostalo je još
neobjavljenih knjiga u rukopisu, kao što su: “Posliedni Gizdarev”,
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pripovidka iz života bačvanskih plemića u prvoj polovini XIX vika.
Delo “Obliek Subotice grada” spominje Ivan Evetović u životopisu
Ivana Antunovića, ali je rukopis izgubljen. Jedino je u međuvre-
menu odštampana knjiga “Posliedni Gizdarev”. Izdavač  je Zavod
za kulturu vojvođanskih Hrvata, a objavljena je u Subotici 2015. go-
dine. Bilo je još rukopisa na mađarskom i latinskom jeziku. Značajni
su i dopisi, odnosno članci objavljeni u Novinamai i Vili. Oni su
poučnog i obrazovnog karaktera, jer u njima opisuje države i mista
u kojima je boravio, tamošnja iskustva  na gospodarskom i
društvenom polju i stanje u obrazovanju, odnosno škulstvu.
Njegovo učenje bilo je siguran i čvrst osnov za dalji rad nove ge-
neracije čiji su mnogobrojni sinovi prihvatili akciju čija je parola
bila ”s narodom za narod“. Ne samo u Subotici nego i u ostalim
bunjevačkim mistima bili su odlični propagatori Antunovićevog
učenja i narod  je polako počo da dolazi sebi.
Ambrozije Šarčević, po struci pravnik, radio je ko advokat (prvi
bunjevački stenograf), bio je “otac sveslavenstva” u Subotici; bio
je i jedan od najbližih saradnika biskupa Ivana Antunovića, kako
je naveo Joso Šokčić u svojoj knjigi “Subotica pre i posle
oslobođenja”. Koliko su i jedan i drugi bili odani priporoditeljskom
i prosvetiteljskom radu svog bunjevačkog roda (što je za njih bilo
na prvom mistu), govori i činjenica da im nije smetala  ni različita
politička orjentacija – biskup Ivan Antunović je bio deakovac, a
Ambrozije Šarčević košutovac. Njegov prvi korak u sprovođenju
akcije na nacionalnom priporodu bio je izdavanje kalendara.
Bunjevački kalendar za 1868. uradio je i dao u štampu 1867. go-
dine. Sa izdavanjem kalendara nastavio je 1869. i 1870. godine.
Ambrozije Šarčević je svom narodu ostavio veći broj poučnih i ko-
risni knjiga na bunjevačkom jeziku, pa je 1869. godine izdao
”Zbirku mudrih i poučnih izrekah na korist bunjevačkog puka”,
zatim dva ričnika, i to za dicu: “Tolmač izvornih, književnih i
zemljopisnih jugoslovenskih reči na korist prijatelja bunjevačko-
šokačke književnosti“, štampan 1870. godine, zatim “Mađarsko-
bunjevačko-šokački rečnik“ za osnovne škule, koji je pisan na
mađarskom za učitelje Mađare koji su radili u bunjevačkim šku-
lama, da bi deci lakše prinosili nauku. Godine 1895. Šarčević iz-

125BAČKI BUNJEVCI



daje “Otvoreno pismo rodu bunjevačkom i šokačkom”, u kome
poziva svoje saplemenike na odbranu svog jezika. Održavao je
kontakte sa istaknutim pridstavnicima mađarske i srpske in-
teligencije. Naročito su bili intenzivni kontakti povodom bunje-
vačkog nacionalnog pitanja sa Antonijom Tonom Hadžićem
(Subotičaninom po rođenju), koji je bio urednik Letopisa Matice
srpske i koji je u ime omladine srpske podržo izdavanje
“Bunjevačko-šokačkih novina”. Od mađarski intelektualaca imao
je kontakte sa Lajošem Močarijem, “jednim od ritkih Mađara koji
su zauzimali pravilan stav po nacionalnom pitanju u Mađarskoj.4

Prvi bunjevački škulski pisac bio je Ivan Mihalović, profesor bajske
preparandije. Napiso je i izdo 1874. godine ”Praktičnu južno-
slavensku ilirsku gramatiku”  i “Očiglednu nastavu za I razred”.
Godine 1889. izdaje “Početnicu za katoličke pučke učione”, zatim
prvu  i  drugu čitanku  za I i II razred osnovne škule.

Jedan od najdoslednijih učenika biskupa Ivana Antunovića je bio
učitelj i prosvetitelj Mijo Mandić, koji je ostavio iza sebe veliki broj
dila. Bio je značajan pisac udžbenika za škulsku decu. U Gari je
1880. godine izdao: “Pirodopis, prirodoslovlje i slovnica za
bunjevačku-šokačku dicu” i ”Zemljopis, povistnicu i ustavoslovlje
za bunjevačko-šokačku dicu“. Napiso je i ”Nastavni plan i program
za nastavu za bunjevačku dicu” (napisan na mađarskom,
zvaničnom jeziku Austrougarske).
Napiso je “Nebesko janješće“, molitvenik za bunjevačko-šokački
naraštaj. Svi njegovi udžbenici i tekstovi u novinama i kalenda-
rima pisani su bunjevačkim jezikom, bliskim običnom bunje-
vačkom  divanu, koji je bio svima razumljiv.
_____________
4 Alba Kuntić, Počeci borbe za preporod bačkih Bunjevaca, Beograd 1969, str.
407.Odgovarajući na izvesne navode Močarija po pitanju porekla Bunjevaca i Šokaca,
Boza piše: “Uopšte uzevši imate pravo kad Bunjevce i Šokce nazivate katoličkim Srbinom,
sa kojima su oni jedno telo, jedna krv…” Pravi komparaciju u načinu života u porodici kod
Mađara i Bunjevaca, te u vezi toga između ostalog kaže: ”Razlike u načinu života tolike
su da, i kad su najbliže komšije, neće jedan od drugog ništa da usvoje, jer ono kako je u
bunjevačkoj kući to je ‘bunjevački običaj’, a ono kako je u mađarskoj kući to je ‘mađarski
običaj’.”
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Povećanje broja  pristalica Ivana Antunovića  i  Boze Šarčevića u
borbi za narodnosna prava Bunjevaca namećalo je potrebu or-
ganizovanog dilovanja  kroz društva, udruženja i političke stranke.
Ti novi zahtevi  vrimena u kojima su se odvijali navedeni procesi
doveli su, na osnovu inicijative Ambrozija Šarčevića, i do osni-
vanja “Pučke Kasine” u Subotici, gradu sa najvećim brojem Bu-
njevaca, di je stanje u pogledu narodnosnih prava bivalo sve teže.
U to vrime u Ugarskoj na dilu je bila politika asimilacije manjinskih
naroda od strane mađarskih vlasti i sprečavano je bilo regi-
strovanje bilo kojih udruženja sa manjinskim nacionalnim prid-
znacima. Kroz to je prošlo i prvo osnovano društvo po imenu
“Bunjevačka Kasina“, čija pravila nadležno ministarstvo u Pešti
nije htilo prihvatiti, pa se naziv moro prominiti u “Pučku Kasinu”.5

Osnivačka skupština je održana 1878. godine. Prvi pridsidnik je
bio Đeno Dulić, perovođa Ivan Rožić, blagajnik Bodo Kujunđžić,
knjižnjičar Joso Kujundžić, advokat Ago Mamužić. Kasina je
svečano otvorena na Materice, dvi nedilje prija Božića. Iste zime,
na Marin dan (2. februara), održana je prva bunjevačka narodna
zabava “Prelo“. Na prelu se okupio veliki broj Bunjevaca u svojim
lipim narodnim nošnjama.
Izvedena je prva preljska pisma “Kolo igra tamburica svira”, čiji
tekst je napiso Nikola Kujundžić. Povodom otvaranja Kasine,
biskup Ivan Antunović je napiso opširno pismo prvom pridsidniku
Đeni Duliću. Ovo pismo je, zbog svog značaja, odštampano i kao
posebna knjiga. Pismo pruža sliku o prilikama i problemima tog
doba, o stanju u kojem se nalazio njegov “mili rod”, kao i
odnosima koji su vladali među njima. Možemo kasti, da po svojoj
težini i cilovitosti, pridstavlja platformu rada na nacionalnom,
virskom i kulturnom planu u pravcu opstanka i razvoja bunje-
vačkog nacionalng bića, koje je bilo izloženo  asimilaciji  od strane
mađarske vlasti.                                                                    
Koliko je Antunović bio radostan što je Kasina registrovana govori
i ovaj dio pisma: “Dragi moj prijatelju! Sad se ja baš isto tako 
______________
5 Joso Šokčić, “Subotica pre i posle oslobođenja”, str. 28.
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osićam kao što bijaše velikom Mađaru pokojnom Stipanu Sečenjii
u prvom ugarskom ministarstvu kada je 1848. godine Ugarska
nezavisnu dobila upravu.” On dalje piše: “Ne znam da li mi se
valja radovati ili plakati, jer od ove Kasine zavisi, po mom
dubokom osvidočenju, razvitak ne samo subatički već i svih os-
talih ugarskih Bunjevaca. Ako ova Pučka Kasina dobro udesila
bude svoju postelju, onda ne samo da će svih Bunjevaca duševno
naobraženje u dobru zemlju biti usijano, već se stostrukim plodom
razvijati na svem bunjevačkom pozorištu pa će se naskoro svi
naši dušmani čudom čuditi otkud te sile tom puku, koga su svi
njegovi učeni sinovi ostavili, zanemarili.”
Značajan je i dio pisma di kaže: “Prosvitli um svih sinova i kćeri
bunjevačkih da uvide, da nije života virska ni građanska, ako nije
u svojoj narodnosti; da ne zna čovik stvoriti misao, da ne zna
začet plemenito čuvstvo, ako se ne nadahnjiva divnim glasom
materinskog jezika!“ O motivima i razlozima takve sadržine pisma
kaže: “Prostite mi što se ja usuđujem, dragi prijatelji, s vami ovako
razgovarati, al ovo držim za moju najsvetiju dužnost; jerbo sam
uviren da može biti umnijih, razsvitljenijih Bunjevaca nego što
sam ja, al da ima koji bi većma ljubio svoj rod to nedozvoljavam:
tako može al ne većma ljubit no što ga ja ljubim. Dakle, nek je
meni dozvoljeno vas moliti subotičke Bunjevce da pazite na Vašu
Kasinu kao zenicu vašeg oka.” U završnom dilu svog pisma kaže:
“Mi da poštujemo svakog da ne krnjimo ničije pravo, al i da svoje
oberučki obrglimo… Naša je davna davnina, pa naša će biti i
budućnost. Naravno, mi nećemo osvajati narode, već hoćemo da
rastemo u viri, znanosti: da budemo ugledni kao kršćani i
građani.”6

Kasina je lipo izvršila svoju misiju. Ona je bila žarište ju-
goslovenske svisti pre oslobođenja. Bila je misto di su se okupljali
bunjevački rodoljubi i pokretali sve najznačajnije aktivnosti u
buđenju nacionalne svisti i zastupali narodne interese.

6 Pismo Ivana Antunovića pod nazivom Knjiga, kojom prisvitli gospodin Ivan Antunovich,
naslovni bosonski biskup, veliki pridstavnik prvostolne crkve kalačke i crkveno-sabornog
ispita pridsidnik, Gienu Ddulica, pridsidnika “Pučke Kasine” prilok otvora Kasine pozdravio,
u Subatici, iz Štamparije Josipa Bittermana, str. 3, 4, 10, 13, 14.

128 BAČKI BUNJEVCI



Nicala su i druga udruženja, na inicijativu ili u okviru “Pučke Ka-
sine” ili pomognute od viđenih članova, koji su obavljali dilatnost
na ekonomskom, kulturnom i društvenom planu, sve u cilju da po-
mognu svom narodu, ko što su: “Kolo mladeži“, “Katolički krug”,
“Kolo mladih Nevenaša“, “Zemljodilska štedionica“, “Pokopno
društvo Svetog Ivana“, “Bunjevačko-šokačka zadruga“, “Bunje-
vačko divojačko društvo” itd.
Jedno od najznačajnijih društva za nacionalni priporod je bilo
“Kolo mladeži”, koje je službeno osnovano 1897. godine. Ovo je
društvo utemeljio pop Pajo Kujundžić poslije svog neuspeha da
se u osnovne škule uvede bunjevački jezik. Kolo je osnovao radi
nigovanja obrazovanja u našem narodu, radi usavršavanja
bunjevačke pisme i svirke i pomaganja sirotinji u naobrazbi. Prid-
sidnik je bio Ivan Budimčević, a kasnije su pristupili omladinci
Josip Vojnić Hajduk, Babijan Malagurski, Franjo Sudarević i Beno
Sudarević, budući istaknuti pojedinci u zaštiti bunjevačkog  na-
cionalnog interesa. Prvo, “Kolo mladeži” je odlučilo da svake go-
dine priredi Veliko kolo da drži prosvetu i napredak kod Bunjevaca
i da ga učvrsti u čistoj i neokaljanoj narodnoj svisti. Prvo Veliko
kolo je održano 12. aprila 1896. godine, a na poziv Kola
učetvovala je i srpska pevačka družina. Kad su protivnici
bunjevačkih okupljanja videli koliko se oduševljenog naroda
skupilo nisu dozvolili drugo okupljanje.
Proces udruživanja naroda u cilju borbe za svoja narodnosna
prava je ubrzano nastavljen i u ostalim mistime di su živili Bunjevci
formirana  su društva, kao što su: “Narodna čitaonica“ u Bikiću,
“Krščanska čitaonica” u Baji, “Kultura” u Bačkom Brijegu itd.
Osamdesetih godina je osnovana i Bunjevačka politička stranka,
na čelu koje su bili Lazo i  Agustin Ago  Mamužić, koja se borila
za narodna prava na zakonu zasnovana, a odnosilo se na
bunjevačke škule, na obrazovanje na bunjevačkom jeziku i
upotrebu bunjevačkog jezika u upravi i sudu. Ago Mamužić, koji
je bio ideolog stranke, rastao je u sredini koja je bila pomađarena
pa ga sa bunjevštinom ništa nije vezivalo sve dok od Ivana
Antunovića nije dobio junačku pismu “Smrt Smailage Čengića”,
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koju je napiso Ivan Mažuranić, i ona je kod njega probudila na-
rodnu svist. Sa svojim bratom Lazom Mamužićem osnovao je
“Pučku Kasinu”, a po savetu Boze Šarčevića udario je temelje
bunjevačkoj stranci. Napiso je dva manja dila. Prvo od njih,
“Rasprava o osnovnim škulama“, napiso je na mađarskom, u
kojem je naglasio potrebu bunjevačkog jezika u škulama. Drugo
dilo je “Jel vira ili nevira naš gradonačelnik“, koje je napisano na
bunjevačkom jeziku protiv Laze Mamužića,  koji je poslednjih go-
dina svoje vladavine više štitio interes Mađara, no svog naroda
koji ga je izabro.
Lazo Mamužić je 1881. godine sa tim programom od svog naroda
izabran velikom većinom glasova za narodnog zastupnika, da bi
1884. godine bio izabran za gradonačelnika, na kom mistu je bio
18 godina (tri mandata po šest godina), to jest do 1902. godine.
Za vrime njegovog mandata u Subotici je puno urađeno, uvedeno
je plinsko osvetljenje i tramvajski saobraćaj, izgrađena je  bolnica,
Crkve Sv Roke i Đurđa, veći deo centra grada itd. Međutim, zbog
napušatnja politike sa kojom je pobedio bio je od istog svog na-
roda i smenjen.

Zaključak

Priporoditeljski pokret kod Bunjevaca, iako je kasnijo u odnosu
na druge narode, uspio  je  jer je bio autentičan,  zasnovan  na
posebnom nacionalnom, jezičkom, verskom i kulturnom identitetu
Bunjevaca. Značajno je istaći da se razvijo i u okviru južno-
slovinske ideje, koja je zasnovana na sličnosti južnoslovenskih
plemena i njihovoj borbi za opstanak zbog izloženosti asimaliciji
u Austrougarskoj monarhiji. Prihvatanje južnoslovenske ideje od
strane nacionalno svesnih Bunjevaca doprinelo je, putem samo-
opredeljenja, ujedinjenju južnih Slovena i stvaranju prve južno-
slovenske države na kraju Velikog rata 1918. godine.
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Mijo Mandić
RAZVITAK  PISANOG JEZIKA KOD BAČKIH BUNJEVACA

Biskup Ivan Antunović je na početku rasprave o jeziku i pravopisu
u uvodu svoje knjige “Bog sa čoviekom na zemlji”, izdate 1879.
godine, protumačio svojim “milim odrastlim Bunjevcem i Šokcem“
zašto se odlučio za grafiju  (jednostavnost, odbacivanje tuđinskog
madžarskog i njemačkog utjecaja približavanje Slavenima koji su
preinačili i prilagodili latinicu). On ističe “…kao što se dva samo-
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glasnika ie u našem mehki i milo u jedno stapaju, tako će Bog i
srića dati da se i mi uz jedan isti pravopis duševno složimo, te iz
jednog istog izgovora blagodati obče prosvite crpimo! “
Znači, po Antunoviću, ako se piše npr. čoviek, onda ekavac to čita
kao čovek, a ikavac kao čovik. Godine 1884. Antunović je izdao
molitvenik “Čovik s Bogom” na ikavici. Molitvenik “Čovik s Bogom”
sadrži molitve koje prate cili čovikov život – sve ono što on jeste,
sve ono što radi, sve ono što ima, sve ono što želi. Molitve koje
je biskup sastavio ili metnio u svoj Molitvenik posebno prate život
u familiji, ali i u cilom društvu i na cilom svitu. Sve te događaje iz
osobnog, porodičnog, narodnog, pa i političkog života virnik triba
prožet svojim molitvama. 
Kakav je to jezik i pravopis, da se vidit i iz molitve “za sačuvanje
od griha u nebo vapijućih“; slidi citat:
“Plemenito je sve po tebi, o svemogući Bože, uredjeno! Nu oni
nagoni, koji su u požudi u nam zaostali, uvik se napinju, da u
čoviku tvoj red pomrse. No oni bi htili i onaj u prirodi pomutit, samo
da mogu  to učiniti.
Ti nas uvađaš u život, te iz ovog, kada smo krug po nas označeni
dobrim ili zlim izpuniti, opet izvađaš.
Al’ eto ti ma kojim od sedam glavnih griha opojena, zaslipljena i
okorjela čovika umoriti. Oj, grozna li griha! Nije čudo, da je hotično
umorstvo grih koji do neba dopire i pravdu božju izaziva.
Da se čovik množi, te život, zdravlje i radost u svitu uživa, to je
Bog putenost u tvrjavu ženitbe ili divičanstva uveo, da se od nasr-
taja djavla sačuvati uzmogne. Nu izdajica i ovu tvrdjavu otvara po
himbenosti paklenoj, koja mu pridočuje koje kakova nasladjenja
izvan ženitbe, pa ga utiska u bezgraničnu bludnost, koja se
napokon ogadi u naravnom spolu, i u ovom o načinu putenosti; i
stupi u medje nenaravnosti, a kada se je u ovih do zasićenja va-
ljao, onda pridje u kolo životinja, za da se učini nevridnim sažaljnja
ljudskoga.
Bog je u obranu zapovidi ljubavi spremio sve, što ljudstvu je slabo,
kao: siromah, sirota i udovica. Nu čovik se upregne u spone
makojeg glavnog griha, pa ti onda sve pogazi nemilosrdno, što
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god je slabo i nejako. Ne čuje on jauk i plač, ne vidi patnje svoga
bližnjega, jer su mu čuvstva zasužnjena u oholost, lahkomost,
bludnosti, zavisti, ili u drugom čemu.“ 
Iz ovog citata se vidi kako je tu dosledno primenjena ikavica, slovo
h je zastupljeno (grih, vapijućih, siromah, lahkomost, hotično,
glavnih, htili i sl.). Ima  i manjih odstupanja od ikavice (zasjeda,
okorjelo i sl.), krnji infinitiv je minimalno zastupljen, a slovo đ piše
kao dj.
Ambrozije Šarčević (Boza Šarčević, 1820–1899), subotički odvit-
nik ili prokator i kotarski javni tužilac, pisac, privodilac, urednik i
kulturni političar, opredelio se za ikavicu. To se vidi iz njegovih
dila: “Zbirka mudrih i poučnih izreka”, 1869; “Bunjevačko-šokački
kalendar”, 1870; “Tolmač izvornih književnih riči”, 1869; “Ma-
đarsko-jugoslavenski politički pravosudni ričnik”; “Mađarsko-
bunjevačko-šokački ričnik za osnovne pučke škole”, 1893;
“Mađarsko-srpsko-hrvatski-bunjevačko-šokački ričnik”, 1894. itd.
Tome treba dodati i “Otvoren list bunjevačkog patriote Lajošu
Močariju” (“Neven” 1886, i na mađarskom jeziku). Kakav je to
jezik  bio, slidi citat:
“Što se književnog jezika tiče, hrvatska književnost se malo raz-
likovala, ali sada su Hrvati primili srbski jezik za književnost, i od
to doba Bunjevci i Šokci razumeju hrvatski kao svoj sobstveni
jezik. Bunjevci i Šokci služe se latinskim, a Srbi ćirilovskim
slovima.
Broj Bunjevaca i Šokaca uzima se na 200.000. Ovaj broj na
Bačku, Baranju, Peštansku županiju duž Dunava i na pojedina
sela Stolno-biogradske županije pripada.
Samih Bunjevaca ima 80.000. Od ovih, na Suboticu dolazi
37.000, ostali su podiljeni na varoši Sombor i Baju i njihovu
okolinu, i tako u Subotici sa Srbima zajedno ima 40.000 [u to doba
Subotica je imala oko 60.000 stanovnika].
Bunjevci, Šokci i Srbi zemljodilci su, provode patriarchalan život
imajući u dobru svom zajedničkog starešinu. Rano se žene tako
da jedan porodični starešina od 50–60 godina ima već sinove sa
porodicom  i oženjenu i udatu unučad. Kad se u ovakoj kući 3–4
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muška člana nalaze, broj porodičnih članova iznosi 20–30. Unu-
tarnje i vanjske poslove obavljaju sami, sa stranima u kući malo,
van kuće pak priko starešine dolaze u dodir.
Madjar kad oženi sina, izidje mu iz kuće: tako dakle madjarsku
kuću karakteriše slobodan nezavisan način života. Domaćin po
svojoj volji menja način života a i nošnju. Naprotiv, u bunjevačkoj
kući već po svome ustrojstvu vlada podčinjenost, poslušnost, uz-
držljivost pojedinih članova porodice jedno prema drugom u riči i
u ponašanju, držanje pripadanja i običaja. Po tome druga je mag-
jarska, a druga je bunjevačka kuća. Način života utoliko se razli-
kuje, da jedno od drugog ma da su najbliže komšije, ništa prisvojiti
neće; jer što je u bunjevačkoj kući, to je ’bunjevački običaj’, a što
je u magjarskoj kući, to je ‘magjarski običaj ‘.”
Po karakteru i stanju vrlo štovani gosp. Stipan Ronay, svećenik
kaločke nadbiskupije, Bunjevce ovako opisuje:
“Bunjevački narod je dobroćudan, pošten, prost, iskren i pobožan.
Bunjevci bez da su glupi, zaostali su u znanju iza Srba. Ovaj
narod nema duhovnog života, nema nijednog javnog glasila, koje
bi bilo uređeno u smislu njegovih političkih želja; političke želje su
mu istovitne sa madjarskim. Ali ne znam ni kalendara, koji bi bio
u duhu bunjevačkog napisan. Bunjevci osim molitvenika za druge
knjige i ne znaju. U ovim burnim danima po gde-gde počinju čitati
hrvatske novine i to zbog nezgodnih okolnosti, što sam naprid
spomenio. Ovaj narod nema duhovnih vodja. Naobraženi ljudi i
sridnja klasa, koja iz naroda iziidje, prestanu biti Bunjevcima, a
popovi van crkve šnjime u duhovnu svezu ne dolaze, k tome još
postavljaju se za svećenike takovi, koji bunjevački jezik slabo go-
vore, i taj dobri narod, misli da je sve to tako dobro. Jednom riči:
narod je duhovno zanemaren.
Je li tako dobro? neću se upuštati u prepirku, ali sam uviren da
će se ova nemarnost  prema  tome puku vrimenom  osvetiti.”
Iz ovog citata se vidi da je ikavica dosledna, sem par primera
(razumeju, menja, prestanu, gde gde, spomenuo i sl.), đ se piše
gj i  dj, slovo h se dosledno koristi, a krnji infinitiv je minimalno
prisutan.
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To je jezik kojim se pisalo u “Nevenu” u dužem periodu njegovog
izlaženja, a pokrenio ga je Mijo Mandić. On je u Kraljevini Ju-
goslaviji izdao “Pravi bunjevački kalendar”, i to za 1934, 1935, i
1936. godinu, iza kojeg je stojalo “Bunjevačko omladinsko
društvo”. Kakav je to jezik bio, vidi se iz citata:
“Evo već  treća godina kako se borimo za svoj nacionalno-
prosvitni cilj. Iz svojih skromnih sritstava, radeći za svoj narod u
dubokom ubeđenju da smo na pravom putu, i da smo pravi slid-
benici Antunovićevog pravca, čiji još živi učenici, koji su bili u
neposridnom dodiru sa njime, i koji su najbolje pozvani da daju
sud o name, potvrđuju da smo zaista na pravom putu. Prve go-
dine istina imali smo saradnika koji su bili sasvim drugog mišljenja
i pravca, i ‘blagodareći’ njihovoj agresivnošću, ušli su neki članci
koji nisu služili slozi, već razdoru. Međutim ti elementi bez cilja i
bez prave ljubavi za svoj narod otpali su. Otpašće i u javnom životu
svi oni, kojima ne leži na srcu dobrobit Bunjevaca, nego služeći
raznim političkim  i ličnim ciljevima siju razdor i svađu gdi joj nije
misto. Mi ćemo istrajati u borbi, pa ma ostao ‘taj mali krug’ omlad-
inaca sa starijim jednomišljenicima, ali nek se zna, ‘da Bunjevac
dušu ne izdade’. U svom jugoslovensko-bunjevačkom pravcu os-
tajemo, čisti bez partijskih interesa, bez ličnih ciljeva, nadajući se,
da ćemo ipak pobiditi, jer je narod sa nami. Naš seljak ostaće  i
biće Bunjevac, ponosan i gord na svoju bunjevštinu.
Svaki rad je težak, a pogotovo naš. Okruženi sa prikaljenim i neo-
prediljenim Bunjevcima, evo i treći put krećemo naš ‘Pravi bu-
njevački kalendar’ kao dokaz, da se nismo iscrpili. Kome leži na
srcu, i ko objektivno posmatra naš rad, taj ne može reći da smo
išta do sada uradili na štetu Bunjevaca, već naprotiv samo na ko-
rist bunjevštine. Našom milozvučnom ikavicom pišemo i dalje, jer
je ona sastavni dio bunjevštine, jer je ona najbliža ‘Bunjevcu’, jer
je i sam Antunović posli mnogih drugih pokušaja, vratio se k’ njoj.
Svake godine ćemo iz svojih raspolažućih dokumenata, izneti po
koju istorijsku istinu, da mi ne možemo biti drugo, no što jesmo i
to Bunjevci-Jugoslaveni. Pogledajmo samo jedan bunjevački
kalendar iz 1920 godine, pa ćemo viditi da su tog mišljenja bili i
oni, koji se danas sa kamenom  bacaju na naš rad.“
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Kavim je jezikom piso  Gj. M. Popović vidi se iz njegovog članka
sa naslovom “Gdi stanuju Bunjevci i koliko ih ima”.  Slidi  nikoliko
citata:
“Još su stari grčki mudraci prija 25 stoleća uvidili, da čovik, ma šta
on bio, ma šta radio, mora sam sebe dobro poznavati. Isto tako je
to važno i kod naroda. Ako hoćemo, da znamo, na što su kadri Bu-
njevci, moramo ih prvo dobro upoznati. Moramo znat, kako su jaki
i durašni tilom, kako su izobraženi i uopšte razvijeni duševno; na
koliko glava i ruku možemo računat u zajedničkom radu.
Broj Bunjevaca nije lahko pouzdano naznačit.
Vidimo, dakle, da su Bunjevci u najvećim gomilama po Bačkoj ra-
suti, gdi ih ima svega 72.608 duša, koje prema cilom stanovništvu
(716.448) iznosi 10,73 postotaka, tj malo više od jedne desetine.
Zatim nalazi se naš svit u dosta velikom broju duž obala Dunava
gori do Pešte, ponajviše u Baranji, zatim u stolnobiogradskoj i
peštanskoj županiji (priko sedam hiljada); naposlitku u Banatu t.j.
u torontalskoj tamiškoj i aradskoj županiji (svega na dvi hiljade).
Po tom bi nam zvanični iskazi dali cilokupan broj od nekih 87.000,
koja u sebi čini više od polovine postotka cilog stanovništva
Ugarske, ili peti dio sviju ovostranih Slavena…
Pa kad se kod nas u Subotici, gdi je poglavarstvo bunjevačko, gdi
se  – valjda –  nadje još koji rodoljub-učitelj; gdi nam popisivači
bar nešto znaju racki; kad su – velim – kod nas jednu trećinu
pravih Bunjevaca uvrstili medj’ Madžare, šta su poradili tamo, gdi
je bunjevština u manjini, gdi strani učitelji ne znaju i neće da znaju
naš jezik?! Tamo su sigurno polak naroda otudjili. Al uzmimo
samo svugdi jednu trećinu, pa opet dobijamo broj od sigurnih 130
hiljada.
Još ima Bunjevaca, i to dobrih, pravih, rodoljubnih Bunjevaca, koji
se diče svojim imenom i jezikom: na njedrima Velebita kršnog, na
obalama Krbave i Zrmanje: najužem kutu danasnje Hrvatske i u
najsevernijim krajevima Dalmacije, nedaleko od Zadra.  
S ovima zajedno broj Bunjevaca iznosi uprav stoti dio cilog
stanovništva prave Ugarske (od 15 milijuna 133,454 ima sto
pedest hiljada Bunjevaca ).
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Ali ovo su pusti brojevi, koji nam za budućnost vrlo malo govore.
Ne znamo: raste li taj broj, ili možbit opada? Svit se množi, te bi
odgovor bio gotov;  ali ako pomislimo, u kolikoj se miri otudjuje
naš narod od svoje matere; kad vidimo, da su Bunjevci nedavno
još u mnogo mista sačinjavali većinu stanoničtva: onda ćemo za-
stati, te nećemo rešiti pitanje, već čemo čekat (a nadamo se, da
neće dugo bit), dok nam sinovi ne uvide, da je ‘kod kuće  najbolje’;
dok izučeni, nadalje majstori i tgovci ne budu svoje ime i svoj jezik
tako isto ljubili, kako su sad zaludjeni za tudjinu, i kako im još i
roditelji čuvaju i vole svoje. Onda ćemo se moći pohvaliti, da
napridujemo, i onda će nam i drugi priznati: da Bunjevac nije
neizobražen, paorski svit, već da je marljiv, i da teži za svim do-
brim i lipim – kao što i jest. “
To je jezik kojim se pisalo u bunjevačkim kalendarima, novinama
(“Neven”, “Misečna Kronika” i dr.), dosledno primenjena ikavica
sa minimumom tuđica  (mađarizama, turcizama  i sl.).
Magistar Josip Buljovčić, koji je izdao knjigu “Filološki ogledi“, pri-
likom promocije 1996.  godine, izneo je za čega se opredelio pri-
likom pisanja knjige:
“Kad sam počeo da se bavim jezikom ‘Bunjevačko i šokačkih no-
vina’, čitajući lingvističku i nelingvističku literaturu, ubrzo sam
postao svestan da taj posao treba ukloptiti u jedan evropski i sred-
njoevropski kontekst.”
“Nikada nisam smatrao da može da postoji etnička skupina koja
je negde pala s neba i koja nema nekakve korene i veze s
nekakom maticom. Mislim da će u ovoj knjizi čitalac naći dosta
za to da je onome, što se stvaralo među Bunjevcima, nešto
prethodilo, da je bilo književnog rada u Slavoniji i u Ugarskoj, da
na prostoru od Dalmacije do Budima teče kulturno-književni rad,
da su se i bunjevački autori u taj rad uklopili, a to su mahom bili
fratri i pismeni ljudi koji su pripadali jednoj organizaciji koja je, na
neki način, i internacionalna. Kada je 1869. god. Ivan Antunović
započeo svoje javno delovanje, objavio je u Kaloči  ‘Poziv Bunje-
vacah, Šokacah i Bošnjakah na utemeljenje jednog pučkog Lista’.
Taj ‘Poziv’ objavio je i Boza Šarčević u ‘Bunjevačkom i šokačkom
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kalendaru’ za 1870. godine. Malo zatim, I. Antunović je 1. januara
1870. godine objavio još dva teksta: ‘Otvorena knjiga Ivana An-
tunovicha, kalačkog kanonika na sve učene  Bunjevce  i Šokce
naputjena’ i ‘Otvorena knjiga  Ivana Antunovicha, kalačkog kanon-
ika na sve rodoljubne Bunjevce  i Šokce naputjena’. Objavljena
je u obliku letka na tri strane u dva stupca, a u listu ‘Zatočnik’ u
Sisku objavljeno je te godine u nastavcima. A poslednji Antu-
novićev dokument pre pojave prvog lista u Kalači, 19. III 1870,
bio je ‘Poziv na pretplatu za Bunjevačke i šokačke novine’ 20.
siječnja 1870. Objavljen je kao letak na dve strane u dva stupca
i u novosadskom listu ‘Zastava’, u broju od 21. januara 1870. go-
dine. Na osnovu toga ja u knjizi kažem da su stratezi preporoda
tražili podršku i želeli saradnju hrvatske i srpske strane, te su
svoju delatnost na samom njenom početku orijentisali izrazito ju-
goslovenski. Koliko je to danas popularno reći, drugo je pitanje,
ali ja mislim da je tako.”
Buljovčić navodi kako su fratri uticali na kulturno-književni rad.
Franjevci redodržave Bosne Srebrne su bili dušebrižnici i Bu-
njevcima i Šokcima i Bošnjacima, a oni su svi bili štokavci ikavci
i njih i Ambrozije Šarčević i Ivan Antunović svrstavaju u Ju-
goslovene. Značajnu ulogu u književnsoti Bunjevaca, u čemu se
svi istraživači prošlosti ovog etnikuma slažu, imali su franjevci
Bosne Srebrne, provincije Sv. Ivana Kapistrana, sa svojim visokim
učilištima u Baču, Budimu, Petrovaradinu, Somboru, Kaloči i
Mohaču.
Budim je bio glavno kulturno središte Iilira, tj. Bunjevaca i Šokaca,
kako su se tada oni nazivali jer su mladi Bunjevci odlazili u
franjevački red i zatim visoka franjevačka učilišta u Budimu i tamo
se školovali, bili predavači na franjevačkim učilištima i štampali,
tj. tiskali i izdavali knjige. U početnom razdoblju XVII vika Bunjevci
kao franjevački redovnici, sveštenici i književnici svoja dila su
pisali i  na latinskom jeziku. Građanstvo se među Bunjevcima us-
postavlja početkom  XVIII vika a dobiva na značenju nakon što
1743. godine dio bunjevačkog armalističkog plemstva otkupljuje
Suboticu u status komornog grada dok se razvojačeni ratni plemići
okreću zemljoradnji. Već 1747. godine, na zahtev subotičkog
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građanstva, u franjevačkom samostanu otvorena je prva gomnazija
i te godine se počinju priređivati i pozorišne pridstave.
Gradski magistrat sačinjavaju bunjevački zemljoposednici, ad-
vokati, ličnici, učitelji i drugi a, sa obzirom da privrežnost Bunje-
vaca franjevačkom redu datira iz vrimena prije doseobe,
razumljivo je što su među intelektualcima u tome i u kasnijim raz-
dobljima, značajno misto zauzimali redovnici i sveštenici. Tako su
i  prvi književnici  Bunjevci bili franjevci.
Nakon 1743. godine razvojačeni plemići okreću se zemljoradnji,
tako nastaju salaši, pa majuri, kaštelji. Salaši su bili obeležje Su-
botice. Intenzivni život na njima krajem XIX i početkom XX vika
iziskivao je i obrazovanje i vaspitanje mladih naraštaja koji su živili
na salašima. Ovaj razvoj je rezultirao izgradnjom salaških škula
kojih je u okolini Subotice bilo dosta. Seoske i salaške škule u
okolini Subotice su većinom izgrađene krajem XIX vika. Tipski
građene ličile su jedna na drugu.
Rad narodni škula je regulisao zakon donet 19. aprila 1904. go-
dine. Tim je zakonom preciziran zadatak koji je osnovno školstvo
tribalo da ispuni, kao i status učitelja i svih onih koji su učestvovali
u obrazovno-vaspitnom procesu. Zakon je doživio izmene i do-
pune 23. jula 1919. godine.
Decembra 1918. godine pristaje dilovanje mađarskih škulskih or-
gana imenovanjem Mije Mandića za škulskog nadzornika u Sub-
otici. Tada je formiran i Škulski okrug u Subotici, o čemu je Veliki
župan grada dr Matijević izvestio mađarskog županijskog škol-
skog nadzornika u Somboru 29. decembra 1918. godine.
Mijo Mandić je prija 1918. godine bio učitelj u seoskim škulama u
Gari i Kaćmaru i izdo je udžbenike za potribe nastave na maternjem
jeziku, pa čak i ričnik. Kad je došao u Suboticu 1892. godine bio je
jedini učitelj Bunjevac i borio se da se u škulama dosledno dica uče
na maternjem  jeziku. Zbog toga je on i imenovan za škulskog nad-
zornika u Subotici, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Međutim, 1920. godine biva smenjen sa te funkcije, što je prouz-
rokovalo da se u škulama više kao osnovni ne uči bunjevački
jezik. To se vidi iz rasporeda za osnovne salaške škole u Subotici
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vašarište II za 1919/20. školsku godinu, iako je zadržan naziv
Bunjevačke Državne salaške osnovne škole, koji je Mandić us-
postavio. Naime, dica uče srpski jezik, što se vidi iz naziva pred-
meta: Vežbanje u pisanju, Nauka vere, Telesna vežbanja, jedino
je zadržan kao fakultativini predmet “Bunjevački jezik “.
Stvaranjem Kraljevine Jugoslavije nestaju Bunjevačke Državne
salaške osnovne škole a bunjevački jezik prelazi u dijalekat. Zato
je sa razlogom  redaktor Rečnika bačkih Bunjevaca Dragoljub
Petrović rečnik svrstao u dijalekatski  rečnik Vojvodine.

Sandra  Iršević  

BUNJEVAČKI  JEZIK  I  REČNIK  BAČKIH  BUNJEVACA

“Čuj Bunjevče, rode moj!
Ljubi, brani  jezik tvoj.
Jer ko jezik svoj ne ljubi,
Za uvik će da s izgubi, 
A ko jezik svoj ne brani,
Sam će sebe da sarani!

Bratoljub

Jezik je osnovni element kulture i bez njegovog očuvanja i do-
datnog učvršćivanja kroz iztraživanja nije moguće osigurati kon-
tinuitet opstanka nijedne nacionalne  manjine, pa ni bunjevačke.

Prvi bunjevački rečnik, „Rečnik bačkih Bunjevaca”, izradili su
Marko Peić i Grgo Bačlija 1990. godine, koji je objavljen u izdanju
Matice srpske, dok je drugo, dopunjeno izdanje tog rečnika izašlo
iz štampe krajem 2018. godine, od autora  Marka Peića, Grge
Bačlije, Josipa Bajića, Suzane Kujundžić-Ostojić i Dragoljuba
Petrovića, isto tako u izdanju Matice srpske.
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Kroz oba rečnika opisani su običaji i kultura kod Bunjevaca, a
zabeležene su reči koje su se nekada koristile, kao i one koje se
danas koriste. 
Marko Peić i Grgo Bačlija sa svojim saradnicama pre 29 godina
su izradili jedan rečnik u kojem su sabrali sve bunjevačke reči na
koje su naišli tokom svog istraživanja, pa čak i one koje se danas
smatraju zaboravljenim, arhaičnim i više se i ne koriste, poput
npr. reči ajzliban, što znači voz, prevozno sredstvo: 
prisidat prisidam/prisiđat -am nesvr. ‘menjati saobraćajno sred-
stvo na putu’. –  Za mene je prava muka kad moram ajzliban
prisidat.
prispit prispijem svr. 1. ‘stići kuda’. – Kako si se latio, nisam sigu-
ran da ćeš prispit na ajzliban. 2. ‘doći u kakvo stanje pošto se
navršilo neko vreme’. – Klara se nije udala, a već je i mlađa joj
sestra prispila zaudaju. b. ‘biti zreo, sazreti’. – Ove godine je, zbog
lipog vrimena, sve prispilo ranije. c. ‘biti koristan za što’. – Čim
voće prispije, biće i novaca.
smet smeta m ‘snežni nanos’. – Smetovi su zatrpali gvozdeni put,
pa sad ne iđe ajzliban  dok ne očiste.
klapit klapim nesvr. ‘sanjati’. –Već dvi tri noći čim legnem počnem
klapit kako letim.
purgermajstor m ‘gradonačelnik, predsednik gradske opštine’.
– Tušta me pitate, ne znam ja kako se zove naš purgermajstor.
brič -a m ‘ispust (zvani i šunka) sa strane na čakširama’. – Jedno
vrime svi su tili da imadu najveći brič na čakčirama.

Međutim, pre prvog “Rečnika bačkih Bunjevaca” Mijo Mandić je
izdao “Bunjevačko–mađarski i Mađarsko–bunjevački rečnik”. U
pozivu na pretplatu 1. juna 1883. godine u Kaćmaru, Mandić navodi
da je glavni zadatak pri sastavljanju rečnika bio da ga mogu svi ko-
ristiti. Rečnik sadrži oko 10.000 reči i na kraju  Mandić je podsetio
na reči Veselića: “Služi se dakle, mili moj narode, tim ričnikom; ogrli
tvoj jezik kao najveću svetinju; jer da bi ti bilo i sve drugo propalo,
to si sve prije ili posli opet lahko nabavit možeš; ako pako materin-
ski svoj jezik zanemariš; ako se otuđiš narodu tvojemu, to se nikada
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priminiti više neda; jer brez jezika nisi više svoj, i Bog, da ti povrati
ono što si izgubio, morao bi iznova stvoriti.” 
Ako uporedimo situaciju od pre sto godina Bunjevci se nisu
mnogo pomakli, kada je u pitanju identitet, jezik i kultura, jer su
neprestano izloženi nekom vidu asimilacije. Onim čime se mo-
žemo pohvaliti je da višegodišnjim radom Nacionalnog saveta
Bunjevačke nacionalne manjine konačno se bunjevački jezik uči
i u srednjoj školi. Sa druge strane, pojedine nacionalne manjine
u Srbiji prisvajaju “bunjevačko” ime, reči, jezik, istoriju i predstav-
ljaju je kao svoju pa smo došli i do takozvanog “bunjevačkog pi-
tanja”. Citat koji sam izdvojila nam govori o tome da se i pre sto
godina vodila borba za očuvanje bunjevačkog jezika i samih Bu-
njevaca. Kako se Bunjevcima ne bi desilo da zaborave svoj jezik,
autori prvog “Rečnika bačkih Bunjevaca” beležili su i sakupljali
neobične reči. Peić i Bačlija su izradili jedan iscrpan rečnik koji je
obuhvatio reči koje se koriste na prostoru bajskog trougla: Som-
bor – Subotica – Baja, međutim većina reči zabeležena je u mes-
tima iz okoline Subotice.
Posle obavljenog popisa stanovništa Subotice 1919. godine, pod-
net je gradskom Senatu  sledeći  izveštaj:
“Slavni gradski Senat!
Čast mi je izvestiti slavnog gradskog Senata, da je određen popis
pučanstva obavljen i kontrola se sprovela. Priključujem u jednom
primerku i statistiku po kojoj ima u skupu stanovnika 101.286.
Između ovog  je:

Bunjevaca                 65.135
Srba                            8.737
Mađara                     19.870
Nemaca                      4.251
Židova                        3.293

ukupno:                  101.286
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rimokatholika 87.655
prav. vjere 8.582
gr. kath. 122
izr. 3.363
ev. ref. 1.267
ev. 297

ukupno: 101.286
Ukupni broj onih koji slavenski govore:  81.706.
Subotica, 26. veljače 1919.” (IAS, F:47. I 22/1919)
Prema popisu iz 1991. godine, u Srbiji se kao Bunjevac izjasnilo
21.434, 2002. godine 20.012, a 2011. godine 16.706 stanovnika,
što znači da je pre sto godina samo u Subotici živelo 65.135 Bu-
njevaca, a danas ih u čitavoj Srbiji živi 16.706. 
Kada sagledamo sve ove statističke podatke jasno nam je zbog
čega je važan prvi “Rečnik bačkih Bunjevaca”, čiji su autori imali
želju da svom narodu ali i svima drugima približe bunjevački jezik,
kulturu i običaje. U toku nastajanja rečnika, autori su obilazili sela
na severu Srbije, gde uglavnom žive Bunjevci, i beležili reči u:
Svetozaru Miletiću, Somboru, Bajmoku, Tavankutu, Žedniku,
Đurđinu i Bikovu, ali su svojim istraživanjem obuhvatili i mesta u
Mađarskoj gde takođe žive Bunjevci, poput: Kaćmara, Aljmaša,
Gare i Bikića. Pored reči, beležena je I struktura rečenica:
abanje s gl. im. od abat (se). – Meni je slago da su mu se flundre
na kolinu abanjem  pokidale, a on je pao s trišnje, pa su mu zato
pukle (v. habanje).
vižla ž 1. ‘jalova i mršava krmača, koja je nesposobna za tov’. –
Neće se ta krmača nikad uranit kad je vižla. 2. ‘spretna, okretna
žena’. – Jeste Tona malo jezičava al je na poslu prava vižla!
vižlast -a -o ‘spretan, žilav, gibak’. – Kad se Lajčo š njima uvatio,
naki vižlast kaki je, za čas je napravio reda.
vižlav -a -o  v. vižlast.
Rečnik je zanimljiv i zbog toga što u njemu nisu samo zapisane
sve reči koje se koriste u narodu, nego “uz svaku takvu reč dat je
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dijalekatski zapis i u tom smislu rečnik treba razumeti i kao izvor
za istraživanje drugih nivoa strukture bunjevačkoga govora.
Češće su iz rečnika ispuštane jedino glagolske imenice, a one
koje su u njemu ostale – ostajale su ili zbog konteksta u kome se
pojavljuju ili zbog nekog posebnog značenja. Uporedi: celivanje…
2. ‘trenutak darivanja neveste na svadbi’; bogomolenje ‘po-
božnost’. Morfološke informacije u rečniku prilično su ograničene
i tiču se, pre svega, podataka o manje običnim pojavama (up.
svinče je svinjče, pl. svinji, gpl. svinja), a doslednije se označavaju
samo bitne morfonološke alternacije tipa bardak -aka, bunkov -
ova, bič biča, crip cripa, Bunjevac -evca, čakanjac -anjca, blag
blaga -o, češat češem, cidit cidim, bolovat bolujem i sl. U fazi
samostalnog rada na rečniku autori su češće unosili u svoju
zbirku i one reči koje su im bile manje poznate iz živog narodnog
govora, ali su na njih nailazili u raznovrsnim pisanim izvorima
nastalim na bunjevačkom terenu. Takve su reči, međutim, kasnije
proveravane u pojedinim sredinama i ako se nisu mogle potvrditi,
one su iz rečnika ispuštane. Te su reči poticale iz raznih vremena
i popisivane iz raznih izvora, najčešće bez konteksta i bez bibli-
ografskih podataka, i njihovim uvođenjem u rečnik bila bi naru-
šena njegova jasna sinhronijska ravan. Osim toga, budućem
istraživaču bunjevačke leksike ovaj će korpus omogućiti, i
svakako izuzetno olakšati, da se svemu ovome doda i eventualna
istorijska dimenzija”, napisao je D. Petrović u napomenama uz
“Rečnik bačkih Bunjevaca”  iz 1990. godine.
Na promociji drugog izdanja “Rečnika bačkih Bunjevaca” 2019.
godine prof. dr Mato Pižurica je istakao da je sentimentalno vezan
za „Ričnik bački Bunjevaca” i „Imenoslov bačkih  Bunjevaca”.
“Upoznao sam čika-Marka (Peića) i Grgu Bačliju još i pre nego
što su se nadali da će od njihovog materijala ispasti dve sjajne
knjige. Ko se bavi lingvističkim poslom, leksikografskim posebno,
zna da ovakvi rečnici, kada nastaju nešto kasnije, na granici dva
milenijuma, kod jedne etničke zajednice koja unazad ima kulturu,
a nema normativnog rečnika, nose teškoću da se napiše
dijalekatski rečnik. Jer svaki dijalekatski rečnik je prikupljanje onih,
po mišljenju autora, manje poznatih reči, za koje pretpostavljamo
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da ih drugi manje poznaju, da su ređe u upotrebi. Nastaju kao
diferencijalni rečnici, sadrže ono što drugi ne čuju, ne razumeju,
što je šteta da bude izgubljeno. Rečnik je urađen na profesionalan
način, zahvaljujući kolegi Petroviću, prof. Jerkoviću i mojoj
malenkosti. Teško je reći da li je ovo pravi dijalekatski rečnik, jer
dijalekatski se mora upoređivati sa nekim koji je standard. Pomalo
svojim statusom podseća na ‘Vukov riječnik’, jer i danas lingvisti
teško mogu da se slože da li je taj rečnik jednodijalekatski ili
višedijalekatski”, reko je prof. dr Mato Pižurica.

Bunjevci doneli Odluku o standardu bunjevačkoj jezika
Na svečanoj sednici, povodom jednog od četiri praznika
Bunjevaca, 23. februara 2018. godine usvojena je Odluka o
proglašenju standarda bunjevačkog jezika. Postoji razlika između
standarda i standardizacije bunjevačkog jezika. Standard je ono
što je propisano za pravopisni i gramatički priručnik, na koji način
pišu Bunjevci u 21. veku u svim medijima, knjigama, beletristici.
Bunjevci su na ovim prostorima pre 330 godina u jednom broju
došli pismeni i prva knjiga na Bunjevačkom štampana je u Rimu
početkom 17. veka.

Prvi statut grada Subotica napisan na bunjevačkom
Svakih 14 dana nestaje jedan jezik. Gotovo polovina od približno
7.000 jezika na planeti verovatno će nestat do početka sledećeg
veka, jer mnoge zajednice preferiraju engleski, mandarinski ili
španski u odnosu na materinski jezik.
Osnovno za preživljavanje jezika je da se prenosi deci, da ima
institucionalnu podršku, svoje pismo, da se neguje u školama,
medijima. U Srbiji postoji više od trideset etničkih zajednica koje
govore svoj vlastiti jezik, a službeni su jedanaest manjinskih
jezika. Oko 70.000 djece u Srbiji obrazuje se na osam manjinskih
jezika. Stoga se danas treba podsetiti zašto bismo održali i
očuvali govor Bunjevaca, odnosno jezik kao najvažniju osobinu
bunjevačkog  identiteta. 
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Bunjevački jezik je bio službeno korišten u 18. veku (prvi Statut
grada Subotice napisan je na bunjevačkom). Jezik je osnovni
element kulture i bez  njegovog očuvanja i dodatnog učvršćivanja
kroz istraživanja nije moguće osigurati kontinuitet opstanka
bunjevačke nacionalne manjine. Da podsetimo, svrha Europske
povelje o regionalnim i manjinskim jezicima je razvoj i češća
upotreba jezika koji se govore na evropskom kontinentu, bez
obzira na njihov službeni status, odnosno, jezika koji su na
ograničenom području ili koji su nasljeđe određene manjine koja
je koncentrisana na određenoj teritoriju. U dokumentu se kao
temeljno načelo ističe zaštita istorijskih, regionalnih i manjinskih
jezika u Evropi, pravo na upotrebu tih jezika u javnoj komunikaciji
i očuvanje kulturne raznolikosti. Maternji jezik se slavi na svitu od
1999. godine kako bi promovisao  jezičnu  i kulturnu raznolikost,
kao i višejezičnost.
Budućnost jezika zavisi od nekoliko činilaca: rasprostranjenosti
jezika, broja govornika koji se tim jezikom aktivno služe,
normiranosti, položaja jezika tj. odnosa prema jeziku, zastu-
pljenosti jezika u medijima i obrazovanju. U uslovima kada je
maternji jezik i manjinski, veoma je važno da se u zajednici razvija
svest o potrebi očuvanja jezika. Naročito je značajno da se izgradi
pozitivan stav prema jeziku, obezbedi njegova zastupljenost u
medijima, te uključi u obrazovni sistem. U bilingvalnim zaje-
dnicama uvođenje manjinskog jezika u škole može biti rešeno na
nekoliko načina: celokupna nastava izvodi se na manjinskom
jeziku, nastava određenih predmeta se izvodi na manjinskom
jeziku ili se samo nastava jednog predmeta izvodi na manjinskom
jeziku. Uticaj škole na očuvanju maternjeg jezika značajan je jer
ga prati određen „generacijski prenos“ – deca koja se vaspitavaju
i uče na svom maternjem jeziku ujedno su i čuvari jezika jer će
nastojati da ga sačuvaju za svoju decu,  kada jednog dana i sami
postanu roditelji. Maternji jezik predstavlja bogatstvo u koje je
utkano celokupno iskustvo, znanje i kultura jednog naroda, a
očuvanje maternjeg  jezika je imperativ opstanka malih zajednica. 
Zbog toga su za Bunjevce značajni pomenuti rečnici kako se ne
bi zaboravio bunjevački jezik kome preti zaborav, jer osim
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izbornog predmeta “Bunjevački jezik sa elementima nacionalne
kulture”, koji se izučava u osnovnim školama i od 2019. godine
može da se uči i u gimnaziji, mada, osim medija na pomenutom
jeziku i salaša gde žive Bunjevci on se retko može čuti u
svakodnevnom  govoru.

Zvonko Stantić
PRILOG  ETNOMUZIKOLOGIJI  BUNJEVACA: 
JAKOV  JOSIP  MLINKOV (1876–1962)

Joca Mlinko, prozvan po materi Mimika, rođen je u Subotici 3. jula
1876. godine. Kršten je u crkvi Svetog Roke u Subotici, a kršenje
je u matičnu knjigu zavedeno pod rednim brojom 196/1876.1

Krštenicu je, pod rednim brojom 303. od  27. juna 1949. godine,
upiso župnik Blaško Rajić, kada je Mlinko došo rad nje, dakle
Rajić nije napiso župni ured Svetog Roka, kako to stoji zvanično
na pečatu, već pravo bunjevački – Svetog Roke, ko zakonito dite
od oca Mlinkov Antuna i matere Emilije Buljovčić. Kršteno ime mu
je Jakov Josip Mlinkov, dakle ne zove se Joca Mimika, kako to
nalazimo u nekim tekstovima. Ime mu je dvostruko Jakov Josip,
prizime mu nije Mlinko, već Mlinkov. Dakle Joca Mimika su samo
dva nadimka. (Jedan veći salaš Mlinkov bio je u drugoj duži
sivačkog puta, sa desne strane.) Osnovnu škulu završio je u
Starom Bečeju, a posli toga je u Beogradu, u periodu od 1892.
do 1894. godine, završio Vojno-dvorsku muzičku škulu. Nakon
toga dolazi u Mol, di mu je mater 1896. godine kupila kafanu, koja
se nalazila (a i danas se nalazi) priko puta Svetosavskog doma. 
________________
1 Prema podacima: István Baranyi, penzionisani matičar u Molu. 
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Po usmenim tvrdnjama, otac mu je poginio u nikom ratovanju, do-
brim prija Velikog rata. Iz prvog braka Josip Mlinkov je imo troje
dice, dva sina i ćer. Prizime Mlinko i Mlinkov navodi se u
“Imenoslovu” od 1876. u Subotici, na Bikovu i u Čantaviru.
Istraživanje o našem Bunjevcu koji je snimio najmanje 124 kom-
pozicije na gramofonskim pločama, nije tribalo da započne 2017.
godine, već za vrime njegovog života. Do sada smo tribali, ko
Bunjevci, napisati Mlinkovu biografiju, izdati monografiju sa DVD-
om, na kojem bi bili svi ovi zvučni zapisi u digitalnoj formi, popu-
larisati njegov ogroman doprinos muzičkoj kulturi balkanskih
naroda, jer u vrime kada je Mlinkov snimo gramofonske ploče,
zdravo puno njih nisu znali šta je električna struja, a ne šta je
gramofon. Puno toga što smo tribali da istaknemo, mi smo za-
postavili, a imamo dosta šta relevantnog. Nismo još izgradili, sa
ove naše bunjevačke strane bunjevačkog naroda, pozitivan način
vridnovanja istraživanja, pa vam se može desiti, kao što se meni
desilo da vam kažu – pa to je mogo svako pronaći, niste vi tu ništa
novo izmislili, šta insistirate da ste to baš vi pronašli. Naučila me
cura pameti, da više ne mislim da je to što istražujem vridno. E
pa baš i nije. Eventualno trud. Stvar upravo i jeste u tome da se
ne izmišlja ništa novo, već da se argumentovano iznese staro,
koje je za narod važno, a po mogućnosti i afirmativno. Mogao je
to što je u sačuvanim dokumentima naći svako, samo da je tražio,
da je išo i sidio po arhivima, bibliotekama, po raznim adresama
da razgovara sa starim ljudima itd. Fer pristup je ritkost, a
navođenje autora i izvora, praktikuje se samo ako je taj iz nikog
drugog, davno prošlog vrimena. Onog momenta kada se štogod
novo otkrivenog, a starog pročita, po pravilu se svi oma site da
su oni to odavno znali, samo nisu o tom pisali. Tako na Vikipediji
o Josipu Mlinku imamo zabiluženo četiri prostoproširene rečenice.
Takvima je to dosta. Upravo zbog toga, evo šta “sve“ o našem
Bunjevcu Josipu Mlinkovu kaže Wikipedija: “Josip ‘Joca’ Mlinko
– Mimika (Subotica, 3. srpnja 1876 – Mol, 9. studenoga 1962) je
bio bački skladatelj i narodni pjevač iz Subotice rodom Hrvat.
Jedan je od najpoznatijih tamburaša svog vremena. Rođen je
1876. u Subotici. Pročuo se po vrsnim tamburaškim izvedbama.
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Poznato mu je djelo Veliko bačko kolo, ponegdje zvano Mimikino
kolo. Drugo poznato Mlinkovo djelo je Bunjevka. Autor je još neko-
liko izvornih kompozicija za tamburice. Među njima je kompozicija
Prid pendžerom procvitala ruža. To je pjesma hrvatskog pjesnika
Ivana Petreša koju je uglazbio Mlinko. Umro je u Molu 1962. go-
dine. Danas se jedna ulica u Subotici naziva njegovim imenom.”
Zapravo, danas nijedna ulica u Subotici ne nosi Mlinkovo ime!
Autor koji je ovo objavio očigledno ne pozna dobro čak ni
gramatičke promine po rodovima! Zvanično, iako je Josip Mlinkov
bio obrazovani muzičar, vodio se kod poreznika po zanimanju –
ko samostalni ugostitelj. Kafana sa tri sale zvala se “Mimikina
kafana”, a tog naziva još se sića više živih gostivi, a dugo joj je
zvaničan naziv bio “Lovački rog”. Bio je u kafani bar sa šankom,
jedna velika sala za goste i jedna manja za viđenije goste,
domaće i iz drugih mista, di se moglo isti za astalom sa bilim
čaršapima, a pošto na razglednici iz Mola, na kojoj je fotografija
ove sale, piše da je ona u hotelu, možemo zaključiti da je u istom
objektu bilo moguće i prispavati. U kafani je redovno sviro veliki
tamburaški orkestar, sa kojim je često nastupo i sam vlasnik,
najčešće svirajući violinu, jel pivajući. Kafana je, sudeći po stilu
Mimikinog života, donosila ozbiljan prihod, a ne zaboravimo tan-
tijeme od snimljenih  ploča za američke, engleske i mađarske
diskografske  kompanije.
U avliji kafane postojala je kugljana, u ono dobo sa drvenim
lutkama i drvenim kugljama. Kafana je sve do 1937. godine bila
u Mimikinom vlasništvu, kada ju je, u svojoj 61. godini, prodo
Ivanu Radoniću, ugostitelju iz Mola. Radonić je do 1950. godine
bio zakupac opštinske Velike kafane, koja je te godine srušena i
na njezino misto izgrađen Dom poljoprivrednika sa bioskopom. U
to vrime, Mimikina bivša kafana je bila poznata pod nazivom
“Banfi kafana”. Posli Drugog svitskog rata je nacionalizovana. Od
toga doba, radila je u okviru ugostiteljskog priduzeća “Vinar”, dok
je 1970. godine nije kupio Dušan Pajić i priopravio u porodičnu
kuću. U doba prodaje, još je u avliji postojala kugljana, ali u ne-
upotrebljivom  stanju.  
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Godine 1885. u Molu se osniva Dobrovoljno vatrogasno društvo,
a već 1887. godine osnovan je duvački orkestar od sedam
članova. Obaveza članova orkestra bila je, naravno, gašenje
požara, zatim koncerti za vatrogasne proslave, učešće na
lokalnim paradama i ispraćaji na saranama. Za prvog dirigenta
bio je izabran  Đula  Mulbak iz Beograda.
Jakov Josip Mlinkov je početkom 1900-tih godina došo na čelo tog
vatrogasnog orkestra, o kojem se staro narednih šezdeset godina. 
U istom periodu osnovo je u Molu i čuveno tamburaško društvo
“Lira”, uz čiju pratnju je snimio gotovo sve svoje ploče. Osnovo je
i sve do 1924. godine vodio hor  pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi
Svetog Save u Molu. Ko honorarni nastavnik pivanja, radio je četri
godine u Građanskoj škuli u Molu, a nakon Drugog svitskog rata,
pridavo je teoriju i pivanje u nižoj gimnaziji i u Dičijem domu u
Molu. Na poučavanju muzike aktivan je bio kako u Molu, tako i u
Adi. Od njegovih mnogobrojnih učenika mnogi su postali profe-
sionalci i osnovali svoje kafanske orkestre i orkestre za svadbe u
Molu i Adi, ali i širom zemlje. U drugoj polovini 50-ih godina, uveo
je običaj da omladinski vatrogasni orkestar ujtro muzikom budi
stanovnike Mola i poziva ih na prvomajski  uranak. Uporedo sa
tim svojim aktivnostima, osnovo je omladinski i pionirski duvački
orkestar Vatrogasnog društva iz Mola, zatim sokolsku, omladin-
sku i profesionalnu muzičku  kapelu. 
Pri kraju svog života i rada (živio 86 godina), osnovo je duvački
orkestar “bleh kapelu” od dvadeset članova, pri DTV “Partizan”,
što je bio nastavak njegovog angažmana pri Sokolskom društvu
u Molu, pošto je društvo za telesno vaspitanje “Partizan” bilo
socijalistički naslidnik sokola. 
U dubokoj starosti, da sačuva tradiciju vatrogasne muzike,
ponovo osniva pionirski orkestar, koji je imao trideset članova ta-
lentovane dice, sa kojima radi od početnih tonova  i taktova. 
U isto vrime počinje sa radom ženski-divojački orkestar sa
četrdeset pet članova. Rad se odvijao u tri grupe: tamburaški in-
strumenti, harmonika i klavir.  Osnovo je svoj nonet – desetočlani
zabavni orkestar, kako se to kadgod zvalo, sa džez kompletom
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bubnjeva, trombonom, klarinetom, alt i tenor saksofonom, har-
monikom, džez trubom, kontrabasom i dvi violine. 
Pored toga što je rukovodio većim brojom orkestara, od kojih na-
ravno nisu svi mogli trajati cilo vrime njegovog rada, bavio se i
komponovanjem. Tako je svoju prvu kompoziciju objavio još
zdravo daleke 1893. godine (sa nepunih 17 godina), pod nazivom
“Kaplarsko kolo”, da bi 1898. godine kompoziciju “Kolo mladeži
marš” posvetio dr Stipanu Matijeviću, prvom pridsidniku “Kola
mladeži” u Subotici. 
Prigodnu kompoziciju “Nevena marš” komponuje povodom
proslave dvadesetpetogodišnjice izlaženja časopisa “Neven” Mije
Mandića, da bi u čast podizanja spomenika Svetozaru Miletiću u
Novom Sadu komponovo “Miletića marš”. Prilikom podizanja
spomenika caru Jovanu Nenadu u Subotici  komponuje, za vojnu
duvačku kapelu, svečani pohod “Pozdrav Subotici”. Sve kompozi-
cije  bile su izvedene  u navedenim  svečanim prilikama.
Komponovo je Mlinko i kola kao što su: “Mimikino kolo”, “Mimikino
veliko kolo”, “Staroga Mlinka kolo”, “Bunjevačke igre” i “Melanikin
valcer”. Isto tako komponovo je muziku na tekstove pisnika: “Prid
prozorom  procvatala ruža”, “Ču li mene skeledžijo”, “Što ću nane,
boluje mi dika”, “Sve zbog tvojih poljubaca divnih”.2 Osim toga,
sakupio je dosta bunjevačkih narodnih pisama i za njih kompono-
vao muziku. O tome ću pokušati uskoro sakupiti notni material,
koji mi je obećan, što će, virujem, doneti i mnoštvo drugih po-
dataka o životu, radu, autorstvu Jakova Josipa Mlinkova, kao i o
njegovoj familiji.  
Za svoj dugogodišnji rad na izvođenju muzike, koja je budila na-
cionalnu svist, kako Bunjevaca tako i Srba, čika Joca, kako su ga
u Molu zvali, dobijao je razna priznanja i nagrade, odlikovanja.
Tako je molska pravoslavna Crkvena opština, za Mlinkov pridani
rad sa horom Srpske pravoslavne crkve, pismeno mu izrazila
blagodarnost. Još 1914. godine dobio je diplomu, koju mu je
dodilio Savez srpskih pivačkih društava, na sletu srpskih pivača 

_______________
2 Godišnjak Muzeja grada Novog Sada, broj 9. za 2014. godinu, st. 207.
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u Somboru 27. maja 1914. godine. U toj diploma stoji: “Gosp. Joci
Mlinkovu, članu Srpskog pevačkog društva u Molu, izdaje se ova
pohvalna diploma u svečanoj sednici svih srpskih pevačkih druš-
tava iskupljenih u Somboru na I slavi Srba pevača o pravoslavnim
Duhovima 1914. godine.” Bio je nosilac četiri odlikovanja, ali još
triba istražiti za šta su i od koga dobijena.
O radu i muziciranju Joce Mlinka-Mimike pisano je u više navrata
u časopisima onog vrimena. Tako u listu “Nevenu” iz 1905. godine
stoji: “Tamburaško društvo ‘Lira’ iz Mola, kojemu je upravitelj Josip
Mlinko, naš zemljak, sadašnji gostioničar u Molu, pribivalo je ovih
dana u Subotici. Sviraju neizrecivo umiljato, a krase svirku
milozvučnim pivanjem. Upravitelj je umitnik, koji na svašta zna
pismu reći…” U “Nevenu” iz 1912. godine objavljena je pisma
“Prid prozorom procvatala ruža”, koju  je uglazbio Josip Mlinko
“glasoviti umjetnik“.
Mlinko je umro u Molu 9. novembra 1962. godine, di je i saranjen
na katoličkom groblju, u familijarnu kriptu. Njegov mlađi sin umro
je ko momak od bolesti pluća, a po pričanju bio je natprosičan ta-
lenat za pivanje. Stariji sin Aleksandar radio je ko službenik katas-
tra u Molu. Aleksandrova (Piština) ćerka Irena, bila je udata za
Lajoša Toroka, sa kojim je imala sina, dakle Mimikinog praunuka.
Razvela sa i odselila za Švedsku, di se udala za prvu ljubav iz
Mola. Mlinkova ćer zvala se Jelka, rođena je 1921. godine, a
umrla ko divojka od 16 godina 1937. godine u Molu. Žena Đula
Mlinko, rođena Kuntić, umrla je 1914. godine u 39. godini. Dakle,
Mlinkov porodični život bio je pun tragičnih događaja. Na posta-
mentu velikog spomenika u obliku obeliska od bilog mermera uk-
lesano je: “Ovaj spomenik podiže ožalošćeni suprug Joca sa
decom.” Za ćer je uklesano: “Jelka Milinko (Mimikina) umrla u
cvetu mladosti 16. maja 1921.”. Klesar je očigledno napravio
grešku. Između imena ćeri i Josipovog imena uklesana je tam-
bura sa gudalom priko nje, ko simbol dva instrumenta koje je
Mimika najviše svirao.
Ištvan Baranji, molski matičar, koji je na tom radnom mistu
naslidio Mlinkovog sina Aleksandra, organizovo je obnovu nad-
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grobnog spomenika, a radovi su izvedeni između 20. septembra
i 7. oktobra 2009. godine. Pridsidnik mesne zajednice Mol Jovan
Šević obezbedio je građevinski material, a ličnim novčanim prilo-
zima pomogli su Laslo Kovač, Peter Balog, Tibor Matuška, Rudolf
Guljaš, ko kadgodašnji Mimikini učenici, zatim Ferenc Sečenji i
Mihalj Žoter, ko veliki poštivaoci.        

Snimanje  gramofonskih ploča 
Više naučnih institucija i značajnih biblioteka, u poslidnjih desetak
godina, izvršili su kvalitetnu digitalizaciju starih ploča, a visok
tehnički nivo njevog muzičko-digitalnog hardvera, softvera i
znanja, omogućili su značajno bolji kvalitet reprodukcije (čak i po-
malo izgrebanih ploča), od onog što smo mi entuzijasti mogli re-
produkovati. Najbogatiju zbirku ovih ploča od oko 2.500
primeraka, sakupio je Saša Spasojević iz Borče, prikupljajući i
mnogobrojne  podatke o kompozitorima i izvođačima. Među
prvima koji su tu muzičku baštinu učinili dostupnom širokom krugu
istraživača je Stiven Kozobarić, unuk američkog iseljenika čiji je
dida vodio čuveni orkestar “Kozobarić” u Sjedinjenim  Američkim
Državama, tako što je veliki broj ploča digitalizovao. Vrlo pouzdan
i obiman izvor podataka nalazimo u katalogu pančevačkog pro-
davca gramofona i gramofinskih ploča Mite Đ. Palića, koji je
štampo godišnje, lipo uređene kataloge, sa cenovnikom najnovijih
i starijih izdanja ploča. Sačuvan je Palićev katalog iz 1913. go-
dine, čiji pun naziv glasi: “Cenovnik gramofona (govorećih
mašina) i spisak najnovijih gramofonskih ploča Mite Đ. Palića iz
Pančeva za 1913. godinu”. Više od trećine ploča su snimci tam-
buraških orkestara. Najviše je snimaka orkestra Joce Mlinka
Mimike iz Mola, kako na pločama stoji, zatim slede: Orkestar Ste-
vana Bačića Trnde iz Sombora, pa Tamburaški orkestar Vase
Jovanovića Lipe iz Kovilja, Orkestar Novosađanina Filipa Grujića,
sa kojim je nastupao i Marko Nešić, Bačvanski tamburaški
kvartet, Tamburaški zbor Joce Bajića iz Sombora, Tamburaško
pevačko društvo “Srem”, Orkestar Mate Šandora iz Subotice,
Đura Stojković i njegova družina iz Velike Kikinde, Prvo beograd-
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sko tamburaško društvo “Šumadija”, Šandor Perlić Jakara i nje-
gova družina iz Novog Sada, Tamburaška družina Joce
Maksimovića Trnde iz Sombora itd. Među snimljenim materijalom
u grupi narodna muzika, u Palićevom katalogu priovlađuju
bećarci, svatovci, razna narodna kola, koračnice, marševi,
bunjevački šaranci, igre zaplet.3

Prema navodu na 63. strani Palićevog kataloga, numera “Preko
mora” (“La Paloma”) snimljena je na ploči Tamburaškog društva
Josipa Mlinka Mimike sa kataloškim brojom K-1662. Na drugoj
strani ploče nalazi se Nešićev snimak pesme “Majka me psuje”.
Dakle, pošto je na ploči snimljena muzika dva autora i izvođača,
priostaje nam da utvrdimo na kojoj ploči su, pored doli pobrojanih
pisme drugih autora, a koje su Mlinkove obadvi pisme, pošto su
na velikim pločama sa 78 obrtaja bile najčešće (ali ne uvik) po
jedna kompozicija na svakoj strani. Ubedljiv primer nadahnutog i
virtuoznog izvođenja tadašnjih muzičara na gramofonskim snim-
cima, pruža nam ploča “Mimikino kolo” u izvođenju Josipa Mlinka
i njegovog ansambla “Lira”. Prema Palićevom katalogu, Mlinkov
je sa orkestrom “Lira” snimio tri ploče sa ovim kolom, pod kata-
loškim brojevima 62, 64 i 65. Verzija ovog kola koja je digitalizo-
vana nosi katalošku oznaku proizvođača: Col.1091. Ovo samo
znači da je stvar još složenija jer je, ko što vidimo, snimio barem
tri verzije svog kola. Ploču sa snimkom “Neven kola” snimili su
zajednički članovi tamburaškog društva Josipa Mlinkova iz Mola
i članovi novosadskog Tamburaškog orkestra “Lira”, koji je vodio
Marko Nešić. Palićev katalog navodi ovu ploču sa kataloškim bro-
jem Z-1637 na strani 60, ali bez podataka da se radi o izvođenju
u kome su učestvovali članovi dva pominuta orkestra.4 Zanimljivo
je da sam ko slučajan rezultat ovog malog istraživanja našo da je
autor teksta pisme “Gine, vene srce u meneka”, bliski saradnik
biskupa Ivana Antunovića de Aljmaš župnik petrovaradinske crkve
“Snižne Gospe” Ilija Okrugić  Srimac.5
______________
3 Godišnjak Muzeja grada Novog Sada, broj  9. za 2014. godinu, st. 207.
4 Godišnjak Muzeja grada Novog Sada, broj  9. za 2014. godinu, st. 209.
5 Godišnjak MGNS, broj  9/2014. st. 218.
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Snimljene  gramofonske  ploče  Josipa  Mlinka
Do sada sam našao 123 kompozicije  snimljene na gramofonskim
pločama sa 78 obrtaja, za diskografske kuće: 1) “Columbia” (Co-
lumbia chronograph company, inc. New York, U.S.A.); 2) “Colum-
bia Record” (Columbia graphophone company, U.S.A.); 3) “Diadal
Record”; 4) “Favorite Record”, (Reproduced in Linden); 5) “Pre-
mier Record”, [s. a.]; 6) “Special-Rekord”, [б. г.]; 7) “Columbia
Double-Face Record”; 8) “Phönix Record”: London.  

Spisak Mlinkovih gramofonskih snimaka
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1. Od kako je Banjaluka
Col.E1093 (66765)

2. Devojka je s prozora
Col.E1093 (66782)

3. Ej čija frula  
Col.E1206 (66780)

4. Imam diku    
Col.E1206 (66784)

5. Tri noći nisam  spavala
Col.E1087 (66759)

6. Škripi đeram    
Col.E1087 (66755)

7. Moj dilbere    
Col.E1428 (67268)

8. Oj Dunave, lakše goni
Col.E1428 (67269);

9. Ala imaš crne oči 
Col.E1204 (66773);

10. Ala volem ovo  
Col.E1204 (66778);

11. Odmetnu se odmetnica
Col.E1089 (66762);

12.  Kukuruzi već se beru
Col.E1089 (66763);

13. Falila se žuta gunja
Col.E1431 (67276);

14. Sela Juca na karuca
Col.E1431 (67277);

15. Doline tutnje 
Col.E1608 (67287);

16. Marš Svetozara Miletića
Col.E1608 (67288), (Orao
klikće)

17. Bez tebe draga 
Col.E1607 (67281);

18. Vesela je Srbadija
Col.E1607 (67282);

19. Bećarac kolo
Col.E1205 (66768);

20. Čergo moja, čergice
Col.E1205 (66772);

21. Čija je ono zvijezda
Col.E1427 (67266);  

22.  Pod prozorom procvetale
riže Col.E1427 (67272);
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23. Bećarac 
Col.E1091 (66767);

24. Mimikino kolo  
Col.E1091 (66769);

25. Ej, što će meni mala gar-
ava Col.E1429 (67271),

26. Neven kolo  
Col.E1429 (67270);

27. Jade jadi Jerina gospođa
Nar.D363 (33443);

28. Niko nema što Srbin imade
Nar.D363(33444);

29. Bunjevka kolo. 
1-02037;

30. Razbole se zlato moje.  
1-105047;

31. Ala cura oči ima dangubo
moja.  D-361;

32. Ej caruj care (Šaranac).
D-361;

33. Pred prozorom procvetale
ruže.  D-6876 (61272);  

34. Čija je ovo zvezda.  
D-6876 (67266);

35. Dockan pođo iz Novoga
Sada;  36. Svatovac;

37. Uzo deda svog unuka; 38. Što no mi se Travnik za-
maglio;

39. Volem diku i dikinu; 40. Jedno momče crna oka;

41. Hajduk Veljko;  42. Ala imaš čarne oči;

43. Široko je lišće orovo; 44. Što te nema dragi da mi
dođeš;

45. Ej vidiš muže; 46. Oj čuješ li krčmarice;

47. Pevaj petle na dudu; 48. Siroče sam;

49. Mesečina divno  sja; 50. Zumbul Jela;
51. Ej što ću nane boluje mi
dika.

52. Rasla mi je rasla titra i
nerandža

53. Široko mi raste borovo 54. Hajd na rogalj

55. Gde ima orlo lepik se 56 Ah moje cipele

57. S one strane Dunava 58. Vina piju lane age Sarajlije 
59. Tri godine kako čuvam
ovce 60. Majka me psuje
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61. Preko mora (La Paloma) 62. Travnik zamaglio

63. U Ivana gospodara 64. S ulice baštica

65. Hvalila se žuta gunja 66. Magla pala

67. Naišo erbez 68. Omile mi devojče ah ou

69. Naišo servez na naše selo 70. VII Bataljon koračnica

71. Seljančica 72. Momačko kolo
73. Pevaj pesmu na dudu
jalovem 74. Neven marš

75. Srđo moja 76. Ej caruj care al nemoj ko
lane (bunjevačka)

77. Ide lola vija ga patrola 78. Servian
79. Szerb garda indulo
(Koračnica srpske garde) 80. Trio slavenska himna

81. Ala volem očice 82. Dižimo čaše: napitnica iz
Marte

83. Razbole se zlato moje 84. Umoreno zlato moje
85. Dalmacija (dalmatinski ša-
jkaš) 86. Srpkinja kolo

87. Dok u nama mlado srce
bije 88. Ossana

89. Mama i tata 90. Ala volem mila dušo;
91. Idem kuty avety zora 92. Gledaj musze kakvo mi je

licze
93. Srba ili Negotinka kolo 94. Kokonješđe: arapsko kolo

95. Čija je ono zvezda 96. Mlinkino kolo

97. Koritanka  98. Ču li mene skeledžijo

99. Dajte čamac
100. Betyarac (piva Mlinkov uz
pratnju gajdaša Živu Jolića iz
Ade



Spisak pronađenih kompozicija pokazuje da nam je veliki broj od
njih nepoznat. Vridno pažnje biće poslušati Momačko kolo,
Seljančicu, Bunjevačke igre, Mimikino veliko kolo, Staroga Mlinka
kolo, Pozdrav Subotici, Kaplarsko kolo, Kolo mladeži marš,
Nevena marš, Melankin valcer, Tata i mama, Dalmacija, Moja
nana, Bunjevka i druga nama poznata i nepoznata kola, igre i
pisme. Zanimljivo je da je Mlinkov snimao ne samo sa svojim
orkestrom “Lira” i sa orkestrom Marka Nešića, već i sa gajdašom
Životom Jolićom iz Ade. Uporiđivanjem broja na samoj ploči, kada
se radi o istom nazivu kompozicije, moći ćemo utvrditi koje su
snimljene više puta, pošto je Mlinko snimao za različite
diskografske kuće i u različitim periodima. U nikim slučajevima
naslovi liče, ali su u ovom tekstu navedeni onako kako stoji na
ploči, pa samim tim što su različito navedeni, radi se o različitim
snimcima, koji se mogu odnositi na istu kompoziciju, ali ne
moraju.
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101. Moja nana 102. Uspomena našeg petla 

103. Ide lola, vijuga patrola 104. Dockan pođo iz Novoga
Lama

105. Bunyevka 106. S one strane Save Srbi-
janac tera čamac

107. Svatovac i od tarabe 108. Melankin valcer 

109. Šta se čuje iza grada 110. Molsko kolo (peva Mlinko
uz pratnju Jovana gajdaša)

111. Imam diku lepoliku 112. Veselo srce kudelju prede
113. Oj pojeha Revuha (ruska) 114. Nikino kolo
115. Kolo mladeži marš 116. Nevena marš
117. Kaplarsko kolo 118. Miletića marš
119. Pozdrav Subotici 120. Mimikino veliko kolo
121. Staroga Mlinka kolo 122. Bunjevačke igre
123. Sve zbog tvojih poljubaca
divnih 



Zvonko Stantić

BEĆARCI KOD BUNJEVACA

Kraj XIX i početak XX vika bio je vrime mira, rada i uživanja u
blagodetima života. Došlo je vrime civilizacijskog napritka.  Kao
odraz tog vrimena, pojavio se bećarac među  Bačvanima,
Banaćanima i Sremcima.
Bio je to znak novog mentaliteta i opuštenosti ljudi, njevo
napuštanje nasilništva i bede, a početak kulture rasipništva,
danas bi kazali – potrošačke kulture. Život je postao sigurniji,
manje je zavisio od oružja domaćina, a više od uređene države.
Život je postao udobniji, naročito za žene. Pomodarstvo se javilo
i među građankama i među seljankama. Muškarci su novac trošili
ali manje na modu, više na svirce, pismu, piće, naravno ko je imo
i tijo.
Ravnica je omogućavala da se napušti stari kraći kroj suknje, je-
dino moguć u brdskim pridilima, iz kojih su došli i Srbi i Bunjevci,
jedni sa istoka, drugi sa zapada. Žene i cure su počele u sveča-
nim prilikama nositi dugačke suknje od kumaše, brokata i svile,
ispod kojih su se vidili samo vrovi cipela. Napuštaju se sukno i
opanci, kućna izrada platna, kupuju se industrijski proizvodi. 
Bećarac je oblik narodne pisme koji je, u početnom obliku razvoja,
bio u formi  dvostiha, po pravilu deseteračkog, sa 12 do 14 riči.
Kasnije, bećarac povrimeno poprima oblik duplog dvostiha, pa i
duže forme. On je vrlo racionalan, jezgrovit, bez viška riči, kao
formula, kao haiku. Bećarci su humoristične i satirične pisme čija
je svrha nasmijati i zabaviti slušatelja, a pokadgod poslati poruku.
Za one koji ne shvataju tu kulturu nebukvalnosti, neprenadraže-
nosti, nepreusplahirenosti i svisne opuštenosti, bećarac ćesto
pridstavlja nepoznanicu: kako skrivene poruke protumačiti? da li
se od toga triba braniti? Oni koji tu kulturu shvataju, traže u tim
stihovima dobru poruku i vedru ideju, po današnjem vokabularu
– ne daviti i ne dramiti, bar kad si u gostima i na veselju.
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Tradicija je to koja se baš nije prinosila s kolina na kolino, već
prije svega od sviraca, nije se učila u kući već van nje, u godi-
nama kada počinje momkovanje i divojčenje. Bećarac nema ni-
kakvih dodirnih tačaka sa junačkim vrimenima i epskom poezijom,
a pogotovo ne sa duhom epike, kako neki autori navode. Kao
oblik narodnog stvaralaštva potpuno je zaboravljen, a poručuju ih
na svadbama i drugim veseljima još samo stariji ljudi. Bezobrazne
bećarce (takozvane “cajke”), koji su se svirali i pevali izjutra kad
već starci i dica odu na spavanje, neće danas da vam kažu ni oni
koji su ih na svadbama kadgod redovno izvodili da nasmiju i za-
bave narod.  
Tekst bećarca u pivanju glasi približno  ovako:

Ej, bila bluza sva mokra od suza,
Ej, bila bluza sva mokra od suza,
Sve zbog lole što se s drugom  voli,
Ej sve zbog lole što se s drugom voli.

Znači, vidimo ej na početku većine stihova, a često i hej, koji ima
funkciju sloga, međutim, iz rada profesora Branka Ćupurdije1

vidimo da se u Gorskom kotaru, naročito u Drežnici, koriste i: haj,
ej hej, aj. Iz pomenutog rada vidimo da se tamo na bećarac pleše
i igra, dok se u Vojvodini, koliko sam ja mogao da saznam do
sada, samo peva uz pratnju orkestra. Očigledno, bećarac se
preko Slavonije, naročito među Šokcima, razvio sve do Like i Gor-
skog kotara. Čak ako tamošnje bećarce uporedimo sa našim voj-
vođanskim, vidimo začuđujuće sličnosti, dok su razlike između
srpskih i bunjevačkih bećaraca relativno teško uočljive. Evo nekih
iz Drežnice: 

Svirajte mi lagani bećarac, 
Pa da vidiš kakav sam pijanac.
Štoj bećaru, toga više nema,
Nema, nema, odavde do Srema. 

_____________
1Branko Ćupurdija, „Tragovi društvenog života u bećarcima iz Drežnice“, pregledni rad na Odelje-
nju za etnologiju I antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, UDК 392 (497.11).
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Vatajte se curice do mene,
Dok se nisu povatale žene.

Aj, tambura se čuje iza brega,
Aj, ide lola i njegov kolega. 

Iz reči lola možemo naslutiti vojvođansko poreklo ovog bećarca,
ali je iz sledećeg  jasno  ličko poreklo:

Lika goji konja i junaka, 
Gorski kotar lepi’ devojaka.

S obzirom na ogroman broj Bunjevaca u Lici i Gorskom kotaru,
za nas su ovi zapisi od velikog značaja.

Evo nikoliko srpskih bećaraca iz Vojvodine koji ilustruju nekadaš-
nju kompaktnost kulturnog prostora, koji se sada degradira po
raznim osnovama, a naročito po konfesionalnim. 
Najdoslediniji prikaz bećaraca dao je Mladen Leskovac, koji kaže:
“Bećarac je naša najkraća narodna pesma. Pored toga ona je,
kao nijedna druga, čak i obimom uvek ista. Siromašan je, kratko-
dah i škrt distih, a po pravilu samo i isključivo to. Ona se na taj
način naglašeno izdvaja još i tom svojom doslednom a u narodne
pesme inače baš nimalo i nikako uobičajenom crtom, kao da, a
prema našim već sviklim predstavama o klasičnoj narodnoj
pesmi, i ne bi bila sasvim i možda do kraja prava narodna. Pose-
ban a istorijski i stilski potpuno istovetan izuzetak predstavlja njoj
po izvesnom veoma bitnom a zajedničkom unutrašnjem raspolo-
ženju i atmosferi, najviše međutim baš po istovetnoj uslovnosti
postanka, veoma slična ali od nje istovremeno ipak znatno dru-
gačija šalajka. Nije poskočica, iako se katkada dabogme baš i
sasvim efemernog njenog zadatka – graniči sa njom ili se, doduše
u sasvim izuzetnim primercima, prividno a više potpuno slučajno,
s njome čak i poklapa. Lirska pesma, bećarac je isključivo i samo
još i pevana pesma. To ni za trenutak ne treba smetati s uma. Jer
baš najviše tako, u kompulsornom slivu sa svojim melizmom, i
sav u njenom uzbuđeno razdraganom briu, bećarac živi, obnavlja
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se i traje u kao nepresušnoj životnosti svoga nasmejanog i lako-
mislenog mladalaštva. U celini, ređe se, a možda baš i nikako,
peva kao solo arijeta, jer mnogo češće u duetu, još češće u horu.
Pevaju ga momci i devojke, a na pravome i čistom izvoru njegova
postanka i razvitka isključivo oni, sa naglim i plahim upadanjima,
uostalim, precizno određenim: pesmicu samo započinje jedan, da
bi je, redovno sa poslednjim slogom prvoga deseterca, spremno
prihvatili i na kraju priveli ostali… Tu međutim može biti, pa i ima,
i drukčijih stilova i izuzetnijih navika, zavisnih od mnogo čega; a
ima i više melodija na koje se pesma peva, koji se sasvim po
srpski, oslanja na neke vrlo popularne crkvene melodije. To je
pesma koja se najčešće peva nasmejano, uz visok luk uzdignutih
obrva, čak sa obešenjačkim namigivanjem.” Kao ilustraciju Mla-
den Leskovac navodi, između ostalih, slideće bećarce, koje ću
radi štednje prostora izneti – u istom redu, a novi stih pripoznaje
se po velikom  slovu:

Stao lola na četri šora, Lupa glavu  na koju će stranu.
Oj bećari, ko vam konje hrani? Otac hrani, a sin se bećari.
Pevajte mi lagani bećarac, Nek se znade da sam švigarac.
Hiljadice, šareno  ti lice, Čini mi se, otićeš na svirce.
Mene nana neguje i gleda, Samo  da me  za mangupa ne da.
De si lolo, šta mi radiš, Jel kosiš, jel vinograd sadiš?
Čija kola klepeću sokakom? To su naša, idu sa salaša.
Kolika sam,  još ljubila nisam, Al na sreću, večeras počeću.
Mesečina pendžer obasjala, Video sam di garava spava. 
Mesečino zvezdo, alaj si visoka, Bil mi htela, poljubiti momka?
Ovim šorom  nikad  blata nema, Samo sada i kad kiša pada.
Savio se ruzmarin do straže, Lolo vraže, džandari te traže.
Pristajaću bosa na sokaku, Lolo moja, na tvojem  opanku.
Ja mog lolu poznam kad kosi, Belu ružu za šeširom nosi.
Ja u selu, lola na salašu, Dođi lolo, na belom čilašu!
Kad povežem delinsku maramu, Mora puknuti srce u deranu.2

________________
2Mladen Leskovac, „Bećarac“ antologija, st. 30–35, „Matica Srpska“ Novi Sad, dec. 1957.
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Bećarci su imali značajan uticaj na kulturu (u ono vrime mogli
bismo to nazvati i potkulturom), i svakako su bili važan segment
narodnog života kod Bunjevaca, naročito iz perspektive današnjih
etnomuzikoloških istraživanja. U tom smislu nezaobilazna je knji-
ga bunjevačkih narodnih pesama Marka Peića,3 čiji je on i
sakupljač i odgovorni izdavač. U pridgovoru, Peić naglašava:
“Bunjevci su u bećarcima ocrtali svoje mlade dane – divovanje i
momčenje, rad i nerad, vičitu borbu siromaštva i bogatstva, tugu
i veselje, međusobno podržavanje, tako da se slobodno može
reći da u bećarskim pismama nalazimo mali životopis bunje-
vačkog plemena. Tokom nekoliko godina sakupljao sam ‘bećarce’
ili kako ih još Bunjevci nazivaju ‘šarance’ i ‘šalajdane’, ne
oduzimajući im, niti dodavajući ništa, nego ih iznosim u ovome
vezu onakve kakve ih je od starine narod pivao, a kakve ih narod-
pisnik i dan danas piva.” Knjiga je podiljena na 12 zasebnih cilina,
sa potribnim pojašnjenjima. To su slideća poglavlja: “Šta sve Bun-
jevci vole i rade“, “Sličica iz divojačkog života“, “Šta sve pivaju di-
vojke svome dragom“, “Šta sve pivaju divojke – veseljačice“, “Šta
sve divojke pivaju dikinim nanama – budućim svekrovama“, “Šta
sve pivaju momci divojkama“, “Šta sve pivaju momci – veseljaci“,
“Šta sve pivaju ljudi – veseljaci“, “Šta se sve kritikuje u
bećarcima“, “O kojim sve krajevima pivaju bećarci“, “Kakvi se
bećarci još pivaju“. Za ovu u osnovi etnomuzičku temu možda je
najzanimljivije pridposlidnje, XI poglavlje, di čitamo:

Ala, ala da sam voda ladna, Ja bih znala di bih proticala, 
Usrid “kera”, kraj “Novoga sela”, Pokraj “Gata”, kraj staroga zlata.

Da sam bliže gvozdenoga puta, Držala bih diku s Tavankuta,
S Tavankuta najvećeg huncuta, Iz Mirgeša, najvećeg hireša,
A da mi je sa te Ćikerije, Ne daj Bože ti veće bekrije.

Kad sam sinoć ja išo iz “Gata”, Svaka cura otvorila vrata, Samo
moja pendžer sa sokaka, Otvorila pa me poljubila, Valjda me
se mlada zaželila. 

______________
3 Marko Peić, „Bunjevačke narodne pisme – hiljadu bećaraca“ , Subotica, „Varosi Nyomda“.  

163BAČKI BUNJEVCI



Otkad imam velik niz dukata, od to doba dika mi iz “Gata”. 

Ej dukati kurtala vas bilo, Ostavi me “novoselsko” milo.

“Novo selo” alaj si na bregu, u tebi se sokolovi legu, Novo
selo alaj si na voću, Pa ne vidim diku kad god  oću.

“Novo selo” srebrom postavljeno, Samo jedna staza ostavl-
jena, Kud se šeće moje drago cveće.

Svi “Kerčani” bacajte šešire, ja ću poznat koje j moje dike:
Svi šeširi udaraju farbom,  A mog dike cvićem  i pomadom.

Tkaj mi nane šarene obojke, Da ja iđem  u “Ker” med divojke.

Već ću malo prkositi svitu, pa ja neću zapaćati diku. Za inat
ću prkositi svitu, Pa ću držat komšiju za diku. Komšija mi
svakidašnja dika, A “kerčanska” to mi je svečarska.

Bunjevački bećarci su često duži od dvostiha i duplog dvostiha.
Zanimljivo je kako mlad u jednom takom dužem bećarcu Bunje-
vac razmišlja o životu koji snuje, a sve u šali, naravno alegorijski:

Da je meni što mi srce želi. Komad zemlje i malo salaša,
Dobri konji mudrog kočijaša, Lipu marvu i ženu čuvarnu,
Čopor svinja i pun podrum vina.

Navodimo i sledeći, koji  je gotovo  isti:

Da je meni što je srcu drago, Ne triba mi ni carevo blago:
malo zemlje i malo salaša, Dobre konje, mudrog kočijaša,
Lipu marvu i ženu čuvarnu, Sto ovaca i zelju magarca, Opak-
liju – dobru čobaniju, Stivu lulu I malo duvana, Na čast caru
što ima katana.

Gošćenje je bilo na velikoj cini, ići i goste dočekivat, nazdravljati
i gostima lipu rič kazati. Danas ko da je to izašlo iz “mode”,
izloženo napadima da je sve što je bunjevačko nebitno, da se
triba “inkorporirati” u kakvu širu zajednicu, jer Bunjevci, kako je J.
B. Tito kazo,  Bunjevci – nisu Bunjevci. 
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Al da baš vidimo kako su divanili gostima:

Domaćine od ovoga dvora, Živila ti domaćica tvoja; Koja
nama isti piti dala, Jedva nas je željna dočekala.

Kada domaćin Bunjevac primeti da se gosti spremaju poći, on ih
zadržava ričima:

Site gosti, nemojte mi spavat, Željan sam se s vama razgo-
varat, Razgovarat i pismice stvarat.

Kad gosti poziv prihvate, zahvalan domaćin piva:

Lipo j vidit di se braća paze, jedan drugom u goste dolaze, I
zajedno piju rujnog vina, je li brate da je to milina.

O svojem salašu, gazdinstvu, risu, često pivaju u bećarcima:

Oj Bunjevci alaj ste na glasu, Goveda vam po dolovi pasu,
Brondze zveče, a dolovi ječe, Srebrnjaci po džepovi zveče.

Ala j lipo salašarom biti, Milo ti je i zimi i liti; Salašaru ala si
na glasu, Kad ti ovce po poljani pasu.

Lako j gazdi siditi u ladu, Pa gledati di risari radu: Risar kosi,
risaruša snosi, Džak na rame, daj mi gazda rane.

Mož poznati jedinka u majke, Više nosi čizme neg opanke.

Kritikujući veliku rastrošnost mladih bećarac veli:

Oj Bunjevci ala j ste u ladu, Kad vam tako gazde propadadu;
Gazde mlade ne vole da rade, A kumašu nosidu im mlade. 

Pismu “Kolo igra tamburica svira” sa notama u aranžmanu Pere
Tumbasa Haje, Marko Peić objavio je upravo u knjizi o bećarcima.
Ta se pisma među mađarskim Bunjevcima piva ko himna, na nju
tamo ustaju, za razliku od Bunjevaca u Srbiji, koji su pismu “Pod-
vikuje bunjevačka vila” usvojili kao zvaničnu svečanu pismu. 
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Bećarce pivaju ko divojačku i momačku poruku pa ženski, nežni
bećarac kaže:

Spominjanje teško uzdisanje, Kad uzdanem, hoću da izdanem,
Uzdisanje ne padaj na travu, Već ti padaj diki po rukavu.
Imam diku ko rozmarin lipu, Nije svaki ni rozmarin taki: Visok
tanak, krasan ko jablanak, Imam diku rumenu pa lipu, Što je nema
na bilome svitu.
Voli cura svome diki da prkosi:

Lolo moja, brkovi ti plavi, Uzmi fikse pa ih nagaravi.
Lolo moja, brkovi ti crni, još ih malo bećarski zavrni.
Lolo moja garavo čeljade, Ja te ljubim, majka ni ne znade.
Lolo moja nemoj bećar biti, Bećaru se teško oženiti.

Cura zna biti tužna, a ipak oduška daje svojoj brizi  kroz bećarac:
Sinoć mi se moje lane tuži, Da ga nana čerez mene ruži.
Diko moja  ti se mene mani, Pa ispuni želju tvojoj nani.
Sinoć sam se posvadila s dikom, Tila sam ga udariti cigljom;
Sad moj dragi tumara po mraku, Ne bi l našo drugu u sokaku.
Sinoć kasno sidim pri misecu, Čekala sam koga više neću,
Sinoć kasno sidim na klupici, Vidim dragi ode drugarici.
Ljubi diko makar kaku drolju, Samo nemoj drugaricu moju;
Kad se drolje sve ljubiti dadu, Mene mladu čuvaj za paradu.
Nije mene ostavio lola, Ja sam njega, hulja mi ne treba.

Teško meni sad  prolaze dani, Mladost gubim nikoga ne ljubim.
Da si diko ko rumena lala, Ne bi mene zabolila glava, Ja bi
dragi lalu uzabrala, Pa bi mome srcu olakšala, Al si diko ko
rumena ruža, Pa me boli i srce i duša. 

U ovom poglavlju objavljen je tekst i notni zapis bećarca Pere
Tumbasa Haje “Ej stani diko”:
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Ej stani diko alaj da ti nešto kažem, ala stani diko da ti nešto
kažem, Srce veži oj da zamnom ne teži, Alaj ja ću moje da
se ne razbole, Ej ja ću moje da se ne razbole. 

Bećarac “Šta ću nane, boluje mi dika” dat je sa notama pere Tum-
bas Haje, u III poglavlju u dvi varijante:

Šta ću nane boluje mi dika, Iđi ćeri vidi bolesnika, Neću nane
priće bola na me. Kad će prići, a ti nemoj ići, Već pošalji po
komšiji lika, Crnih šljiva iz našeg šljivika. 

Ili druga varijanta:

Šta ću nane boluje mi dika, To je meni žalost privelika, Boluj
diko, al nemoj umriti, ja ću tebi ponude doneti: Crnih šljiva
sa zelene grane, I jabuke rukom uzabrane.

Imućni salašari dolaze ujtro na nediljnu  užnu kod roditelja u
varoš, pa cura piva:

Štogod ima u nedilji dana, Svi su dani od srebra kovani, A
subota od suvoga zlata, Subota će nedilju doneti, A nedilja
diku sa salaša, Dika meni medenih kolača.

Šale se Bunjevci i o crkvenim praznicima, iako su iskreni i dobri
virnici:

Jedva čekam da mi Božić dođe, Pa da idem pača i kolača;
Oj Božiću dobro mi je na te, Ja bi dao tri Uskrsa za te.

Naročito je zanimljivo VI poglavlje pod nazivom “Uskočkinja”, jer
se u vrime o kojem pišemo često dešavalo da mlada “uskoči” za
momka, odnosno da pobegne protiv volje roditelja kod momka. 

L će dati pa neće ni znati, Pa će diku svojim  zetom  zvati.

Još ću danas zahvaliti nani, Hvala nani na njezinoj rani.

Kad me dika uskočiti zvala, ja sam mali odgovor mu dala:
Subota je diko sramota je, Nedilja je diko, grijota je, pričekaj
me diko do jeseni, od jeseni rakijom se ženi, Nakiti je i pošalji
meni, A ja ću je lipo dočekati, Dočekati na avlijski vrati. 
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Vedro nebo i po njemu grane, Uskočiću, ne čuvaj me nane,
Za to lane što me ružiš nane. Uskočiću, al uveče neću, Već
za dana, nek me vidi nana, Nek ne kaže da sam očla  sama. 

Evo šta sve pivaju momci veseljaci:

Žene ljubim što mi troška daju, A divojke što me pripoznaju.

Al sam pijan pa ne vidim leđa, Kroz košulju ispala mi pleća,
Nisu pleća, već garava leđa, Pijanico što kući ne težiš, Već
ti hoćeš u blatu da ležiš.

Bože m prosti što je za mladosti, Za mladosti svakake lu-
dosti.
Bećar jesam ,bećarski se vladam, Čudo mi je kako ne
nastradam. 
Bećar jesam, bećarski se šišam, Pa zato se oženio nisam,
Huljiću se i bećariću se, imam kada i oženiću  se.
Curo mala ti si štetovala, Što se nisi za mene udala, Barem
bi se naspavala sama, Načistila kaljavih čizama.
Da sam gazda nikad ne bih spavo, Već bih lanac po lanac
prodavo, Pa bih novce divojkama davo. 
Da bi bio mator čika dika, Svakog sveca brkove podseca,
Brije bradu vara curu mladu.
Dok sam bio mlađan pa bez brade, Ljubile me i cure i mlade,
otkako me obasula brada, Ne ljubi me ni cura ni mlada.
Poderane nosim pantalone, A curama kupujem bombone. Al
odsele kupovati neću, Nek dinari po džepovi zveču. (Dinari
nam govore da je ovaj bećarac novijeg datuma.)
Svirajte mi devet tamburaša, pratite me do moga salaša, Do
salaša petica je vaša, od salaša što vam dade snaša. 
Bunjevci su svileni jaganjci, A mrze ih hulje i magarci, Nek
nas mrze, Bog će im suditi, Što hoćedu neće tako biti.
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U bećarcima često se kritikuje zloba:
Alaj nane, alaj zloba na me, Ko na kera koji gazde nema.
Zloba za mnom, što ne mogu sa mnom, A nek zlobe, neka
zamnom viču, Mene moje čarne oči diču, Mene diču obrve i
lice, A mog diku tanke nausnice.
Čujem diko da ti je sramota, Da sam tebi ja cura sirota, Ta
ako sam siromašna ćerka, Takvom gazdi mogu bit švalerka,
Sramota ti od mene divanit, al ti nije kod mene osvanit.
Jel ti ruga gazdačka divojko, Jel ti ruga kad te ljubi sluga,
Nije ruga kad me ljubi sluga, Već je ruga kad neće ni sluga. 
Prida mnom se moja dika klela, Da u mene šogorica nema,
Nije prošla ni nedilja dana, A meni se šogorica javlja, Šo-
gorice u bilom piketu, Milija sam diki u parketu, Šogorice u
bilom keceljcu, Ne otimaj dragog pri misecu, Šogorice gola
opucana, Pazi dobro bićeš zaluckana.

Na kraju, navešću redom kojih osam bećaraca su  u knjizi  Marka
Peića štampani zajedno sa notama, u aranžmanu Pere Tumbasa
Haje: “Kolo igra tamburica svira”, “Ej stani diko”, “Oj šta ću nane”,
“Ej zora zori pozdravljenje zvoni”, “Dođi diko ma na zoru bilo” Kad
zasvira tamburica”, “Ej zora zori lipo već svanjiva” i “Ej čarne oči”. 
U desetercu su Bunjevke pivale i groktalice, kao uvik epske
pisme, ali i svatovce, kao jedan oblik uobičajenih svatovskih
pisama. Svatovac je jedan od načina komunikacije svatova i
važnih pojedinaca, kao muzički lajtmotiv svatovskog slavlja. To je
samo ženska svatovska pisma u desetercu, pivana za cilo vrime
trajanja svatkovanja, o njezinim učesnicima, budućim dužnostima
mlade, odnosima prema roditeljima, budućoj svekrovi, porodici.
Kao i kod bećaraca, u svatovcu je poenta na poslidnjim stihovima.
Tekst svatovca se često improvizuje, nastaje u trenutku tokom
svadbe, koji je oblikovan u formi deseteračkog dvostiha, kojem
se na početku i u sredini napiva mogu umetniti uzvici ej, aj il oj.
Svatovac su pivale divojke na čelu svatovske povorke, isključivo
u a cappella izvedbi, dok su bećarac pivali i svirali obično muzičari 
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na kraju svatovske kolone, kao i u toku svadbe, prvo uz muzičku
pratnju gajdaša sa mehom, a kasnije uz tamburaški orkestar. U
svatovcu divojke pivaju:

Klapila sam ja vinac na glavi, ako Bog da bit će i na javi.
Kuvarice otvori kapiju, da ti rudu u nju ne zabiju.
Ne plač nane kad ti ćerka ode, već ti plači ako natrag dođe.
Ja na stara kola neću, Stara kola ne klepeću, Već na nova
kola oću, Nova kola sve klokoću.
Tiraj kume riđu, Da te ne obiđu.
Tiraj kume mrkova, Priko toga korova.

Melodijska linija i kadence melostihova, pridstavljaju uglavnom
(melodijska linija) ili sasvim (kadence) posebno obiležje bećaraca.
Kod pivanja bećaraca poruka je na prvom mistu, a muzika na dru-
gom. Posebni način uobličavanja melostrofe, kao zaokružene
muzičko-poetske ciline, čini drugo značajno obilužje bećarca, al
ga kao ni metroritmička struktura ne odvaja od  drugi napiva.
Današnji bećarci imaju utvrđenu četvorodilnu formu koja se pok-
lapa sa čitavim bećarcom, a čine je četri trotaktna melostiha. U
okviru četvorodilne forme, danas je u upotribi gotovo isključivo ri-
movani dvostih. Postoje mnogobrojne varijante prve polu-
kadence, koje se razlikuju po pravcu iz koga se melodijska linija
uliva u tonove,  na primer b1 ili d2, kao i po ritmičkim vridnostima,
al je zvučni učinak uvik isti. Drugi, treći i četvrti melostih po pravilu
se završavaju na finalisu, odnosno na tonu koji se nalazi u sklopu
dominantnog trozvuka. Posebnost bunjevačkog bećarca ogleda
se upravo u izgledu melodijske linije, koja proističe iz tonskog niza
neuobičajenog za bećarac. Njegov tonski niz kod Bunjevaca od-
likuje se kolebljivošću terce i hipertonike u odnosu na finalis, što
ovim bećarcima daje izvesnu arhaičnost i nameće štogod druga-
čiju harmonizaciju od one koja se primenjuje za sve druge vari-
jante bećarca. Najosobeniju muzičku karakteristiku bećarca, po
kojoj se on nedvosmisleno razlikuje od drugi, po ritmu slični
napiva, čine kadence. Raspored polukadenci melostiha u okviru
melostrofe uslovljava muzički oblik bećarca, i to na slideći način:
prvi melostih, u bećarcima koji se danas pivaju, uvik se završava
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na maloj terci jel čistoj kvinti u odnosu na notu finalis, odnosno
na subdominantu, s obzirom na to kako se bećarac harmonizuje
sa instrumentalnom pratnjom. Odstupanja od kadenci melostiha
u savrimenim izvođenjima najčešća su kad se piva uz instrumen-
talnu pratnju. Prilikom slušanja ta se odstupanja ne primećuju, jer
se kreću u okvirima tonova koje harmonski ispunjava instrument.
Jednu od bitnih osobina u sviranju i pivanju bećaraca čini
dinamičko nijansiranje, koje čak učestvuje u izdvajanju posebnih
tonova bećarca. U starijim slojevima narodnog pivanja, dinamička
raznolikost bila je neznatan činilac muzičkog izlaganja –
uglavnom se pivalo punim glasom forte, sem nikih izuzetni kate-
gorija, ko što su, na primer, uspavanke. Uz tako izvodjenje
napregnutim glasom išo je i specifičan tempo. Na ovaj način se
pivaje najčešće i brzi bećarci – znači, jačim glasom i oštrijim tem-
pom. Lagani bećarci izvode se tiše i mekše po boji glasa, često
uz korišćenje vibrata u produkciji tona. Tempo bećarca, mada ne
spada u osnovne muzičke odlike, čini jednu od vrlo bitnih odred-
nica pojedinih tipova bećaraca. Brzi bećarci, koji su silabičkog
karaktera, najčešće su stabilnijeg tempa, ustaljenog od početka
do kraja pivanja. Lagani bećarac se, naprotiv, odlikuje fleksibilni-
jim tempom koji odgovara gipkoj, nakićenoj melodijskoj konturi i
utiče na isticanje meraklijskog utiska ovog načina pivanja. Kao i
nike druge pomenute karakteristike pivanja bećarca, izmina
tempa je jedna od kategorija manira u pivanju svakog izvođača i
više jel manje dolazi od njegove sopstvene kreativnosti.4
Terenska istraživanja u 2018. Godini, koja sam pokušavao obaviti
među iskusnim svircima na području Subotice i okoline, pokazala
su da im je bez instrumenta, bez melodije teško reprodukovati
tekst. Svesni su da su poneki od njih bili prava „riznica“ bećaraca,
sa u više slučajeva poznavanjem na stotine bećaraca, a u jednom
slučaju harmonikaš je spominjo čak broj od hiljadu. Postoji u
međuvrimenu od knjiga koje sam naveo i današnjeg vrimena
jedan problem u savrimenom poimanju pojma bećarac. Mnogi
kadgodašnji bećarci vrimenom su podobijali složenije forme, sa 
______________
4 Tamara Babić, „Bećarci“.
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više pivanih strofa koje su potekle na podikojem starom bećarcu
u dvostihu, jel duplom dvostihu, pa se njegova vrcavost ublažila.
Tako su mi uglavnom govorili „cajke“, kojima je polni odnos
muškarca i žene u osnovi, poput „Crvenog bana“ Vuka Karadžića.
Dakle, takve teme su, na naše iznenađenje, u Vukovo vrime često
„literarno“ u narodu uobličavale, dok se danas u vrime internet
besplatne dostupnosti pravih skarednosti, „cajke“ etiketiraju kao
skaredne, neukusne i nepristojne. Jedan od kazivača bio je har-
monikaš Joso Milodanović Ćoćo:

Oćemo nećemo, Ta oćemo, dašta ćemo, Ovako se kuća
teče, Kraj tambure, svako veče.
Zbogom ostaj domaćine mili, Sad odlaze tvoji gosti mili,
Nismo došli tebe da gledamo, Već smo došli vino da pi-
jemo, Da se veselimo.
Kumuj kume, sad je tvoja vlada, Opraće ti noge nova
mlada.

Drugi kazivač bio je Markelja, od kojeg sam  zabilližio:
Teško ženi koja je poštena, Kad ostari nema uspomena.
Otac veli obisi se sine, Oću tata, curi oko vrata.
Imam novca, da mu  ljubim oca, Ne stidim se ni jednog tr-
govca.
Tiraj kera moja  lutko bela, Tiraj kera, kad si započela.
Ja udovac, a žena mi živa, To je svemu komšinica kriva.
A što mene svitujedu žene, Kad su žene još gore od mene.
Ala sam se šilera natuko, Jedva sam se do kuće dovuko. 
Na plavuše čuvajte se ljudi, Plavuša se triput noćom budi, A
i smeđa ne smi da se vređa, Ponoć dođe, okrene ti leđa.
Od Sombora pa do Subotice, najlipče su naše Bunjevčice,
Bunjevčice alaj lipo spavaš, Pušti mene da vidim šta sanjaš.
Ah što name cilo selo viče, Šta ja radim, šta se koga tiče.
Sirotom, golom, bosom, Nigdi pomoći nema, Od sad pa do
veka.
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Ova istraživanja svakako triba i biće nastavljena u 2019. godini.
Bilo bi, naravno, znatno bolje da su ona vršena pre dvadesetak-
tridesetak godina, što pokazuju istraživanja Ane Matović, koja je
obavila u 12 mista po Vojvodini u periodu od 1985. do 1987. go-
dine, kada je od 35 kazivača zabiližila skoro 400 bećaraca, koji
su tada očito bili još u živoj upotribi. Naša je srića što se možemo
osloniti na sakupljački rad Marka Peića, ali svakako ne tribamo
zaboraviti na živo tkivo bećaraca koje je nestajalo i nastajalo u
posliratnom  periodu.
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Sandra Iršević

UMETNOST  BUNJEVKI  U  JUGOSLAVIJI

Uvod
Književnice i umetnice bile su malobrojne i kod velikih naroda, a
kamoli kod malih poput Bunjevaca. Kroz istoriju vodile su
dvostruku borbu za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, kao
prava na rad i maternji jezik. U našem društvu još uvek su
dominantni stereotipi o ulozi polova, tradicionalna i zastarela
verovanja o tome koju vrstu posla treba da obavljaju žene, a koju
vrstu posla muškarci. Iz feminističkog diskursa Jelena Čović i Ana
Bešlić  posebno su interesantne kao umetnice, jer ne samo da
su za sobom ostavile legat velike umetničke i kulturne vrednosti,
nego su i kao predstavnice manjinskog naroda pomerale
“granice”. 

Sa kulturološkog i rodnog aspekta opus ovih umetnica nije
dovoljno istražen. Ana Bešlić je imala tu sreću, da se nakon
Drugog svetskog rata  preselila u Beograd i samim tim što je bila
bliža centru, imala je veće mogućnosti da se razvija i napreduje.
Za razliku od nje, Jelena Čović, koja je bila prva akademska
slikarka Subotice i žena slikar uopšte, odluku da se ne prikloni
nijednom centru platila je svojom karijerom. 

Koliko god da su se žene borile kroz istoriju da ostvare svoja
prava, među kojima je osnovno pravo na rad, obrazovanje i
zdravstvenu zaštitu, pripadnice manjiskog naroda bile su u još
lošijoj poziciji. Diskriminisane su kao žene i pripadnice manjina,
a naročito nakon Drugog svetskog rata, kada je donet dekret
kojim su  svi Bunjevci i Šokci  asimilovani  u Hrvate.1

______________
1 Odlukom GNOOV od 14. maja 1945. godine svi Bunjevci i Šokci se moraju pisati kao
Hrvati bez obzira na njihovu izjavu.
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U posebno lošem položaju su bile Bunjevke, jer pojedini istoričari
ne priznaju postojanje Bunjevaca kao posebnog naroda i nazivaju
ih bačkim Hrvatima ili Bunjevcima-Hrvatima. Bunjevci i Bunjevke
nemaju drugu državu do Srbije, poput drugih nacionalnih za-
jednica, te su i u ovom položaju podređeni u odnosu na druge
manjinske zajednice.
Bez obzira na to, Bunjevke su na severu Srbije ostavile trag
svojim delovanjem posebno na polju umetnosti i humanitarnog
rada. Prva akademska slikarka u Subotici bila je Jelena Čović, a
akademska vajarka Ana Bešlić.

Istorija bunjevačke umetnosti u Jugoslaviji
Iako im nije priznato, Bunjevci su dali veliki doprinos na razvoju
umetnosti u Subotici.  Slikarke Jelena Čović, Magda Mamužić,
Angelina Mačković, vajarka Ana Bešlić mogu se smatrati prvim
pravim umetnicama kod Bunjevaca, ali i u Subotici uopšte. Sa
ovim se ne bi složili oni teoretičari i istoričari koji ne priznaju
postojanje Bunjevaca kao posebnog naroda, nego ih smatraju
delom hrvatskog korpusa, a pojedini čak i srpskog. Međutim,
sama činjenica da se Jelena Čović na svojoj prvoj slici  potpisala
kao Bunjevka govori o njenom opredeljenju. 

Jelena Čović
Jelena Čović (1879–1951) je bila prva akademski obrazovana
slikarka iz Subotice. Svoj život je posvetila slikarstvu i podu-
čavanju drugih. Živela je u siromašnoj porodici, u vreme kada se
razmišljalo samo o udaji ženske dece, a ne o njihovom
školovanju, a naročito ne za umetnicu. Živela je i u period kada
je umetnost pripadala muškarcima, i to privilegovanim belcima.
Tada su žene na platnu prikazivane  u stereotipnim ulogama i bile
ignorisane. Jelena Čović je bila žena ispred svoj vremena, sa
ciljem, željom i vizijom i odlučnosću da sledi svoj san i postane
slikarka. Predrasude sredine i siromaštvo u kome je odrastala
nisu je omeli na njenom putu. Istoričarka umetnosti Olga Kova-
čev-Ninkov smatra da je presudan trenutak u njenom životu  bio
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1900. godine, kada joj je umrla majka i onda je uz pomoć rođaka
uspela da ode na školovanje u Šopron, na severozapadu
današnje Mađarske. Prvu samostalnu izložbu je imala deset
meseci od početka školovanja, 6. jula 1901. godine, u tadašnjem
Hotelu Pešta u Subotici, koji je bio otvoren u sklopu pozorišta.
Tadašnji gradonačelnik Lazo Mamužić je izglasao pomoć
siromašnoj sugrađanki, kako bi nastavila školovanje.2

________________
2 Olga Kovačev-Ninkov, „Život i delo prve subotičke slikarke Jelene Čović (1879–1951)”,

Subotičke novine, Subotica, 2000, br.11–12.
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Nakon toga Jelena Čović ide na školovanje u Budimpešti, pa u
Minhenu (1903–1905). Olga Kovačev-Ninkov, u jednom intervju
koji je dala za „Hrvatsku riječ“,3 opisala je Jelenu Čović kao
inovatorku, koja je volela da drži časove slikanja u prirodi, što u
ono vreme nije baš bilo uobičajeno. Bila je skromna, i veliki
majstor svoga zanata. Kolekcionar dr Jovan Milekić otkupio je
neke njene slike i one su danas legat Gradskog muzeja Subotice.
Tridesetih godina dvadesetog veka Jelena je živela od svoje
prosvetarske plate jer je predavala likovno obrazovavje u
školama. Prvi svetski rat preživela je u Subotici, a na pragu
Drugog svetskog rata oduzela joj se desna ruka. Naslikala je
preko 2.000 dela. Poznata je bila još i po tome da je radila kopije
velikih slikara.
Subotički likovni kritičar i istoričar Bela Duranci, u knjizi o Stipanu
Kopiloviću,4 samo u kratkim fragmentima se dotakao rada Jelene
Čović. Duranci podseća da je Jelena Čović bila ponosna
Bunjevka, ali i prva bunjevačka i subotička slikarka, koja je jedno
vreme bila i jedina žena koja je primala stipendiju od grada. 
“Subotica, među članovima osnivačima peštanskog Nacionalnog
salona, svrstala se u red gradova gde ova udruga priređuje
izložbe svojih članova, slikara, kipara, pretežno umjetnika
domicilno ‘prijestoloničara’. Prva izložba ove putujuće karavane
priređena je u Subotici 1903, a druga 1912.”5

U listu “Neven”6 je istaknuto da vlada veliko interesovanje za
izložbu bunjevačkih slikara, koja je održana 26. i 27. novembra
1927. godine, povodom četiristo godina postojanja grada
Subotice i otkrivanja spomenika caru Jovanu Nenadu Crnom.
Posebna pažnja poklonjena je mladom slikaru Martinu Džaviću,
a izlagale su još Jelena Čović i Angelina Mačković. Subotički  
_______________
3 Videti: http://www.hrvatskarijec.rs/vest/A6130/Mali-portreti--za-veliko djelo/,pristupljeno
28.01.2016.
4 Stipan Kopilović je bio prvi impresionista u Bačkoj. Radio je ulja i grafike, a slikarstvo je
usavršio u Pešti kod Gustava Molijera.
5 Bela Duranci, Stipan Kopilović 1877–1924, Subotica, Zavod za kulturu vojvođanskih
Hrvata, 2011, 35.
6 List “Neven” od 10.11.1927, str. 3.
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novinar Karolj Čeh, u mađarskom listu “Radnički pokret”, uputio
je kritiku na sama dela  umetnika, gledajući ih kroz socijalne mo-
mente i trenutno stanje u društvu. O tome govori i u svoji knjizi o
međuratnoj subotičkoj umetnosti i Tibor Gajdoši, ocenjujući da se
u slikama umetnice vidi lažan svet buržoazije koji se smatra nera-
zumljivim i dalekim. Gajdoši dalje objašnjava da je Čeh slike pos-
matrao sa klasnog stanovišta. 
Duranci je  u svojoj drugoj knjizi Duga nad akademijom ocenio da
je ona prošla kao Nadežda Petrović – sa velikim ambicijama je
krenula u svet umetnosti i onda je „propala“. Ne stideći se svog
identiteta, Jelena Čović se 1903. godine na poleđini autoportreta
potpisuje kao prva bunjevačka slikarka. Zastupala je umetnički
pravac ekspresionizam u prvoj deceniji dvadesetog veka.
Početkom Prvog svetskog rata zadesila je sudbina mnogih umet-
nika u Bačkoj. Vraća se sa studija u Suboticu. Nakon rata, kao i
drugi umetnici, našla se na tromeđi tri centra: Pešte, Beograda i
Zagreba. Za početak XX veka u Vojvodini bila je karakteristična
borba između tri pomenuta centra za uticaj na razvoj umetnosti u
Subotici. To se posebno vidi kroz razvijanje nacionalnog i lokalnog
identiteta umetnika. Posebno dolazi do izražaja odnos manjine
prema „nacionalnom centru“. Subotica, koja je uvek bila pojam
tolerancije i multukulturalnosti, i u tom periodu je predstavljala
pravi primer kako dominantna kultura utiče na kulturu malih nar-
oda, odnosno kako je Austrougarska preko „minhenske škole“
vršila uticaj na slikarstvo u Subotici, a posebno na Jelenu Čović.
Malo se zna o životu talentovane i hrabre umetnice koja je imala
snage da se otisne u tuđinu sledeći svoj san, koji je tada pripadao
muškarcima. Želja da postane umetnica bila je jača od svih pre-
drasuda i prepreka na koje je nailazila. Ako posmatramo iz
današnje perspektive, period od 1903–1939. godine predstavljao
je kulminaciju njenog slikarskog rada. Nažalost, u prvoj polovini
dvadesetog veka Jelena je držala časove slikanja, jer nije mogla
da živi samo od prodaje slika. Zvanje akademske slikarke i
vrhunske kopije i druga dela, koja se danas nalaze po celoj Evropi
u privatnim zbirkama kolekcionara, nisu joj doneli dovoljno novca
za egzistenciju. Postoji podatak da je izradila oko pedeset kopija
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slika velikih majstora. Kako bismo mogli da ocenimo rad umetnika
ili umetnice, neophodno je da se znaju njihove životne okolnosti.
Umetničko školovanje je započela u privatnoj školi slikara Gus-
tava Brandla Kesegija u Šoponju 1900. godine. Nastavlja školo-
vanje u Kraljevskoj ženskoj slikarskoj školi u Budimpešti kod
profesora Deaka Ebrea i Lasla Hegediša. Prva je akademska
slikarka Subotice i prva Bunjevačka slikarka, a posle Drugog svet-
skog rata jedna od najboljih slikara Subotice uopšte. 
U feljtonu Život i delo subotičke slikarke Jelene Čović (1879–
1951) Olga Kovačev Ninkov navodi da je Subotica uvek bila jedan
od centara likovne scene u Srbiji i da pojava Jelene Čović nije
bila slučajna: ”…vezuje se za vreme naglog procvata Subotice i
banje Palić sa likovnom scenom tek na pomolu, kao i sa prvim
pojavama feminističkih ideja. Njen značaj je u određenom tadašn-
jem uskom krugu, od samih početaka, pa i kasnije, shvatan
veoma ozbiljno, čemu zahvaljujući su je i kasnije cenili, ali takođe
samo u ovom  malim  gradom omogućenom  krugu.”7

Ana Bešlić
Ana Bešlić (1912–2008) je prva akademska vajarka u Subotici.
Bila je ponosna Bunjevka jugoslovenski orijentisana. Izrađivala je
spomenike, kao i skulpture u složenim prirodnim i arhitektonskim
prostorima. Svojom izložbom priređenom sa Đorđem Bošanom
otvara gradsku izložbenu salu u Subotici 1954. godine. Jedna je
od osnivača vajarske grupe “Prostor 8” 1957. godine. Izlaže na
brojnim izložbama.
Godine 1983. poklanja legat od 20 svojih dela Gradskom muzeju
u Subotici. Uručena joj je nagrada dr Ferenc Bodrogvari i Pro urbe
1997. godine i tada je održana njena poslednja izložba Belo, volim
te belo.
Ana Bešlić je značajna predstavnica posleratne jugoslovenske
skulpture. Ona se izdvaja po tome što je van tradicionalnih tokova
tražila putokaz ličnog razvoja, a izgradila je individualni svet oblika
koji se realizuje jezikom čiste forme. Nakon završetka rata vratila

7 Olga Kovačev Niknov, „Polazak pre 100 godina“,Subotičke novine, Subotica, 2000,12.
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se u Beograd 1945. godine, na Akademiju likovnih umetnosti, kod
Sretena Stojanovića i Rada Stankovića.

Kada je završila Akdemiju Ana Bešlić je ušla u Majstorsku
radionicu Tome Rosandića.8

Ana Bešlić je tokom svoga rada izrađivala je i spomenička i
skulpturalna dela koja se svojom formom razlikuju od drugih
monumentalnih spomenika. Tu se izdvajaju i tema i oblik
spomenika. Na primer, Majka i sin, spomenik žrtvama fašizma u
8 Savet za nauku i umetnost je 1948.godine osnovao majstorske radionice. Majstor je
birao svoje saradnike putem konkursa. U to vreme rad u radionici se smatrao najvećim
domenom specijalizacije, a država je stipendirala polaznike. Ana Bešlić je konkurisala sa
delom Glava devojke iz 1941.
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Aleksandrovu kod Subotice, 1955; Ptice, fontana na Paliću 1957;
Spojene forme, u parku vile Izvršnog veća Srbije  1961; Grupa,
postavljena ispred dispanzera u Subotici  1965; Baklja sećanja ,
u Bajmoku 1971.  i dr.

“Modernističku umetnost, a time i skulpturu karakterisao je
neizvesni evolucionizam i istoricizam kao težnja ka idealnim
esencijalistički predočivom uzorku same i u estetsko-medijskom
smislu čiste (pure) umetnosti skulpture. Za Anu Bešlić taj put je
vodio od modernog akademizma i intimizma četrdesetih godina
preko mekog socijalističkog realizma i vitalističkog socijalističkog
modernizma pedesetih i ranih šezdesetih godina, do visokog
socijalističkog modernizma od sredine šezdesetih do poslednje
trećine sedamdesetih godina 20. veka“.9

9 Miško Šuvaković, Jerko Denegri, Ana Bešlić, Beograd  2008, 43.
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Iz feminističkog diskursa, možemo da primetimo da nas asocijalni
oblik skulptura Ane Bešlić uvodi u poimanje „ženskog“. U knjizi
Evropski konteksti  umetnosti u XX veku u Vojvodini, Miško
Šuvaković posebno se osvrnuo na slučaj Ane Bešlić. Šuvaković
ističe da je skulptura Ane Bešlić: „...(sa) stanovišta čitanja
feminističke istorije umetnosti, asocijativni oblik koji nas vodi
poimanju ‘ženskog’ doživljaja skulptorskog tela kao rodnog
(gender) tela. Njena izrazito rodna, gotovo genitalna
asocijativnost kao podtekst univerzalnog modernističkog
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apstraktno-vitalističkog izraza je bitna odrednica njene
skulptorske emancipacije i, izuzetnog, napora ka prevazilaženju
formalizma, tj. ka otvaranju forme i relativizovanju esenci-
jalističkog odnosa unutrašnje-spoljašnje u skulpturi. Prelaženjem
formalizma dolazi se do one ‘plastične smislenosti’ koja čini
mogućim novo razumevanje skulpture kao rodnog i psihoanalitički
odredljivog prostornog događaja ili teksta.“10

Rod i umetnost
Nikola Dedić, u svom radu Umetnost Vojvodine XX veka i
problemi rodnih identiteta, objašnjava da je problem roda u
umetnost uveden sa pojavom takozvane „istorije umetnosti“ koja
umetnost ne sagledava „kao autonomno polje kulture nego kao
oblik suprotstavljenih konfliktnih pozicija moći unutar sistema
istorijski detetminisanih praksi“.11

Pojedine teoretičarke smatraju da dolazi do prelaska sa taktike
subjekta na taktiku identiteta.
“Poseban slučaj ‘umetnosti u doba kulture’ jeste rad sa rodnim
(gender) identitetima. Karakterističan je obrt od umetnika kao
izvora umetnosti, što je jedna od temeljnih odrednica modernog
doba, moderne i modernizma, ka  umetniku i, zapravo umetnici
koja se postupcima izvođenja umetnosti dekonstruktivno i
decentrirano pita o svom identitetu stvaraoca, delatnika,
društvenog aktera, umetnice, proizvođačice, izvođačice, žene.
Suočenje sa dramatičnom činjenicom da umetnik nije nužno
muškarac, odnosno da se stvaranje i izvođenje umetnosti ne
može jednoznačno dovesti pod esencijalistički i univerzalistički
kodeks ili katehizis bezinteresner estetike modernizma, otvorilo
je pitanje o ‘rodnim identitetima’. Pojedini teoretičari / teoretičarke
pišu o prelasku sa taktike subjekta na taktike identiteta. Taj prelaz
se vezuje za  pojavu žena umetnica i na njihovo dekonstruktivno
delovanje u odnosu na velike dogme, kanone, teme  i sisteme
stvaranja i recepcije zapadne moderne umetnosti. Prelazak sa
10 Miško Šuvaković, Evropski  konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Novi Sad,
Muzej savremene umetnosti u Vojvodini, 2008, 207–209.
11 Ibid., 720. 

183BAČKI BUNJEVCI



ideje subjekta kao izvora (transcedentalnog ili egzistencijalnog
‘mesta’ ili ‘vrela’ porekla) na identitet kao trenutnu indeksnu
poziciju u društvu, kulturi i umetnosti podudara se da prelaskom
sa taktike umetničkog stvaranja na taktike umetničkog izvođenja.
Sa druge strane, pitanje roda se ukazuje kao bitno jer omogućava
da se na liniji od subjekta ka umetničkom objektu postavi pitanje
o relativnosti ontološkog ustrojstva umetnosti  i umetnika. Rod se
prepoznaje kao društveni konstrukt i ta matrica društvenog
konstituisanja se u razmevanju i izvođenju primenjuje u
umetnosti.”12

Poznata feministička teoretičarka Grizelda Polok tvrdi da je
umetnost dugo bila muški posao i da tek 60-ih godina prošlog
veka dolazi do konstituisanja statusa umetnica. Polokova dalje
objašnjava da je uloga žena umetnica bila dominantna krajem
XX i početkom XXI veka. Umetnice u ranijem periodu nisu bile
vidljive i zbog toga je neophodno da se ponovo podvrgnu
tumačenju sa rodnog i kulturnog aspekta. Među ovim umetnicama
nalazi se i Jelena Čović koja je uspostavila ‘likovnu kulturu’ u
Subotici. Feministička umetnost nastaje pojavom i razvojem
feminističkih  pokreta. 
U vojvođanskim avangardnim umetničkim praksama nije bilo
mnogo žena, umetnost je bila muški posao. U Subotici dolazi do
formiranja Udruženja likovnih umetnika 1923. godine, osnivanja
likovnih kolonija, koje su tada predstavljale nešto novo i
modernističko, i napuštanja tadašnjeg socijalnog realizma. Tada
se u Subotici posebno razvija avangarda. Dolazi do buđenja “na-
cionalnog” kod umetnika, što se posebno ispoljilo u slikarstvu. Sa
druge strane, 60-ih godina prošlog veka započinje proces decen-
triranja statusa „umetnika“ i konstruisanja umetnice. Taj proces
se odvija u rubnim područjima modernizma  i  tu se izdvaja ime
Ane Bešlić.
“Ove autorke su delovale na margini i nisu bile interpretirane u
teoriji i istoriji umetnosti kao ‘žene’. Pri tome, one su bile žene
različitih etničkih i umetničkih identiteta. Bile su suočene sa
granicama sopstvenog jezika i jezika kulture u kojoj su delovale,
12 Miško Šuvaković, Umetnost  XX veka u Vojvodini, str. 339.

184 BAČKI BUNJEVCI



bez obzira na to da li se radilo o verbalnim ili vizuelnim ili bihevioralnim
jezicima. Karakteristično je da pojavom postmoderne od ranih
osamdesetih pa kroz umetnost u doba nepreglednosti od sredine
devedesetih do danas uloga žena umetnica postaje veoma bitna i
vidljiva, a krajem XX veka i početkom XXI  kao gotovo dominantna
na lokalnim umetničkim scenama.”13

Mnoge umetnice danas treba ponovo podvrgnuti tumačenju iz
kulturnog i feminističkog diskursa. Među njima se svakako nalaze
Jelena Čović i Angelina Mačković. Obe umetnice imale su tešku
sudbinu. 
“Problem roda u rasprave o umetnosti uveden je pojavom tzv
‘nove istorije umetnosti’ koja pojam umetnosti više ne sagledava
kao autonomno i bezinteresno polje kulture već kao oblik suprot-
stavljenih, konfliktnih pozicija moći unutar sistema istorijski deter-
minisanih praksi. Pojam roda (gender) se koristi da  ukaže na
društvenu i kulturološku konstrukciju kategorija muškog i ženskog
identiteta, što je gledište suprotstavljeno esencijalističkim
tvrđenjima po kojima su ove kategorije biološki determinisane.
Studije roda su interdisciplinarno polje istraživanja koje na
antiesencijalističkim I relativističkim osnovama  razmatraju pojam
roda i sučeljavaju ga sa antiesencijalističkim interpretacijama
rase, klase, etniciteta i nacije; drugim rečima pojam roda upućuje
na društveno poreklo subjektivnih identiteta muškaraca i žena, na
čitav sistem veza koje mogu uključiti polnost, iako nisu
neposredno deteminisane polnošću  niti nju neposredno deter-
minišu.”14

Zaključak
Takozvano bunjevačko pitanje, koje je i dan-danas aktuelno,
uticalo je na  (ne)razvijanje slikarstva kod Bunjevaca i Bunjevki,
kao i istraživanja rada umetnica koje su obeležile jednu epohu u
Subotici. Jelena Čović, Magda Mamužić, Angelina Mačković i Ana
Bešlić pored toga što su postavile temelje umetnosti u rodnom
gradu, ostavile su traga i u Vojvođanskoj umetnosti. Smatram da
13 Ibid., 343.
14 Nikola Dedić, Umetnost Vojvodine u XX  veku i problem rodnih identiteta, 721.
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su ove umetnice posebno marginalizovane u istoriji umetnosti, jer
je u vreme kada su one stvarale umetnost pripadala muškarcima.
Razvojem feminizma dolazi do razmišljanja o ženskoj umetnosti,
koja je bila kritikovana i od strane žena i od strane muškaraca.
Umetnice nisu dovoljno istražene sa kulturnog stanovišta. Razlog
je verovatno taj, što je nakon 1945. godine bilo zabranjeno izjašn-
javati se kao Bunjevac i u većini tekstova i knjiga koje se odnose
na istoriju umetnosti umetnici se prestavljaju kao Hrvati. Umetnici
i umetnice koji su tada ostali verni svome rodu i poreklu, bivaju
na neki način izopšteni, a naročito ako su žene. Sa druge strane,
Jelena Čović nije se priklonila  nijednom centru, tu mislim na Za-
greb, Beograd i Budimpeštu, i zbog toga je ostala uskraćena za
mnoge „privilegije“ koje su u tom periodu imali pojedini umetnici.
Za razliku od Jelene Čović, Ana Bešlić je odlaskom u Beograd
napravila veliki zaokret u svojoj karijeri. Smatra se predstavnicom
socijalističkog realizma, a zbog seksualizacije objekta bila je pod-
vrgnuta i istraživanjima iz feminističkog diskursa. Dve umetnice,
pripadnice istog naroda, različitog društvenog položaja, povezuje
ignorisanje njihovog rada, jer su žene. Nažalost, zbog turbulentne
istorijske situacije u državama u kojima su živeli bunjevački umet-
nici njihovo  stvaralaštvo je ostalo  neistraženo.
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Suzana Vuksanović
EMANCIPACIJA  FORME*

Podsećanje 

Ana Bešlić je diplomirala 1947. na vajarskom odseku Akademije
likovnih umetnosti u Beogradu. Postdiplomske studije završila je
1949. kod profesora Tome Rosandića. Bila je saradnica u Maj-
storskoj radionici Tome Rosandića (1950–1955) zajedno sa Jo-
vanom Soldatovićem, Ratimirom Stojadinovićem, Olgom Jančić,
Antom Gržetićem, Savom Sandićem i Milicom Ribnikar. Prvu
samostalnu izložbu imala je 1954, kada je izlagala sa Đorđem
Bošanom u Subotici. Učesnica je brojnih umetničkih kolonija i
simpozijuma, a izlagala je i na značajnim  izložbama jugoslo-
venske umetnosti u inostranstvu.1

Istoričarka umetnosti Katarina Ambrozić prva je retrospektivno i
studijski obradila rad Ane Bešlić. U svojoj studiji, objavljenoj 1983.
povodom retrospektivne izložbe,2 ona je naznačila, i danas pri-
menljiva, četiri perioda Bešlićkinog rada i umetničkog razvoja:
Školovanje (do 1954), Asocijativna forma (1954–1962), Prelazni
period (1962–1966) i Razdoblje sfere (od 1966) sa ciklusima Bo-
jena lopta, Portret i Disk. 
Novo čitanje radova Ane Bešlić donela je studija Miška
Šuvakovića,3 gde je, sa stanovišta feminističke istorije umetnosti,
primećeno da asocijativni oblici Ane Bešlić vode ka poimanju
„ženskog“ doživljaja skulptorskog tela kao rodnog (gender) tela. 

* Tekst preuzet iz kataloga izložbe ANA BEŠLIĆ, EMANCIPACIJA FORME - Skulpture u
javnim zbirkama i muzejskim kolekcijama: Izbor 1954‒2001, autorke i kustoskinje mr
Suzane Vuksanović, održane u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad od 24.
februara do 19. marta 2015.
1 Videti Biografiju Ane Bešlić u ovom katalogu.
2 Katarina Ambrozić, Ana Bešlić, Gradski muzej Subotica, Subotica 1983.
3 Miško Šuvaković, „Ana Bešlić i kontradiktorni narativi o modernoj umetnosti“, u: M.
Šuvaković, J. Denegri, Ana Bešlić (1912–2008), TOPY, Beograd 2008, 36.



Rodna, gotovo genitalna, asocijativnost bitna je odrednica njene
skulptorske emancipacije i uloženog napora u prevazilaženju for-
malizma, ka otvaranju forme i relativizaciji odnosa „unutrašnje–
spoljašnje“ u skulpturi, ali i u životu (odnosno ženskom  telu). 

Predstavljanje
„Na poslednjem Trijenalu jugoslovenske umetnosti uvrstili su me
u grupu Nove tendencije. Verujem da to nije učinjeno toliko iz
ubeđenja koliko iz nedoumice gde zapravo pripadam… Kada gov-
orim o svom radu to može da bude samo o onom delu aktivnosti
koji se odvija pod kontrolom svesnog – a verujem da je to jedan
manji deo. Sva ona druga zbivanja koja utiču na opredeljenje u
mom radu događaju se negde na granici domašaja mojih saz-
nanja. O njima govore moje skulpture. …Obla forma uprošćena
je i zatvorena do te mere da je bio potreban jedan fizički zahvat
– jedan usek u glatku površinu da bi se ona otvorila i sa nastalim
nabubrelim površinama otkrila svoju unutarnju napetost.“4

Ana Bešlić je imala opušteni, relaksirani pristup svom radu i
razvoju svog skulptorskog jezika. Radoznalost, maštovitost, igra,
istraživački/eksperimentalni poriv pre nego ambicija, nestrpljivost,
nervoza, žurba i/ili racionalan stav, karakterišu njeno bavljenje
skulpturom. Prijatnost i zadovoljstvo u radu, a ne grčevito i
grozničavo tragalaštvo. 
Imajući Arpa i Brankusija duboko u svesti, kako je sama govorila,
i pouke Tome Rosandića o istinitom kao jedino lepom i velikom,
oslanjala se na vlastitu intuiciju radije nego na neki određeni
umetnički ili ideološki program. 
Izložba saradnika Majstorske radionice Tome Rosandića, održana
1954. u Umetničkom paviljonu na Kalemegdanu: „Kao prva kolek-
tivna izložba skulpture u Srbiji posleratnog perioda, prva je
pokazala slobodnu težnju mlade generacije umetnika za osvajan-
jem savremene plastičke problematike.“5 U izbor od osam skulp-
tura Ane Bešlić, prilično heterogenih stilskih i tehničkih 

4 Ana Bešlić, Anketa – vajari, Umetnost, 1970, br. 22, 40.
5 K. Ambrozić, n. d., 22.
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karakteristika, nastalih tokom četiri prethodne godine učenja i
rada kod maestra Rosandića, uvršten je i izvanredni Sedeći torzo
(1953), skulptura koja svojom zrelošću i pokrenutom novom prob-
lematikom jasno progovara o intenciji umetnice da radikalnom re-
dukcijom smelo potraži/nađe put, preko asocijativne forme do
autonomnog, apstraktnog tela skulpture. 
Suštinu postupka Ane Bešlić za nalaženje idejnih i radnih odgov-
ora sasvim realno je objasnio Mića Popović još te 1954: „Samo
na letimičan pogled izgleda da skulptura Ane Bešlić živi od
racionalnog, unapred određenog plana. U osnovi to su duhovite
stilizacije jedne široke i mnogostrane ljubopitljivosti, koju nekad
nose asocijacije, nekad kultura, koja nekad pronađe najsrećnije
rešenje, a nekad se zamrsi u preforsiranim transplantacijama.“6

Sedeći torzo svojom jednostavnošću, glatkoćom i posebnim sen-
zibilitetom bio je lokomotiva za dugu i kreativnu kompoziciju
radova u kojoj će slediti skulpture poput Torza (1954), Materinstva
(1956) i Velikog torza (1958), a potom i čitavog niza otvorenih
formi i dvobojnih skulptura, u okviru velikog i izuzetno važnog cik-
lusa nastajalog počevši od 1966/67. godine. 
Velika izložba skulptura i crteža Henrija Mura, održana 1955. u
Beogradu, imala je preloman značaj u smislu uspostavljanja nove
paradigme „organske“ i „vitalističke“ apstrakcije koja će pod-
staknuti razvoj socijalističkog modernizma u skulpturi. Ujedno,
Murova poseta Rosandićevoj radionici, uz prethodna studijska
putovanja u zemlji i inostranstvu saradnika Radionice, izvršiće di-
rektan i presudan uticaj na proces formiranja prve posleratne gen-
eracije vajarki i vajara. 
Nakon Murove izložbe i susreta s njim u Rosandićevom ateljeu,
za Anu Bešlić nije bilo više nikakve dileme. Tome su doprinela
iskustva i saznanja sa studijskih putovanja, posebno poseta
Parizu 1952, kao i obilazak 27. venecijanskog bijenala 1954. go-
dine, kada je Arp bio predstavljen u paviljonu Francuske i kada je
dobio nagradu za skulpturu.

6 Mića Popović, Izložba saradnika Majstorske radionice Tome Rosandića, NIN, Beograd,
4. april 1954.
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Sledeći prvo primere Konstantina Brankušija i Hansa Arpa, a
potom i dobijeno i usvojeno pojašnjenje negativnog volumena od
strane Henrija Mura – ta trojica umetnika će joj ostati trajni uzori
i idejni sagovornici, čije će instrukcije za tumačenje i primenu
dinamičnog odnosa masa i šupljina za Anu Bešlić imati posebnu
vrednost i značaj tokom njene umetničke karijere. 
Anu Bešlić su, dakle, među prvima, prava umetnička radoznalost
i moderan senzibilitet nagonili na to da putokaze ličnog razvoja i
postizanje vlastitog plastičkog izraza traži izvan tradicionalnih
tokova i u prevazilaženju određenosti osnovnih elemenata skulp-
ture. Već početkom pedesetih ona je napustila predstavljački
pristup socijalističkog realizma i okrenula se mogućnostima pri-
marnih oblika i novim optičko-taktilnim  uslovima skulpture. 
Sigurna potvrda njenog do kraja oslobođenog odnosa prema
formi iskazana je kroz sigurnost, doživljaj sopstvene moći i
samopouzdanje u biranju, pronalaženju i upotrebi novih sredstava
skulptorskog/ umetničkog  izražavanja. 
Poštovanje međuzavisnosti materijala, postupka i forme. Isticanje
fizikalnosti skulpture. Obračun sa stegama antropomorfizma.
Neodređeni oblici (ne)organskog porekla. Nabubrele mase i di-
namika njihovih unutrašnjih međuodnosa. Glatka površina i tak-
tilna senzacija. Prijatnost. Uživanje. Simbolika i energija. Vitalnost
i poetika. Strast dodirivanja. Fascinacija pogleda. Kontemplacija
i zaigranost. Obla forma, glatka površina i unutrašnja napetost.
Bujanje, pucanje. Čulnost. (Ne)prikrivene erotske konotacije. 
„Novo razumevanje skulpture kao rodnog i psihoanalitički
odredljivog prostornog teksta“7 postalo je moguće prevazilažen-
jem zakonitosti formalizma i otvaranjem  misaonog  i radnog
prostora za autonomni  skulptorski oblik. 
Njen rad istovremeno donosi i promenjen odnos autora prema
delu. Nije u pitanju bilo samo traženje nove forme već i davanje
novog značenja formi kao takvoj, koja se sada razvija po svojim
sopstvenim  zakonima. 

7 M. Šuvaković, n. d.
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Ono što sasvim pouzdano rad Ane Bešlić svrstava u red aktera
postmoderne skulpture, bez obzira na to da li intuitivno ili pro-
gramski, jesu upravo njeni ciklusi s kraja sedamdesetih i iz os-
amdesetih godina prošlog veka, kada je izvela komade koji se
prepoznaju kao izuzetni uzorci nove skulpture. Ona je tada sa
svoja tri skulptorska problema-ciklusa (Portreti, 1978–79;8 Disk,
iz 1980–82; i Jastuci, rađeni 1987–889) prešla u neodređeno polje
skulpture „posle moderne“. 

Bojena lopta 

„Najsnažnije osećanje iz najranijeg detinjstva vezano mi je za
jednu veliku, lepu, crvenu loptu…“10

Godine 1966. – identifikovane kao početak potpuno nove, origi-
nalne i snažne faze, nazvane Razdoblje sfere – Ana Bešlić imala
je 54 godine, više samostalnih izložbi, veliki broj realizovanih
javnih spomenika i skulptura u javnom prostoru, bila je u drugom
braku. Započinjanje novog poglavlja u to vreme, gledano sa ove
vremenske distance, sasvim je očekivano i logično. 
Ambrozićeva podvlači upravo značaj pojave sferoidnih oblika u
Bešlićkinom delu: „U celokupnom svom opusu Ana Bešlić je
uvažavala bitne elemente skulpture: volumen, masu, materijal,
prostor. Ali prevazilaženje njihove određenosti u klasičnom smislu
od prvorazrednog je značaja, posebno u razdoblju Sfere.“11

Sa prve dve u nizu skulptura istog naziva Otvorena forma I, 1966,
i Otvorena forma II, 1967, koje donose definitivno rešenje u obliku
sferoida, savršeno glatke površine i specifične taktilnosti, uz dve 

8 Radovi su pokazani na izložbi pod nazivom Varijacije na temu portreta u Galeriji Kul-
turnog centra u Beogradu, od 12. do 25. novembra 1979.
9 Skulpture su izložene pod nazivom Jastuci u Galeriji Kulturnog centra u Beogradu, 5–
18. decembar 1988.
10 Ana Bešlić u jednom ranom intervjuu, a takođe i znatno kasnije, pred kraj života: „…ostavila
je traga jedna crvena lopta koju sam dobila još kao sasvim mala devojčica za Božić. Njena
glatkoća probudila je u meni osećaj za oblu formu. Obožavala sam je. Stalno je bila uz mene,
pored uzglavlja…“, u: M. Đorđević, Tajna crvene lopte, Politika, Beograd, 9. mart  2007.
11 K. Ambrozić, n. d., 54.
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neosporne novine: boju i poliester kao novi materijal savremene
tehnologije – do kraja veka njen i svesni i intuitivni oblikovno-
kreativni proces rada u celosti je bio posvećen „istraživanju po-
tencijalnosti jedne forme i njenih perceptivnih, optičkih i plastičkih
varijacija i transformacija“.12

Autonomni oblik sferoida, najjednostavnije i najsavršenije forme,
u interpretaciji Ane Bešlić za rezultat ima pune, prividno meke i
elastične mase i glatku površinu, sa tankim slojem/premazom
boje. Upotrebom poliestera kao novog materijala dobijen je efekat
koji je taktilno provokativan, a vizuelno neodoljiv i intrigantan.
Ideja forme kao samostalnog organizma je materijalizovana.
Posle 1966. forma i ideja (forme) postaju  jedno. 
Belo… žuto, plavo, crno, crveno, …zlatno – boja je sastavni deo
forme kao materijalizacije jednog plastičkog problema, a ne više
izražavanja nekog emotivnog doživljaja. Takođe: „Boja za mod-
ernu skulpturu postala je neka vrsta retoričkog i dramaturškog
sredstva potenciranja vizuelnog, plastičkog, simboličkog  ili nar-
ativnog  kontrasta između  podloge, površine  i prostora.“13

Prvi put je radove u bojenom gipsu i poliesteru izložila 1970.14

Izložba je naišla na snažan odjek u medijima i kod likovne kritike.
Ubrzo potom priređuje izložbu u Salonu Muzeja savremene umet-
nosti u Beogradu.15

Stvarajući svoj svet skulpture u tom periodu, od 1966/67. pa
nadalje, Ana Bešlić lako i zaigrano, oslobođena tradicionalnih
stega, stvara novi kvalitet, radikalno drugačiji modernistički skulp-
torski opus. Karakter, osobenost i vrednost skulpture Ane Bešlić
sadržana je upravo u načinu mišljenja umetnice i sprovedenom
oblikovnom procesu, pri čemu naboj energije formu dovodi u akti- 

12 Miško Šuvaković, „Slučaj Ane Bešlić: autonomna modernistička vitalna skulptorska
forma“, u: Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti
Vojvodine, Novi Sad 2008, 207.
13 Miško Šuvaković, „Ana Bešlić i kontradiktorni narativi o modernoj umetnosti“, u: M.
Šuvaković, J. Denegri, Ana Bešlić (1912–2008), TOPY, Beograd  2008, 45–46.
14 Samostalna izložba u Galeriji Doma omladine, Beograd 1970.
15 Samostalna izložba Oblik i boja, Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, 13. IX
– 8. X 1973.
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vno stanje. S druge strane, poliester, kao plastična smola, dop-
ušta laku i jednostavnu obradu i savršenu finalizaciju površine do
potpune glatkoće/glatkosti, što u tom tipu skulptorskog rada ipak
nema dekorativnu, već sasvim funkcionalnu ulogu. 
Obla forma, glatka površina i unutrašnja napetost – novo telo
skulpture stvoreno je u interakciji pogleda i dodira, oblika, boje i
useka, useklina, raspuknuća i energije koja bi da pokulja  van…

Varijacije na temu PORTRET 1959........1979. 

„Niko od ovih portretisanih mi nije pozirao. Izgleda da samo kad
model nije prisutan mogu da eliminišem većinu detalja i da lik sve-
dem na čistu formu, na vlastiti doživljaj. …Zato ne osećam da mi
ove impresije nameću ikakvu obavezu prema portretisanim.“16

Autoportret iz 1959. u odnosu na realizam prvog, realizovanog
1950, ukazuje na značajnu koncepcijsku razliku i pokazuje
vanrednu samosvest i sigurnost/superiornost umetnice, kako u
zamisli/postavci svog portreta tako i u njegovoj realizaciji: „Skulp-
tura je smiren, čist oblik ovoidnog volumena, čiju apsolutno glatku
a vrlo senzibilno modelovanu površinu zaseca nekoliko linearnih
pregiba asocirajući elemente lika, naročito kalotu kose. Noseći
ranu slutnju Aninog  sferičnog, kasnije, tek 1979. afirmisanog
doživljaja glave…“17

Portreti Ane Bešlić predstavljaju ličnost na sasvim nov način. U
tom, prividno samoniklom ciklusu, među portretisanima su
Miroslav Krleža, Milena Pavlović Barili, Marija Crnobori, Gabrijel
Stupica, Katarina Ambrozić, Vladimir Dedijer, bliski prijatelji, ali i
Tina Tarner, ličnost iz sveta  popularne kulture.18

I tu su u pitanju loptasti volumeni, ali obeleženi, za određenu
fizionomiju, karakterističnim podatkom. Ključnu ulogu imaju sami
16 Ana Bešlić, Razgovor u toku pripremanja izložbe, katalog izložbe Ana Bešlić, Kulturni
centar, Beograd 1979.
17 K. Amborzić, n. d., 36.
18 “Jedna od najfascinantnijih erotskih oralnih skulptura je portret pevačice Tine Tarner“
(Miško Šuvaković, „Ana Bešlić i kontradiktorni narativi o modernoj umetnosti“, u: M.
Šuvaković, J. Denegri, Ana Bešlić [1912–2008], TOPY, Beograd  2008, 11).
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elementi tražene/pronađene forme, ali i elementi svetlosti
(odnosno senke). Bešlićka od lopte gradi portret, oslobođena
svake konvencije u tretmanu ljudske glave i konkretnog portreti-
sanog/prepoznatljivog lika. Sugestivni akcenti (grimase, mimika i
izrazite identifikacione crte lica), metaforičke i erotske naznake,
duhovite opaske (od humora do blagog karikiranja) čine njen in-
ventar sredstava za rad, dok osnovu portreta predstavlja i dalje
sfera, dakle apstraktna a višeznačna (metafizička?!) forma. 
Uspostavljajući problemski dijalog sa tim oblikom-motivom, neke
ličnosti je portretisala u više varijacija i varijanti. Fascinantan po-
datak da je osamnaest od dvadeset skulptura iz ciklusa Portreti,
u bronzi, poliesteru i kamenu, nastalo u toku jedne godine, 1979.
(uz, dakle, dva autoportreta iz 1959), govori o velikom uloženom
naporu, intenzivnom radu, o izuzetnoj koncentraciji i naponu en-
ergije u realizaciji jedne projektne celine. 

Jastuci I–XVII, 1987–88. 

„Predmet je irelevantan, on je važan samo kao podstrek, kao iza-
zov. …Je li važno da li je to jastuk ili neki drugi podsticaj, važno
je da on omogući oslobađanje vizije koja  će svoju ‘unutrašnju
nužnost’ smiriti u materijalizaciji.“19

Još šezdesetih godina 20. veka je Ana Bešlić iživela i napustila
motive koji nešto objašnjavaju, saopštavanja emotivno proživl-
jenih događaja i povoda, intimne doživljaje i slično. Njena skulp-
torska opredeljenja od tada imaju jasan pravac ka definisanju
čiste forme, samostalnog oblika kao fenomena, jednog plastičkog
iskustva bez deskripcije i ekspresivnosti, ali i sa značajnim up-
livom simbolike i dvosmislenosti, što se i u slučaju serije skulptura
čiji su motiv jastuci još jednom potvrđuje: „Na krajnje reduko-
vanom oblikovnom skulptorskom uzorku ‘jastuka od poliestera’
paradoksalno (su) suočeni zahtevi za minimalnim varijacijama,
asocijativnosti, apsolutnosti oblika, intimnosti, otmenosti a ne pre-
tencioznosti, majstorskim uživanjem u idealitetu, te u skretanju

19 Ana Bešlić, serija Jastuci, u katalogu izložbe Jastuci, Galerija Kulturnog centra,
Beograd, 5–18. decembar 1988.
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koje otvara potencijalnost za još mnogo toga što može biti izrečeno,
prećutano, nagovešteno  ili tek anticipirano ovima motivom.“20

Egzistencija različitih, slučajnih/nameštenih jastučnih formi je
samodovoljna. Ne iziskuje posredovanje, objašnjenje… Iako
moguće asocijacije proizlaze iz života predmeta, iz prirode tog
konkretnog, a stalno promenljivog oblika, kao i položaja jastuka,
njegove upotrebe i svakodnevnosti – da, ipak, nije sve onako
kako izgleda, da je i tu prvenstvena njena težnja da se upotrebni
predmet preobrazi u estetički privid, a oblik postane znak, pod-
vukla je umetnica u kratkoj belešci za katalog izložbe u Kulturnom
centru Beograda. 
I tu Bešlićka deluje na senzibilitet posmatrača i njegovu percep-
ciju, pojačavajući taktilnu čulnost svojih skulptura. Prepoznatljiv
kontinuitet očituje se i u tretmanu skulpture oslobođene od tem-
atskih opterećenja i ilustrativnosti: „Takve skulpture nisu iluzija
stvarnosti, već nova stvarnost koja će postojati i trajati po svojim
specifičnim zakonima“,21 kako je izjavila gotovo trideset godina
ranije. Skulptura je, dakle, svet za sebe i ta stvorena nova real-
nost onda ima pravo na samostalan život.

Završne napomene

U pitanju je prva samostalna izložbe Ane Bešlić u Novom Sadu.
Tokom duge i plodne umetničke karijere, kao ni nakon njene smrti
2008, skulpture ove umetnice u ovoj formi nikada nisu izlagane u
Novom Sadu.22 Izbor radova Ane Bešlić iz muzejskih zbirki u Sub-
otici, Beogradu, Boru, Kraljevu i Novom Sadu pokazan je kao
kombinacija hronološkog i tematskog/problemskog pregleda, sa
ciljem bližeg upoznavanja sa njenim bogatim opusom, sa jedne,
kao i problematizovanja određenih, ključnih stvaralačkih ciklusa,
sa druge strane. 

20 Miško Šuvaković, n. d., 57–58.
21 Ana Bešlić, u: Katarina Ambrozić, Skulptura Ane Bešlić, Servis za lokalnu štampu, br.
145, Beograd, 31. maj 1959.
22 Istovremeno, njena skulptura u bronzi pod nazivom Kompozicija II, deo je javnog grad-
skog prostora u Novom Sadu, još od 1958. kada je, u okviru izložbe grupe Prostor 8, bila
postavljena na Petrovaradinskoj tvrđavi.
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Izbor za izlaganje bio je određen temom i namerom izložbe, ali i
„raspoloživim“ skulpturama u javnim zbirkama i muzejskim kolek-
cijama i njihovim stanjem, odnosno  (ne)mogućnošću  pozajmice
radi izlaganja.23

Intenzivna radna i izlagačka aktivnost Ane Bešlić (sa prelomnim
izložbama i izvođenjima javnih spomenika) odvijala se tokom
četiri decenije, od pedesetih do osamdesetih godina 20. veka,24

potvrđujući „jedan savremeni, ludički prilaz kreativnosti, u kon-
cepciji koju omogućava ‘otvoreno delo’, (njen) takođe pionirski
poduhvat“.25

Poziciju modernističke skulptorke u vajarstvu, gotovo isključivo
muškom umetničkom pozivu na jugoslovenskom umetničkom
prostoru, osvojila je oslobodivši se, hrabro i bez ustezanja, dogme
socijalističkog realizma, emancipacijom „motiva“, tema, sadržaja,
materijala i radnog procesa, sledeći spontano i elegantno svoju
putanju osvajanja slobode za novi oblikovni kvalitet, od asocija-
tivne forme do forme kao rodnog tela, od jezika aluzivnih oblika i
oblikovanja do autonomne skulpturalnosti. 

23 Na osnovu prikupljenih podataka, u muzejskim zbirkama trenutno se nalazi šezdeset
skulptura Ane Bešlić, od kojih je ovom prilikom izloženo 28.
24 Na ovom mestu treba podsetiti da je Ana Bešlić i tokom devedesetih aktivno učestvovala
u umetničkiim događajima i za savremenu skulpturu važnim izložbenim projektima, poput
učešća u 11. sazivu Međunarodnog simpozijuma skulpture – Terra u Kikindi, jula 1992,
realizacije samostalne izložbe pod nazivom Portret u okviru 7. pančevačke izložbe ju-
goslovenske skulpture, od 14. maja do 1. jula 1993, kao i učešće u XVII sazivu Umetničke
kolonije Bakar u Boru, 2001.
25 K. Ambrozić, n. d., 63.      
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Академик Радомир В. Ивановић

ИСТРАЖИВАЧКИ, САКУПЉАЧКИ И УМЈЕТНИЧКИ
ДОПРИНОС СТЕВАНА ДУЧИЋА
Поводом стогодишњице пишчеве смрти (1918–2018) 

(Прилог аксиологији) 

Владимиру Бату Ђуровићу 

„То је наука која ум љуцки готово превази-
лази, и могло би се рећи да је онај који је њу
први измислио, био више Бог него човјек.
Писмо је отворило пут уму љуцкоме да се
приближи Богу по могућству своме.”

Вук Стефановић Караџић

Уводна разматрања

Исцрпно и обухватно истраживање црногорске исто-
ријске, културне, научне и умјетничке баштине незамисливо
је без исцрпног и обухватног истраживања дјела полиграфа
и полиглоте Стевана Милутинова Раковића и Дучића (1874–
1918). Сакупљено на једном мјесту, у шест томова, оно пред-
ставља богат, жанровски разноврстан и драгоцјен научни и
умјетнички корпус, који премаша 3000 рукописних страница1,

_______________
1 1. Фонд за развој Куча „Марко Миљанов” из Подгорице планирао је издавање Дучи-
ћевих Сабраних дјела у шест књига: 
— Књига прва: Јуначке народне пјесме из брдског племена Куча у Кр. Црној Гори,
приређивач Рајка Глушица.
— Књига друга: Јуначке народне пјесме из Црне Горе, Брда и Херцеговине,прире-
ђивач Рајка Глушица.
— Књига трећа: Разне народне приповјетке, приређивач Ненад Вуковић.
— Књига четврта: Живот и обичаји племена Куча, приређивач Зорица Мрваљевић.
— Књига пета: ИлиКуч (роман), приређивачи Јелена Башановић-Чечовић, Данијела
Радојевић и Богић Ракочевић.
— Књига шеста: Разни списи. Критика о писцу. Био-библиографија. Илустрације, при-
ређивач Радомир Прелевић, главни и одговорни уредник издања.



рачунајући и двије загубљене лингвистичке монографије:
Кучи у Црној Гори и Племе Кучи – грађа за рјечник, значајне
за проучавање три лингвистичке дисциплине: историју језика,
дијалектологију и лексикологију.2.

Дучићево занимљиво остварено дјело може се ту-
мачити у оквирима ужих научних дисциплина као облика мо-
деловања стварности. Најважнија је, по нашем мишљењу,
генолошка подјела на двије обимне научне области. Прва од
њих обухвата друштвене (педагогију, андрагогију, економију,
социологију, право, политикологију, психологију, кому ни ко -
логију, информатику и библиотекарство), а друга хумани-
стичке науке (историографију, археологију, антропологију,
етнологију, лингвистику културологију, литературологију, му-
зикологију, теологију и географију).3

Малобројни историчари, етнолози, литературолози,
лингвисти и фолклористи, који су се озбиљније бавили ана-
лизом Дучићевог научног и умјетничког доприноса, могу се
подијелити у три групе, хронолошки посматрано: првој групи
припадају Јован Ердељановић, Андрија Лаиновић и Петар
Влаховић; другој групи Јован Чађеновић, Ненад Вуковић, Р.
В. Ивановић, Радомир Прелевић и Зорица Мрваљевић; а тре-
ћој Рајка Глушица, Милорад Јеврић, Јелена Башановић-Чечо-
вић и Данијела Радо јевић. Они су сагласни у томе да се
Дучићево дјело може подијелити у двије фазе стваралачке
_______________

2 Половином XX вијека рукописи су загубљени у Институту за српски језик
САНУ. Први рукопис је уписан у дјеловоднику Архива САНУ под редним бројем 214
и са сљедећим садржајем: (1) О Кучима III, (2) Језиковне особине и провинцијализми
из Куча (са опширним уводом о Кучима), (3) Једно објашњење сакупљача оловком
и још осам листића речи концепта (укупно 202 рук.стр.). Други рукопис је уписан у
дјеловоднику Архива под редним бројем 239 и садржи 364 полутабака. Судећи по
лингвистичком интересовању и образовању, Дучић се може поредити с познатим
лингвистом с почетка вијека др Михаилом Вукчевићем. Упутно је видјети Рјечник
Куча (САНУ, Београд, 2013, стр. 461, са 12000 лексичких јединица), који су урадили
Драгољуб Петровић са сарадницима (М. Зелић и Ј. Катустина).

3 Подјелу на друштвене и хуманистичке науке преузели смо из Приручника
Фраскати (20 15). О томе смо опширније писали у студији „Наука и умјетност као
облици моделовања стварности (прилог филозофији науке) “објављеној у нашој
књизи Књижевно обликовање стварности (Институт за српску културу, Лепосавић,
2003, стр. 173–194).
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метаморфозе: прву(1894–1904) и другу (1904–1918). Они су,
такође, сагласни у мишљењу да је Дучић, као аутодидакт,
изабрао четири врсте „учитеља енергије”, чиме је писац суд-
бински одредио и свој животни и свој стваралачки пут: 

а) Први избор „учитеља енергије” обухвата: усмено на-
родно старалаштво, потом сакупљачко и оригинално дјело
Вука Стефановића Караџића, као и непревазиђено дјело
Петра Другог Петровића Његоша.

б) Други избор чине четворица чувених стваралаца,
прегалаца и мислилаца: Павле А. Ровински, Јован Цвијић,
Марко Миљанов Поповић и Јован Ердељановић. Када су у
питању утицаји, дотицаји и подстицаји, пресудни су они које
и сам Дучић експлицитно спомиње. Черногория, П.А. Ровин-
ског (томъ II, часть 1, 1897 и томъ II, часть 2, 1901); Племе
Кучи у народној причи и пјесми М.М. Поповића (Београд,1904)
и Кучи  – племе у Црној Гори (етнолошка студија) Ј. Ерде-
љановића (Београд, 1906), на које се и садржајно и фор-
мално ослања Дучићева етнолошка монографија —Живот и
обичаји племена Куча (Београд,1931).

в) О трећем избору „учитеља енергије” може се само
условно говорити, с обзиром на то да је Ердељановић своја
вишегодишња етнолошка искуства и сазнања стицао по Ев-
ропи (у Бечу, Берлину, Лајпцигу и Прагу, 1902–1905) и несе-
бично их преносио на свог ученика и сарадника С. Дучића. У
том смислу чини нам се најважнијим утицај Прашке етно-
лошке школе, најрепрезентативније школе те врсте у Европи.
Ердељановић је 1906. године монографијом о Кучима докто-
рирао у Прагу пред Комисијом у чијем су саставу били: Лубор
Нидерле, Јиржи Поливка и Tомас Масарик, који су Ердеља-
новићу додијелили титулу „доктора наука из етнологије, са
археологијом и словенском филологијом”.4
_______________

4 За афирмацију Дучићевог стваралаштва у наше вријеме најзаслужнији је
етнолог Петар Влаховић. Видјети његове поговоре Ердељановићевим књигама —
Кучи. Пипери. Братоножићи. Аутобиографија, (Подгорица, 1997) — „Црногорска пле-
мена у дјелима Јована Ердељановића” (стр. 627–635) и Стара Црна Гора — Етно-
лошка прошлост и формирање црногорских племена. Етнолошко сродство
Црногораца и Бокеља (Подгорица, 1997) — „Етничка прошлост и етнички процеси 
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г) О четвртом, хипотетичном избору „учитеља енергије”
нема довољно ни писаних свједочанстава ни усмених
свједочења. Нашу претпоставку, засновану на претходним
истраживањима, чини одрживом то што се Дучић сусретао са
чувеним европским научницима: Павлом А. Ровинским, Вал-
тазаром Богишићем и Љубомиром Ковачевићем, са којима је
комуницирао Марко Миљанов, а и Дучић као његов секретар
(одређено вријеме).5

Други, знатно ужи круг расправе о обухваћеној тема-
тици, про бле матици и апоретици требало би посветити неким
од средишњих премиса расправе о односу науке и умјетности
(1), односу усмене и писане књижевности (2), односу продук-
ционог и рецептивног модела (3) и праћењу лепезе научног,
сакупљачког и оригиналног текста (4). Када је у питању кул-
туролошки план расправе о Дучићевом цјелокупном дјелу, у
први план избија однос двају културних модела: Истока (као
аморфне цивилизације) и Запада (као кристалне цивилиза-
ције), будући да је интерференција двају културних модела
највидније испољена у културама балканских народа, а ло-
гично када је у питању црногорски модел културе, који култу-
ролози дефинишу још и као однос патријархалног и
грађанског модела, а Ф. Бродел као „котао народа”. 

_______________
4 старе Црне Горе и Боке у научном дјелу Јована Ердељановића”

(стр.1037–1049). Занимљив је, мада и недозвољено кратак Влаховићев
„Поговор” фототипском издању Дучићеве монографије о Кучима (ЦИД, Под-
горица, 2004, стр. 557–558), али су зато драгоцјена још два Влаховићева
прилога — академска бесједа — „Етнос у етнологији и антропологији” (Под-
горица, 1992) и „Етнолошко проучавање Црне Горе” (Подгорица, 1996).

5 О Богишићевом доприносу фолклористици писали смо опширно
и систематично у студији „Богишићев допринос сакупљању, проучавању и
објављивању најстаријих народних пјесама (с посебним освртом на бугар-
штице)“, објављенo у збoрнику радова Општи имовински законик за Кња-
жевину Црну Гору (ЦАНУ, Подгорица, 2018, стр.115–135). О доприносу
Ровинског његошологији писали смо у монографији Његош. Његошологија.
Његошолози (ЦАНУ, Подгорица, 2017), а о Љ. Ковачевићу у монографији
Поетика и етика Марка Миљанова (Подгорица, 2019, у штампи). Влаховић
за Ердељановићеве изворе убраја дјела: Баховена, Мак Ленона, Моргана,
Ковалевског, Русоа, Волтера и Хердера.
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Уколико пожелимо да Дучићево дјело инкорпорирамо у
контекст савремене научне продукције, напримјеренији по-
ступак представљаће упоређивање са дјелима сродне про-
венијенције, с обзиром на истовјетан предмет научних
интересовања појединих аутора: М. Рашовића — Племе Кучи
— етнографско-историјски преглед (Београд, 1963), Р. Ива-
новића — Племе Кучи — родослов Дрекаловића (Београд,
1978), Р. В. Петровића — Племе Кучи, 1684–1796.(Београд,
1981), Б. Милића Криводољанина — Кучи у Црној Гори, ет-
нолошко-историјска разматрања према Црној Гори и херце-
говачко-брдским племенима (1416–1918), Београд, 1994, М.
Јокановића — Племе Кучи, етничка историја (Београд,
1995), М. Маровића — Сага о Кучима (I–II), Подгорица, 2000,
П. Р. Петровића — Поријекло Куча-Дрекаловића (Према мле-
тачким анализама и доку ментима) — Историографска рас-
права (I), Подгорица, 2016 и Поријекло Куча-Дрекаловића
(Преци Кастриоти и Масареци) — Историографска истра-
живања (II), Подгорица, 2016, и низ других. Сâм Дучић екс-
плицитно спомиње дјела Ровинског, Ердељановића и Ј.
Томића — Црна Гора за Морејског рата (Београд, 1906). 

Сâмо по себи се разумије да најуже интелектуално,
креативно и интуитивно сродство постоји између Ердељано-
вићевих и Дучићевих етнолошких монографија. Судећи по
примијењеној методологији, као и по односу парадигматских
и синтагматских оса, оба аутора припадају „београдско- етно-
лошко-историјској школи”, као што с правом тврди П. Влахо-
вић. На ту истину указује и низ побочних али релевантних
чиње ница. Српска краљевска академија је почетком XX
вијека започела остваривање значајног истраживачког
пројекта — Насеље и порекло становништва српских зе-
маља, којим је од 1902. године руководио Јован Цвијић, а пре-
тходило је благовремено објављено „Упутство за испитивање
народа и народног живота”.

Поштовање основних циљева и метода које су препо-
ручивали „Пројекат” и „Упутство”, може се узети као conditio
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sine qua non, поперовским језиком речено као „залеђина ра-
зумијевања”. Посебном снагом то поштовање се очитује при-
ликом убицирања главног циља или система циљева
етнолошких монографија које карактерише „сродство по из-
бору”: 

— У „Предговору” монографији о Кучима Марко Миља-
нов пише: „Знајући да о Кучима нема историје, почео сам од
тога бјележит по народнијех доказа, по којијема се може до-
знат права истина. Тако су постали Племе Кучи у народној
причи и пјесми и ја под старост књижевник” (Књ. I, 1989, стр.
49).

— У  већ цитираном поговору Петар Влаховић је ос-
новни монографов циљ дефинисао овако: „На тај начин сту-
дијом о Кучима, Ердељановић је дао уочљив прилог не само
развоју етнолошке науке него и пионирски допринос биофи-
зичкој антропологији и њеном развоју у нашој средини.” (Књ.I,
1997, стр. 629).

— У „Предговору” својој монографији, написаном у Под-
горици 1911, Дучић је, одмах на почетку забиљежио: „Овим
радом о животу, обичајима и вјеровању Куча, гдје је станов-
ништво различитијех закона, обухваћен је живот свеколиког
становништва. А то ће бити од користи нашој науци, која је
засад оскудна с литерарним радовима ове врсте, а особито
онијема који се баве о Арбанасима, о којима се и у осталом
просвећеном свијету мало зна” (издање 2004, стр. XV), пре-
ћутавши податак о Поповићевој етнолошко-књижевној рас-
прави Живот и обичаји Арбанаса, коју је зналачки приредио
Љ. Ковачевић (Београд, 1907, стр.380).

Занимљиво је споменути податак да се Ердељановић
јавља у двострукој улози, с обзиром на то да је у изради Дучи-
ћеве монографије о Кучима учествовао од априорне замисли
(при сусрету са Дучићем, 1904) па све до апостериорне фазе,
када је (уз знатну помоћ Миленка Филиповића) издао ову мо-

202 Радомир В. Ивановић



нографију (у Београду, 1931). Ердељановић би се, условно
дабоме, могао прогласити коаутором Дучићеве монографије,
за коју је дописао уводни дио: „I Неколико ријечи о предјелу и
о становништву племена Куча” (стр.3–5). Осим тога, Ердеља-
новић је избором методологије и систематизацијом грађе учи-
нио највише што је могао у покушају одбране Дучићеве
научне индивидуалности (слично покушају Љ. Ковачевића са
Поповићевом монографијом о Кучима). У том погледу лако
се могу правдати и бројне сродности и бројне разнородности
Ердељановићеве и Дучићеве етнолошке монографије: 

— Осим „Увода”, „Додатка” и „Прегледа”, Ердељановић
је своје дјело подијелио у девет римским бројевима означе-
них цјелина: 

I Племенска област, II Насеља, III Старине и кучка про-
шлост, IV Порекло племена Куча, V Телесне особине, VI
Друштво, VII Привредне прилике, VIII Материјална култура и
IX Из духовне културе (укупно 334 стр.).

— Осим уводних страница („Од уредника” и „Од писца”)
и „Регистара”, Дучић је (у сарадњи са Ердељановићем) по-
дијелио своје двоструко обимније етнолошко дјело не само
на знатно  већи број цјелина (I–XII), него и знатно већи број
ужих одредница (у Ердељановићевој књизи их има 10, а у
Дучићевој 72): I Неколико ријечи о предјелу и становништву
племена Куча, II Привреда, III Кућа и покућство, IV Ношња, V
Храна, VI Друштвени живот, VII Обичаји, VIII Празновјерице,
врачање, гатање и бајање, IX Забаве, X Главније душевне
особине народне, XI Тјелесне особине и XII Народна меди-
цина (свега 580 стр.). Највећи број међусобних сродности и
разнородности може се доказати прецизно изведеном анали-
зом конструкционе и композиционе схеме појединачне моно-
графије.

Посматрано са методолошког становишта, постаје очи-
гледно да је Ердељановић свим аналитичким способностима
тежио ка интензивном, а Дучић ка екстензивном опису. Дучић
је, очигледно, располагао са много више времена, а користио
је разноврсније изворе од Ердељановића, јер је живио и
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радио у ареалу истраживања, те је схватљиво што му је
највећи број описаних обичаја, предања и вјеровања био по-
знат и прије истраживања. Стога је Дучић, попут Марка Ми-
љанова, своја етнолошка дјела више конципирао као „грађу”,
користећи истовремено субјективна и интерсубјективна иску-
ства и сазнања. На крају, потребно је закључити да је Ерде-
љановићу више стало до „логоса науке”, а Дучићу до „логоса
умјетности”, јер је посједовао посебно развијен дар имагина-
ције, а увелико је користио и дарове колективне имагинације
(који је преузимао непосредно — из усмене предаје). 

Дучић је, несумњиво, својом етнолошком монографијом
елаборирао много више асоцијативних и догађајних низова,
тако да се неминовно о његовој монографији мора говорити
као хетерономној научној и умјетничкој форми, на што на-
рочитом снагом указује анализа односа продукционог и ре-
цептивног модела. О томе ће доцније бити више ријечи, али
је неопходно још једном споменути злехуду судбину дучићс-
ког боника, патника, ратника и ствараоца који није доживио
одговарајућу рецепцију ни признања готово читав вијек по-
слије смрти (1918–2018), све до појаве Сабраних дјела у шест
томова (2018–2020) у којој је и текстуално и критично указано
на значај Дучићеве полиграфије. Као крунски примјер немара
савременика и наследника, осим часних изузетака, на илу-
стративан начин указује књижевно-историјска монографија
Трифуна Ђукића — Преглед књижевног рада Црне Горе од
Владике Василија до 1918. године („Народна књига”, Цетиње
1951) у којој име Стевана Дучића није поменуто ни један
једини пут.6
_______________

6 За нашу анализу занимљива је завршна глава Ђукићеве монографије „Књи-
жевни рад на почетку XX вијека” (стр.332–346), у којој је аутор најприје успутно по-
менуо петнаестак стваралаца, махом белетриста (Новицу Николића, Чедомира
Павића, Димитрија Јевтовића, Љубомира Булатовића, Радомира Кривокапића,
Мићуна Павићевића, Милутина Тошића, Радована Перовића, Сава Вулетића, Сима
Шобајића, Риста Чупића, Илију Златичанина, Луку Јововића и Пера Шоћа), а затим
неколико научника и критичара из тог периода (Лазара Томановића, Лазара Перо-
вића, Андрију Јовићевића и Николу Шкеровића). Ђукићу су била при руци сва Дучи-
ћева рукописна дјела и објављена етнолошка истраживања о Кучима (из 1931), али
их он није користио.
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Апологија истраживачком, 
сакупљачком и коауторском раду

1.

О потпуној побједи Вукових културних, књижевних и
језичних реформи рјечито свједочи четворотомни избор
Српских народних пјесама (у Бечу, I — 1841, II — 1845, III —
1846, IV — 1862), који је новој генерацији сакупљача усменог
народног стваралаштва служио као непревазиђени узор и
извор. Оне јужнословенске области у које Вук лично није сти-
гао, истражили су његови истомишљеници и следбеници
(„вучићи”), од којих овом приликом издвајамо најприје Валта-
зара Богишића са издањем Народних пјесама из старијих,
највише приморских записа, књ. I (Београд, 1878), а потом и
Герхарда Геземана са издањем Ерлангенског рукописа ста-
рих српскохрватских песама (Сремски Карловци, 1925). У
црногорској фолклористици нарочито се издвајају Марко Ми-
љанов Поповић књигом Племе Кучи у народној причи и
пјесми (Београд 1904, 37 пјесама) и Стеван Дучић књигама
—Јуначке народне пјесме племена Куча у Кр. Црној Гори (при-
премљене за штампу 1911, 67 пјесама), Јуначке народне
пјесме из Црне Горе, Брда и Херцеговине (припремљене за
штампу 1911, 34 пјесме), више лирских, лирско-епских и еп-
ских пјесама, пословица и других предајних облика, објавље-
них у етнолошкој монографији —Живот и обичаји племена
Куча (Београд, 1931) и, на крају, репрезентативни избор —
Разне народне приповјетке (припремљене за штампу 1911,
објављене 2018).7 Осим Вуковог сакупљачког рада, Дучићу-
_____________

7 Јуначке народне пјесме из племена Куча у Кр. Црној Гори први пут је издао
„Унирекс”, Подгорица, 2008, стр. 575, приредили Ј. Чађеновић и Д. Вулевић. Пред-
говор: „Метеорска појава Стевана Дучића — три вијека народне епске поезије пле-
мена Куча”, написао је Ј. Чађеновић, а поговор Д. Вулевић (стр. 565).
Јуначке народне пјесме из Црне Горе, Брда и Херцеговине први пут је издао Фонд
за развој Куча „Марко Миљанов”, Подгорица, 2017, стр. 388. „Предговор” је написала
и књигу приредила Р. Глушица (стр.5–28), као и „Поговор” (стр.369–373).
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у чијој је изради и сам учествовао, и Ердељановићева моно-
истраживачу су као примарни извори служиле Поповићева
књига Племе Кучи у народној причи и пјесми (Београд, 1904), 
графија Кучи — племе у Црној Гори (етнолошка студија), Бео-
град, 1906. У кратком предговору „Читаоцу”, писаном на Ме-
дуну  2. августа 1893, Поповић је забиљежио: „А и ово ме
побуди на ову работу, кад ми рекоше да је Вуко Караџић го-
ворио и да се жалио што није мога доћ у Куче да препише на-
родне пјесме кад је преписива пјесме брцке и црногорске, па
сам мислио: што и’ ја не би’ скупио, а знам и’ још од кад сам
зборит почео; а коју не би’ зна; казаће ми који знају; како је и
било” (књига I, стр. 49). При  томе мислимо на Поповићеву
збирку од преко 300 епских народних пјесама која је под чуд-
ним околностима изгорела у дому Јована Сундечића, а о којој
је писао др Михаило Вукчевић.

У кратком „Предговору” првој књизи — Јуначке народне
пјесме брдског племена Куча у Кр. Црној Гори (стр. 31–32),
писаном у Подгорици, 15.августа 1910, Дучић саопштава неке
од циљева које овим сакупљачким радом жели да оствари, у
потпуности сагласан са становиштима М.М. Поповића:

„Уз градиво које сам за проучавање племена Куча
обрадијо, у четири почетне књиге, пружам и ову
књигу народнијех пјесама од 67 на броју; од којих
је скоро трећину у другачијем облику приказао по-
којни војвода Марко Миљанов у свој рад ‘Племе
Кучи у народној причи и пјесми’. Дакле, овом збир-
ком обухваћене пјесме нијесу ничим повријеђене,
већ преписане онако како сам их од појединијех 

______________
7 Разне народне приповијетке први пут су издате у Подгорици, Фонд „Марко

Миљанов”, 2018, стр.300. Приредио и предговор „Наративни дар Стевана Дучића”
написао је Н. Вуковић (стр. 9–19).

О другој књизи написали смо приказ „Значај историјске, културне и умјет-
ничке баштине” (Прилог тумачењу односа наративне и скриптивне културе, страна
6, у штампи), а о трећој такође приказ „Вриједности остају, осредњости нестају” (у
почаст Стевану Дучићу, а поводом стогодишњице смрти, 1918–2018), стр. 5, у
штампи.
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народних гуслара чуо. Особито сам имао на уму
да пјесме ове буду чисто народнијем језиком ис-
писане, јер ми је пало у око да у пјесмама војво-
дине збирке има пуно књижевних ријечи, које у
Кучима само пођекад изговарају (и то од скоро)
људи на које има књижевни језик утицаја. Непо-
знате пак ријечи у пјесмама ове збирке нијесам у
истој објашњавао из разлога што сам о језико-
словним особинама и провинцијализмима српског
језика у Куча написао посебан рад именом:
„Језичне особине и провинцијализми у Куча”, а тај
рад уједно чини V-ту књигу „Опште грађе за испи-
тивање брдскога племена Куча у Кр. Црној Гори”
(стр. 31).8

Најважније Дучићево стваралачко опредјељење пред-
ставља залагање за чистоту народног језика („чистијем на-
роднијем језиком”), што значи да се сакупљач залаже за
природни (говорни), а не за књижевни (нормирани језик). Он
је настојао да народне пјесме до корисника (слушалаца и чи-
талаца)  доспију у што аутентичнијем облику — тј. „без икак-
вог доћеривања у оној форми и облику како се у народу
пјевају, а то је од историјске важности за бољу оцјену пле-
менскијех догађаја из раније прошлости, о којима је интере-
сантно сачувати спомена”.9 Међутим, Дучићева основна
лингвистичка опредјељења, на начин на који су формули-
сана, захтијевају додатни коментар. О томе рјечито свједочи 
______________

8 Будући да показује изванредан смисао за варијанте, Дучић је у првом из-
бору народних пјесама исписао знатан број ауторских коментара, посебно значајних
за расправу о односу изворнице и изведенице.

9 У додатку „Предговору”, који је дописан 1913, Дучић је обећао: „Списак
пјевача од којих сам поједине пјесме моје збирке преписао, готов сам додати на крају
збирке, као што сам то усмено Бјелановићу казао” (стр. 33). Основни циљ сакупљача
је да представи „поетски дар онога народа из којега су исте пјесме поникле”. Заним-
љиво је, такође, његово запажање да су арбанашке пјесме историјски поузданије од
кучких, јер те пјесме по правилу састављају другоселци, а често и другоплеменици
и то је разлог знатног повећања објективности приступа елабориране тематике и
мотивике (стр. 423).
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реторика наслова свих 54 у избору уврштене пјесме, које,
очито нијесу давали гуслари, него их је овом приликом, као
припадник скриптивне културе, сâм давао, указујући како у
посљедњим годинама XIX и првим годинама XX вијека скрип-
тивна култура увелико потискује наративну, у истој мјери у
којој грађански модел потискује патријархални модел културе
у Црној Гори. 

Стога у сваком од 54 наслова заступљених пјесама са-
купљач инсистира на историјском догађају, времену, мјесту и
учесницима догађаја, те се без потешкоћа могу регистровати
четири нивоа до којих је Дучићу првенствено стало као истра-
живачу, сакупљачу и редактору пјесме (сâмим тим што је сла-
бије варијанте потискивао у други план): 

— Први ниво се односи на истинитост историјског до-
гађаја, који је захваљујући поезији, током времена, опстао у
колективном памћењу. 

— Други ниво се односи на убицирање, како поетике
времена, тако и поетике простора, од прве пјесме „Бој Куча и
Турака на Хотска Корита око 1570. године” (стр. 37–49) до по-
следње „Бој на Ћемовско поље и освајање Диноше, 1877. го-
дине” (стр. 548–559).

— Трећи ниво се односи на процес „осадашњења до-
гађаја”, тачним описом појединих топонима, оронима и хид-
ронима, потом пажљивим избором епских јунака, учесника
догађаја, што је представљало велику тешкоћу због недоста-
така писаних докумената.

— Четврти ниво односи се на процес формалног усавр-
шавања заступљене пјесме, од којег зависи избор  варијаната
(ради се о познатом односу изворнице и изведнице, којим се
бави теорија верзија), јер аутентична је само она пјесма која
истовремено задовољава и историјску и умјетничку истину,
по мишљењу С. Дучића.

Несумњиво, Дучић посједује истанчан естетски укус,
што се види по избору најрепрезентативнијих пјесама првог
избора: (1) Бој Куча и Турака на Хотска Корита, 1570. године
(стр.  37–49), (2) Погибија и освета војводе Дрекала, око 1575.

208 Радомир В. Ивановић



године (стр. 50–62), (6) Славна побједа Куча над Турцима у
Орљево, 1688. године (стр. 90–102), (12) Плијен Кучке стоке
и погибија пастира у Врбицу и Бој Куча са Подгоричким Тур-
цима у Крш Соколов на врх Дољана, 1739. године (стр.103–
173), (20) Похара Куча од везира Мехмеда, године 1774. (стр.
231–242), (21) Ударац на кулу Брунчевића у Диношу и бој с
војском паше Соколовића, око 1781. године (стр. 243–251) и
(51) Славна побједа над Турцима у Фундини или тзв. „Вељи
бој”, августа 1876. године  (стр. 515–529). Први избор садржи
двије антологијске пјесме, подједнако репрезентативне и ујед-
начене у свим сегментима текста: (11) Одаверди пашин уда-
рац на Куче, 1738 године (стр. 144–162) и (48) Убиство
Јусуфбега Крнића и погибија Пера Поповића у Подгорицу, го-
дине 1874 (стр. 480–492).10

Пјесма „Одаверди пашин ударац на Куче, 1738. године”
заснована је на ријетко сретаној композиционој и конструк-
ционој схеми. Она је веома инвентивно и прецизно сегменти-
рана у шест цјелина, од којих су чак три посвећене разговору
Виле и Осман-аге Анифића, као главних епских субјеката,
тачније речено као главних наратора. Новину представља то
што је у првом сегменту радња саопштена у предрадњи, да
би се разговор о радњи наставио у наредним сегментима,
али из знатно другачијих „тачака гледишта” осталих епских
субјеката: у другом сегменту (стихови 127–182) садржи опис
турског освајања Куча; у трећем сегменту (стихови 183–232)
описује почетак битке Турака, с једне, и Куча и Братоножића,
с друге стране; у петом сегменту (стихови 258–486) описује
Бушатлијин поход на Куче, у шестом сегменту (стихови 525–
617) описује драматичну опсаду Куле Рашовића и коначну
побједу хришћана над Турцима. Није на одмет напоменути да
је Дучић, свјесно и вољно, за крај првог избора циклуса 
_____________

10 Занимљиво је споменути да је Симо Костов Ивановић у два маха објавио
драму у пет слика — Перо Поповић и Јусуф Бег. Први пут у Београду (1930), а други
пут у Новом Саду (2003, стр. 68). Драма у десетерцима играна је у поратном и рат-
ном времену у аматерским позориштима Метохије, Куча и Војводине. Друго издање
уредио је Иван Слободанов Ивановић, пишчев праунук.
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пјесама оставио оне у којима је један од побједника у црно-
горско-турским сукобима — прослављени ратник војвода
Марко Миљанов (њему су дјелимично посвећене пјесме озна-
чене бројевима: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54).11 Војво-
дина улога је чешће спомињана него описивана у
појединостима, што је довело до осиромашења новонастале
епске пјесме, у којој је често више историје него поезије.
Највише естетске домете садржи пјесма број 12 „Плијен Кучке
стоке и погибија пастира у Врбицу и бој Куча са подгоричким
Турцима у Крш Соколов на врх Дољана, 1739. године”, у којој
је саопштен велики број будућих збивања кроз сан као и кроз
тумачење сна, које по правилу иде одмах иза сна.12

Други избор јуначких народних пјесама Дучић је оства-
рио преузимањем најбољих пјесама из туђих збирки, које је
врло савјесно набројао (пјесама има 34, од чега су епске 33,
а само је једна тужбалица). Неке од њих су антологијске, не
само због умијећа елаборирања тематике и мотивике него и
због очевидне даровитости њихових записивача или аутора.
Стичемо утисак да се у другом избору чешће сусријећемо са
индивидуалном него са колективном имагинацијом, и то је
најзначајнија разлика између два анализирана избора.
Наиме, временом је Дучић пооштравао критеријуме естетског
вредновања и превредновања, тако да се у другом избору све
чешће сријећу или антологијске пјесме in extenso или анто-
логијски пасажи у њима. Мјерене строгим естетским мјери-
лима, све заступљене пјесме могу се подијелити у три
цјелине: _____________

11 Најсадржајнији је разговор два епска субјекта, од којих вила представља
пишчев alter ego, објављен у стиховима 1–126. Вила се, по устаљеној пракси у еп-
ском народном стваралаштву, јавља као „свезнајући наратор”, што Осман-агу, као
другог саговорника, не правда за грешке које чини или ће их, заједно са другим Тур-
цима, ускоро учинити, све до коначне турске погибије и изгуба.

12 Када су у питању ониричке представе (сан и тумачење сна као „стајаћа
мјеста”), ненадмашни су стихови пјесме број 17, чији је аутор Лука Томов Поповић: 

„Пошље тога млого не трајало,
Ал’ искочи од запада сунце,
Поред сунца крвава Даница,
Размакле се крајевима звјезде,
Свјетлост им се с крвју смијешала,
Те је наше Куче огријала” (стр.86–92).
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а) најуспјелије међу њима (којих има релативно много — 11),
б) пјесме које задовољавају строге стандарде епске

пројекције свијета (њих има још више, укупно 16), 
в) пјесме у којима се осјећа стваралачка осјека, те их је

требало или дорадити или изоставити (има их само 6).
Највиши естетски допринос аутори су досегли у следе-

ћим пјесмама: „Ударац бану Маријану у Рудине никшићске”
(аутор је Јевто Жугић, стихова 262), „Погибија и освета браће
Пециреп Лазарева” (исти аутор, стихова 540), „Погибија
Смаил-аге Ченгића у Дробњацима” (исти аутор, ст. 816), „На-
рицаљка за разновременим погибаоцима црничког села Ка-
руча” (аутор је Мило Новаков Бошковић, ст. 117). Само за
нијансу заостају за њима пјесме: „Истрага Матељевића” (аутор
је Јован Јанковић из Соко Бање, ст. 276), „Ударац Турака на
Црницу (из времена Шћепана Малог)”, 1768, непотписани пре-
пис из збирке Петра Михаљевића, ст. 388, „Погибија паше Се-
лимовића у Језера Дробњачка” (аутор Ј. Жугић, ст. 543) и
„Погибија Амета Баука” (аутор је Ђоко М. Радуновић из Куча,
ст. 268). Такође су за нијансу слабије још три репрезентативне
епске пјесме: „Погибија медунског аге Асан капетана (неђе око
1680. Године,  стихова 406), „Погибија аге од Медуна” (аутор је
Алекса Раковић, брат Стеванов, ст. 689) и „Освета браће Иво-
вића” (аутор је кап. М. Михаљевић, ст. 186).

У другом избору епских пјесама, с обзиром на то да се
ради о преписима, Дучић је посебну пажњу посветио аутор-
ству, односно високој литерарности која пјесми обезбјеђује
трајност у будућем времену, по редосљеду Дучићевом,
најприје је пажња била посвећена документарном слоју
пјесме и релативно дугом распону: од 1680. до 1860. године.
У том погледу за фолклористе су посебно значајне пјесме
које је Дучић преузео од сакупљача и стваралаца муслиман-
ске вјере (Дучић их је назвао мухамеданцима). Свијет епских
збивања, слика и представа познат из српских народних
пјесама, коначно добија „контрасну перспективу” (као сарт-
ровски схваћена „обрнута пирамида”), јер сада Турци
побјеђују у међусобним биткама и мегданима, а њихови пред-
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ставници чине „чуда од јунаштва”, вођени „светом епском пре-
нагљеношћу”, како је записао Крлежа. Такве су пјесме број:
7, 13, 16 и 19, које је Дучић преузео од Находа Рамова Ме-
кића, а које су тематски везане за Никшић, Грахово, Колашин
и Морачу.  Дучић не само што показује крајњу толеранцију за
„обрнуту перспективу”, него као да истиче истинско уживање
у оствареним естетским дометима. На тај начин је још једном
демонстрирао глобално креативно опредјељење — да урав-
нотежи, колико је могуће, удио историје и поезије, прецизније
речено садржине и форме. Уједно, Дучић употребом конт-
растне естетике и контрастне поетике жели да укаже на
„пунину бића”, захваљујући којој се сви описани догађаји могу
са сигурношћу сачувати од заборава.

2.

Научници који се баве психологијом стваралаштва и
књижевни теоретичари тврде да у опусу сваког значајног на-
учника и умјетника постоји једно дјело које представља „ма-
тичну ћелију” или „књигу-матицу”. У таква дјела књижевни
историчари убрајају Балканску царицу Н. I Петровића Ње-
гоша, Племе Кучи у народној причи и пјесми, М.М. Поповића,
Живот и обичаји племена Куча, С. Дучића, а у наше вријеме
Корене, Д. Ћосића и Лелејску гору М. Лалића. „Књиге-ма-
тице”, по правилу, и сâми писци сматрају најуспјешнијим
својим дјелима, јер она служе или као етимон или као орган-
ска веза са осталим научним и умјетничким продуктима, било
да је ријеч о контексту националне, било о контексту надна-
ционалне књижевности13.

Судећи по реторици наслова Живот и обичаји племена
Куча (1911), Дучић је истовремено настојао да уочи, уобличи
______________

13 Сличан је случај и са Љубишом коме смо недавно посветили монографију
Казалице Стефана Митрова Љубише (ЦАНУ, Подгорица, 2018),a претходно смо
објавили монографију Дар и надахнуће (Књижевно дјело Николе Првог Петровића
Његоша),(КПЗ, Подгорица — „Обод”, Подгорица — Цетиње, 1997), монографију Пое-
тика и етика Марка Миљанова (у штампи, Подгорица, 2019).
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и представи што више разнородних манифестација како ма- 
теријалне тако и духовне културе. У IX цјелини „Забаве (игре,
пјесме, загонетке, народне изреке и разне приче и басне)“
стр. 341–465, он је инкорпорирао чисто литерарне и фолк-
лорне жанрове и на тај начин наговијестио интензивно саку-
пљање епских пјесама, народних приповједака, пословица,
загонетки и басни, при чему мислимо за доцније настао избор
Разне народне приповијетке (1911). Пошто је набројао
најважније игре, указујући на њихов значај у свакодневном
животу, Дучић прелази на ужи одјељак цјелине, назван „Сјед-
ници и сједничарске игре”, у којем је саопштио на десетине
познатих, мање познатих и непознатих пјесама које у варијан-
тама играју до наших дана (најљепша међу њима је уводна
/„Сви дилбери, ал’ мојега нема”/).

С обзиром на положај Куча на Балканском полуострву,
за њих је од пресудног значаја била линија Сарајево — Под-
горица — Скопље — Солун, која је богата лирским пјесмама
разноврсног поријекла и мелодија, што је нарочито долазило
до изражаја приликом вокално-инструменталног извођења.
На примјер, лирске пјесме се, по мјесту извођења, могу по-
дијелити на двије групе: урбане /„Ој Ђевојко не  много лијепа”/
и руралне /„Кићено небо звјездано”/. Неке од њих грађене су
на тзв. словенској антитези /„Али грми, ал’ се земја тресе”/,
неке су посвећене ангелологији /„Бог оправи три лака ан-
ђела”/, неке су веома старе по времену настанка /„Вила се
лоза винова”/, неке су свадбене  /„О делијо Ђурђелија”/, неке
су анималистичке /„Ја посија гра’ и боб”/, неке су играорне
(пјевају се у колу) — /„Ко ј’ за коло ајд’ у коло!”/, неке су кос-
молошке или митолошке /„Жeнило се горко сунце”/ итд.

На страницама 379–415, Дучић је арапским бројевима
обиљежио 51 лирску и лирско-епску пјесму, те читав саку-
пљачки поетски опус заслужује посебну студију. На страни-
цама 416–423, у ужем одјељку „Свирка и пјесме уз гусле”,
саопштена је позната епска пјесма која представља етимон
многих других, сродних епских пјесама /„Све у име Бога ве-
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ликога”/, састављена од 178 стихова, у којој њен стожер чине
стихови: 

„Није љепча цитра ни музика
Од гусала и српског пјевача
Најљепшега српског разговора (подвукао Р. В. И.) 
Што помињу име јунацима,
Што за своју гину домовину,
За крс’ часни и вјеру ришћанску”

(стихови 149–154).

Наведени цитат указује на важност два топоса патријар-
халне културе: „јуначки сједник”, односно „народни разговор”
или још тачније „јуначки разговор” и „пјесма у колу” (стара
кола и нова кола о којима су занимљиво писали Живко Ђур-
ковић и Јован Деретић).14 На значај преношења умјетничке
баштине усменим путем указује Дучић следећим инсертом:
„Колико су гусле у Куча уважаване, довољно казује то што се
гуслару, чим прихвати гусле, бирало најугледније мјесто. Кад
су гусле почињале ‘ударати’ цио жагор сједника занијеми, све
младе жене чим гуслар загуди устану да подворе, а на
свршетку пјесме љубе гуслареву руку” (стр. 417).15 Осим еп-
ских пјесама врхунац рационалног и емоционалног, субјек-
тивног и интерсубјективног доживљаја представљале су још
бесједе (особито здравице), приповиједање прича и казивање
народних пословица, загонетки, бајки и басни.
_____________

14 Живко Ђурковић у расправи Чојство и анегдоте (1981), а Деретић у познатој
Историји српске књижевности (2002). Традиција усменог, а касније и писменог пре-
ношења највиши облик демонстрирања је на сједницама, у разговорима и у колу. О
томе смо писали опширније у приређеној књизи — Нова кола (фототипско издање,
„Театар”, Нови Сад, 1997), за коју смо написали предговор „Поезија и историја” (Нова
кола Николе Првог Петровића Његоша), стр IX–XXXIX.

15 О начину рационалног и емотивног реаговања на гусле и сâми смо се
увјерили. У Брскуту, половином деведесетих година прошлог вијека, за вријеме одр-
жавања манифестације „Дани Марка Миљанова”, гуслар је зналачки гудио пјесму
Трифуна Ђукића о неодржаном мегдану Марка Миљанова и Јусуф-бега Крњића у
Подгорици. Током извођења пјесме, а нарочито у другој половини, велики број слу-
шалаца је плакао, не скривајући емоције. Међу њима су, у првом реду, били акаде-
мик Милосав Бабовић и књижевник Радивоје Лола Ђукић, Трифунов син.
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3.

Вукови непосредни утицаји, подстицаји и дотицаји на
укупно сакупљачко дјело С. Дучића лако се могу евиденти-
рати ако се упореде са двије књиге ове провенијенције — На-
родне српске пословице и друге различне – као и оне у обичај
узете ријечи (Цетиње, 1836), посвећене Његошу, и Српске
народне приповјетке (1853). Као литерарни жанр, пословице
представљају најстарији облик старе словенске књижевности
и дуге историје старословенског језика, на што указује збирка
— Причте, илити по простому пословице, темже сентен-
ције, илити реченија Јована Мушкатировића (1807) из које је
Вук преузео чак 1160 пословица. Међутим, његова генолошка
подјела неминовно захтијева додатни коментар и рјешење
појединих дилема.16

Послужимо се примјером. Веома чудно дјелује то што
Вук народне приповјетке није уврстио у предања, него их је
самостално издао 1853, сврстао у етнографску прозу, тако да
су постхумно сврстане у књигу — Живот и обичаји народа
српскога (1867). При томе их је, имајући у виду фантастичне
приповјетке, подијелио у три групе: 1. вјеровање у ствари које
нема, 2. постање, гдје које ствари и 3. јунаци и коњи њихови.17

Добро познавајући  Вукову и Даничићеву књигу пословица
(1871), Дучић је махом записивао само оне које се ређе чују 

_______________
16 У монографији о Љубиши (2018), одјељку „Кључар од језика” (стр. 251–

269), ми смо пословице уврстили у предајне облике, слиједећи Вукову књигу —
Живот и обичаји народа српског, недовршену у потпуности и постхумно објављену
1867. године. Вук је тим поводом (1833) благовремено записао: „Не само што се у
народним пословицама налази превелика мудрост и наука за људски живот на
овоме свијету, него оне показују и народни разум и карактер, а млоге ударају и у на-
родне обичаје”. Видјети књигу Владимира И. Даља — Пословицы руссsкого народа
(1884), као и Ларисе И. Раздобудко-Човић — „Љубишина бисерница” (Пословице и
мудре изреке у Љубишином дјелу, 2003), као и друго Вуково издање Српских народ-
них пословица (Беч, 1849), које садржи 6 379 пословица.

17 Познати хрватски фолклорист Маја Бошковић-Стули усвојила је међуна-
родну класификацију предања, предложену 1964. године: 

1. етиолошка и есхатолошка, 2. историјска и културно-историјска, 3. мито-
лошка (о натприродним бићима и силама), и 4. легенде и митови о боговима и хе-
ројима.
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и код Куча и код Арбанаса. На страницама 423–439 објавио
је 229 српских пословица. Потом је прешао на загонетке
(има их 26) и приче, које је груписао по циклусима: 1. Приче
о Настрадину, 2. Шогоњица, 3. Досјетљиви пастир, 4. Кака-
лец, његова жена и синови, 5. Берберова кћер, 6. Мудра
Гркиња, 7. Цар и орач, 8. Света баба учи људе грати и ткати.
Након тога је објавио још и седам басана.18

Сто и двије народне приповијетке, припремљене за
штампу 1911, а први пут објављене 2018. године (приређивач
је Ненад Вуковић), нијесу дијељене на циклусе, али се
извјесни сакупљачеви диобни критеријуми могу регистровати
на основу тематско-мотивске диобе. Најрепре зен та тив нији је
циклус прича о Насрадин хоџи, о коме је значајну књигу
објавио Иван Шоп (Насрадинове метаморфозе), а о коме је
Дучић сакупио 11 приповједака (од бр. 69 до бр. 79), којима
се и три деценије касније инспирисао Бранко Ћопић (у ци-
клусу „Насрадин-хоџа у Босни”; збирке Борци и бјегунци,
објављено је 12 проза, 1939). Фолклористима и теоретича-
рима књижевности Дучић је препустио дилему: хоће ли при-
мијенити шире схваћену подјелу на: легендне приче,
митолошке приче, библијске приче, левантинске приче, бајке,
басне и предајне облике, или ће примијенити ужу генолошку
подјелу на пет врста или жанрова: анегдоте (бр. 4, 7, 11, 12,
31, 34, 50, 83), кратке кратке приче (бр. 1, 3, 8, 19, 20, 22,
25, 53, 63, 85, 89), кратке приче (бр. 5, 10, 18, 47, 57, 62, 64,
70, 71, 78, 80, 90, 93), новеле (бр. 6, 29, 96) и приповјетке (66,
састављену од 9 одјељака и 79, састављену од 8 одјељака).19

Дучићево настојање да сакупи и објави стотинак народ-
них приповједака може се дјелимично тумачити утицајем који
су на њега имали С.М. Љубиша збирком фрагментарне игре
— Причања Вука Дојчевића (1878–1879) и М.М. Поповић
____________

18 На страни 501. Дучић тврди да је Марка Миљанова читању научио књаз
Никола, а писању Милан Костић Бачванин, надзорник свих црногорских школа и рек-
тор цетињске Богословије.

19 Нама се учинила занимљивом и тематско-мотивска подјела: 
1. библијска тематика (број 1, 24, 27, 28, 29, 30, 41, 102). 
2. приче о рају (бр. 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 и 79). 
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првијенцем Примјери чојства и јунаштва (1901). Љубиша је
легендарној, али не и историјској личности Вуку Дојчевићу по-
светио 37 проза, насловљених и завршених народним посло-
вицама, а Поповић — 71, плус есејистички интониран
завршетак, о чему смо писали у још необјављеној студији
„Свако причање има своје законе” (Компаративно проуча-
вање Причања Вука Дојчевића и Примјера чојства и
јунаштва), 2018. На Дучића су посредно могли утицати и
најпознатији црногорски паметари (Стеван Перков Вукотић,
Костадин Радов Радуловић, Иван Војинов Максимовић, о
којима се прича најприје преносила усменим путем, а тек
много доцније и писменим).

Тодор Стефановић Виловски је у биографији Стјепан
Митров Љубиша (Утисци и успомене), Котор, 1908, стр. 122,
као пишчев интимни пријатељ, свједочио о Љубишиној
намјери да објави најмање 100 прича. Приређивач Поповиће-
вих Примјера их је подијелио на 71, арапским бројевима од-
војених фрагментарних проза. Вукале Ђерковић је у
поновљеном билингвалном издању (на српском и руском
језику), Подгорица, 2018, сваки од 72 примјера насловио име-
ном епског јунака коме је намијењен. За нас је и даље инте-
ресантан број 100 са гледишта нумерологије (од Бокача до
Бећковића), с обзиром на то да је Х.Л. Борхес још тврдио да
сто не представља број него безброј (слично је и са бројком
хиљада, која осим нумеричке има и словну ознаку). О блис-
кости Вукових и Дучићевих опредјељења на више мјеста у  
_____________

3. приче о ђаволу (бр. 80, 81, 82, 83, 84 и 85)
4. приче о Насрадин-хоџи (бр. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 и 79)
5. приче о Ери (26) 
6. приче о брачним неверствима (бр. 2, 3, 5, 7, 10) 
7. приче о лажи и паралажи (бр. 18, 19, 20, 22, 49) 
8. хумористичке приче (бр. 21, 67) 
9. приче о домишљатости и сналажљивости (бр. 25, 42) 
10. приче о хоџи и џамији (бр. 36, 37, 38). 
11. приче о циганину и циганки (бр. 13, 14, 15, 16, 17, 56) 
12. бајке (бр. 61) 
13. басне (бр. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101) 
14. приче о кадији (бр. 62, 64, 65, 66) и
15. приче о чифутима (бр. 66, 67, 68).
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инструктивном предговору „Наративни дар Стевана Дучића”
(стр. 9–19), на занимљив начин пише приређивач Ненад Ву-
ковић.20

На Дучићеву рукописну збирку приповједака први је упо-
зорио читаоце историчар Андрија Лаиновић, који је у часо-
пису „Записи” (број 6) обавијестио јавност о потреби
штампања шест обимом невеликих књига народних при-
повједака које је сакупио Дучић и оставио у потпуности
спремне за штампу: 1. Стари горски људи, 2. Горски суд, 3.
Осветник, 4. Горско срце, 5. Горска душа и 6. Слободни гор-
штаци, али је ова вриједна иницијатива остала нереализо-
вана (и у цјелини, и у појединостима). Тек много деценија
касније етнолог Зорица Мрваљевић је сабрала, приредила и
издала књигу — Народне приче (из старе црногорске перио-
дике), Подгорица, 2016, и у одјељку „Народне басне из етно-
графских радова Стевана Дучића” (од  226–229), преузетих
из календара „Зета” за годину 1910, објавила седам басни,
од којих су шест уврштене у књигу Живот и обичаји племена
Куча (1931, стр. 462–465), а само је једна, седма, остала не-
уврштена.21

Модерни приступ вредновању и превредновању разних
народних приповједака подијелићемо, због помањкања про-
стора, само на двије антиподне групе: прву групу чине у
свему репрезентативне приповјетке, које сакупљач дискретно
редигује и коригује, настојећи да их учини што занимљивијим,
при  чему користи своју даровитост наратора и свој већ из-
грађен естетички укус. Првој групи припада 19 приповједака:
____________

20 На ту познату истину, која првенствено припада нумерологији, недавно је
подсјетио Матија Бећковић поводом најновије књиге пјесама — 100 мојих портрета
(„Вечерње новости”, Београд, 2018), којом је исписао и лирску биографију и лирску
аутобиографију — о својим пријатељима, изузетним личностима које су обиљежиле
његов живот.

21 У календару „Зета” објављено је седам басни, међусобно одвојених гра-
фичким знаком. Као што је познато, првих шест (бр. 1–6) је објављено потом у мо-
нографији Живот и обичаји племена Куча (1931), а само је седма (о лисици и кокоту)
остала изван корица монографије. Прелевићев фељтон објављен је поводом стого-
дишњице пишчеве смрти (1918–2018) у подгоричком „Дану”, од суботе, 10. марта до
недеље 18. марта 2018, са великим бројем ликовних илустрација.
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2. Претварање, 3. Преварен домаћин, 5. Оџина недаћа, 6.
Сусјед и оџиница, 10. Страхинић козе пасе, 18. Лаж и бирин-
џилаж, 19. Лажа и паралажа, 22. Лажов мамипара, 24. Ама-
лин као бискуп (која је најлитерарнија у књизи), 26. Еро и
лупежи, 27. Свети Аранђео и кум (која је најдужа у књизи), 47.
Несретник, 57. Просјак и трговац (која је препуна изненадних
наративних обрта), 61. Дивљи човјек, 62. Кадијино прори-
цање, 66. Кадија, кајмекан, чифуцки  трговац  и ђевојка, 95.
Јеж и лисица, 96. Зец, мечка и орач и 101. Јежева кућица.22

По свим позитивним карактеристикама оне се издвајају
љепотом обликовања, маштовитом елаборацијом и заним-
љивошћу казивања, у истој мјери у којој се у Ћопићевом ци-
клусу Насрадин хоџи издвајају новелете „Насрадин хоџа на
границама”, „У орловој клисури”, „У крађи”, „У буни”, „У шуми”
и „Разговор с човјеком”, као и једина приповјетка „На чудо-
творном врелу”. Као и Дучићеве, тако и Ћопићеве приче ка-
рактеришу елементи Древне приче, тачније речено
Левантинске приче, која се његује у троуглу: приповједач, слу-
шалац и пре-приповједач. У њима је доминантан опис пат-
ријархалног модела културе  и руралне средине, при чему је
заједничко мишљење оба приповједача — да свакодневни
живот чини основу, а да је умјетничко дјело надградња, о
чему смо више писали у студији „Међуратна приповједачка
проза Бранка Ћопића у контексту поетике социјалне
литературе” (Обнављање лепоте, 2016, стр. 33–56).

Уздизање белетристичких способности

Извјестан број дилема и полилема у савременој науци
о књижевности, науци о језику, фолклористици, компарати-
стици и култорологији посвећен је најприје периодизацији
_____________

22 Другој групи припадају неуспјеле приповијетке у збирци: 
1. Адамова и Евина неслога, 8. Измлаћен кадија, 11. Досјетљив просац, 12.

Баба и Турчин, 13. Циганин и Циганка, 27. Покајник, 30. Хришћанин поп и Арнаутин
кум, 31. Кумов прасац, 3. Оџина кобила, 68. Турчин и чифут и 100. Пас и во. Веома
је тешко објаснити од чега је све зависио естетски домет поједине приповијетке, али
је сигурно највећи дио „кривице” сносио казивач од кога је она записана.
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поједине националне књижевности, будући да још увијек
нијесу тачно дефинисане разлике које дијеле поједине
стилске формације од стилских комплекса (узмимо као
примјер однос реализма према веризму, натурализму и вар-
варском натурализму). Такав је случај са српском књижев-
ношћу у доба превласти реализма. По једнима, он траје од
1860. до 1918, по другима, од 1860. до 1892, а по трећима од
1860. до 1903. године, од кад почиње процес
европеизације/модернизације ове књижевности. Бојан Ничев
у својој књизи Увод в јужнословенския  реализам (София,
1971), Душан Иванић у уџбенику Српски реализам (Нови Сад,
1996) и Милорад Јеврић у двотомној монографији Историја
српске књижевности — Реализам (I–II), Косовска Митровица
— Бања Лука, 2017, саопштавају дјелимично различита ста-
новишта о овом проблему. У монографији Српска припо-
вијетка између романтике и реализма (1865–1875), Београд,
1976, Иванић читаву деценију сматра прелазним периодом
(„између”). Предраг Палавестра у Историја модерне српске
књижевности (Златно доба,1892–1918), Београд, 1986, док
М. Јеврић маркира период 1860–1892, уводи још двије допун-
ске категорије: протореализам (период 1860–1892. на по-
четку) и постреализам (на крају трајања), сврставши у њега
и међуратна дјела Бранислава Нушића, Анђелка Крстића и
Григорија Божовића.23

Не мањи број дилема и полилема јавља се у историјској
равни расправе. Само у руској науци о књижевности пара-
лелно егзистирају петнаестак врста и жанрова (по мишљењу
Драгана Недељковића). Нама су се учиниле веома занимљи-
вим дефиниције Т. Мана („бесмртни реализам”), О. Лудвига
(„поетски реализам”), Р. Фоa („магични реализам”) и М. Јур-
сенар („опсесивни реализам”). У југословенској науци о књи-
жевности  такве су дефиниције Нова Вуковића („сурови
_____________

23 О томе смо опширније писали у студији „Књижевна историја као облик си-
стематизације знања”, објављеној у „Изворнику” (Годишњаку Вукове задужбине
огранка у Гајдобри), бр. 13, 2017, стр. 15–38, коју је приредио Ратко Шутић.
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реализам”), Марка Цара („здрави реализам”), Ј. Деретића и
Д. Иванића („фолклорни реализам”).

Ми смо још расправљали и о „протореализму”, „класич-
ном реализ му”, „критичком реализму” и „социјалном реа-
лизму”. Извјесну иновацију и модернизацију реализма крајем
XX и почетком XXI вијека дефинисали смо као „фантастични
реализам”, „магијски реализам” и „интегрални реализам”,
мада их нијесмо дефинисали  у потребној мјери. У коначном
опредјељењу ми смо дјело Николе  Првог Петровића Његоша
сврстали у романтизам („закашњели романтизам”), док смо
дјела С.М. Љубише, М.М.  Поповића и С. Дучића сврстали у
реализам („закашњели реализам”), као што то чини и М. Јев-
рић и још неколико савремених историчара.

Када је ријеч о дефинисању историјског романа Или-Куч
С. Дучића, (припремљеног за штампу 1918), послужили смо
се мишљењем М.М. Бахтина, саопштеним у књизи Естетика
словесного творчества (Москва 1979), у којој аутор најприје
тврди: „Свака историја је нека врста приче о ономе што се
некад дешавало. Историја књижевности је једна таква прича.
Она је сусрет данашњег доба са минулим епохама, дијалог
старе и нове културе”, да би одмах потом наставио: „Поједини
делови могу се посматрати самостално, издвојени из целине,
али се тек у односу према другим одломцима могу разумети
као делићи истог мозаика и тачно сагледати на местима која
им припадају”24

У још необјављеној студији “Први црногорски роман
(Или-Куч Стевана Дучића)“, Подгорица, 2018, дакт. стр. 2325,

М. Јеврић на самом почетку спомиње дјело проте Милоша
Велимировића, објављено у ча сопису „Братство” (1891), које
____________

24 Р. Радојевић о Љубиши саопштава веома занимљиво мишљење: 
„Романтичар само по неким спољњим, формалним обиљежјима, Љубиша је

реалист по суштини својега умјетничкога поступка”, што је потпуно примјењиво и на
белетристички опус С. Дучића.

25 Срдачно захваљујемо аутору прилога на томе што нам је омогућио кориш-
ћење књижевно-историјског рада још у рукопису. Прилог је намијењен објављивању
Књизи шестој Дучићевих Сабраних дјела (Подгорица, 2019), у одјељку „Критика о
Дучићу”.
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су андријевички „Ступови” преиздали под насловом „Паће-
ник” (1996) са видно наглашеном индикацијом на корицама -
„Први роман у Црној Гори”. Међутим, већ при првом сусрету
се показује истина да због малог броја страница Паћеник не
може никако бити роман него повијест у оном смислу који му
даје руска наука о књижевности (дакле, између приповјетке
и романа), јер је састављен од двије приповиједне цјелине:
„О селу Краљу” (први део) и „Паћеник” (други део), издат
1891. године. Повијести, на примјер, припада Поповићево
дјело Српски хајдуци (као саставни дио књиге Живот и оби-
чаји Арбанаса), док истински роман представља дјело Три-
фуна Ђукића Или-Куч. О томе пише Јеврић у закључку
студије о Дучићевом роману: 

„У роману Или-Куч Стеван Дучић је спојио
животну и историјску фактографију са творе-
винама властите ства ралач ке маште и бујне
фантазије, чак је у многоме књижевну фикцију
надредио историјском и реалистичком кон-
тексту и исписао мноштво мањих (нових) епи-
зода које су биле вјешт производ пишчеве
уобразиље и чисте умјетничке имагинације. Он
је бога то надоградио и иначе разуђен сиже, по-
нуђен из књиге ‘Живот и обичаји Арбанаса’
Марка Миљанова Поповића (‘Српски хајдуци’),
који има преко 70 страница; па створио волуми-
нозан роман од више стотина страница, које се
читају узбудљиво, са подједнаким занимањем
како за историографску тако и за естетску
страну његову (страна 23).“26

_____________
26 Први обиман и значајан критички прилог о роману представља Чађенови-

ћев предговор „Роман Стевана Дучића о хајдуку Илији-Кучу” (1997, стр. 7–23), затим
слиједи прилог Милорада Никчевића, у едицији Историја црногорске књижевности,
књига трећа — Црногорска књижевност од 1852. до 1918,. (Институт за црногорски
језик и књижевност, Подгорица, 2012) и фељтон Радомира Прелевића „Стеван Дучић
— вијек од смрти етнолога и књижевника” објављеног у „Дану” (марта 2018).
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О процесу темпоралности и наративности веома заним-
љиво пише Пол Рикер у првој књизи пентaлогије — Време и
прича, I: „Време постаје људско време у оној мери у којој је
артикулисано на приповедни начин; с друге стране, прича је
онолико богата значењем колико оцртава карактеристике
временског искуства” (стр. 11).  Дучићев роман, неспорно,
свим сегментима припада врсти историјског романа са пред-
лошком, романа ликова или интернационалног романа. То
практично значи да два значајна слоја у структури романа
чине историјски и етнолошки слој (који припадају исто-
ријској и етнолошкој грађи). О односу документарности и
имагинације пише и сâм Дучић на почетку „Увода”  у роман,
објашњавајући поближе основни циљ који овом умјетнином
жели да постигне: 

„Ево романтичне приповијетке која, у ствари,
није дјело маште с измишљеном садржином и
личностима, већ проткана с више стварнијех до-
гађаја, а задатак јој је да што тачније представи
ропски живот Старосрбијанаца и Македонаца под
Турскијем игом, у средини прошлога вијека.
Главни јунак ове приповијетке је хајдук Илија, на-
зван у арбанашке приче и пјесме Или-Куч. То је
личност која је заиста у својој шеснаестој години
живота на романтичан начин постала хајдуком, а
следствено затим и абранашком, личност којој је
уистини протекао сав живот у борби као једином
занату, личност којој је одиста била девиза: гонити
зулумћаре и штитити хришћанске богомоље и
нејач, а која је стајала у непосредној вези с дечан-
скијема игуманима” (стр. 25).

Остављајући по страни видну романсијерову омашку
(дефинисање класичног романа, стр.746, као приповијетке),
закључили бисмо да је роман тек а posteriori подијељен у че-
тири обимом неједнаке цјелине: „Први дијо” [ХАЈДУК], састав-
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љен од 46 глава, 27–493; „Други дијо” [МУЧЕНИК], састављен
од 14 глава, 495–636; „Трећи дијо” [ОСВЕТНИК], састављен
од 8 глава, стр. 637–709, и „Четврти дијо” [ИЗВОЈЕВАН], са-
стављен од двије главе, стр. 711–727 (наслове у угластим за-
градама дали су приређивачи –   Прим. Р. В. И.). Извјестан
број непоклапања рукописне и прве штампане верзије (1997)
проистиче најчешће због нечиткости рукописа, потом омашки
у прекуцавању, као и коректорских интервенција приређивача
(Ј. Чађеновића и С. Калезића).

Имајући у виду нагао раст романа у првим двјема деце-
нијама XX вијека, Дучићев роман је још у иницијалној обради
(1911–1918) био анахрон, јер се у том времену објављује низ
романа иновиране романескне структуре (Б. Станковића и М.
Ускоковића, између осталих). У исто вријеме стасава нова ге-
нерација критичара и четири нове врсте критике: Недићева
„вредносна критика”, Скерлићева „импресионистичка кри-
тика”; Б. Поповића „естетичка критика и  П. Поповића „исто-
ријска критика”, која има четири подврсте критике.27 Да је
објављен благовремено у међуратном периоду (1919–1941),
Дучићев роман Или-Куч наишао би на много примјеренију ре-
цепцију, с обзиром на то да је посвећен  југословенском и бал-
канском књижевном и културном простору (Црној Гори,
Србији, Албанији, Македонији, Бугарској и Грчкој) и да је
писац показивао несвакидашњу толеранцију према другим
вјерским заједницама (исламској, католичкој и јеврејској).
Током писања романа Дучић је указивао на одређен степен
уздизања креативних и интуитивних способности, а уједно је
демонстрирао и одређену дозу стваралачке храбрости инси-
стирањем на формалном усавршавању романа (у техничком
погледу). Ипак, при крају романа све више се осјећа и „замор
писца” и „замор материјала”.
_____________

27 Видјети о томе прегледније књиге попут: Р.В. Ивановића — Тумачења са-
временог романа (Загреб, 1976), Јована Деретића — Српски роман 1800–1950 (Бео-
град, 1981), Станка Кораћа — Српски роман између два рата 1918–1941 (1982),
Милоша Ђорђевића — Модели српског романа (1996), Даница Андрејевић — Српски
роман XX века (1998), Радована Вучковића — Модерни роман двадесетог века (Ис-
точно Сарајево, 2005) и многих других.
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На крају наше, очевидно недовршене студије, у којој  је
због познатих разлога више пажње посвећено продукционом
него рецептивном моделу, потребно је најприје констатовати
да је роман неуједначено остварен, потом,  да га је требало
скраћивати у главама које су исувише екстензивне, а такође
у онима у којима су бројни монолози и дијалози, како би се у
што већој мјери избјегла језичка монотонија и монохронија,
као и стварање одређених и лако препознатљивих при-
повједачких клишеа. У најрепрезантативније главе убрајамо:
IV Хајдучки штићеник, XXXV Необичан сан, XLVI Ропство
Кајмеканова сина, VII Испит у сну, VII Очекивање, у другој
цјелини, II У новом крају, IX Млади харамбаша, XVII Пут к Ма-
кедонији, XX Прва жртва у Македонији, XXI Издајство (у првој
цјелини); затим: IV Роб и гроб, V Тугованка, VI Мучења, IX
Или-Куч у тамницу, XIII Покушај бјекства и XIV Цијанина пре-
удаја (у другој цјелини); као и двије главе треће цјелине: I
Откуп и VIII Погибија Сулејман Коке.

Стваралачке почетке у роману Дучић је обрађивао на
различите начине. У одређене дијелове романа инкорпори-
рао је есејистичке пасаже, чиме је знатно обогатио и врсте
стила и типове говора. Веома често употребљава и ауторске
коментаре, у које бисмо убрајали и 46 фуснота, будући  да
романсијер, in ultima linea, на роман ипак гледа као на хиб-
ридну форму, односно на сродни облик казивања који инкор-
порира и оне пасаже који не припадају епској нарацији и
епском типу наратора. Примјера ради можемо навести ве-
лики број инкорпорирања лирских пјесама, потом веома
успјело лиризованих пасажа или оних који подсјећају на упо-
требу поетске прозе (ту мислимо на веома успјело креиране
пејсаже и емотивне описе стања јунака у предсмртним часо-
вима или тзв. „граничним ситуацијама”). Без икакве опасности
од примјене метода „насиља сцијентизма”, можемо за-
кључити да се у роману Или-Куч одвијају сва три процеса о
којима ће много касније писати Бахтин: „хибридизација кул-
тура”, „хибридизација жанрова” и, особито, „хибридизација
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језика”, будући да су многи инсерти писани још на албанском,
македонском, турском, бугарском и грчком језику.28

Одбацујући топос „лажне скромности”, које користи ве-
лики број савременика (од проте Матеје Ненадовића до
Марка Миљанова Поповића),  Дучић показује истинску вјеру
не само у научне и умјетничке вриједности романа, него
уједно и у очекивање развоја „неумитне критике”, о којој
оправдано пише у „Уводу”: „Према томе старао сам се да ова
приповијетка, мада у самој ствари нијесам човјек од заната,
да у другу руку буде и дјело студије. Колико сам у томе успио
рећи ће у своје вријеме неумитна критика, а ја ћу бити најза-
довољнији тијем ако читалац не буде проклињао уложени
труд. То би за мене била најдража критика” (1997, стр. 26).

На наше и опште изненађење, дошло је до потпуног по-
дударања самоука  Дучића са мишљењем умне, даровите и
образоване Исидоре Секулић, која је тридесетих година
тврдила да се дјело брани  сопственом аутентичношћу, да
оно може да живи сто година заједно са критиком, али кри-
тика не може да живи без аутентичног дјела. Захтијевајући
објективни суд и мјерила времена у будућности истовјетно
мишљење — као сопствени  животни, естетички и етички
идеал, односно као своје средишно стваралачко
опредјељење, саопштио је и Марко Миљанов резолутно
посвједочивши животна и стваралачка искуства и сазнања,
сопствено вјерују: 

„Народ прати ријечи једније људи, па не гледа јесу ли
то мале ријечи, но колико су близу истини и каквијем карак-
тером миришу. Из тих ријечи воде примјер с обадвије стране,
да се једној ближе а другој дâље (…). Нека се кади по божјој
правди и својој заслуги за оно што је ко зарадио”.
_____________
28 Најмање естетичких вриједности садрже главе које је романсијер морао или те-
мељно дорадити/прерадити или их изоставити. Такве су сљедеће главе: XVI Арам-
баша и Цијана, XXV Пут у хајдуковање околином Бигле и XXVI И стока има душу, у
првој цјелини; затим II Растанак (у другој цјелини), па IV Пресуда, V Обнова старог
уговора, VI Нови хајдуци (у трећој цјелини); и на крају глава II Смирај (у четвртој
цјелини). Неке од глава су непотребно екстензивне, неке као да представљају „ве-
зивно ткиво” („наративне алке”), неке попуњавају празнине у мозаичној композицио-
ној схеми романа, а неке дјелују као понављање (нарочито када Дучић описује
крајолике и портретише епске ликове без праве инспиративне снаге).
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Горан Ж. Комар, Херцег Нови

ГРОБЉЕ МАНАСТИРА  ЖИТОМИСЛИЋА

Овај прилог манастирској историји представља само још
један ситни допринос одличном и обухватном раду Љубинке
Којић „Манастир Житомислић“, објављеном у Сарајеву 1983.
године. Уважена Љ. Којић донијела је транслитерације низа
натписа са надгробних крстова калуђера и архијереја сахра-
њених у Житомислићу. Одређени број том приликом прика-
заних натписа овдје је ревидирам, а доносимо и одређене
необјављене натписе из манастирског гробља. 
И мјесто и манастир казују српску старину, не само прису-с-
твом рушевина раносредњовјековне базилике усред српског
православног гробља у селу – како је претежни дио раних
хришћанских светиња и надграђиван и посијан по свем
обухвату хумско-захумске и херцеговачке епископије (ми-
трополије) – него и гробаља средњега вијека чији се трагови
виђају и у самом манастиру. И територија Мостара и
територија Стоца обилују остацима узраслог и у умјетничком
изразу разлисталог православног градитељства, које је нај-
потпуније своје спасоносне домашаје остварило ктиторским
прегнућем Милорадовића-Храбрена. Њихове цркве у Оша-
нићима, Тријебњу, Опличићима и Житомислићу све су
гробаљске, и све су позициониране сред некропола средњега
вијека показујући непрекидност укопавања православног
српског народа до наших дана. Постављене у мјестима
древних укопавалишта српског народа, надграђиване на
дубоку старину из доба византијских патријараха и владара
далековидилаца, подизане су као мјеста наде у избављење
од османске тмине и искупљење пред Господом. Сва гробља
у овим крајевима обиљежена су ћириличним писмом свје-
дочећи његову постојаност и универзалност сред балканског
клупка које се ипак може размрсити слиједећи црвену ниску
српскога знакословља као бројанице Старца оснивача



славнога војводства, као путоказ смјерноме изучаваоцу
херцеговачке старине. Било је таквих у прошлости који су
својим научним прилозима пружали увиде у споменичко
наслијеђе православне Херцеговине и међу њима часно
мјесто припада господину Радомиру Станићу који је оставио
стручне описе мостарских гробаља. Овим чланком прила-
жемо и придодајемо опис гробља манастира Житомислића
на темељу увида 24. јула 2013. године. Дакако, тек пажљивим
стручним чишћењем и конзервисањем бројних споменика
житомислићког гробља биће могуће прићи разријешењу
одређених детаља у његовим натписима, но овим чланком
настојимо на пружању слике стања овог драгоцјеног исто-
ријског комплекса.
Заслужни Р. Станић, који је истражио мостарска српска
гробља, уочио је блискост облика и типа слова са натписима
на стећцима. Он примјећује да до треће деценије 18. вијека
натписи задржавају архаични карактер, што се очитује
задржавањем квадратног В, положеног и хоризонталног В,
„укошеног и са малом кврчицом А“, „развученог К“, меког
знака... Казује да је гробље на Пашиновцу настало у 16–17.
вијеку, а у гробљу на Бјелушинама овај аутор пронашао је
споменик из 1680. године. 

1. Гробље манастира Житомислића  

Гробље манастира Житомислића у данашњем облику потиче
из 17–18. вијека. Натписи на споменицима не показују јасну
тенденцију имитирања и задржавања архаичних облика
слова и, у сваком случају, не бисмо могли  изрећи такав
утисак. Увидом у рад Р. Станића и непосредним увидима у
гробља која је испитивао, рекли бисмо да се тенденција за-
државања старих форми слова заступљених на масивним
гробницима јавља у мањој мјери. То, свакако, стога што су
чланови светога братства житомислићког били у повољнијој
прилици да путем књига и рутинске службене преписке, а
такође и путујући, прихватају нове трендове. 
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Са становишта проучавања језика и писма, ови натписи су
веома драгоцјени. У писаним документима вишеструко ра-
зараног манастира која су доносили ранији истраживачи није
могуће тако јасно сагледати обиљежја епиграфског и
лингвистичког значаја. За нас је најважнија могућност
сагледавања историје развоја ћириличног писма и истор-
ијског хода манастира путем припадника његовог светог
братства, иако су ови епитафи садржински сасвим конвенци-
онални. Осим тога, Херцеговина у цјелости показује извјесни
несклад у степену занатске и умјетничке израде гробних
споменика 18. вијека између сеоских и урбаних цјелина.
Овоме поређењу намјерно не придодајемо и манастирских
из разлога што нису сачуване знатније партије гробаља 17–
19. вијека крај осталих овдашњих манастира. То је још један
разлог што гробљу манастира Житомислића прилазимо са
увјерењем да представља значајни дио херцеговачке српске
сепулкралне баштине и незамјењиви примарни извор за
историју манастира. Житомислићко братство, као и у осталим
нашим  манастирима, окупљало је своје чланове са свих
дјелова српског етничког досега и та се чињеница могла
одразити и на графијске карактеристике епитафа у гробљу.
Утицај старине може се условно препознавати у неколиким
елементима, али изузетно је тешко мотивски раздвојити
порив за декоративношћу, који се огледа у примјени украсних
кукица, од жеље за опонашањем старог обрасца. Веома
досљедно употребљен је стари начин обиљежавања година
преузимањем знакове старог система, а каткад се, као у
случају споменика митрополита Висариона, пришло клесању
ознаке године по „византијском“ рачунању: ȜСSǀ. Стари
систем нашао је примјену и код означавања године на низу
споменика (митрополита Филотеја, игумана Христифора,
игумана Василија...) гдје, каткад, обитава поред арапских
бројева. Ово су све споменици 18. и почетка 19. вијека. Веома
је досљедна, чак униформна, употреба ҍ и Ь. У натпису
митрополита Висариона употребљено је и троного Т. У
житомислићким натписима 18. и 19. вијека суверено влада ѡ.
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Од половине 19. вијека почиње се јављати У умјесто ɤ: нпр.
натпис јеромонаха Пајсија из 1862. године и низ споменика
свјетовних лица. У натпису јеромонаха Илариона Буквића
употребљено је слово Љ. Међутим, појава украсне кукице
шпицом орјентисане надоље, на хоризонталној линији слова
Б, могла би се можда посматрати као утицај и израз старог
система, као и веома досљедна употреба двотрбушастог В,
чије су омче јасно раздвојене на саставу. Нигдје нисмо уочили
В у облику неправилног правоугаоника какво виђамо на
натписима по Херцеговини израђиваним током 18. па и 19.
вијека. У манастирском гробљу досљедно се клеше И умјесто
Н. Усудили бисмо се да изнесемо утисак да је у Житомислићу
ипак дошло до доста обухватног прихватања реформисаног
система ћириличног писма. Међутим, када се погледају
гробља у овој регији, па и шире, уочиће се да нема важнијих
разлика у графијском систему, те да народ ових крајева током
читаве прве половине 18. вијека увелике у епитафима
примјењује измјењени „вуковски“ образац. Као примјер нека
послужи натпис Луке Булута из 1846. године у пребиловачком
гробљу, где се виде обло и нагнуто б; ҍ, ɤ и троного т са
редуцираним крајњим ножицама.
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Сачувано гробље у цјелости лежи западно од манастирске
цркве, у двије главне арее раздвојене високим зидом. Прва,
одмах иза апсиде, са искључиво монашким гробовима и
друга, унутар зида, на издигнутом и пространом платоу, на
којем су посијани монашки гробови и гробови лаика. Унутар
ове друге арее уочљиво је да су монашки гробови смјештени
у њеном западном дијелу у више правилних низова. Оваква
ситуација упадљиво подсјећа на гробље друге цркве ктитора
Милорадовића, Светих Апостола Петра и Павла на Ошани-
ћима крај Стоца. 
Монашки гробови, може се изрећи општи утисак, израђени су
на веома квалитетан начин и у избору материјала и у
умјетничком изразу клесара, који су каткад показали врхунску
умјетничку вјештину. Они су концентрисани на сусједном
предјелу Горица.1

Гробни биљези житомислићких монаха у опсегу прве арее
положени су у два паралелна низа и представљени су мањим
надглавним крстовима. Први на који се наиђе долазећи од
цркве је споменик архимандрита Христифора Михајловића,
познатога и као старјешине манастира Завала у Поповом
Пољу и изучаваоца српске старине. Израђен је као једно-
ставни крст на чијем источном лицу је урезан натпис Вуковом
ћирилицом: ОВЂЕ ПОЧИВА РАБ БОЖИЈИ АРХИМАНДРИТ
ХРИСТИФОР МИХАЈЛОВИЋ НАСТОЈАТЕЉ М[МАНАСТИРА]
РОЂ. 1853. ГОД. ПРЕ. 25. СЕ. 1920 Г. 
До њега, у низу, јужније, стоји постамент поломљеног споме-
ника житомислићког игумана Митрофана Симића са
сачуваним натписом: ПОЧИВА РАБ БОЖЈИ ИГУМАН
МИТРОФАН С. СИМИЋ НАСТОЈАТЕЉ МАНАСТИРА 3. I
1886 ϯ 20. IX 1933 ВЈЕЧНА МУ ПАМЈАТ. 
Трећи у низу је надглавни крст јеромонаха Христофора,
игумана свете обитељи житомислићке, који се преставио 

1 Горица је топоним који јако често чува гробља средњег вијека, може се рећи, веома
изразито, у овом дијелу Херцеговине. На пример, Столац са гробљен и стећком
жупанице Руди, Хатељи у Дабру са натписом Радовића и уништеним натписима итд.
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љета 1759 = a P n T, уз обавјештење да је гроб саградио и
крст поставио јеромонах Серафин. 
Крај њега је сахрањем Сава, јеромонах проигуман, а „огради
гроб ученик његов Макарије јеромонах“. Овај је споменик
израђен у форми једноставног крста, без декоративних
детаља, са двије паралелене линије у источном лицу којима
је истакнуто име упокојеног јеромонаха Саве.     
Сљедећи у низу је споменик у форми једноставног крста
ускраћеног за декоративне детаље, али веома солидне
израде натписа који казује да је под њим укопан митрополит
босански кир Висарион у манастиру свога пострига, а да је
гроб израдио босански митрополит кир Мелетије: zdY le/itx
mitropolitx bosanski kir visarJwnx i prestavi sY vx svoega
postrigou monastrU mesYca avg(Usta) boudi emU vY;na pametx i
wgradi[Y grob mitropolitx bosni kVr mYletJe i Josif Jerom(ona-
hovx) togda bJv[i ou;enJci ego va leto z s Z J 7216 =1708 /. На
овом споменику година израде је урезана на „византијски“
начин (W swtvorenJ] mJra z s Z J 7216 = 1708 W rw/destva hrJstova
a P i). Разлике у издању су велике: zdY le/itx mitropolitx
bosanski kir visariwnx i prestavi sY vx svoemx postrigU monastirU
mesYca dvg. J bUdi emU vY;na pametx i wgradi[Y grob mitropolita
bos(a)nskag(o) kir meleti i Jwsif ermonahx tog(d)a bQv[a U;enika
ego va leto z s z Jz s z J.: Љ. Којић, Манастир..., Каталог, стр.
195, бр. 48: наводећи по В. Ћоровић, 19, 34.
У гробљу лежи и фрагмент споменика Да[фине], хаџи
Дамјана супружнице из 18. вијека (a P..).
Гробље манастира Житомислића веома је налик на сва
гробља православних Срба у цјелини територијалног рас-
прострањења Захумско-херцеговачке епископије и митро-
полије. У нешто суженој визури посматрано, надгробни
крстови попут житомислићких виђају се крај свих цркава
жадужбинара Милорадовића-Храбрена. Све ове цркве
претрпјеле су разарања због свога смјештаја на зони додира
двају Цркава, али превасходно усљед чињенице да су по-
дигнуте од познатих православних ктитора у високом
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средњем вијеку. Још је један разлог за ова разарања у
околини Стоца, Чапљине и Неума. Ове цркве, и сам
манастир, наслањају се и промаљају из дубоке српско-
православне старине Видоштака и других древних хри-
шћанских знамења посијаних по овом крају. Онако како је
Радимља (Војводина) на Батногама израсла у највиши израз
умјетничког стваралаштва средњег вијека окружена широким
прстеном некропола високе занатске и умјетничке ври-
једности (од Глумине и Топлице, па  преко Крушева и Г.
Битуње, Опличића, Г. Ходова са Љубљеницом, Дабрице и
Шћепан-крста), тако је гробље манастира Житомислића
својим умјетничким домашајем постало најрепрезентативнији
израз стотина и хиљада нагробних споменика од 15. до 18–
20. вијека подизаних у опсегу старе Хумско-захумске и
херцеговачке епископије.
Манастир Житомислић са својим гробљем, као и све друге
светиње које су плод ктиторског прегнућа Милорадовића,
увјерени смо, настале су у намјери чланова тог племенитог
рода да затрвену православну старину реафирмишу и учине
дјелатном у вијеку дубоке тмине и пасивизације укупног
народног културног и црквеног живота. И то према нема-
њићком обрасцу. Надомак манастира лежи Црквина која чува
базилику раног средњег вијека, Столац са манастириштем на
домак Батнога и средњовјековна црква на Видоштаку – све
је то затрпао нанос вјекова и неумитних рушења и преинака
које је донио Мехмед II. Међутим, још у периоду немањићке
славе и за присуства Мирослављевића у Хуму, опажа се
тенденција повлачења Православља у дубину српске земље
(Урош I Стонском повељом). То, коначно, свједоче и повеље
и потврде Немањића који посједе у опсегу Житомислића
опредјељују манастиру Светих Апостола на Лиму. А гробље
Мирослављевића лежи на домаку мора, у Врањевом селу
крај Неума. 
Посве је неопходно да највише научне установе српског
народа неодложно приступе заштити српских гробаља у
овоме дијелу Херцеговине. 
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У главном дијелу гробља, међу првим споменицима налази
се надгробни крст госпође Канде (1731. године): zdY po;ivaetx1
kanda nikolica .. nwi pametx prestavi se a P l v

Форми једноставних крстова, без декорације, припада и
надглавни крст митрополита херцеговачког Филотеја (Раца-
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новића), који се упокојио 1751 године, маја 29: zdY po;ivaetx
hxr(istU) rabx prews(ve){enJ mitropolJtx hercegova;ki g(ospo)d(inx)
filoTei bUdi emU vYlnaЯ radostx prestavi se leto g(o)s(po)dne a P.
n. a. mai k T. Читање натписа митрополита Филотеја
Рацановића се разликује од читања Љ. Којић, која подсјећа
на издање Љ. Стојановића у Старим српским записима и
натписима, II, бр. 3004–3006: ...ivaetx h(rist)U rabx
preo(sve){eni mitropolitx hercegova;ki g(ospo)d(i)nx filotei bUdi
emU ve;naЯ radostx prestavi (s)e leto g(ospodn)e a. P. n. a. mai. k
T.: Љ. Којић, Манастир..., Каталог, стр. 195, бр. 47. Наводи по:
В. Ћоровић, 21. Разлике нису незнатне, а најупадљивија је у
превиду употребе слова Ϊ и ҍ на оригиналу.
Овим путем долази се до другог реда споменика који леже
иза апсиде житомислићке цркве a који се отвара надглавним
крстом са декорисаним рубом у виду врпце која производи
утисак дубље старине, а на којем је урезан натпис који говори
да ту почива Василије јеромонах ове свете обитељи који се
преставио љета 1765: zde po;ivaetx hristU rabx bo/Ji Jermon-
ahx vasilie Vg(U)men sei s(ve)tie wbiteli bUdi emU vY;naA ra-
dostx prestavisA vx leto g(o)s(po)dnY na 1765 m(Y)s(e)ca marta
denx 26 k Z na / a P K e Транслитерацију је пружила Љ. Којић,
Манастир..., Каталог, бр. 51.
Надаље, у продужетку, лежи мали крст који по рубу носи
карактеристичну украсну врпцу са рељефним крстом у
средишту и натписом који казује да је ту погребен Христу раб
Серафион јеромонах игумен овог манастира отачаством
од славног мјеста Сарајева. Овај споменик има оштећења
на оба краја хоризонталне греде, али је видљиво да припада
18. вијеку (a P). За даља расчитавања је неопходно стручно
чишћење споменика. 
Сличне је израде сљедећи мали крст и заиста би се рекло да
их је израдила иста рука. Он припада јромонаху Филотеју
требињском који се преставио 1768. године: zdY pogrebenx
hr(i)stU rabx Jeromonahx filwTei trebine.. bUdi emU ve;naA ra-
dostx prestavi sA lYt(a) g(o)s(po)dna a P K i. 1768.
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Надаље, још један мали крст са рубном врпцом и рељефном
представом крста у чворишту, вјероватно рад исте мајсторске
руке, и натписом који говори да ту почива Христу раб јеро-
монах Јосиф Ракић, који је био игуманом љета 4 (могуће и да
је урезан двоцифрени број, али би било неопходно стручно
чишћење споменика) и који се преставио љета на 1787
октобра 26. 
Деветнаестом вијеку припада последњи у другоме реду
надглавни крст јеромонаха Мелетија Плавше, рођеног у
Далмацији, у селу Голубићу, дана 2/10. (1)800, који се
преставио 4/1. (1)853. године у Житомислићу. И овај споменик
је трпио оштећења у завршном дијелу хоризонталне греде и
на доњем дијелу окомите греде. Коначно, при самом
степеништу које води у други дио гробља, на платоу западно
од цркве, лежи јако оштећени крст који свакако припада 18.
вијеку са ћириличним натписом који говори да ту лежи
супружница хаџи (Да)мјана. 
У овоме дијелу манастирског гробља налази се и крст мона-
хиње Серафиме Илић (1944–1979) израђен у мермеру.    
Унутар ограђеног простора гробља које чува гробове свје-
товних лица и монаха налазе се споменици раскошне
умјетничке израде који представљају велику културно-
историјску драгоцјеност српске Херцеговине и њене Свето-
савске и Световасилијевске епархије. Споменици монаха који
су груписани у више правилних редова у западном дијелу
платоа заиста су израђени од стране вјештих мјастора који
нису жалили труда за њихово украшавање, али се може
видјети и да споменици лаика из околних села често носе
декоративне детаље умјетничке израде и вјештог усјецања
слова. 
У самом источном дијелу платоа гробља уочава се један
мањи крст који би по форми могао бити опредјељен у 17. или
18. вијек. Он, нажалост, не носи никакав натпис, али лежи у
дијелу гробља у којем су сахрањивана свјетовна лица. 
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Крстовима једноставне израде припада високи споменик
слуге Божијег Јова Мићевића: ОВДЕ. ПОЧИВА. СЛУГА.
БОЖИ. ΪОВО. МИЋЕВИЋ. ПРЕС(ТАВИ СЕ). 30. АВГУСТ.
1882. ГОД(ИНЕ). ПОЖ(ИВЈЕ) 45 ГОД(ИНА). 
Споменицима раскошне израде припада крст са веома
прецизно клесаним рељефним натписом из 1813. године, који
говори да ту почива раб Божији Јефтан Мрав, коме да буде
вјечнаја радост и блажени покој.
Клесар који је израдио неколико надгробних крстова жито-
мислићких јеромонаха клесао је и крст на горњем платоу
манастирског гробља, на чијем источном лицу је урезан
натпис који казује да ту почива раб Божији Спасоје син
Николе Пудара. Дио гробља у склопу друге арее који припада
житомислићким монасима отвара надглавни крст раскошне
израде преосвећеног херцеговачког митрополита господина
Јеремије из 1816. године: I8IS zdY po;ivaetx: rab1 bo/i1
prewsvY{enIx mitropolitx s(ve)tohercegova;ki1 g(ospo)d(i)nx1
g(ospo)d(i)nx1 IeremJa1 bUdi1 emU vY;na]1 radostx1 i bla/enx pokoi1
prestavis]1 lYta1 g(ospo)dn] mYseca1 IUli]1 291. На страни
споменика на којој је исклесан натпис дошло је до оштећења
трима гелерима груписаним у дијелу хоризонталне греде, но
ова оштећења не ометају читање натписа.
Љубинка Којић доноси транслитерацију натписа: zde1 po;ivaet
rabx bo/i prewsvY{enQ1 miropolitx - - - hercegova;ki.
g(ospo)d(i)nx1 g(ospo)d(i)nx1 IeremJЯ1 bUdi emU1 ve;n(a)Я radostx1 i
bla/enx1 poko(i). prestavis]1 lYtЯ g(ospo)dnЯ mYsecЯ (})liЯ 29.
Љ. Којић, Манастир..., каталог, стр. 200, бр. 58. Доноси по: В.
Ћоровић, 23. И овдје се уочавају знатне разлике у издању.
У монашком дијелу гробља лежи и мали надглавни крст
јеромонаха Партенија Надаждина из 1813. године: zdY1
po;ivaetx1 rabx1 bo/i1 Jeeromonah partenie1 nada/dinx bUdi1 emU1
vY;naA1 radostx1 prestavi se lYta go(spo)dna 1813.
Транслитерацију натписа пружа Љ. Којић: zde po;ivaet rabx
bo/i ermonahx partenie nada/dinx1 bUdJ ... FmU ve;xnaЯ
(pa)met(x) god. 1812. Љ. Којић, Манастир..., Каталог, стр. 200,
бр. 57. Доноси по: В.Ћоровић, 22.
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Мањим споменицима у форми крста са простим рубом и
урезеним знаком крста у средишту припада надглавни крст
Лазара Гачића из 1823. године: 1823 zdY po;ivaetx rabx bo/Ji
lazarx ga;J;x m(Yse)ca noemvrJa 19. Деветнаестом вијеку припада
крст Пера Михића, који се преставио 1860. године, а који је
живио двадесет и седам година. 
Групи типичних православних надглавних крстова раскошније
израде из друге половине 19. вијека припада споменик
Јована, сина Вукана Куњадеје: zdY po;ivaetx rabx bo/Ii Ioanx
sinx vUkana kUnAdee po/ivY lYta 76 prestavisA mYseca IanUara
24 godine 1860. Споменик је претрпио оштећење једним
гелером у подручју самог средишта крста.
Споменицима грубље израде припада крст Јована Андрића
од 15. децембра 1882. године. Његов натпис је урезан
реформисаном азбуком: ОВДЕ ДОЉЕ ЛЕЖЕ КОСТИ
ЈОВАНА АНДРИЋА ПРЕСТАВИ С] 15 ДЕЦЕМБРА 1882. 
Потпуно истим типом слова одликује се и други споменик у
форми крста на чијем се источном лицу чита да овдје доље
леже кости Стане Андрић, која се преставила 10. марта 1880.
године. Године 1838, преставио се јеромонах Јоаникије
Ковачевић, а његов натпис урезан је на крсту једноставне
израде, али са веома прецизно израђеним написом: zdY
po;ivaetx rabx b(o)/i Jermonahx JwanikJe kova;evi;x budi emU
vY;na pam]tx J bla/enx po(koi) prestavJ se mYseca maJa1 17 lYta1
gos(pod)na1 1833.
Иста рука је највјероватније клесала споменик и натпис
јеромонаха Христофора Борковића Далматинца, који се
преставио 20. децембра 1834. године. И овај натпис спада у
врхунске домашаје израде натписа чија су слова уједначене
величине са одличним осјећајем за простор: zdY1 po;ivaetx1
rabx1 b(o)/i1 eromonahx1 hristoforx1 borkovi;x1 dalmatJnacx1
prestavJ s] m(Yse)ca1 noemvrJ(]) 201 den1 18341 budJ emU1 vY;na]
radostx1 i bla/enJ pokoJ1. Транслитерацију пружа Љ. Којић: zdY
po;ivaetx rabx b(o)/I Fromonahx hristoforx dalmaticnacx
prestavI se m(ese)ca noemvra  20 den(x) 1834 bUdi emU vY;na] ra-
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dostx i bla/enI pokoi. Љ. Којић, Манастир..., Каталог, стр. 204,
бр. 69. Наводи по: В. Ћоровић, 28.
Дана 26. априла 1866. године преставио се јеромонах
Јанићија Ћолез који је поживио четрдесет и осам љета.
Његов споменик у форми крста израђен је крупним ре-
љефним словима уједначене величине, као и остали
монашки споменици у овоме дијелу манастирског гробља са
идеално углачаном равни натписа. 1879. године преставио се
монах житомислићки Иларион Буквић. Његов је натпис на
крсту израђен нешто грубљом техником, а гласи: ОВДЕ
ПОЧИВАЕТ МОНАХ ИЛАРИОН БУКВИЋ. ПОЖіВЕ ЉЕТА 26.
ПРЕСТАВИ СA ДЕКЕМБРА 29 ЉЕТА 1879. Натпис је
објавила Љ. Којић: Овдје почива ермонах Иларион Буквић.
Поживе љета 96. Престави се декемб. 1867.: Љ. Којић,
Манастир..., Каталог, бр. 71.
Првој половини 20. вијека припада надглавни крст
јеромонаха Христифора Крстовића: ОВЂЕ ПОЧИВА РАБ
БОЖИЈИ. ЈЕРОМОНАХ ХРИСТИФ[О]Р КРСТОВИЋ. РОЂ.18
ПРЕ: 29/12 1926 ГОД(ИНЕ). Овом натпису из неког разлога
недостаје завршетак, то јест, одређење датума рођења.
Натпис је објавила Љ. Којић: Овдје почива раб Божји
јермонах Христифор Крстовић рођен 18 ...... престави се
1926.: Љ. Којић, Манастир..., Каталог, бр. 72.
Новијим споменицима припада високи, данас полегли крст
јеромонаха житомислићког Прокопија: ОВДЕ ПОЧИВА
ЕРОМОНАК ПРОКОПИЕ ВУКОВИЋ РОДОМ ИЗ СТОЦА
ПРЕСТАВИ СЕ 13. НОВЕМБРА 1891 У СВОЈОЈ 36 ГОД
ВЕЧНА МУ ПАМЈАТ! 
Године 1862. преставио се житомислићки јеромонах Пајсије.
Његов високи наглавни крст показује карактеристике солидне
израде споменика прикраћеног за декоративне детаље, али
са прецизно клесаним рељефним словима посве уједначене
величине: zdY po:Ivaet rab bo/i ermonah paIsie perin po/IvY1 52
godIne prestavi se na1 1862 oktombra 25. bla/en pokoI.. Иако
једноставног облика и ускраћен за декорације, надглавни крст
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јеромонаха житомислићког Серафима Обрадовића одликује се
савршено усјеченим натписом. Овај јеромонах преставио се 24.
јуна 1824. године: zdY po;ivaetx rabx b(o)/i ermonahx seraf(i)mx
wbradovi;x arkimandretx bUdi emU: vY;na: pam]tx J bla/(e)nJ
pokoi: perestavJ mYseca JUnJ 24: lYta: 1824. Натпис је објавила
Љ. Којић: zdY po;ivaetx rabx b(o)/Q Iermonahx serafimx
wbradovQ;x Jg ————bUdQ emU vY;na pam]t —— 1821.Љ. Којић, Манастир...,
Каталог, стр. 204, бр. 67. Разлике су, заиста, јако велике.
Један од најљепших крстова на овом гробљу који припада
монасима манастира Житомислића је свакако крст јеро-
монаха проигумана Христофора из 1816. (I8IS) године. Овај
проигуман се преставио 16. јула. Слова не показују
уједначену величину, али су израђена на изузетно деко-
ративан начин. И овај натпис припада руци умјетничког
клесара која је израдила читав низ споменика који леже у
овоме дијелу житомислићког гробља: I8IS zdY: po;ivaetx: rabx:
bo/i: ieromonahx: hristoforx: proigumenx: monastira: /ito-
misli;a: bUdi: emU: v;naA: radostx: prestavi se: mYseca IUliA I Z:
d(a)nx.. Натпис је објавила Љ. Којић: 18IS zdY: po;ivaetx: rabx:
bo/i: iermonahx: hristoforx: proigumen monastira: /itomisli:a:
bUdi: emU: v;naЯ radostx: prestavi se: mYseca IUliA 15 d(a)nx. Љ.
Којић, Манастир..., Каталог, стр. 204, бр. 66.
Исте, 1816. године, али са ознаком године арапским бро-
јевима, исклесан је натпис на крсту који говори да ту почива
раб Божији јеромонах Мелетије игумен монастира Жито-
мислића. Натпис доноси Љ. Којић: 1816 zdY po;ivaetx rabx
bo/i Ieromonahx meletie igUmenx monastira /itomisli:a bUdi
FmU vY;na radostx prestavI sA m(ese)c(a) m(a)rt(a). vâ. Љ. Којић,
Манастир..., Каталог, стр. 204, бр. 65.
Крстовима једноставне израде припада споменик јеромонаха
Христифора Милутиновића, настојатеља манастира Житоми-
слића, рођеног 14. 10. 1848. године, а упокојеног 15. 12. 1903.
године. У овоме дијелу пространог житомислићког гробља
леже и крстови свјетовних лица, махом житеља околних села.
Године 1864, преставио се раб Божији Ристо Марић, који је
поживио четрдесет љета. 
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Споменицима који по форми као да опонашају пуно старије
и масивне надгробне крстове из Херцеговине припада
декорисани крст јеромонаха Мелентија Бичића који prestavis]
lYta g(ospo)dn] 1794: m(Yse)ca ]nnUari] 19 na (a) P ; d.
Љ. Којић доноси дио натписа раба Божијег јеромонаха
Мелентија Бичића (!), казујући да су доњи редови доста
оштећени па се не разазнаје година. Овдје је, међутим,
видљива година 1794. Гроб је саградио и поставио крст
јеромонах Мелентије Кнежевић 1803. године. 
Надглавним крстовима са рубном врпцом и крстом у
чворишту припада и споменик јреромонаха Христофора
манастира Житомислића, који се преставио 1765. године 9.
марта. Ознака године и овдје је усјечена помоћу старог
система и арапским бројевима. Једноставнијим и мањим
нагдобним крстовима припада споменик монаха Мојсија, који
би требало стручно очистити како би се пришло рашчи-
тавању. 
Љ. Којић објављује натпис са крста јеромонаха Христифора,
игумана манастира Житомислића, упокојеног 1759. године:
zde po;ivaetx rabx b(o)/i Frmonahx hristiforx igUmanx - - - -
se ve;na mU pamЯtx a bla/eni p(o)koi prestavi s - - - - - :i va
leto1 go(di)ni 1759 a P n T wpravi emU grob i p(o)stavi s - - -.
Љ. Којић, Манастир..., Каталог, стр. 196–197, бр. 50.
Љ. Којић објавила је и натписе са споменика: јеромонаха
проигумана Саве, упокојеног 1708. године; архимандрита
настојатеља Симеона Тодоровића, упокојеног 1901; игумана
Митрофана Симића, упокојеног 1933; архимандрита Хри-
стофора Михајловића, упокојеног 1920; протосинђела
Пахомија Николајевића, упокојеног 1906. године (који је 1818.
године рођен у Кучима, а рукоположен у Мостару;  1858. био
у братству манастира Довоље и парох у Високом тридесет и
осам година; умро и сахрањен у Житомислићу 26. сеп-
тембра), Јована Теодоровића. упокојеног 1765; монаха
Мојсија, упокојеног 1804.: Љ. Којић, Манастир..., Каталог, 49,
52, 53, 54, 59, 62, 63.
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2. Споменици

Надгробни крст митрополита херцеговачког господина
Филотеја (Рацановића) у гробљу манастира Житомислићи.

Jaсно се види: 
mai kT (29)
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Надгробни крст житомислићког игумана Христофора
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Надгробни крст госпође Канде Николице
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Надгробни споменик јеромонаха проигумана 
манастира Житомислића Саве (†1708), који је оградио
његов ученик јеромонах Максим: Љ. Којић, Манастир...,

Каталог, бр. 49. У транслитерацији се поткрао превид једног
надредног слова Х у ријечи „јер[о]монах“ и везника „и“ умјесто

„а“: и wgradJ
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Крст Митрополита кир Висариона
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Крст игумана Василија

Крст јеромонаха игумана господина Серафиона у порти
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Крст јеромонаха Филотеја †1768
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Крст јеромонаха Серафима Обрадовића †24. јуна 1824. год.
Објавила Љ. Којић, Манастир..., Каталог. бр. 67. Година је дата

погрешно, као, могуће:1821., а није препознат чин: „архимандрет“
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zdY po;Jvaet hrJstU rab Jer(monah) JosJf erakq bist JgUmen lYta 4? J prestavJ se lYta
na 1787 oktovrJa 26
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Споменик Јефтана Мрава †1813
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Проигуман Христофор
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Проигуман Христофор
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1814: Овдје почива слуга Божји Јован Опуић. Буди њему вјечна
радост и блажени покој. Престави се љета Господња, мјесеца

септембра 20 дан
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Митрополит херцеговачки Јеремија: 1816. ОВДЈЕ ПОЧИВА СЛУГА
БОЖЈИ ПРЕОСВЕШТЕНИ МИТРОПОЛИТ С[ВЕ]ТОХЕРЦЕГОВСКИ

Г[ОСПО]Д[И]Н ЈЕРЕМИЈА БУДИ ЊЕМУ ВЈЕЧНА РАДОСТ И БЛАЖЕН
ПОКОЈ ПРЕСТАВИ СЕ ЉЕТА ГОСПОДЊА МЈЕСЕЦА ЈУЛИЈА 29
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Старији крст у гробљу
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Јеромонах Мелентије
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Јеромонах Партеније Надаждин
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Јеромонах Партеније Надаждин
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Овдје почива слуга Божји Шћепо син Јове 
Моића и поживје љета 32 и престави 
се љета Господња 1850 фебруара 28.
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Јован син Вукоја Куњедаје
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Јован син Вукоја Куњедаје
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Споменик монаха Мојсија †1804. Натпис је објавила Љ. Којић,
Манастир..., Каталог, бр. 63
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Натпис јеромонаха Христофора (Борковића) Далматинца †1834
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Споменик јеромонаха Пајсија (Перина) †25. октобра 1862. године
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Споменик јеромонаха Прокопија Вуковића родом из Стоца †13.
новембра 1891. године у својој тридесетшестој години
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Споменик монаха Илариона Буквића †29. децембра 1879. године 
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Споменик јеромонаха Јанићија Ћолеза †26. априла 1866. године
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Овде доље леже кости Стане Андрић. Престави се 10. марта год
1880
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Овде доље леже кости Joвана Андрића. Престави се 15 декембра
1882
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Споменик Пера Михића †1860. године

271Горан Ж. Комар



ПОЧИВА РАБ БОЖЈИ
ИГУМАН

МИТРОФАН С. СИМИЋ
НАСТОЈАТЕЉ МАНАСТИРА

3. I 1886. †20. IX 1933
ВЈЕЧНА МУ ПАМЈАТ

272 Горан Ж. Комар



ОВЂЕ ПОЧИВА РАБ  БОЖИЈИ АРХИМАНДРИТ ХРИСТИФОР
МИХАЈЛОВИЋ НАСТОЈАТЕЉ РОЂ. 1853 ГОД. ПРЕ 25 СЕ 1920
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Споменик јеромонаха Христифора Милутиновића 14. 10. 1848.
+15. 12. 1903.
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Споменик Мишка Симића
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Споменик Шћепа Кузмана

276 Горан Ж. Комар



Споменик Риста Марића †1864. године
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Фрагмент крста са именом Јефтан
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3. Гробље  ван  порте

Ово, колико у овом часу можемо сагледати, мало гробље
лежи посве девастирано у подзидама приватног имања, при
страни, источно од манастирског гробља. У једној од подзида
терасасто конфигурисаног земљишта, данас се уочавају три
мања надгробна крста, међу којима пажњу привлачи спо-
меник са прецизно усјеченим натписом. Споменик посједује
бордуру од тордираног ужета и, уз сами руб, цик-цак линију.
Натписно поље је савршено углачано. Крст је јако оштећен и
очигледно секундарно употребљен при градњи и подупирању
међе. Нешто источније леже још два крста, као и дугачке
солидно обликоване греде које представљају остатке гробне
конструкције.
У погледу поријекла ових споменика могу се данас изнијети
двије предпоставке: или су у склопу неког оштећивања или
уништавања манастирског гробља пренешени више стотина
метара, или овдје постоји гробље које је намјерно уништено.
Лично, склон сам другој претпоставци. Споменици су свакако
оштећени од стране неправославних житеља овог мјеста.
У погледу садржаја натписа може се, као највјероватније,
узети да је покојник Оливер, звани Сарајевац, рођен у вароши
Самобор, да је био „благородни поклоник живоносног Гроба“,
дакле Христовог Гроба (ходочасник у Јерусалим Гробу
Господњем), да се упокојио 26. септембра 1731. године, а да
је гроб обновљен повељенијем дабробосанског митрополита
Мелетија.
У овом часу осјећамо потребу да упутимо захтјев надлежним
установама за заштиту споменика културе за предузимање
мјера за неодложну заштиту ових старина које за историју
Житомислића имају велики значај.
Можда је на овом мјесту потребно поменути и предање у
Житомислићу о скривању чланова светога братства у некој
оближњој пећини у вријеме ратова у коју су мјештани
додавали храну.
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(...) (svet)ago 0 dUäha pri hramU1
...ni blagorw„ni pokloniŠ1 /ivonosnago groba1

...verq0 saraevacq1 ro/„enq va v(a)r(o[)i1 samobo‘ ”
(bUdi emU) ve;na1 pame“ 
(aP)läa sek(temvria)1 käZ1

...poseŒ va lY“ a P l T1 povelenieŒ
p1 g¶na1 m1 b1 meleLia1 wbn(ovi se)

grob ego blago;¶Livi1 i
n...
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Горан Ж. Комар, Херцег Нови

ДВА СРЕДЊОВЈЕКОВНА ЋИРИЛИЧКА НАТПИСА ИЗ
ГОРЊЕГ ПОДРИЊА

Овим чланком доносе се два ћириличка натписа средњег вијека
из Горњег Подриња. Пружа се нов поглед на натпис Милутина
са Хумског код Фоче и натпис из Модрог Поља код Горажда.
Планинске ријеке, лијеве притоке Дрине, готово паралелним
токовима хитају ка ријеци око које је у средњем вијеку окупљено
неколико жупа. У вишим предјелима, који само по нужди
понесоше називе поља, смјештен је озбиљан број гробаља
средњег вијека са ријетким ћириличким натписима. Такође, ту
су била сједишта крупних феудалних родова старе Босне:
Косача и Павловића – дакле, од Модрог Поља крај Јабуке, преко
Горшић Поља крај Хранчића, до Борча Павловића, све уз
токове: Колине, Осанице и Праче. Само Прача усјеца дубоки
кањон, онакав какве срећемо у простору на десној обали Дрине
око старих управних средишта Горажда, Чајнича, Рудог и
Вишеграда. Чак и сами натписи средњег вијека груписани уз
Дрину смјестише се на узаним платоима и странама њезиних
стрмих, кањонских обала.

1. Гробни  споменик  госта  Милутина  (Црничанина) 
са  Хумског  код  Фоче

О овом знаменитом споменику средњовјековне Босне овдје
кратко казујемо из разлога што његов натпис указује на
вјероватно поријекло Милутина из села Црнице код Чајнича.
Гост Милутин је извјесно био свештеник у Цркви Босне, али
његов опсежни ћирилички натпис говори на добро позицио-
нирање ове личности која је потекла из окриља (земље)
босанске господе, и код „велике господе и грчке господе“.



Ранији истраживачи (нпр. Владислав Скарић, 1934) изнијели су
увјерење да је Милутин дјеловао као посланик на терито-
ријалном опсегу Византије, гдје је побрао дарове о којима говори
у своме „житију“, нарочитом одјељку епитафа који исписује на
посебној страни призматичног ступа-надгробњака. 
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На нашој фотографији види се почетни дио натписа којим
Милутин истиче вербалну инвокацију призивом Свете Тројице.
Он у десној руци држи штап, а у подигнутој лијевој руци
Јеванђеље. Његова фигура је веома налик на сићушну
представу свештеника-калуђера на споменику у средњо-
вјековном гробљу лок. Запоље (Ситница) у Модром Пољу.
Натпис гласи: va ime tvoe pri;ista tqroice gdna gsti mi-
lUtina biligq rodomq criqni;anq / pogib(e) ino nego li (U)
milosti bo/iei / /itie a /ihq U ;aste bosanke gspode primihq
darove w velike gspode i vlasteo i w grq;ke gspode a vse vidimo. 

Споменик је 1934. пренесен у Врт Земаљског музеја у Сарајеву
(Анто Кучан), након што су мјештани претходне године
раскопали и уништили његов гроб и скелет. Његова укупна
висина износи 2,54 м. В. Скарић је донио димензије.1 Аутор је
изразио увјерење да термин „Црничан“ казује име рода и села
код Чајнича. Такође, да његов исказ о примању дарова извјесно
долази од реалног даривања госта Милутина, јер би као
посланик босанске господе дошао у прилику да буде дариван.
Он расправља примјере посланства 1399. године Влатка
Влађевића код владара Валоне и Канине Мркше Жарковића.2

Дубравко Ловреновић помиње епитаф Милутина и његову
дипломатску и интелектуалну активност.3 Но, бројна су
посланства припадника Босанске цркве забиљежена у првој
четвртини 15. вијека, чак и када бисмо се ограничили на податке
које чува Рускова књига. Покојник је, по казивањима, приликом
пљачке, у раки затечен без драгоцјених предмета, али са
остацима хаље од броката украшене златним хералдичким
лавовима и звјездицама.4

Свака помисао да би овај свештеник могао припадати јеретичкој
организацији отпада и због његове фигуралне представе у
усправном ставу са Јеванђељем у руци, а затим и због вербалне 
____________________

1 В. Скарић, Гроб..., 80.
2 В. Скарић, Гроб..., 81–82.
3 Dubravko Lovrenović, Stećci. Bosansko i humsko mramorje srednjeg vijeka, Sarajevo, 2009,107.
4 В. Скарић, Гроб..., 82.
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инвокације призивом Свете Пречисте Тројице. Коначно, и због
исказа о примању дарова од босанске властеле и босанске и
грчке господе. Овај натпис укључује изјаву о примању духовних
и почасних дарова, онако како о духовним даровима – храни –
казује крстјанин Петко сахрањен под сандук у близини
манастира Заграђе у Пиви, или монахиња Јефимија. Овакви су
изрази духовницима типично исихастички.5 Tумачење натписа
крстјанина Петка на његовом споменику код манастира Заграђе
у Пиви гласи: (se) postavihq: bYligq: za /ivota a ;ekahq: sm-
rqti U sokolU a U miloga g(ospodin)a voevode1 stYpana koi me
po;teno1 hrana[e1 a b(o)gq negovU d(U)[U sqh(ra)ni U
v(i)[(n)emq er(U)s(ali)mi Y petko krqsti]Yninq. Дакле: Ово
поставих биљег за живота, а чеках смрт у Соколу, а у милога
господина војеводе Стјепана који ме поштено храњаше. А Бог
његову душу сачува у Вишњем Јерусалиму. Ја Петко
крстјанин.6

Марко Вего је натпис Милутина датирао у 1318. годину, што нам
се чини претјерано далеко. 

2. Натпис у гробљу Модрог Поља

Натпис је усјечен у ужу страну високог сандука са постољем који
је узан и који израста из необично пространог постамента.
Споменици оваквог облика ријетки су на укупном простору
стећака. Његове негдашње димензије су: 1,36 х 0,44 х 1,05 м.
Веома је оштећен, и то највише страна која чува натпис. Плитка
пукотина при дну споменика може говорити о томе да је

____________________
5 Ђорђе Трифуновић, „Две посланице Јелене Балшић“ и Никонова „Повест о
јерусалимским црквама и пустињским местима“, Књижевна историја V, 18, Београд,
1972, 289–372; Епископ Атанасије (Јевтић), Исповедање вере – превод са грчког,
Видослов 13, 1998; Митрополија Црногорско-приморска: Научни симпосион „Никон
Јерусалимљанин и његово доба“, Цетиње – Сакадарско језеро, 7–9. септембар, 2000.
6 Горан Ж. Комар, Ћирилични натписи Старе Херцеговине (са прегледом крстова),
Подгорица, 2016; Г. Ж. Комар, Ћирилички натписи централног Балкана, 2018 – у
припреми. 
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постојала пукотина у материјалу у зони натписа коју је временом
продубио и проширио лед, те би се тако оштећење могло
доживјети као посљедица разарања насталог дејством сила
природе, а не дјеловањa људске руке. Натпис није поменуо
заслужни истраживач стећака Шефик Бешлагић у своме
прегледу стећака Југославије, а тако ни Археолошки лексикон
Босне и Херцеговине.7 Kaсније, натпис ће поменути проф.
Здравко Кајмаковић, који ће покушати читање и пружити двије
варијанте, али неуспјешно.8 Oвај аутор помиње једно (у
међувремену нестало) старо гробље, на улазу у село. Натпис је
поменут од стране Елдина Баљевића у примјерном
интернетском чланку „Spomenici kulture sa prostora Modrog Polja“.
Аутор описује гробље у селу изнад ријеке Колине, на локалитету
Ситница или Запоље. Коначно, Комисија за очување
националних споменика Босне и Херцеговине 2015. године овај
локалитет (Модро Поље 2) ставља под заштиту државе,
указујући и на локалитет „Црквина“ (под Градином, у зони
Горњег Поља – к.о. Рачићи), локалитет Модро Поље 1, који је
представљен српским православним гробљем са надгробним
крстовима и стећцима, као и локалитет Модро Поље 3 (Бјелан,
са великим бројем старих гробних споменика). Вриједно је
подсјетити на рад проф. Десанке Ковачевић-Којић, која наводи
дубровачки документ из фебруара 1388. године, у којем се
помиње Модро Поље.9 Вјерујемо да у будућности треба
посветити пуну пажњу локалитету „Црквина“ јер велики број
гробаља средњега вијека у Босни и Херцеговини лежи уз
црквишта и цркве које су и данас у употреби.  
Село Модро Поље лежи на саставу планинских токова Колине
и Великог потока. Гробље на Ситници-Запољу је смјештено дуж
хрбата-платоа ониже косе изнад Колине, тачно онако како је
позиционирано гробље у Горшић Пољу (Хранчићи). Може се чак
примјетити овакво позиционирање средњовјековних гробаља уз   ____________________
7 Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 3, Sarajevo, 1988, 128.
8 Zdravko Kajmaković, Spomenička topografija Modrog Polja u: Gornje Podrinje u doba
Kosača IV, Sarajevo, 1977, 52.
9 Desanka Kovačević-Kojić, Arhivsko-istorijska istraživanja Gornjeg Podrinja, u: Drina u
doba Kosača, Naše starine XIV–XV, Sarajevo, 1981, 113.
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значајне градове Косача (на пр. гробље под Соколом у Пиви у
близини манастира на Заграђу). Овдје, на Ситници, примјећује
се изворно распоређивање споменика у два паралелна низа.
Гробље је веома поремећено градњом сеоског пута и могућим
превртањима споменика из пљачкашких побуда, што често
виђамо у овом дијелу Подриња. Транслитерација: (se) le/i lU-
binov(q) mil‡ bratq (b)oria osavn(i;aninq)... Читање: Овдје
лежи Љубинов мили брат Борија Осаоничанин...

Проф. Здравко Кајмаковић је понудио два рјешења натписа: 
1) A se leži junak dobri Novak mili brat. Bori do Save... 2) A se leži
Ivan Dob(r)inov Milibrato(vić...).10 Кључне погрешке у рјешавању
натписа код З. Кајмаковића леже у прва два реда. Слово } може
доћи у обзир као последњи дјелимично видљиви знак у првом
реду, али даље није могуће уочити ријечи: dobri, нити се може
реконструисати ријеч: }nakq. To исто важи и за друго понуђено
рјешење. 
____________________
10 Z. Kajmaković, Spomenička..., 40–55.
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Олга Лалић

ЛЕКСИКА  ИЗ  ПОЈЕДИНИХ  ОБЛАСТИ  СЕОСКОГ  ЖИВОТА
СРПСКОГ  СЕЛА  ЧИСТА  МАЛА  У  ХРВАТСКОЈ

УВОД

Мој рад везан је за говор села Чиста Мала. То ми је врло
присна тема, јер Чиста Мала је село у којем сам живјела и у
којем су се родили моји преци. Зато сам изабрала ту тему, да
би на један лијеп начин урадила нешто за моје село, које још
увијек пролази тежак период. Период, који је тежак не само
за једно друштво и његов свакодневни живот, већ и за један
мали говор. У време грађанског рата у Хрватској, када се ста-
новништво исељавало, тај још свјежи говор, којим су се
највише користили старији људи, као да је полако ишчезавао
у томе селу. У њему су остали зарђали плугови, спаљени ка-
рови и огњишта, које данас описујем у свом раду.
У време сакупљања материјала за рад, морам признати,
било је мало старијих становника Чисте Мале, а младих да и
не говорим. Сви они су ми на различите начине помогли да
сакупим тај материјал. Уморни од живота, али помало срећни
јер се за њихов говор интересира познати институт у страној
и далекој земљи [при Јагјелонском универзитету у Кракову –
прим. прир.], настојали су дати све од себе и присјетити се
ријечи, које се данас нешто мање употребљавају. Највише од
њих помогли су ми становници Чисте Мале, прије свега: пок.
Марко Лалић, Јован Поповић, Вице Лалић, Љубо Лалић,
Јелена Лалић-Скочић, мој отац Никола Лалић, моја бака
Марта Лалић и моја сестра Славенка Лалић, која је уложила
велики труд у ситуацијама кад нисам могла бити у Хрватској,
да ми путом поште и Интернета достави материјал потребан
за овај рад. Захваљујући њиховој љубазности успјело ми је
да сакупим нешто мање од шест стотина ријечи овог говора. 



Било је и других начина помоћу којих ми је успјело сакупити
толико ријечи, а то је телефон и мобител, и томе што у Чистој
Малој живе остали чланови моје породице и родбина, која ми
је такођер пружила велику помоћ у сакупљању ријечи, богат-
ства које је од  великог значаја  за традицију и историју тог
села.
Чишћани Мали су од давнина његовали свој језик и његово
богатство. Дали су ми у руке то што је за њих важно, а тако-
ђер и за мене. То је нешто због чега су се и у једну руку вра-
тили у прошлост, да сачувају нешто што могу наслиједити
њихови потомци. Иако је Чиста Мала преживјела ратна раз-
арања и несрећу, у њој се много тога сачувало. А то су дух,
говор и традиција, који опет настављају свој пут, са једне
стране, у некакву другу будућност, надам се све бољу. 
С обзиром на то да у животу или историји неке ствари полако
нестају, за говор Чисте Мале можемо рећи да је и даље жив.
Упркос томе што су на путу из давнина до данашњег дана
многе ријечи ишчезнуле из свакодневне употребе или једно-
ставно нестале, тај говор и даље ипак чини једну малу
цјелину, која остаје на многа десетљећа.
Ријечи, које сам сакупила посједују свој оригинални извор и
пренешене су са великом прецизношћу у овај рад. Оне су
превођене на српски књижевни језик (варијанта ијекавска).
Неке од ријечи овог говора биће потпуно објашњене на књи-
жевном језику, јер се у њему не употребљавају.
Захваљујем се професору Вјеславу Борисју за помоћ при
раду, а такођер становницима Чисте Мале и мојој породици,
јер без њихове помоћи овај рад не би настао.

I КРАТКА ИСТОРИЈА И ОБИЧАЈИ СЕЛА ЧИСТА МАЛА

I 1. Кратка историја
Чиста Мала је мало село у шибенско-книнској жупанији у
средњој Далмацији. Налази се у скрадинском залеђу неда-
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леко од Прокљанског језера. Припада општини града Водице.
То мало село удаљено је око дванаест километара од Јад-
ранског мора, а од Шибеника двадесетак километара.
Први становници Чисте Мале су били мјештани са презиме-
ном Лалић. Мјештани Чисте Мале тврде да су се Лалићи до-
селили из Црне Горе, из околице Колашина. Понеки тврде да
су се њихови преци доселили прије триста година. 
Мјештанин Чисте Мале пок. Марко Лалић пок. Марка (рођ.
1923. године) испричао ми је причу годину дана прије његове
смрти, коју је њему испричао његов отац, да су Лалићи прво
населили мјесто Кистање, недалеко од ријеке Крке, изнад
које се налази Манастир Крка из XIV вијека, задужбина ца-
рице Јелене, и Горице, па су се одатле (не сви) преселили у
Чисту Малу. Најстарији предак Лалића, који се  први доселио
у Чисту Малу, био је Вид Лалић. Он се  населио у дијелу Чисте
Мале који се данас зове Доњи Лалићи, Доњи Крај или Ви-
довци (по Виду). Вид је имао четири сина. Један од њих је на-
пустио село и одселио се у Скрадин и тамо је купио кућу и
отворио дућан. Остала три најстарија претка Лалића била су
браћа и звала су се: Анте, Мићо и Сако. По Анти и Мићи
Горњи Лалићи се дијеле на: Антиновце и Мићиновце. А ис-
точни дио Чист Мале зове се Сакићи по Саку. По тројици
браће остали су зидови њихове куће. 
Друго презиме у Чистој Малој, по броју породица, јесте пре-
зиме Поповић. Мјештанин Чисте Мале Јован Поповић, по-
којног Васе (рођен 1921. године), испричао ми је, као и пок.
Марко Лалић, о својим прецима. Јован Поповић је пето поко-
љење Поповића, који су се прије око триста година доселили
у Чисту Малу. Поповићи су се, исто као и Лалићи, доселили
из Црне Горе.Они су се прво населили испод планине Про-
мине у сјеверној Далмацији. Стизали су у великим групама,
па су се онда расељавали. Најстарји Поповић који је стигао у
Чисту Малу звао се Јандрија. 
Понеки становници спомињу породице са презименом Јањић,
да су се баш они први доселили у Чисту Малу, мада је њихов
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траг нестао и о томе нико ми у Чистој Малој није могао рећи
ништа одређено, ни пружити помоћ да би овај историјски ре-
досљед био потпун.
Осим Лалића и Поповића, у Чистој Малој такођер живе и ста-
новници са другим презименима од којих је већина стигла у
Чисту Малу прије око сто година. То су мјештани са презиме-
ном: Добрић, Стијеља, Вукша, Самарџић, Манојловић, Груло-
вић (они су Срби), и Хрвати са презименом: Франић и
Драгичевић.
Скоро чисто српско село (са три хрватске куће), Чиста Мала
је  прије грађанског рата у Хрватској бројало око шест стотина
становника. У посљедње време (од 1997. године) у село се
вратило око стотину становника и обновљено је тридесетак
кућа, које су у време ратне офанзиве „Олуја“, у аугусту 1995.
Године (а и после тога) биле опљачкане, а понеке запаљене
или сасвим уништене. Тренутно, већина кућа је у току обнав-
љања или ће бити обновљене. Сви Чишћани Мали су под-
нијели захтјев за обнову куће. Мјештани Чисте Мале се надају
да ће се у скорој будућности вратити и остали мјештани.
У време грађанског рата у Хрватској од 1991. до 1995. године
Чиста Мала је постојала као граница САО Крајине и као ли-
нија фронта. Погинуло је тамо око тридесет војника и цивила.
Око Чисте Мале налазе  се минска поља, која су дјеломично
очишћена уз помоћ организација за рашчишћавање минских
поља у послијератној Хватској. У аугусту 1995. године, тачно
речено 4.аугуста, када је започета ратна офанзива „Олуја“, из
Чисте Мале се иселило, уз помоћ УНПРОФОР-а и снага УН,
па и на властиту руку, остатак старијег становништа, које је
ту пребивало у време грађанског рата. Већина становништва
је у то време боравила на терену општине Книн. Тако су
млађе генерације (школска дјеца) биле обухваћене школском
наставом  у основним и средњим школама у Книну, Кистању,
Бенковцу, Обровцу итд. Основна школа у Чистој Малој још
није обновљена, али зато је обновљена црква св.Николе
(стара око стотину година). 
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У време ратне офанзиве мјештани Чисте Мале су избјегли на
терен тадашње Југославије. Након неколико година понеки
су се вратили у Чисту Малу, а многи су остали у Србији или
су се,  уз помоћ хуманитарних организација, иселили у далеке
земље (САД, Аустралију итд.).

I 2. Фолклорна традиција
Овај дио рада посвећен је фолклорном животу Чишћана
Малих. Ту сам умјестила главна кола која су се играла у Чи-
стој Малој, а такођер и  популарне народне пјесме.

I 2.1. Кола и пјесме 
У Чистој Малој, све до 1975. године, играла су се многа кола,
и како то народ каже „пјевало се“. Кола су се играла на вели-
ким пољанама, док су млади чобани чували овце, или испред
Основне школе „Чиста Мала“. Кола су се такођер играла у
време светаца или недјељом, у зимском периоду. 
Прво коло по броју игара звало се „бирачко коло“, а друго
највеће коло по броју игара звало се  „кукуњеш“. Постојала је
једна плесна игра коју су чинили млади момак и цура и звала
се  „циганчица“. Она се играла уз помоћ „цинтара” тј. усне хар-
монике.
Пјевало се, такођер, и без цинтара, највише у пољу или у
„кршу“, гдје се чувало „благо“ (стада коза или оваца).

I 2.2. Женске народне пјесме из Чисте Мале
Женске пјесме ми је рецитирала Јелена Лалић-Скочић, по-
којног  Илије (рођена у Другом свијетском рату), и у вријеме
њеног рецитирања ја сам их забиљежила, а оне гласе овако:
Цвјеће моје плави јорговане,
први цвјеташ у прољетне дане.
Гледају те радо очи моје, 
њежне ли су твога цвјета боје. 
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Миришиш ми док зора осване.
Још те више волим јорговане,
кад ми драги покрај тебе стане.

***
Благо моје само ћеш остати,
моји су ме рјешли удати.
Удаће ме за драгана мога,
волим њега и више никога.

***
Валај ми се запјевати даде,
кад мој драги копа винограде.

* * *
Ја сирота, сиротом ме зову.
чекај драги још годину ову.

* * *
Када пјевам горе више куће,
ко ме чује добиће на плуће.

* * * 
Кад сам била цура чобаница,
ја сам пила воду с Каменица.

***
Грми, сјева, олуја се спрема,
мог драгана још са прела нема.

***
Киша пада, ледено је пије,
мене мајка од драгана крије.
Сакрила ме у зелено цвјеће,
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а ја ђаво па из цвјећа вирим,
на драгана бјеле руке ширим.

***
Малена сам, маленом ме зову,
чекај драги још годину ову.

***
Мила мајко не буди жалосна,
удаћу се, широка је Босна.

***
Ђетелина расте на минуте,
а ја драги кад погледам у те.

***
Ја ћу мојој свекрви радити,
радићу јој, нећу с' господити.

***
Збогом моја мајко мила,
твоја ме је рука одгојила

***
Двје јабуке на једном огранку,
једна мени, једна моме Ранку.

***
Ала сам их преварила доста,
само један на срцу ми оста.

***
Видиш мајко у стрништу јежа,
шта на твоју јединицу спрежа.

297Олга Лалић



Мој драгане демократија је.
Љуби цуру не питај чија је.

***
Овце моје ја вам чобаница,
догодине лолу вјереница.

***
Грло моје звони као звонце.
Ово су га научиле овце.

***
Ја у колу, свекрва ме гледа.
Што си тако снајо бљеда?
Ја сам мајко бљеда,
од твог погледа.

***
Кад сам ишла синоћ из дућана,
тревила ме Миланова нана.
Ја јој рече: Добра вечер стрина!
Она реко: Оћеш ли за сина?

***
Откад мајко за драгана оде,
попила сам више него воде.

***
Мила мајко удовац ме зове.
Шта ћу Боже од дјеце његове.
Дјеца су му луда и нејака.
Свак ће рећи да је маћи опака.
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I 2.3. Мушке народне пјесме из села Чиста Мала

Мушке пјесме, како је то Вук Караџић подијелио, рецитирао
ми је мој отац Никола Лалић, покојног Владимира (рођен
1951. године), и гласе овако:

Стара старог милује по бради.
Знаш ли стари кад смо били млади?
А ја стару милујем по дробу.
Стара моја ја више не могу!   

***
Расти ружо барем у камену.
Љепо те је гледати румену.

***
Голуб гуче из дубоке јаме.
Голубице, би ли пошла за ме?
Мој голубе да ти видим зубе.

Јесу л'  љепши откад мене љубе?

***
Ој  гарава ђе си била прије,
док се бећар оженио није.

***
Да знаш мала како љубав мори,
дошла  би да ти кућа гори.
Да ти кућа гори од шевара,
изашла би да видиш бећара.
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Женио би се, жена ми је драга,
ал’ се бојим намјерити на врага.

***
Ја бараба и барабићу се,
доћ ће време и оженићу се.

***
Ја бараба оца сиромаха,
муштерија младих дјевојака.

***
Бабо моја твоја ћерка знаде,
ђе у гају ледине имаде.

***
Чиста Мала рушевино стара,
у теби је живот за бећара.

***
Дођи мала под орасе мени.
рјешијо је ћале да ме жени.                            

I 3. Црквена традиција

Овај дио рада је посвећен духовном животу Чишћана Малих,
који га његују од давнина. 

I 3.1. Славе

Како је то добро знано, свака породица, која се „држи цркве“,
има свог патрона или свеца чувара. У Чистој Малој слави се
неколико светаца. Породице са презименом Лалић, Поповић,
Груловић, Самарџићи и Добрић славе св.Николу, док Вукше
и Манојловићи славе св.Ђурђа, а Стијеље св. Јована.
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Слава је увијек била важна за духовни живот сваког мјешта-
нина Чисте Мале. Кад би породице, нпр. које славе св. Ни-
колу, славиле, остале становнике нису позивале, јер свако ко
се осјећао позваним долазио је такођер да слави. Гости су
доносили са собом поклоне. Највише је то била кава, пашта,
прашак за суђе као  и остале кућне потрепштине.
За ручак, на дан славе, господар породице пали свијећу, која
стоји у посебном круву за свијећу. Поподне долази поп и крсти
свијећу и крув светом водом. Чита молитве, Свето Јеванђеље
и чата. Слиједећи ријечи и молитве попа, господари и гости
се такођер моле. Навече се свијећу гаси кумадом крува
умоченим у црно вино. Свијећу гаси господар, и кад се
свијећа угаси, господар једе крув и пије вино, а уз њега сви
се крсте и потом наздрављају црним вином.
За славу се спрема много ране. Пече се неколико јаради и
јањади. Спремају се колачи и остали додаци, да би породица
и гости били задовољни, и да би се славило до касних сати.

I 3.2. Остали свеци и празници

У време СФРЈ мјештани Чисте Мале славили су црквене, па
и комунистичке празнике. За њих су главни црквени празници
били Божић и Ускрс или Васкрс.
Пошто је поп долазио у чишћанску цркву само у време цркве-
них светаца или празника, становници су се за тај дан дуго
спремали. Узећу за примјер Бадње вече и Божић. За Бадње
вече јело се бакалар и фритуле. На рибу и кулаче, које су до-
маћице у топлој породичној атмосфери спремале, чекало се
читав дан. Господари су палили Бадњак (претежно дебло хра-
ста). Након вечере, на Бадњак паљен у кужинци бацало се
жито, шенца, куруза и зрнад осталих житарица које у тим
крајевима успјевају. Око бадњака бацала се слама ради
вјеровања, да ће наредна година донијети много пољских
плодова. Остатак бадњака се на други дан Божића носио у
виноград, да би грожђе добро успијевало.
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Испред цркве такођер се палио бадњак, а око њега бацала
се слама. Црква је тада била свечано окићена са борићима
око ње. Око бадњака сакупљали су се мјештани и пјевали, не
црквене већ народне пјесме.
Поп је долазио два сата прије поноћи из манастира Крка или
из шибенске цркве. Док поп служи летурђију, полако се сви
окупљају и моле. Крају летурђије радују се највише дјеца, јер
чекају на посластице, које им поп баца, претежно бајаме,
орасе и бунбуне. Дјеца уздихана скупљају, а уз то им помажу
старији. Након летурђије, свак иде својој кући и слави тај ве-
лики дан.
За Мали Божић, такозвану православну Нову Годину, пекао
се крув испод пеке, а на гувну, око стожине, просипала се
слама. Дјеца су морала тад претрчати три пута око стожине,
а најстарије дијете носило је крув испод руке. И то се радило
ради здравља у породици и за плодну годину.
(Ријечи из овога дијела везане за народни говор објашњене
су у наредним поглављима рада.)

II ГРАМАТИЧКЕ ОСОБИНЕ ЧИШЋАНСКОГ ГОВОРА

II 1. Припадност чишћанског говора

Чишћански говор је доста изузетан. На њега утичу и говори
других села, па и страни језици, између осталог, у њему се
користе  талијанизми (помидоре, кукумари, салиџа, мистрија,
фритуле итд.) и турцизми (авлија, мерак, пенђер, чесма, ра-
кија, терлук, маша, бунар итд.). Такођер, у употреби је и гер-
манизам шпајза, па и изрази који потичу из грчкога језика,
мада су они у употреби и у књижевном језику, а то су нпр. ку-
тија, иљада, као и ријечи из многих других језика. Данас на
чишћански говор имају све више утицај српски и хрватски
књижевни језици. Мада, тај говор је сачувао своју језичку и
говорну засебност.
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Чиста Мала је окружена говорима чисто хрватских села
(Чиста Велика, Лађевци), чији становници се користе икав-
ским изговором штокавског дијалекта. „Како је већ познато,
данашњи је шибенски говор штокавско-икавски“1 и захва-
љујући томе многе ријечи тога дијалекта или тих говора су у
употреби у Чистој Малој (нпр. ћаћа, ћа, дид, сикира, маћа).
„Нису, међутим, само икавци дјеловали на (и)јекавце у Лици,
Далмацији или западној Босни; такођер су (и)јекавци утјецали
на икавске сусједе дјелујући да у њих ојачају 'херцеговачке'
значајке.“2 Говор Чисте Мале припада буковачком под-
дијалекту, који се налази „међу најистуренијим ијекавским го-
ворима херцеговачког типа на западу“.3

Буковачки поддијалекат заузима „крашки крај у сјеверној Дал-
мацији између Велебита на сјеверу и сјевероистоку, Равних
котара на југу, ријеке Крке на истоку и Новиградског, односно
Каринског мора на западу“ (Енциклопедија Југославије II,
297).
„Говор Буковице је јекавски штокавски с четвороакценатском
системом и, углавном, новијом деклинацијом. С обзиром на
порекло ових јекаваца (мисли се да они воде порекло из Хер-
цеговине и западне Црне Горе) и време које су провели од-
сечени од ијекавске матице, разумљиво је што у структури
њиховог говора има и особина које нису познате говорима
њихове матице.“4

У овом раду није покренута проблематика акцентуацијског си-
стема, због малог броја становника у Чистој Малој и због ути-
цаја других говора на чишћански говор, што су донијели са
собом становници Чисте Мале, вративши се из других крајева
бивше Југославије након грађанског рата.
_______________
1 W. Sędzik, Poštokavljivanje čakavskog narječja, Hrvatski dijalektološki zbormik, Knjiga
7, JAZ, Zagreb 1985. g., s. 215.
2 J. Lisac, Hrvatska dijalektologija 1. , Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i
hrvatski govori torlačkog narječja,  Golden-marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2003. g.,
s. 105.
3 А. Пецо, Преглед српскохрватских дијелаката, Научна књига, Београд, 1978. г., с. 85.
4 Ibidem, s. 86.
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II 2.Фонетика 
У чишћанском говору, као и у буковачком поддијалекту кратки
јат даје је (вјетар, бјело, свјетло, вјек). Често у њему долази 
до најновијег јотовања, а претежно иза гласова л и н (жељез-
ница, Њемачка, њесу, љекар, љепо), такођер и иза т и д
(доћерати, ђед).
Секвенце нĕ, лĕ, тĕ и дĕ обично дају ље, ње, ће и ђе (љето,
његују, ђетолина, ђевојка, унђе, овђе, виђели смо). У буко-
вачком поддијалекту, као и у чишћанском говору „поред не-
тијак, нетијакиња чује се се нећак и нећакиња“.5 Ту се
истиче ново јотовање (ишћерати, кршћен, шњег, шутра,
цвјеће, смеће). У употреби су  екавизми цеста, среда, време,
као и у буковачком подијалекту.
Такођер, и у чишћанском говору „кратки јат иза р такођер је
дао је, али је накнадно обично дошло до пријелаза у ре:
мрежа, реп,..., зрело, преко прага итд. Међутим, кад је рј по-
дијељено границом слога, оно је често сачувано: горје 'горе',
горјела,..., старјешина итд“.6 У понеким случајевима, тј. у ин-
финитиву то је се губи (горти, остарти, полудти), за што
нисам сигурна да ли се користи у Буковици, јер није забиље-
жено у радовима аутора књига које сам користила. Због јед-
начења јата испред ј он прелази у и (грија се, смија се). 
У чишћанском говору, као и у буковачком поддијалекту, тако-
ђер је „полуглас у јаку положају дао а (пас, дан); а зна доћи и
у слабу положају (..., пасу), па ту имамо појаву јаке вокално-
сти. У прилогу вавјек иницијално въ даје ва, тако је и у
примјеру ваистину“.7 Такођер, поред приједлога с и са јавља
се приједлог су, најчешће уз бројеве и замјенице (су колко с
ти преша, преша су пет, побједли су су три гола).
О постаје затвореније и често прелази у у (лунац, нукат, гуни,
ун, уна, уно, мутка, нуга, ундален, нуси, бумба, вагун, про-
весур, доктур). 
_______________
5 Ibidem, s. 86.
6 J. Lisac, Hrvatska dijalektologija, [v;] Ibidem, s. 99.
7 Ibidem, s. 99.
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Често долази до многих сажимања, као нпр. сведно, грота,
вребац. Група –ао прелази у –а (III л. јед. муш. рода рекао-
река, дао-да, гледао-гледа). Група –ео прелази у -о (узео-
узо). Група –ио прелази у –јо, тј. испред о добивеног из л стоји
ј (видио-видјо, радио-радјо, родио-родјо).
Задњонепчани сугласници к и г не прелазе у ц и з у неким
именицама женског рода на –а (нуга-нуги, слуга-слуги), док
поред тих промјена постоји и к нози. Групе шт и жд се не
мјењају (штап, огњиште, муждани).
Као и у буковачком поддијалекту, тако и у чишћанском говору
често изостаје глас х или прелази у к, в (јука, бува, лад,
уранти, одма, мува, крув, рана, уво, иљада, аљина, ајдук,
вата, меканика, текника). Сугласник  ф у неким слу-
чајевима прелази у в (вамилија, треви се, вабрика, јевтин,
Вране, провесур, вешта) или п (јептин, Пилип). Мада се
сачувао, на примјер, у изразима фритуле, фешта, Фране,
тако да именице Фране или фешта могу имати двојни изго-
вор првог гласа као ф или в.
Како буковачком поддијалекту, тако и у чишћанском говору
„библијално –м не мења своју природу на крају речи: дим,
јарам, најам, кувам.“8

Сугласничке почетне групе су поједностављене (тица, со-
вати, чела). Испред именице пуж стоји с (спуж, спужи).
У ријечи здјелица испада сугласник д (зјелца), а такођер у
именицама Њемац, Њемачка долази до разједначавања, за-
хваљујући којем добивамо љ (Љемац, Љемачка).
У именици човјек губи се в (чојек), а такођер и у именици ћер
испада к, док у изразу орас долази с „унесено из множинских
падежа“.9

_______________
8 А. Пецо, Преглед  српскохрватских дијалеката, [в;] Ibidem, s. 86.
9 Ibidem, s.101.
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II 3. Флексија

Као и у буковачком поддијалекту, тако и у чишћанском говору
лична имена Јово, Миле, Мане имају промјену на –а. У  да-
тиву и локативу једнине именица с номинативом на –а, к г х
прелази у ц з с (Анци, Марци) или не долази до алтернације
(Луки, Зорки, бибљотеки).
У чишћанском говору у номинативу једнине и множине име-
ница женског рода користе се наставци –це, -ци, тј. испада -
и (зјелца, вјенчаница, спаваћца, блатарце, Марца). 
У инструменталу једнине именице мушкога и средњега рода
у наставку иза меканих сугласника стоји –о (кључом, коњом,
сунцом, зецом, звунцом).
Како у буковачком поддијалекту, тако и у чишћанском говору
„У 3. л. пл. презент глагола типа носити, радити чест је об-
лички завршетак –у: мислу, носу, раду, стиду се, трпу, виду,
воду, а у инфинитиву се морфем –ну- замењује морфемом –
ни-: метнит, макнит.“10

У 3. лицу множине прошлога времена конјугације VI. врсте, а
и у радном глаголском придјеву, изостаје –и- (радли, радле,
радло, говорли, говрле, говорло итд.). Такођер, и у инфини-
тиву типа радити, носити, говорити губи се –и- (радти,
нусти, говорти). 
У презенту долазе примјери типа дадем, знадем. Јављају се,
такођер, и личне замјенице типа муј, муја, мујо, твуј, твуја,
твујо, муме, твуме, твујим.
У чишћанском говору јавља се имперфекат, мада он није тако
чест (скакаше, говорише, пође, пођешмо, изгубише,
бијашмо, везаше). Јавља се, такођер, и аорист (радох, ра-
досмо, радосте, радоше). У употреби је и наставак –шмо (ле-
гошмо, купишмо).

_______________
10 А. Пецо, Преглед српскохрватских дијалеката, [в;] Исто, с. 86.
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„На западу или југозападу сјеверно западног подручја јавља
се у футуру конструкција будем+инфинитив (кад будемо пу-
товати)“.11 Па, такођер, и у чишћанском говору (кад будемо
зидали зид од авлије; кад будемо клали прасе).
Апропо бројева, говори се двацет, трицет, четри.
У употреби су инфинитиви типа дигнути, легнути. А такођер
у I ос. садашњег времена употребљава се лежем (нпр. лежем
ти ја, кад уно кишетна почела падати) или љежем (љежем
дјецу спавати). Често се то употребљава у наративном или
историјском презенту.

II 4. Синтакса

У упитним реченицама у употреби су често реченице типа:
Ош ли? Кудаш ти? Кућеш ти? Куш ти?  Ђеш ти? Ђе си?
Шташ ти?Је л мош?
„Глагол питати често има генитивску реакцију: ја сам Мире пи-
тала.“12

Често су у употреби безличне реченице: дошло нућаске и
утекло.
„Биљежени су и примјери свеза без+да (без да га зовеш). Ин-
финитив је често обичнији од презента с везником да, а раби
се и презент допунскога глагола без везника да: неће пије
воде.“13 Па, такођер, и у чишћанском говору везник да у мно-
гим реченицама изостаје: неће једе меса, неће пије воде,
неће рећи. 
„Јављају се и везе за+инифинитив...“14: није за рећи, није за
клати, није за тући, није за касти.

_______________
11 Ibidem, s. 103.
12 Ibidem, s. 104.
13 Ibidem, s. 104.
14 Ibidem, s. 104.
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„Изразита је синтактичка значајка упораба славенскога гени-
тива уз негацију, нпр. немој ми пилића односити.“15 Такве
врсте реченица такођер се употребљава у чишћанском го-
вору, па и немуј ми тучад однусти.
„Јавља се и тзв. хисторијски императив, нпр. копај ми тако
до подне, а ун ништа,..“16 Или, нпр. чувај ми тако овце до
дест сати, а ун ништа.

II 5. Творба ријечи

У чишћанском говору често су у употреби аугментативи (же-
нетна, дјечаурлија, кућетна, краветна, луђачна, будалетна,
бабетна, ножина, мушкарчина, цуретна, главура, књижурна,
дјечарлија, кршурна итд.). Често у њима изостаје –и-, а
највише у именицама женскога рода са суфиксом   -тина и -
рина.
Такођер, често се могу чути и многи деминутиви (тичица,
тиче, тићи, јарић, телешце, кршић, дрвешце, сунашце, ћер-
кица, синчић, челца итд.)
У чишћанском говору такођер се појављује сложенице, као
срастање двију ријечи, нпр. голонуг, гологлав, гологуз итд.
У том говору долази такођер до супстантивизације, тј. до пре-
тварања придјева у именице, нпр. од придјева сив добија се
именицу сивоња (одређеница за сивог бика или вола), или од
сива-сивуља (одређеница за сиву краву).
Уз помоћ слагања граматичких морфема добија се нова ријеч,
као нпр. (књижевни језик) у врх - уврх, (чишћански говор) у вр
- увр.
Такођер се добијају придјеви од глалгола, као нпр. од глагола
жмигати добива се придјев жмигавац (трептати очима,
особа која трепти очима). Уз то, такођер имамо и глаголске
именице, као нпр. гатање, предење итд.
_______________
15 Ibidem, s.104.
16 Ibidem, s.104.
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III  ПОЉОПРИВРЕДА

III 1. Кратки увод у поглавље

У овом поглављу рада сажета су 253 израза из народног го-
вора села Чиста Мала који су везани за пољопривреду. 
Елементе кара помогли су ми описати мјештани Чисте Мале
пок. Марко Лалић, рођен 1924. године и Љубе Лалић, рођен
1921. године. Да опишем елементе плуга помогао ми је мјеш-
танин Чисте Мале Јован Поповић, рођен 1921. године, док ми
је елементе самара описао такођер мјештанин Чисте Мале
Видосав Лалић рођен 1930. г одине.
У обради неких одељака велику помоћ ми је пружио мој отац
Никола Лалић, рођeн 1951. године, а један одељак је настао
захваљујући помоћи моје баке Марте Лалић, рођене 1924. го-
дине. У одељку посвећеном воћарству сажето је и моје вла-
стито знање на тему рјечништва из те пољопривредне
области говора села Чиста Мала. 
Од давних времена пољопривреда је била једна од важнијих
дјелатности  којом су се бавили Чишћани Мали, да би оп-
стали и уздржали се. Све до осамдесетих година већина од
њих за рад у пољу употребљавала је примитивна средства,
као што су карови, плугови, које су вукли коњи или волови.
Данас се то промјенило, и умјесто примитивних средстава
употребљавају се савремена средства, као што су трактори,
комбајни  итд. 
Једна од важнијих грана пољопривреде којом се баве станов-
ници Чисте Мале је узгој житарица, као и виноградарство. У
овом поглављу највише мјеста биће посвећено тим гранама.

III 2. Опис запрежних кола, плуга и самара

Запрежна кола и плуг су два најважнија средства, која су била
у употреби у давнија времена, да би се поље уздржало.
Самар се стављао на магарца и на њему су се носила дрва
из краса и вода са бунара, који се налазио у пољу. Сеоска гу-
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стерна у Чистој Малој изграђена је тек шездесетих година.
Касније је сваки господар куће градио себи властиту густерну.
У давним временима, воду са бунара вукле су претежно жене
уз помоћ магарца.

Запрежна кола (кар)
Рјечник
акс – главни дио кола (кара)
бич – бич уз помоћ којег се тјерају коњи
главина – дио кара, који придржава палце и налази се на
осовини
гобеље – саставни дјелови точкова кара
легери – дио кара, тзв. дебело дрво, које придржава лотре
и ставља се на ступце
лотре – дрвене странице кара
мачке – жељезне шипке  које служе за тјерање коња, кад би
се задржао узбрдо
палци – саставни дијелови кола кара, који улазе у главину, а
из главине у гобељу
ступци – дио кара или четири дрвена стуба за које се веже
трегере и за њу коњи
шине – дио кара, тзв.  жељезни обруч, који стеже дрвена кола
шкурја – бич,  в. бич
тимун – дио кара који води коло и који се налази између кара
и коња, за који су повезани коњи
велике лотре – дупле даске које се стављају на кар у време
вожења гнојива, да се гнојиво не би расипало
вага –  дио кара на који се стављају вагири
вагир – дио кара који служи за запињање кајиша за коње и
вучу кола 
жиње – дрвени елеменат кола кара који се растеже од гла-
вине до шина, тзн. налази се око кола кара
плуг – плуг, рало
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Рјечник

бразда – бразда
брокула – дио плуга, ланци који висе испод врха гредеља и
служе за регулацију дубине и ширине бразде
даска – дио плуга који служи за кидање и превртање бразде
гредељ – дио кара за који  су причвршћене ручке
каиши за куње – каиши за које су везани коњи
клинац – дио плуга за који је везана тара
лемеш – дио плуга који прави бразду; израђен је у облику
клина, има 
острило, врх и грбу; направљен је косо према смјеру ора-
нице и дна бразде, што  олакшава кидање бразде и корова 
наперак – дио плуга који служи ономе чему служи и даска
осовина – дио плуга који служи за придржавање и учврш-
ћење цијеле конструкције
палци – дио плуга,   дијелови мањег и већег кола
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потежница – дио плуга за који се запиње вага за коње
ручке – дио плуга  који служи за држање плуга у време
орања, учвршћене су до задњег дијела гредеља
стопа – дио плуга који служи за превртање бразде на бок
столац – дио плуга који је изграђен од дрвета и служи за ње-
гово учвршћење 
ступац – дио плуга са којим се покреће гредељ
шарафи – дијелови плуга, који служе за регулацију дужине
ланца
тара – дио плуга који служи за регулацију дубине и ширине
бразде, што се дешава уз помоћ промјене њеног постављења
према водоравном и окомитом смјеру с истовременом регу-
лацијом дужине ланца и постављња малог кола и потежнице
вага – дио плуга, који служи за везање коња кајишима; на-
прављена је од дрвета
Самар – седло за магарца на којем се некада носила вода са
бунара или  дрва из краса. Прави се од кошћеле или бреста
(бјелогорично дрво).
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Рјечник

дрен дрво – дрво које успјева у тим крајевима и од којег се у
овом случају прави клин за самар
хускун – дио самара који је смјештен испод репа магарца
главић – предњи дио самара за који се држи рукама; свезан
је жицом
крстине – задњи дио самара
подпрегањ – појас испод прса
подрепњача – дио самара, кајиш којим су везане крстине
праћа – дио самара који је направљен од кожног материјала
и служи за држање ногу
ражина – слама од жита, в.стеља
рупе – доњи дио самара учвршћен дреновим клином
стеља – средњи дио самара направљен од ражине; на њему
се сједи, в.ражина
сукно – вуна којом је повезан самар
шиљарице – двије укрштене даске на почетку самара ши-
роке три прста 

III 3. Пшеница

Пшеница је једна од чешћих житарица, која успјева у том
дијелу Далмације и коју узгајају Чишћани Мали. Данас је
тешко рећи да се многи Чишћани Мали баве узгојом пшенице.
Нажалост, већина становника данас не живи у Чистој Малој.
Мада, понеки становници се баве узгојем пшенице, од које се
меље брашно или се употребљава за исхрану стоке. У ранија
времена,  уз кукуруз била је то житарица коју су сви Чишћани
Мали узгајали. 
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III 3.1.  Послови везани за узгој и уздржавање пшенице

У доба док није било трактора, шенца или жито сијала се уз
употребу два вола или са коњима. Њива би се орала пре-
тежно у љетном периоду. Љетно орање назива се мекота.
Обично се говори идем мекотити.
Пшеницу се сије под крај октобра (десети мјесец)  или до по-
ловине новембра (једанајсти мјесец). Њива би се поновно
преоравала почетком октобра. Пшеница се сије ручно, затим
се брана са браном или дрљачом.
Прије сјетве, код преоравања почетком октобра њива би се
гнојила штојским ђубром. У зимском периоду њив се поси-
пала умјетним гнојивом и такођер у прољеће, у почетку веге-
тације.
У Далмацији пшеница се жење исто тако као и све житарице
(осим кукуруза) почетком јула. Пшеница се жњела српом. Све
житарице (осим кукуруза) везивале су се у снопове и то ис-
кључиво ужима направљеним од ражи, која су се претходно
натапала у води да би омекшала. Снопови су се товарили у
запрежна кола (кар) и превозили се на гувно, на којем би се
уз помоћ коња врло. Обично су жене вилама одбацивале
сламу, да би коњи лакше оврли жито до краја. Кад би се на
гувну обавила вршидба шенце онда би се зрнад сакупљало
на једну врпу. У поподневним сатима јуна,  кад почиње пувати
вјетар са мора, тј. маестрал, којег сељаци зову дуњак, пше-
ница би се дрвеном лопатом бацала 2–3 метра у зрак како би
се зрнад очистила од пљеве. Очишћена зрнад од пљеве још
пар дана би се сушила  на сунцу и затим би се уносила у
кашун. Алатке које су неопходне за тај посао су: смет (метла
за чишћење пшенице), дрвене грабље за сакупљање сламе
и виле за дизање сламе. 
На крају, сељаци који нису имали гдје да оставе сламу, наса-
ђивали су је у стогове, а око сваког се налазио плот од грана,
који је служио као баријера да овце и козе не би разасипале
сламу.
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Рјечник

брана – примитивна направа, старија од дрљаче, која служи
за изравнавање изораног земљишта након сјетве пшенице;
направљена је од грана грабовине или прућа које  расте  уз
ријеку, нпр. ракита, врба, в. дрљача
бранати – изравнавати  земљу браном након сјетве пшенице
дрљача – направа од жељеза, која служи за изравнавање
изораног земљишта након сјетве пшенице, в. брана
дуњак – вјетар маестрал који пуше у љето са мора и уз помоћ
којег се чистила  пшеница на гувну
ђубре – гнојиво од стоке којим се посипа земља за пшеницу,
виноград или  кукуруз
гњујиво – гнојиво, в. ђубре
гњујти – посипати изорану земљу гнојивом (загњајати)
грабље –дрвена и вишенамјенска алатка која служи за саку-
пљање сламе, такођер и траве или лишћа
гувно – гумно
камена плоча – већи округли дио гумна на којем се чисти
пшеница
кашета – мали сандук који служи за вишенамјенску употребу
у пољопривреди
кашун – дубоки и велики сандук за пшеницу направљен од
дасака
коса – коса
кошуљце – кошуљице којима су омотана зрна  пшенице
кртол (кртолићи) – кошаре од раките у којима се држе жи-
тарице
куноп од ражи – коноп од ражи
лопата – лопата
мекота – љетно орање 
мекотити (идем мекотити) – орати у љето 
њива – њива
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оврти – очистити пшеницу од пљеве
плот – налази се око стога и направљен је од грана; служи
као баријера  да овце и козе не расипају сламу
пљева – здробљено класје и кошуљице у којима је било омо-
тано зрно пшенице
пруће – ракита или грање од врбе  од којег се прави брана
ракита – барска трава, в. пруће
смет – метла направљена од прућа којом се чисти пшеница
од пљеве
снупови – снопови пшенице
срп – срп
стожина – стуб висок метар и по  за који се вежу коњи; убо-
ден је на средину гумна; то је и одређеница за даску у сре-
дини стога на коју је наслоњен стог
шенца – пшеница
товарти – опћи појам за товарење, у овом случају за това-
рење пшенице или  осталих житарица
умјетно ђубре – умјетно гнојиво
увршена слама – очишћена слама
вијати – чистити пшеницу од пљеве
виле – дрвена алатка са три зуба која служи за дизање сламе
на стогове
врпа – опћи појам за хрпу, у овом случају за хрпу пшенице
или осталих житарица
вршидба – чишћење пшенице од пљеве на гувну уз помоћ
вјетра и коња, који су завезани за стожину
вршити – чистити пшеницу од пљеве на гувну

III 4. Кукуруз

Уз пшеницу, кукуруз је једна од важнијих житарица коју су
сијали Чишћани Мали. Од плодова кукуруза мљело се
брашно од којег се кувала пула или се пекла прешка. Такођер
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је зрно кукуруза служило за исхрану стоке. Данас се понеки
од становника баве узгојем кукуруза.

III 4.1. Послови везани за узгој и уздржавање кукуруза

Куруз се такођер мекоти у љетном периоду претходне го-
дине. Направе су мање више исте за сјетву кукуруза као и за
пшеницу. 
Након мекоте у претходној години, кукуруз се сије почетком
априла. Куњи вуку плуг, а особа иде за плугом и сије кукуруз.
Након једног мјесеца кукуруз се просјеца и окопава (у вријеме
примитивног обрађивања земље). Ручно окопавање се врши
мутком уз претходно ђубрење. Кукуруз се жење српом под
крај аугуста. Не веже се у снупове и довози се у запрежним
колима на гувно. Мање-више сви старији, па и млађи чланови
породице приступају чемушању кукуруза. Клипови кукуруза
се суше 5–10 дана на гувну, а затим се туку такођер на гувну
(одвајање зрнади од коруна). Следило је вијање да би се зрно
одвојило од пљеве. Крзовина се уносила у појете или је
садјевана у стогове.

Рјечник

чемушање – одвајање клипа од чемушље
чемушља – кошуља у којој је омотан кукуруз
чемушати – одвајати клип од чемушље
клак – брашно за стоку; заједно измљевена зрнад од кукуруза
и коруни
клас –клас
клип – клип
корун – дио клипа кукуруза на којем се налазе зрна
крзовина – слама од кукуруза, кукурузовина
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куруз, -и – кукуруз,-и
млатац – млат са којим се туче кукуруз
мутика – мотика
окопавати – окопавати, нпр. кукуруз
пљева – прах од коруна
појете – господарске просторије у којима се држи слама
прешка – хљеб од кукурузовог брашна
пула – кувана каша од измљевеног зрна кукуруза
стог, стогови – стог, стогови
свила – длаке кукуруза
тући на гувну – одвајати млатом зрна од коруна

III 5. Виноградарство

Поред узгоја житарица, виноградарство је једна од најваж-
нијих грана пољопривреде којом се баве Чишћани Мали. Од
плодова винове лозе претежно се праве вино и ракија. По-
неки од њих праве такођер прошек и сируп. Обично након
тргања грожђа, већина становника оставља неколико чевља
грожђа да би се осушило за прављење посластица. Осушено
грожђе зове се грожђице, као и у књижевном језику.

III 5.1. Садња винограда

Садња винограда је релативно дуг временски процес, од по-
четка садње до прве бербе грожђа. 
У ранија времена све до појаве трактора њива на којој се
садио виноград копала би се у љетном периоду. Такво ко-
пање се зове крчидба (идем крчити). Њиву је обично копала
група људи муткама до дубине 40–50 центиментара, како би
се земља ослободила од троскота или пирике. У зимском
периоду резане су кључице од дивје или дивије лозе. До по-
четка садње кључице су закопаване у земљу. Сађење се од-
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вијало у временском периоду 15. II – 15. III мјесеца. Такођер
сu саđene жиловице, тј. годину дана прије посађене кључице.
Кад крену листови, вишак кључица се одбацује, јер се
кључице саде обично по двије – уколико се једна не прими
остаје друга  итд. 
Кључице или жилавице се саде у алејама у размаку 1,10 м
једна од друге и у редовима, и 1,20 м у размаку редова. Тако
се садило док се копало мотикама. Виноград је окопаван два
пута у току вегетације. 
Свако копање винограда имало је свој назив: копање у рано
прољеће зове се црнокоп, копање у мају  (у петом мјесецу)
зове се пресукивање, а копање у половини јуна (у половци
шестог мјесца) зове се младидба.
Кључице би се калемиле тек након годину дана од садње, а
понекад жилавица би се могла наврнути већ у првој половини
јуна (шестог мјесеца) у години садње.
Треба још напоменути, да приликом садње винограда уз
сваку кључицу или жилавицу иде и обиљежје за мјесто гдје
се налази садница. То обиљежје се зове пикет.
Прије навртања морају се ставити колци око једног метра ви-
сине уз сваку садницу, за које би будућа питома лоза везала
како је не би сломио вјетар.
Приликом навртања убиру се питоме младе гране винове
лозе. Дивља млада лоза у првој половини јуна (шестог
мјесеца) реже се од 10 до 20 цм висине од земље, како евен-
туално киша и земља не би оштетили навртке. Истовремено,
након косог резања дивље лозе наноси се укосо одрезана пи-
тома лоза са једним пупом. То се све скупа добро стеже  кон-
цем (с кунцом) намјењеним за навртање, како би навртак
одмах (одма) на питомој лози избацио сок. То се зове сочење
навртка. Комадић питоме лозе која се наноси на дивљу лозу
назива се пленка. 
Млади виноград, или како га и данас старији људи називају
сад, по навртању пролистава након 15–20 дана. Потом се ви-
ноград прска галицом и кречом (полијевало са модрим каме-
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ном), наравно, растопљеним у води. Прскало се ручном на-
правом, која се носи на леђима и зове се  макиња. Прска се
3–4 пута у току вегетације, уз уобичајена копања винограда,
чије називе смо већ навели. 
У наредној години након навртања, под крај јануара (првог
мјесеца), виноград се обрезује шкарама. Затим се у то време
копа ручно три пута. У почетку вегетације виноград се пљеви,
тј. скида се вишак младих грана, затим се приступа поље-
вању (прскању). Уколико има грожђа, грожђе се сумпорава
против проношпере (болест која напада виноград), против
које се и пољева.
Од садње дивље лозе до пуног рода винограда потребно је
време од пет година.

III 5.2. Берба грожђа и прављење вина и ракије

Претходно добро урађени виноград (данас уз примјену агро-
техничких средстава) по чокоту винове лозе, у непрофесио-
налном бављењу   виноградарством, даје 2–3 кг грожђа, док
у професионалном бављењу  виноградарством даје и више,
јер се тада ади другачије.
Убрано грожђе масти се (гњечи се) ногама у кошу (велика
дрвена посуда). У прошлим временима кош је био постављен
на маштели. Згњечено грожђе (маст) вадило се краљечом
у бадам да се кува, тј. да врије 10–15 дана.  Потом се вино
одљева у отакач а из отакача се опет краљечом уз помоћ
пирлице сипа у бачву. Вино је зрело за пиће тек након четири
мјесеца од прељевања из маштеле. Од остатка маста, или
како се то каже од дропа, пече се ракија. То се ради путем
дестилације у направи која се зове кота (котао). Ракија се
добива тако, да се дроп ставља у кота, а испод самог дна
котла ложи се ватра. Котао се састоји од више дијелова, чији
су називи објашњени у рјечнику.
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Рјечник

бабић – врста црног грожђа 
бачва – буре у којем се држи вино 
бадам – велика дрвена посуда у којој врије (кува) маст, након
маштења
бирати – кидати заперке који ничу из младих пупова винове
лозе
булете – болест која напада виноград
цјев – дио котла који води из котла према чабру, тј. котао је
спојен уз помоћ  цијеви са чабром и служи за дестилацију 
црнокоп – прољетно орање винограда
чевља – огранак грожђа
чобар – дио котла који је напуњен хладном водом, док се
пече ракија
чокот – пањ
дебит – врста бијелог грожђа
дивја лоза – дивља лоза
дроп – остатак од куваног маста и смјеса од које се пече ра-
кија в. IV 3. Свињарство (Рјечник)
дуге – дрвене даске од којих се састоји бачва
дуговез – вино бијеле сорте
галца – манган (модри камен)  којим се прска виноград због
заштите од болести  које нападају виноград
гњечти – гњечити, газити, нпр. грожђе
грожђе – грожђе
калемити – навртати кључице на лозу (или навртати воће)
каменца – велики бетонски резервар за грожђe
канела – чесма од бачве
канта – посуда у коју се улијева испеченa ракијa; смјештена
је испод чабра
кључица – гране од дивље лозе, које се прво режу и потом
саде
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колци – дрвени колци по којима се пење винова лоза
кош – дрвена посуда у којој се гњечи грожђе
кота – котао 
крчидба (идем крчити) – припрема земље за садњу младог
винограда под  крај љета
краљеча (видрица) – дрвена посуда која садржава 5–6 ли-
тара, нпр. вина, и може служити за вађење маста или пре-
лијевање вина
куноба – коноба у којој се држи вино у бачвама
кувати грожђе – кувати вино након гажења
ласин – врста црног грожђа; скоро изумрла сорта
локати – пити много вина
мајкача – шаљив израз за вино
макиња – лимена посуда са прскалицом која се носи на ле-
ђима и служи за полијевање винограда или воћа; садржи 10–
15 литара
мараштина – врста бијелог грожђа или вина
мартикула – једна од најчешћих сорти дивље лозе у Далма-
цији
маст – убрано грожђе за вино које се гњечи
мастити – ногама газити грожђе за вино 
маштела – дрвена посуда у коју се прелијева вино након
маштења
младидба – орање винограда под крај јуна
налокати се са мајкачом – опити се вином
наривати се – опити се вином
насркати се – опити се вином
нашишати се –опити се вином
навртање – калемљење винограда или уопште воћа
наврци (навртке) – калеми
нуж за навртање – нож за навртање
обручи – жељезни дијелови бачве уз помоћ којих је бачва
учвршћена
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облејати се – опити се вином
отакач – велика дрвена посуда у коју се прелијева вино након
такозваног кувања
прељевати – претакати вино из бачве у маштелу
пикета – дрвце за обиљежавање мјеста на којем је усађена
лоза
пирика – коров
питома лоза – питома лоза
пленка – питома лоза која се наноси на дивљу лозу прије на-
вртања
пљесн – болест која напада виноград (такођер и пршут или
сир)
пољевати – полијевати (виноград) 
постоље – дио котла или мјесто у котлу у којем се ложи ватру
за печење ракије
прељевање – прелијевање вина у бачву
пресукивање – орање винограда у мају
проношпера – болест која напада виноград
прскати – прскати виноград
пуп – пуп
сад – млади виноград
садница – садница
сркати – пити много вина
сумпоравати – прашити виноград сумпором
шкаре – маказе које служе за тргање итд.
таји бачва – појам који се употребљава кад вино излази кроз
дуге из бачве
тапун – горњи чеп од бачве
трбљан – вино бијеле лозе
троскот – коров
вино – вино
заперак – гранчице  које ничу из младих пупова винове лозе 
жилавице – в. кључице
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III 6. Вртларство

У овом одељку је сажет текст на тему вртларства, који је ис-
причала моја бака Марта Лалић народним говором села
Чиста Мала, крајем априла 2003. године. 
Вртларство је једна од додатних грана пољопривреде којом
се претежно баве жене, а мушкарци им само помажу. Вртови
се налазе поред или око куће, а за њих се праве посебне
ограде. Најчешћа поврћа које се сије Чистој Малој је: боб,
важол, купус, зеље, бижи, итд. 

Текст I
„У првом мјесецу нема ниш зем боба и бижа. Немере се ни
салата ни зеље. Посље тек. Врта се може и сад копати,
ал не вреди копати на празно. Јер не вреди копати јер
пљеска киша и то ништа не вреди унда треба копати на
нуво. Није тврдо да се треба копати једино мужеш мало
боба бацти. Сада није за ништа нег за боб. Од по вељаче и
у трећом мјесецу муш посадти све: прољетну капулу, лук и
тако. Сјеме муреш купти, муреш и своје ако се увати од са-
лате и шпањака, који су добри. Салата иде горе грана се
расцвјетава. Сазри онда се бере. Блитву унда обљуштрим
и бацам по вртлу кад сјеме сазрије. Од купуса пукне главица
иде горе у висину и расцвјета. Муке је увати своје сјеме и
имати своје, а не куповати. Блитва кад ниче и кад није пала
киша свргне. Од пола трећог мјесеца сади се кумпјер.То иде
од времена, али неваља ни пуно рано.Све зависи од времена.
Имала би по цјелу зиму кумпјера. Највише сам ја са мутком
садила. Код Каменица најприје наћерам ђубра на магарцу,
узмем мутку, кумпјер и ај. Све зависи од прољећа, ако је
љепо мужеш га садти одма првога.Узмем мутку и копам ре-
дове. Најприје први ред, ставим ђубар, па кумпјере и за-
грнем. Онда копам други ред загрнем... трећи. Боб је
отпоран од зиме. Од светог Николе до Божића би посијали
боб у Јањушама плугом на вола. Брала би га о светог
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Ђурђа, први врут, река би народ. Брали би га одма кад
стврдне зрно се. Кували би га са пршутом и сланином. Боб
не ваља без мрса. Ош добро зачинти, шта ко има. Бижи би
се мало касније брали. Зато што су слаби од зиме. Боб који
га саде тек у шест неђеља почиње ницати. Тек у трећег
мјесеца иде вани. У другом мјесецу неће добро никнти. И
тако ранко муја. То т је то.“

Испричала: Марта Лалић

Рјечник

боб – боб
бижи – махуне
блитва – дивље зеље за стоку
главица – главчица, нпр. купуса, лука итд.
јари гра – врста граха боје бијеле каве
капула – црни лук
каривола – ручна кола  која служе за вишенамјенску упо-
требу; у овом случају  у њима се навози земља или гнојиво
за садњу поврћа у врту
косице – зелени пасуљ
кукумар – краставац
кумпјер – кромпир
кумурач – зељаста једногодишња биљка која служи за људ-
ску исхрану, нпр. од  које се кува супа са свињским месом и
бобом
купус – купус
леће – врста плоснатог граха црне боје
љутка – врста црног лука љутог укуса
лук – бијели лук
наћерати ђубар – довести гнојиво у ручним колима за сијање
поврћа 
ницати – нићи
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никнти – никнути
петрусман – першун
помидора – парадајз
посијати – посијати
први врут – прво брање поврћа
радићи – дивља салата која служи за људску исхрану
ред – ред поврћа у башти
салата – зелена салата
селен – селен
сјеме – сјеме
слани гра – врста граха
сљуштрити – огулити поврће
свргнити се (свргне се) – осушити се
шпањак – шпањак
шпарога – шпараг
уватити сјеме – ухватити сјеме од поврћа
важол – пасуљ
врта – врт, башта
врут – прво брање поврћа
загрнти – засипати земљу након садње поврћа (такођер се
говори  кад се човјек  покрива, нпр. јакном док киша пада)
зеље – општа назва за зељасте биљке које служе за исхрану,
нпр. шпањак

III 7. Воћарство

Овај одељак сам сама саставила тек уз малу помоћ мога оца
Николе Лалића. Он садржи рјечник назива за воће које
успјева у Чистој Малој и, уопште, у томе дијелу Далмације. У
најпопуларније воће које се гаји у Чистој Малој и користи у
исхрани спадају: бајами, смукве, мурве, коштелићи, купине,
ораси, мурве, шипци, дуње, маслине (књижевни називи за те
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врста воћа наведени су у рјечнику). То воће које сам навела
сади готово сваки господар куће, док дивље воће, као на
примјер оскоруше и дрењине, успјева у кршу (красу). Коште-
лић такођер служи и за лад (хлад) у врућим љетним данима,
за вријеме поподневног одмара.   У воће које не узгајају Чиш-
ћани Мали због климатских прилика или  недостатка одгова-
рајућег квалитета земљишта спадају: банане, наранџе,
манадарине, рогачи итд.

Рјечник

бајами – бадеми
банане – банане
баракокула – баракокула
чантрун – лубеница
дивјо (дивијо) воће – дивље воће
дрењине – врста дивљег воћа, црвених бобица
дуње – дуње
мурве – мурве
јагоде – јагоде
коштелић – кошћела
коштелићи – плодови кошћеле
крушка – крушка
купине – купине
лимун – лимун
малине – малине
маслине – маслине
наранче – наранџе
орас – орах
оскоруше – дивље крушке
рогачи – рогачи
смукве – смокве
шипак – гранат
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шљиве –шљиве
трешње – трешње
вишње – вишње
воће – воће
воћке – брескве

IV СТОЧАРСТВО

IV 1. Кратки увод у поглавље  

У овом поглављу нашег рада сажето је 110 израза из чишћан-
ског народног говора везаних за сточарство. Захваљујући по-
моћи мога оца Николе Лалића и баке Марте Лалић, чије сам
податке навела у трећем дијелу рада, успјело ми је да саку-
пим толико ријечи. Такођер, ту је сажето и моје властито
знање везано за тај народни говор, који употребљавам у сва-
кодневном језику док боравим у Чистој Малој. 
Поред пољопривреде, сточарство је једна од најважнијих
дјелатности којом се баве Чишћани Мали. Најчешће домаће
животиње које гаје Чишћани Мали су: козе, овце,свиње,
перад (туке и кокоши) итд. Некада су  гајили још и волове,
краве и магарад. 

IV 2. Бикарство

У овоме дијелу поглавља наведено је и казивање моје баке
Марте Лалић на народном говору села Чиста Мала, на тему
бикарства.
Карове и плугове вукли су волови или коњи. Телад се гајила
због продаје меса, тј. Телетине. Крава је давала млијеко. Уз
помоћ магаради носила су  се дрво из краса или вода са бу-
нара.
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Текст II

„Нисмо никад бикарли теле старо четри мјесеца, нег би га
продали. Држали би краву док је јака и оставли би помладак
и узгоји се теле или телица, а крава кад буде стара, про-
дали би је. Код другог би је водли код бика, због оплодње.
Бика би држали у штали. Ранли би га из јасла, гунли у пашу.
Ујутро залада ишћерају се на пашу у ограду у Јањуше, код
Каменица, у њиве посље жетве. Појли би га на корту, налије
се воде. На појило водили би га и на локву отприје. Посље
се напунла земље и нико није ћио очистити је и вода је
скрос нестала.
На воловма се радло у пољу. Орали смо, довозли смо и
шенцу, жито, курузе, довозли смо и дрва. Ишло се и у вино-
град. Возла се на волима и вода. На коњима се врло жито,
шенца. Кад би у кога било коња звало се за врћи. Волма не.
Врло се на гувну. И вило. Вршај се да се боље сатере. Свак
је радјо. Шчисти се на врпу, унда се вије и кад се извије носи
се кући. Кад сам ја дошла у Чисту Малу, били су само воли,
а тамо ђе сам рођена у Смрдељима били су куњи.
О прије су се држала и магарад. Ш њима гунли смо воду и
дрва. Траву идеш чупати, гуниш на магарцу кући. Магарад
су јела траву. Лозу су гризли.“

Испричала: Марта Лалић

Рјечник

балега– измет од краве и бика 
бак – бик
бик – бик
бичина – велики бик  или у разговорном језику такођер се го-
вори бичина за јаку  особу мушког спола 
бикарити теле – продавати телетину
ђетална – дјетелина, која служи за исхрану стоке
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јара – просторија у којој пребивају козе, овце, коњи или краве
јасле – јасле
јунац – теле
јуница – младо женско говече
кравља балега – измет од краве
кркална – измет од магаради
куњ – коњ
локва – бара  која служи за појење стоке
магаре – магарац
магарад – магарци
парипче – ждријебе
пастух – коњ који није ушкопљен
помладак – телад
слама – слама на којој  спава стока
сивоња – бик или во сиве боје
сивуља – крава сиве боје
сјено – сјено, којим се храни стока
штала – просторија у којој пребивају краве или коњи, а тако-
ђер и козе или овце; служи и као просторија у којој се држи
слама или сјено
теле – теле
телетна – телетина
улац – бик или прасе које није ушкопљено
во, вол – во
воловна – аугм. од речи во

IV 3. Свињарство

Овај дио поглавља садржи такођер два текста. Први је напи-
сан књижевним језиком уз употребу ријечи на чишћанском го-
вору, а други је казивала моја бака Марта Лалић.
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IV 3.1.  Клање прасади и сушење меса

Предмети за клање прасади су ножеви и брузин за гријање
воде.У клању прасади (свиња) учествује 3–4 човјека. Свиња
се обрљужа ножевима, а претходно је поливена врућом
водом. Обрљужану свињу (или како се то у Далмацији каже
„посјек“) стручан или приучен човјек пастрови и вади дроп.
Потом се пере водом и расјеца на позиције меса: пршут, пан-
цету, ребра, печенице итд. Обично жене перу дроп и како то
бива други дан надјевају бабе (од крви, меса и ситних кома-
дића масног ткива), ђевенице од претежно месних комадића
обрађених позиција меса. Позицијски обрађено месо се
ставља у сол на око осам дана, затим се ставља на дим у ку-
жинцама или, како се то каже у унутрашњости Хрватске,
„пушницама“. Пршути остају у соли петнаест дана затим се
стављају у тзв. пиз и на пршут се обично стављају тешки
предмети, као нпр. камење. У пизу се држе осам дана, затим
се стављају на дим, да се суше од прилике мјесец  до мјесец
и по дана, заједно са осталим месом. Направе на које се
ставља месо да се суши зову се куке. Интересантно је да
нема разлике у називу кука које су направљене од метала
или дрвета, иако се међусобно битно разликују.
Тог истог дана навече, кад се кољу прасад, код господара се
сакупљају сусједи, пријатељи и родбина, да би прославили и
појели мало свињског меса. Претежно се тад пече ђигарца
на граделама. Такођер се пије младо вино и пјева се до кас-
них сати. 

Текст III

„Месо би отприје сушли у кужинци, јер отприје није било
фрижидера ни струје. 
Прасад ко не коти, купи једно двоје. Кад дође зима туку се
у дванајстом мјесецу. Најпрво се скину пршути, остали
дјелови се расјеку на велке кумаде: пршути, печенце, сла-
нина, панцета, ребра, оглавина. Праве се и ђевенце.
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Расјечени дјелови се стављају у со. Мрс стоји обично осам
дана. Пршути се мећу у пиз и стоје дуже. Окрајци и крто
месо се изрежу на ситно. Гура се у црева. Бабе се праве од
крви. У бабе се стављају окрајци од масноће, курузово
брашно и то се измјеша и ставља у црево. Маст се прави
од сала и дебеле сланине и топе се у лунцу. Радли би то у
кужинци и на шпорету. Изљева се у лунце. Процјеђена чува
се у куноби на ладном. Месо које се сушло у ватренцама,
осушено скине се и држи се у кунобама.“

Испричала: Марта Лалић

Рјечник

бабе – крвавице, које се праве од свињског меса и од 
кукурузовог брашна
ћапати – дрско узети; у разговорном језику та ријеч користи
се за то како свиње  једу 
дивјо (дивијо) прасе – вепар
дроп – утроба прасета или уопште животиња; користи се и
као израз за остатке грожђа од којог се пече ракију, а такођер
као израз за људски стомак
ђевенце – свињске кобасице
ђигарца – џигерица
граделе – метална решетка на којеј се пече свињске месо
или риба
козлац – врста дивљег зеља које служи за исхрану свиња
крмача – свиња  која се коти
крме – општи израз за свињу
крто месо – чисто месо
куленце – куленице,  в. бабе
обрљужати – очистити заклано прасе од длаке (струње)
оглавина – оглавина
окрајци – оно што остане код браде већих комада меса
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панцета – врста сланине
пастровити – раскомадати  прасе
печенце – печенице
пиз – посао који се обавља прије сушења пршута на ватри,
тј. притискање пршута теретом
посјек –одгојено прасе приспело за клање
прасца – свиња (женка)
прасетна – свињетина
прасе – свиња (мужијак)
приторак – ограђени простор за свиње
пршут – пршут
ребра – ребра
струња – свињска длака
струњари – купци  који откупљују свињску длаку (струњу) за
прављење четака

IV 4. Перадарство

У овоме дијелу поглавља такођер сам уврстила краћи текст
на народном говору села Чиста Мала везан за перадарство.
Реч је о неколико реченица, које сам забележила из приче
моје баке Марте Лалић. 
Понеке од ријечи тог говора у овом дијелу поглавља сазнала
сам од мога оца Николе Лалића, који је са великом прециз-
ношћу изговарао ријечи наведене у ријечнику везаном за пе-
радарство.

Текст IV

„Са тукама треба бити тукац. Тука пронесе јаја. Кад се
тука разљеже насади се. Туке се већином насаде у прољеће.
Кокоши се вавје легу. Држе се у свињцу. Ора би ћапа туче,
пиле.“
Испричала: Марта Лалић
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Рјечник

гуске – гуске
кокоши – кокошке
концентрат – брашно од сунцокрета, дјетелине, соје и репе
које служи за исхрану  перади
кукушињац – кокошињац
мекиње – остатак од брашна житарица, који служи за ис-
храну перади и свиња
патке – патке
пиле – пиле
пилћи – пилићи
пилад – пилићи
пјевац – пијетао
свињац – свињац 
туче – мало ћурче
тука – ћурка
тукац – ћуран

IV 5.  Козарство и овчарство

Овај дио поглавља садржи такођер пример народног говора
села Чиста Мала. Везан је он за козарство и овчарство, као
једну од најважнијих грана сточарства у Чистој Малој. Он
представља казивање моје баке Марте Лалић. 
Рјечник сам саставила уз помоћ Чишћанке Јелене Лалић-

Скочић, затим Чишћана Љубе Лалића, Марка Лалића, баке
Марте Лалић и оца Николе Лалића.

Текст  V
„То се све гунло у пашу. А  зими би се и њима давало јести
у штали. Кад би прошла зима све се гуни у крш. Почму се
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јањти и козти у трећом мјесецу. Кад се изгоје нешто се
прода, нешто се остави за себе. Док су нејаки не луче се,
кад ојачају унда се луче. Буде им једно мјесец дана. Овце и
козе се оћерају у крш. Јањце би олучили ујутро залада и оће-
рају се у Јањуше, ђе има боље траве и лишћа. Да се боље
гоје.
Кад би коза слумла нугу у кршу међу литцама, оставли би
је код куће док не зарасте. Ако би змија угризла неку овцу
ил козу уво се запали на време, избоцка се и ништа јој не
буде. А вако крепане. Вукови би упадали у стада. Нама није
никад.“

Испричала: Марта Лалић

Рјечник

акати – вабити овце 
блејање – оглашавање овце
благо – стадо
блажије – туђе стадо оваца
брабуњци – измет од коза или оваца
чобан – пастир
ћерати – тјерати, нпр. козе у крас због исхране
гунти – гонити стадо у крас због исхране, такођер служи као
израз за потеру за човјеком
јалов – ушкопљен ован  или прасац
јањетина – јагњетина
јање – младо јагње
јањти се – јагњити се
јарић – мало јаре
јарити се – јарити се
корто – корито из којег пије стадо и остале животиње
козе – козе
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козти се – козити се
крепати – угинути
крш – крас, гдје се тјерају козе и овце ради исхране
лучти – одвајати јањад или јарад од коза или оваца
мекање – оглашавање козе
мусти – мусти
ограде – њиве, ограда, гдје се тјера стока због исхране
получти – одвојити јањад или јарад од оваца или коза
праз – ован који није ушкопљен
ремуд – стока мјешаног спола
рогуља – овца или коза са роговима
сјенца – љетна  ограда за овце
стрићи овце – шишати овце
ујаловљен – ушкопљен ован или прасац
звуно – звоно које је завезано око врата коза и оваца, тако-
ђер је то општи назив за звоно

V  КУЋА  И  ПОКУЋСТВО

У овом поглављу сажето је 113 израза из чишћанског народ-
ног говора везаних за кућу и покућство. У одељку Увод у до-
маћинство у давним временима сажете су ријечи из
народног говора, које су већ објашњене у појединим поглав-
љима. Ово поглавље настало је захваљујући: мојој мајци Ха-
лини Лалић, рођеној 1957. године (покојног Владислава), која
је по народности Пољакиња. Она живи у Чистој Малој од
1977. године и успешно се служи тим говором у свакодневном
животу, затим, баки Марти Лалић и оцу Николи Лалићу, а у
њему је  такођер сажето и моје властито знање. 
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V 1. Увод у домаћинство у давним временима

Након насељења на данашњу територију села Чиста Мала,
досељеници су градили куће, чији зидови су били направ-
љени од камена и глине, а кров од верижњача, трните,
цигле, тј.  опеке или камених плоча. Те мале куће  звале су
се кужинце или ватренице. Понеке од њих су сачуване до
данашњег дана.  Данас се у њима суши свињско месо или се
пече „крув испод пеке“, а на Божић се у њима пали бадњак.
Такођер, у време зимског периода пали се ватра изнад које
се суши месо и пеку се суви свињски дроп и ђевенице.
У њима се некад (све до 70-их година), како то народ каже,
„спавало и јело“. Кужинца се састајала од једне просторије у
којој је био смјештен кревет и остали намјештај који је неопхо-
дан за живот. На средини кужинце налазило се огњиште, на
којем се кувало јело, пекло, вригало, пекао крув или искува-
вала одјећа. Изнад огњишта су висиле вериге свезане за ве-
рижњачу. За вериге се качио брузин, у којем се искувавала
одјећа, или тамбућ, у којем се кувало јело. 
Да би себи олакшале прање одјеће, у време док још није било
веш-машина, домаћице су на огњиште стављале троноге на
којима је стајао брузин, у којем се искувавао доњи веш. 
Такођер се на огњишту пекао крув испод пеке. Крув се пекао
тако што су домаћице на огњишту распламсавале ватру од
грана дрвећа, које су доносиле у нарамку из крша. Након рас-
пламсале ватре остајао је жар, који се одгртао машом на-
около огњишта. На вруће огњиште стављало се крув, тј.
тијесто за крув и покривало се пеком.
Пеку би се загртавало жаром, такође уз помоћ маше. Крув би
се на тај начин пекао око сат времена. 
Уз огњиште су се обично пјевале народне пјесме или су жене
плеле ђемпере и калце.
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Рјечник везан за намјештај

армар – ормар
банак – дрвена клупа
гриље – капак на прозору
кауч – канабе
креденца – креденц
ладца – фиока, ладица
кајин – лавор
кука – дрвена или метална направа на којој се суши месо
маша – жељезна шипка са малом лопатицом на једном крају,
која служи за згртавање смета, тј. жара          
пека – метална направа за печење хљеба у облику овалног
поклопца
периља – даска за рибање одјеће
полца – полица
полегушица – ниска кућа
пунистро – прозорчић у кужинци или ватреници
радни сто – радни сто
радјо – радио
столац – мала дрвена направа за сједење
судопер – направа за прање посуђа
столца – столица
шкабелинић – ладица
шкуре – старински капак на прозору направљен од дасака
шпакер – шпорет на дрва
шпорет – шпакер на дрва
штедњак – шпорет на струју или плин
штрамац – душек, мадрац
троноге – жељезна, округла направа у облику столичице (са
три ногице), која стоји на огњишту, а на њој брузин у којем се,
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у давна времена искувавала постељина и доњи веш или је
такођер  стајао тамбућ у којем се кувало јело
вериге – ланац изнад огњишта на којем је висио  брузин или
тамбућ
верижњача – дрвена греда у кужинци

Рјечник везан за покућство:

брушкин – четка за рибање
брузинић – мала посуда за кување јела
бокал – стаклена посуда (слична флаши) за вино
букара – дрвена посуда из које се пије вино
брузин – метална посуда за искувавање одјеће
боца – флаша
ћуп – глинена посуда
ћикара – лимена шоља
кацивола – лимена кутлача
канта за заљевање, канта за гориво, канта за робу – канта
за прскање, канистер, канта за прање одјеће
котрљак – подлога за стављање лонца на главу у којем се
носило јело радницима (тежацима) у поље
кушин – сједалица, јастук
кутја – кутија
лунац – посуда направљена од печене глине за ношење јела
радницима у поље
лунчић – лончић
нуж – нож
пићуна – лимена посуда за пиће
пињур – виљушка
пијат – тањир
пијатић – тањирић
пракљача – дрвена направа којом се лупало по одјећи, да би
се одјећа што боље опрала    
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суђе – посуђе
шољца – шољица
тећа –  здјела за кување
тећица – мала здјела за кување
тепсја – тепсија
тамбућ – лимена посуда за кување јела
тава – тигањ
видра – дрвена посуда за прање робе; данас је од пластике
зјела – чинија
зјелца – мала чинија
жлица – кашика

Рјечник везан за одјећу, обућу и постељину:

блатарце – гумене женске ципеле
дека – ћебе
ђемпер – џемпер
гаће – панталоне
гаћце –гаћице
гумаши – гумена обућа направљена ручним радом
јурган – јорган
ланцун – плахта
калце – чарапе
кожун – прслук, јелек
котул – сукња
кошља – кошуља
крвата – кравата
муданте – мушке унутрашње дуге или кратке гаће
натикаче – гумене папуче
опанци – народна обућа од овчије коже 
пиђама – пиџама, ноћна кошуља
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патке – патике
поглавач – јастук
прслук – грудњак
пуљка – дугме
спаваћца – пиџама, ноћна кошуља
шкашела – џеп 
шлапе – гумене папуче
травежа – кецеља
трике – сандале ручне творевине, направљене од коже и
гуме
трумбе – гумене чизме
вешта – хаљина
вуштан – претежно црна или тамноплава сукња за старије
жене
вјенчанца – вјенчаница

Рјечник везан за остале кућне потрепштине:

бибер – папар
бокун крува – комад хљеба
бунбун – бомбона
чокулада – чоколада
фритуле – посни уштипци
крув – хљеб
кумад крува – комад хљеба
манистра – тјестенина
мљеко – млијеко
пашта – тјестенина
скута – течност која се добива процесом кисељења млијека
со – сол
штруца крува – векна хљеба
прашак за суђе – текућина за прање посуђа
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рана – храна
варенка – млијеко
вета крува – фета хљеба
вригати – пећи у тигању

VI  ГРАЂЕВИНАРСТВО

У овом кратком поглављу налази се педесет седам израза ве-
заних за грађевинарство, којим се у посљедње време баве
многи становници Чисте Мале, јер након ратних разарања
куће у Чистој Малој се обнављају. У време радова на кућама
Чисте Мале, успјела сам да сакупим толико ријечи, које сам
саслушала и записала од мога оца Николе Лалића, који је по
занимању грђевински пословођа. Ово поглавље садржи
ријечи, које се употребљавају у у грађевинарству у селу Чиста
Мала. Није он подјељен на дијелове, него садржи  претежно
одређенице за предмете који се употребљавају у грађеви-
нарству.

Рјечник везан за грађевинарство:

блок, блокови – шупље опеке већих димензија
цигла – цигла (кровна или за зидање)
ћускија – метална полуга
даска – даска
дробилца – механичка направа за дробљење камена (мрви-
лица)
фангла – алатка за бацање шприца или за прскање бетона
послије израђивања зидова
фогла – алатка која служи за завршне радове на зидовима
фратун – алатка за изравнавање другог малтера
глетер – маса за изравнавање зидова након зидарских ра-
дова

345Олга Лалић



грабље – грабуље
грабљице – грабуљице
греда – греда
јапно – смјеса од измјешаног цемента са водом, пржном или
кречом
каривола – ручно возило
клачина – јама обложена каменом,  дубока 2–3 метра, која
служи за паљење  креча
клак – креч
клупчица – завршетак зида испод прозора
кљешта – клијешта
креч – вапно
кућца за хидрафун – кућица за хидрофон
лашун – алатка која служи за копање
летве – даске које служе за вишенамјенску употребу у грађе-
винарству
ливер – предмет, који служи за вертикално  и хоризонтално
поравнавање у грађевинарству
лопата – лопата
малтер – смјеса од пијеска, цемента и воде или само јапно
мистрија – алатка за наношење малтера приликом зидања
мјешалца – механичка направа за мјешање бетона
мрвилица – механичка направа за дробљење камена, в. дро-
билца
мурали – дебеле даске за кровне конструкције или за пре-
граде у стамбеним објектима 
огреда – ограда
олуци – цјеви за одвођење воде са крова
парапет – зид испод прозора
пињел – тај назив има два значења, означава алатку за
прскање зидова, али и алатку за фарбање зидова 
плочце – плочице
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пљесак – пијесак
прељ – греда
пржна – грубо мљевен пијесак за бетонирање 
рогови – носиве греде кровне конструкције
салиџа – бетонска површина испред куће
сић – канта за вађење воде из густерне, а такођер има  ви-
шенамјенску
употребу у грађевинарству, нпр. за ношење бетона, док у сто-
чарству служи за  појење стоке
скела – дрвена или метална помоћна конструкција у грађе-
винским радовима
сљеме – завршетак крова
стиропол – стиропор
столице – греде које служе за дизање рогова
шкале – лестве
шкаља – дробљени камен за бетон
шкрипац – стиропор
шљунак – ситније камење које се користи у изради бетонских
конструкција 
шпатла – алатка  која служи за глетовање унутрашњих и
вањских зидова
трнита – покривач за свињце и штале
тараца – веранда или мјесто које није наткривено
веранде – ограда (метална или дрвена) на балкону или сте-
пеницама
висак – направа која служи за вертикалну контролу приликом
зидања
вјенчанце – део кровне конструкције, греде на  којима леже
рогови
жбукање – малтерисање зидова
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VII  СНАБДЈЕВАЊЕ ДРВИМА  И ВОДОМ У ДАВНА ВРЕМЕНА
И ДАНАС

Ово поглавље је доста кратко и садржи тридесет шест израза
везаних за снадбјевање дрвима и водом у чишћанском на-
родном говору. У њему су садржана два прилога на чишћан-
ском народном говору, оба су казивања  моје баке Марте
Лалић. Текстови су веома занимљиви, јер говоре о
снадбјевању дрвима и водом у давна времена. Данас се Чиш-
ћани Мали снадбјевају водом уз помоћ цистерне у коју њени
власници довозе наручену воду коју заправо купују. Та вода
се сипа у резервар за воду звани густерна, из које се црпе
или уз помоћ чесме или се вади сигњом. Дрвима се пак
снадбјевају довозећи их у кариволама из оближњег краса, Из
гаја се, међутим, не довозе зато што постоји опасност, да су
на том дјелу још увијек постављена минска поља. Такођер,
дрва се купују и довозе из других жупанија, гдје је деведесе-
тих година прјетила мања ратна опасност.

Текст VI
„У сјечњу сад би се сјекле сјече. И у вељачи. У трећом
мјесецу настају топли дани, гора пупа. Сјече су се сјекле у
гају. Душан је био лугар. Посље њега Вукашин. Лугар је био
док није почо  рат (до 1991. г.).
Кад би се сјеча сјекла лугар нареди и подјели дионице. Није
се пуно плаћало. То је државно, није сељачко. Кад би лугар
уватјо, а није се питало, лугар би преда то шумарији. Казне.
Сикером се сјекло, косјерачом се поткресавало. Сјече се
купи. Штива се на једно мјесто. Објави се оглас.
Дрва су се возла у колма, каровима, на воловма, коњима.
Посље су били трактори. 
Кад се сјеча посјече, брани се од коза, да не би гризле мла-
дице. Отприје су жене носле дрва у бременима. Колко сам
бремена прењела. Кад сам била цура то би било руго не ду-
њети кући бреме дрва од оваца.
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Ужа су се плела од вуне у пет струка или куноп. Дрва сла-
жеш на куноп у бреме у два струка и упртиш се. Руке се по-
вуку испод кунопа и ставе се на леђа.“
Испричала: Марта Лалић

Рјечник везан за снадбјевање древном:

бремен – нарамак дрва који су носиле чобанице на леђима
док су се враћале из краса, гонећи стадо након  паше
брестић – брест
чесмика – чесмика
дионица – купљен терен шуме за сјечу
гај – гај
грабић – граб
јасенић – јасен
косјерача – предмет за кресање дрвећа за гријање
крш – крас
куноп – коноп, који се прави од конопље
лугар – чувар шума
нарамак – нарамак дрва
пупати – пупати
поткресати – подрезати дрво за гријање
раст – храст
сикира – сјекира
сјећи – сјећи
сјеча – сјеча
смрека – смреч
штивати (штива се) – стављати  посечена дрва на једну хрпу
шумарија – шумска управа
траварина – наплата за сјечу дрва
уже – конопац  који се прави од вуне; служи за везиваање
дрва која се носе у нарамку из краса
зеленика – зеленика
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Текст VII

„Вучју натовариш на магаре ил на се. Ја сам преко јаруге
ишла на бунар лађевачки, па на сељачки бунар. Ишло се и
на Велим. То т је, ранко муја, извор воде у нашом пољу.“

Испричала:  Марта Лалић

Рјечник везан за снадбјевање водом:

бунар – бунар
цистерна – цистерна
чесма – славина
густерна – резервоар  за питку воду
јаруга – јаруга
камена плоча – плоча на коју се стављају вучије
рјека – ријека
шпиња – славина
врело – извор
вучије – двије дрвене посуде у којима се у давна времена но-
сила (вукла) вода са бунара 
водница – бетонска плоча на којој стоје вучије у кужинци

VIII  ТКАЊЕ И ПЛЕТЕЊЕ

Ово поглавље је настало захваљујући мојој баки Марти
Лалић, која је уложила труд, да се у овом раду нађе текст на
народном говору села Чиста Мала и рјечник на тему ткања и
плетења. Он садржи он двадесет и два израза.

VIII 1. Увод у ткање и плетење

Од давних времена па све до 80-их година XX вијека, многе
чишћанске домаћице су у слободно време преле вуну, и
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плеле чарапе џемпере и др. То је било њихово успутно зани-
мање.
Да би се направило вунено предиво, као и за све остало, по-
требан је материјал. Предиво се правило од овчијег руна. У
првим данима мјесеца маја, тј. око св. Ђурђа, овце се
стриже. Вуну прво треба зашјенити у кужинци у врелој води,
или ако је вода топла у јаруги, ако није још пресушила. У слу-
чају ако би вода пресушила, вуна се носила на Гаврино врело
или на Ливадице.Свако зеро вуне се развлачило и стављало
на камену плочу, да би се вуна осушила.
Кад би се вуна осушила, стављала се лијевом руком на гар-
гаше, а десном би се потезало у куђеље. Одока би се
мјерило колико се куђеље може смјестити на прешлицу, а
након мјерења, прави се друга изгаргашана куђеља.
Након гаргашења, куђеља се стављала на прешлицу и омо-
тавало око вртена.
Меканом вуном су се плеле калце, ђемпери, терлуке или
сарвете. За један пар калаца потребна су два вртена пређе.
Лошијом вуном су се ткали биљце и кабане. Они су се ткали
на тари.
На тари су се пребацивале нити (кунац) преко вратила, а
брдом се лупало, да би се добио оснутак.
Уз биљце, ткаки су се још и теписи или нешто томе слично.
У време ношења вуне на јаругу и гаргашења, младе и ста-
рије мјештанке су се скупљале у групама и ишле су да обаве
дати посао. Уз то су пјевале пјесме. као и у време плетења у
вечерњим сатима.

Текст VIII

„Овце би се стригле о светог Ђурђа, у петом мјесецу. Овце
би се јањиле у другом или трећом мјесецу. Онда се стригу.
Вуну би најприје зашјенили код куће кад би били топли дани
и вода би се загријала у јаруги онда би се на магарету нусло
на јаругу прати. Кад би вода у јаруги пресушила возли би на
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Ливаде, ел се сјећаш то т је пољана уз рјеку Гудућу, и на
Гаврино врело. Сваку зеру мураш растегнти рукама.Украј
јаруге на каменој плочи. Сушли би је код куће. Најпрво се
опере и осуши се. Кад се саради пољски посао онда се ради
са вуном.Гаргаше сам дуњела са собом.Цуре би се скупле.
Пружим нуге на врховима прстију ставим на гаргаше
љевом руком, мећемо на гаргаше, а десном потежем унда
мутам у куђеље (чиста ишчешљана вуна). Куђеље се не би
мугле ни пребројти. Кад би видла да је куђеља довољна за
прешлицу, онда мутам другу куђељу. Изгаргашану. 
Мекана вуна се бира за калце и ђемпере, која је лошија иде
за биљце.Прво би плела то би и радила. Куђељу ставим на
прешлицу истежем је помало и мутам на вртено. Ако ћеш
за калце са два вртена се мута дупло у клупко. Кад сам била
дјете, узмемо једно дрво и мутамо на дрво.“

Испричала: Марта Лалић

Рјечник

биљац – дебљи испредени и длакави покривач од вуне, 
претежно црвене боје
брдо – стопа на тари
ђемпер – џемпер
гаргаше – направа за чешљање вуне; то је плосната направа
од двију дасака (широке 30 цм, а дуге 40 цм), на које су убо-
дене челичне иглице, на којима се чешља вуна
изгаргашена вуна – ишчешљана вуна
кабан – исткани прекривач или хаљина, која је у давна вре-
мена била саставни део одеће
калце – чарапе
куђеља – ишчешљана вуна
кунац – конац
корто – корито
нити – производ од пређе, тј. дебљи конац

352 Олга Лалић



оснутак – производ испреден на тари
пређа – вуна која се ставља на прешлицу и омотава око 
вретена, да би се добио дебели конац за плетење и предење
прешлица – дрвена алатка која служи, заједно са вретеном,
за прављење дебелог конца
прести – радити на вртену
тара – дрвена направа за ткање биљаца и тепиха
терлуке – кратке чарапе
ткати – радити на тари
тозле – грубе плетене ципеле испод којих је пришивена
мјешина (значење те ријечи објашњено је у дијелу „Сто-
чарство”) од овце; носиле су се у време пољопривредних ра-
дова
вратила – неопходан дио, који се ставља преко таре, да би
се могло прести
вртено – вретено
зашјенити – очистити острижену вуну у врућој води

ЗАВРШЕТАК 

Утицај српског и хрватског језика на говор Чисте Мале

Овај рад садржи 590 ријечи из чишћанског народног говора
буковачке говорне групе источнохерцеговачког дијалекта, као
и осам текстова који илуструју чишћански  народни говор.
Чишћанским говором се до данашњег дана служи старије ста-
новништво, а такођер и млађе генерације у нешто мањем
ступњу. Већина старијег становништва Чисте Мале није ви-
соко образована, а међу њима су и неписмени становници за
које је овај говор једини начин да искажу своје мисли и
осећања. Млађе генерације, тј. они који су завршили основну,
средњу или вишу школу, захваљујући чему употребљавају
српски или хрватски књижевни језик. Та два књижевна језика
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доста утичу на њихов свакодневни говор, али и народни говор
у извесној мери утиче на свакодневни говор млађих станов-
ника Чисте Мале.
У Чистој Малој српски и хрватски језик се узајамно прожимају
и обадва имају утицај на тај говор те мале заједнице. Путеви
тих двају књижевних језика се у Чистој Малој укрштају. У Чи-
стој Малој употребљавају се многе ријечи за једну ствар,
предмет или појаву и из српског и из хрватског језика. На при-
мер, јуха и чорба, као и низ других. Све до деведесетих го-
дина, под утицајем хрватског језика, за васкрс се
употребљавала ријеч ускрс, мада је она и даље у употреби,
а почетком деведесетих година ушла је у употребу црквена
ријеч васкрс. То је било  проузроковано падом комунизма и
почетком утицаја православне цркве на живот становника.
Ријечи: седмица/тједан; предузеће/подузеће; воз/влак;
пацов/штакор; позориште/казалиште су у употреби од дав-
них времена.
Нажалост, „рат у Хрватској 1991–1995. утјецао је на смањење
Срба у Хрватској“17 који употребљавају источнохерцеговачки
говор. И из Чисте Мале су се иселили многобројни станов-
ници. Ипак, до данашњег дана неки од њих су се вратила или
се очекује да ће се вратити. И сви они, који су се вратили или
се враћају донјели су са собом ријечи које у Чистој Малој нису
биле у употреби, мада свој говор нису тако лако заборавили.
У чишћанском говору постоје и ријечи које су узете из хрват-
ског језика и из хрватских говора из околице Шибеника. На-
жалост, тешко је упоредити све ријечи које су узете из
хрватских говора из околице Шибеника и оне које се употреб-
љавају у чишћанском говору, јер томе је узрок недостатак
рјечника тих хрватских говора. Ипак, можемо да наведемо не-
колико примјера ријечи  које се у Чистој Малој употребљавају
под утицајем хрватског језика, а то су: тава, дека, бибер,
крух, ладица, фажол, уже, бокал итд.
_______________
17 J. Lisac, Hrvatska dijalektologija 1, Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i
hrvatski govori torlačkog narječja, Golden-marketing Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.
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Чишћански а буковачки говор
На основу сакупљеног материјала из чишћанског народног
говора и рјечника, који су саставили Светозар Борак, Ненад
Косовић и Милош В. Миланко (објављеног на веб страници
www.rastko.org.yu) и на основу текста Владмира Ардалића
„Народни живот и обичаји“ урадила сам упоредбу између бу-
ковачког а чишћанског говора.
Тај обимни материјал у овој прилици заменићемо са неколико
илустративних примера.

Између чишћанскога а буковачког говора постоји семантичка
разлика нпр. у наведеним ријечима: израз блашко у чишћан-
ском говору значи туђе стадо, док у буковачком само стадо;
глагол валати у чишћанском говору има двоструко значење:
валати значи гатати и вјеровати, док у буковачком значи само
вјеровати; именица карта у чишћанском говору некад је била
употребљавана умјесто именице писмо, док у буковачком го-
вору она значи хартија или папир; именица маја употребља-
вана је као хипокристик од мајка, док у буковачком говору
значи старјешица у кући; Реч маренда у чишћанском говору
употребљаван је за именицу доручак, док у буковачком го-
вору значи ручак итд. 

Чишћански говор и српски књижевни језик

У сљедећим примерима наводим ријечи које постоје у чиш-
ћанском говору, док их у српском књижевном језику нема. Има
ријечи које се семантички разликују од ријечи истог склопа у
српском књижевном језику. Има ријечи чишћанског говора
које су сличне ријечима у књижевном језику, али означавају
нешто сасвим друго. Велики број ријечи у овим језицима илу-
струје и фонолошке разлике међу њима. 
Завршетак је урађен захваљујући Рјечнику српскохрватскогa
књижевног језика (у шест томова) Матице српске и Матице
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хрватске, који је објављен 1967. године, а уз помоћ којег сам
упоредила многе ријечи из чишћанског говора и српскохрват-
ског књижевног језика.
Навешћемо неке ријечи које се не употребљавају у књижев-
ном језику: акс, шкурја, легери, брокула, хускун, подпрегањ,
подрепњача, праћа, стеља, шљарице, чемушање, чемушља,
чемушати, пракљача, натикаче, биљац, гаргаше, терлуке,
вратила, зашјенити, штивати, појете, булете, пљесн,
фангла, фратун, клачина, клак, муроли, пржна, пунистро,
шпатла, маша, троноге, пићуна, вуштан, блатарце, кра-
љеча, макиња, прч итд.

У чишћанском говору постоје и ријечи које имају двоструко
значење, док у књижевном имају само једно значење. 

Најзад, навешћемо и један краћи низ ријечи које се употреб-
љавају и у говору Чисте Мале и у српскохрватском књижев-
ном језику: нарамак, пупати, поткресати, сјећи, сјеча,
шумарија, бунар, палци, потежница, ручке, стопа, брана,
бранати, грабље, јечам, камена плоча, коса, лопата, плот,
пљева, раж, срп, товарити, виле, волови, врпа, вршидба,
клас, клип, окопавати, стогови, бабић, дебит, дуговез,
грожђе, кључица, колци, крчидба, мараштина, мартикула,
навртање, наврци, питома лоза, пленка, пољевати, преље-
вање, прскати, пуп, сад, локати,  садница, сумпоравати,
шкаре, трбљан, заперак, боб, главица, косице, купус, лук,
посијати, ред, селен, сјеме, шпањак, разрети, баракокуле,
дрењине, дуње, мурве, рогачи, шљиве, трешње, банане,
вишње, бик, бикарити теле, јасле, магарад, пастух, слама,
сјено, телетина, воловина, оглавина, панцета, пршут,
гуске, концентрат, мекиње, патке, пиле, пилићи, пилад,
свињац, акање, блејање, јањић, јањити се, јарић, јарити се,
козе, литице, мекање, блок, блокови, цигла, пињел, ћускија,
даска, грабље, грабљице, греда, кљешта, лашун, летве,
ливер, лопата, малтер, мистрија, олуци, парапет, пињел,
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скела, сљеме, срп, стиропор,  висак, сто, ћуп, тара, бреме,
дионица, гај, воће итд.
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Vinko Stojanov, Bačka Palanka

ETIMOLOŠKE SPEKULACIJE O BROJEVIMA

Opšte napomene

U ovom radu se nastavljaju istraživanja – etimološke i filološke
rasprave – o semantici, srodnosti određenih veoma važnih i bitnih
pojmova, značajnih reči vezanih za svaku civilizaciju, pa i kod
Slovena i Indoevropljana, i njihovoj srodnosti sa sličnim pojmo-
vima kod Etruska. Do sada je ovaj autor, vezano za ovu proble-
matiku, objavio nekoliko priloga u godišnjacima „Panonija” i
„Izvornik”.1

U ovim istraživanjima o brojevima, po prirodi stvari, polazimo od
etimologije prema nazivima božanstava, prirodnim pojmovima
(značenjima), njihovim ukrštanjima, o nizu brojeva i slično.
Kasnije će se pokazati za su etimološke veze sa nazivima glavnih
božanstava kod Slovena i Indoevropljana primarne, dok je etimo-
logija prema prirodnim pojmovima sekundarna, odnosno proizi-
lazi iz korenova za nazive božanstava, na primer:  prst; pest,
šaka; veliko, puno, mnogo, ogromno i slično.

1. Nazivi brojeva i etimologija

Nazivi brojeva su prikazani i analizirani prema podacima iz reč-
nika i u stručnoj literaturi i udžbenicima.2 Prikazaće se prema oda-
branom nizu osnovni i redni brojevi, i eventualno zbirni brojevi,
kao i druge srodne veličine. Za ovu analizu odabrani su karakte-

1 Etimološke veze između pojmova božanstava, govora i naroda, Godišnjak društva „Pa-
nonija”  br. 4, Bačka Palanka 2016. godine, isto i u Izvorniku br. 11, Godišnjaku Vukove
zadužbine – ogranak u Gajdobri 2016. godine; Vladarske titule kod Slovena i Indoevro-
pljana, Godišnjak društva „Panonija”  br. 5, Bačka Palanka 2017. godine, isto i u Izvorniku
br. 12, Gajdobra 2017. godine; Etimološke veze između naziva božanstava i nekih reči
kod Slovena i Indoevropljana, Izvornik br. 13, Gajdobra 2018. godine.
2 Massimo Pallottino, ETRUŠČANI, Svitava, Zagreb, 2008; Petar Đorđić, Staroslovenski
jezik, Matica srpska, Novi Sad, 1975; ABC latinskog jezika, Narodna knjiga - Alfa, Beo-
grad, 2003; Spremić Ljiljana, ΓΡΑММΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΠΛΑΤΩ, Beograd 2007; Momir
Nikić, Uvod u sanskrit, Plejada, Beograd 2006; Goran Arsić, UČITI SANSKRIT, Pešić i
sinovi,Beograd 2004.



ristični jezici: etrurski, srpski ili hrvatski, ruski, staroslovenski, la-
tinski, italijanski, francuski, grčki, nemački, engleski i sanskrt. 

Nepotpuni niz odabranih brojeva:

– ϑu(n) / un (oyn, oy=u), 3 alfa?; jedan, prvi, jednom; один (раз),
первый, один раз (однажды) / jednom, (rus.); ѥдинъ, прьвъіи,
ѥдиноѭ, jednom, (stsl.); unus, primus, singuli / po jedan, semel /
jedanput, (lat.); uno, primo, (it); un, premier, (fr.); εἱς̃, μία, ἕν/ jedan,
jedna, jedno πρῶτος, ἅπαξ / jedanput, (gr.); eins, erste, einmal /
jedanput, (nem.); one, first (engl.); eka / jedan, pūrva (prathama,
ādya, ādima) / prvi, ekadā/ jednom (snskrt); nakon navođenja na-
ziva na određenim  jezicima pristupa se etimološkoj analizi kako
sledi.

+ Uglavnom kod svih Indoevropljana osnovni broj jedan
ima sličnu samoglasničku osnovu (negde okrnjenu), samo u san-
skrtu eka je drugačija, no ima veze sa grčkim deset (δέκα), dva-
deset (εἴκοσιν), sufiksom za oznaku desetica -κοντα i sa sto
(ἑκατόν) imajući u vidu i smenu t/s. Redni broj prvi ima kod svih
sličnu samoglasničku osnovu, negde okrnjenu, a negde je došlo
do smene samoglasnika srodnim po zvučnosti. Eka i konta su ve-
rovatno u vezi sa pojmom šaka (kuka, čaklja) – grčki κοντος, gde
je eka verovatno pojam za pojedinačno (prst) a konta pojam za
celinu (šaka), engleski finger-prst, fist-pesnica. Reč ϑu(n) se,
osim broja jedan, pojavljuje još u značenju reči dan i Tin(ija) –
glavnog etruskog božanstva; u drugoj varijanti čitanja imamo oyn,
un, praktično isto kao na latinskom. I u jednoj i u drugoj varijanti
je u pitanju isti koren, u prvom slučaju redukcija od proširenog
korena β∂ϑ∂ν → (vo)tun; u drugom slučaju redukcija od osnovnog
korena β∂ν → (v)un; ∂ može biti bilo koji samoglasnik. Broj odin
je u vezi sa glagolom voditi, odnosno rečju Vođa (Vodan), što bi
značilo onaj koji je prvi. Očigledno je došlo do križanja pojmova
broja jedan prema glavnom božanstvu i prema prirodnom znače-
nju: onaj koji je prvi (vodeći prema voditi, no i tu je primarno bo-
žanstvo), ili prvi prema prstu (od presti) ili kuki-prstu (od šake),
no i ovde je primarno božanstvo. Moguće je da je pojam prvi na
etruskom: alfa, gde je ovo naziv prvog slova A etruske elemente,
a naziv potiče od imena glavnog božanstva Bel(-van), Bal(-van),
3 Podvučena crta _  je znak nepouzdanog čitanja
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gde bi Tin bio suime (drugo ime) glavnog božanstva, a nastavak
-Van takođe suime ili nadimak. Bolvan je naziv drvenog idola
glavnog božanstva kod Slovena, i podseća na reč balvan, danas
sinonim za trupac. Srodna reč za glavno božanstvo Ber. Bar se
takođe nalazi u rednom broju  prvi, imajući u vidu smenu b/p, pa
bismo i u ovom slučaju mogli da govorimo o ukršanju pojmova
porekla prema glavnom božanstvu i prirodnog značenja.
Moguće je da od pojma alfa potiču sledeća imena, kod Nordijaca:
Olaf, Ulof (Prvi?), kod Španaca: Bolivar, kod istočnih i jugoisto-
čnih Evropljana: Oliver; što je po etimologiji Bal-var, Bel-var, Bol-
ver, slično Bol-van (naziv idola glavnog božanstva kod Slovena).
Takođe, kao supstitucija za prvi može poslužiti алфъа (stsl.) = po-
četak (prvi?), u čijem redukovanom korenu se nalazi naziv glav-
nog božanstva.
Ovde bi trebalo da navedemo i kontroverznu supstituciju za broj
jedan: cigli, -a, -o / jedan, jedini... (sh.), ciglo / jedno, jedino (sh.),
koja se kod nas obično tumači kao nemački varvarizam vezan za
reč Ziegel / opeka. No izgleda da je obrnuto, i ispravno tumačenje
bi bilo da reč cigla potiče od slovenskog pojedinačnog pojma za
opeku, u kome se pojam opeke podrazumeva! Цѣглъ (stsl.) /
jedan, jedini kao supstitucija za ѥдинъ (stsl.). Ovde imamo pro-
menljivu osnovu za naziv glavnog božanstva (gel, hel) sa prefik-
som ci, u prvobitnom značenju koje, što (je) okruglo – Sunce.
Kod Etruska oznaka cifre jedan: I, što predstavlja simbol jednog
prsta.

– zal, es(a)l-; dva (oba), drugi, dvoje (oboje), dvaput; два
(оба), второй, двое (оба), дважды(dvaput) (rus.); дъва
вътръіи, дъвоѥ, овоѥ, дъва кратъі (дъва шьди) (dvaput); duo,
secundus (alter), bini (po dva), bis (dvaput); due, secondo (it.);
deux, deuxieme (autre) (fr.); δύο, δευτ̀ερος, δίς (dvaput); zwei,
beide (oba), zweite, zveimal (dvaput) (nem.); two, second (eng.);
dvā (dva), ubha (oba, dvoje) (snskrt);

+ broj dva, red. br. drugi; dva etr. zal (zal ili sal, hal i sl.),
pers. drug (bog smrti, podzemlja?, ili pratilac, saputnik, parnjak);
nazivi brojeva prema božanstvima? zal~sal, hal; drug ~ di-rug,
di-rog (Svarog)? 
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Sal, Sol, Hel / Sur, Hors; Zbard, Sard, Zbeltiur, Svarog, l/r;
Čvej, Čvei, Čvaj, Ščvaj, Ščvej, Čert, Čart; dva – Deva, Deus,
Dius...; quat-tuor, duo, ca-tvār, dvā (dva), qua –čva, Čva-dva; Čva
(Ča), Čve (Če), Sal, Sur...,

Verovatno kod etruska broj dva zal, es(a)l- potiče od na-
ziva sunčanog božanstva Sal sa prefiksom (y)e...; dok kod ostalih
Indoevropljana uglavnom prema opštem nazivu (svetlog) božan-
stva Deva, Deus... Kod nemačkog smena t/c(z), ili slično kao kod
etruskog z(v)ei-di, gde je smena v/ø, i  l/i(j) ~ svel-di (bog); d(i)-
va(r) ~ dva; asocijacija: Q-uir(in), Šč-var, St-var ~ stvarati, (s)tvo-
riti, čvarati, čarati, Svarog – bog stvaralac! Pored varijanti Var,
Ver, Vor i Val, Vel, Vol moguće su i varijante sa Van, Ven, Vin!
Kod Etruska oznaka simbola broja dva: II, što predstavlja simbol
dva prsta.

– ci; tri, treći, troje, triput (trikrat, trired, trostruko); три,
третий, трое, трижды (triput) (rus.); триѥ, третии, троѥ, три
кратъі (три шъди, тришти, трищи) (triput); tres, tertius, terni (po
tri), ter (triput); tre, terzo (it.); trois, troisième (fr.); τρεις̃ (τρία),
τρίτος, τρίς (triput) (gr.); drei, dritte, dreimal (triput) (nem.); three,
third (eng.); tri (tri), tṛtīya (treći), tritā (trojica), tris (triput) (traya,
trostruk) (snskrt);

+ Kod svih Indoevropljana naziv broja tri ima uglavnom
isto poreklo prema nadimku glavnog božantva, koje je ljudima po-
darilo znanje pisanja slova i brojeva. Kod Etruska se redukovalo
slovo r; takođe treba imati u vidu smenu t/c, čestu kod Indoevro-
pljana. Etimologija: T(i)-ras, T(i)-res, T(i)-ris u značenju bog
Ras...; Ras, Račo nadimak gl. božanstva kod Etruska i Retrana
(Reta). Reč, Rič, reći, risati... 
Kod Etruska oznaka cifre tri: III, što pretstavlja simbol tri prsta.

– huϑ „četiri”; četiri, četvorka, četvoro, četvrti;  четыре,
четвeро, четвёртый, четырежды (četiri puta) (rus.); четъіри, че-
творо, четврьтъіи (stsl.); quattuor, quartus, quater (četiri puta)
(lat.); quattro, quarto (it.); quatre, quatrième (fr.); τέτταρες,
τέταρτος, τετράκις (četiri put) (gr.); vier, vierte (nem.); four, fourth
(eng.); catvār (catur) (četiri) (snskrt);
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+ čet-vor~(Š)Č(v)e(r)t-vor(ili var) = Čert(Vrag)-var(bog) ~
var-var, bar-bar; (dva-dva!);  quat-tuor ~ Qua(r)t-tuor = Q(u)art-
(t)vor(var) ~ Čart-(č,c)var (bog); var-var= bar-bar = var(bar)-bog,
(dva-dva!); Čert= Čort =Čart = V(a)rag = Quirinus (Kvirin); Varun
(Varon), Barun (Baron), Faraon; huϑ ~ čet, čot (Čo(r)t) ~ quatt
(qu(ar)tt); quattuor – četiri (četvorka), quat-tuor, duo, ca-tvār, dvā
(dva), qua –čva, Čva-dva; hu-ϑ ~ qu(a)(t)-t(uo(r)) ~ qu(a)(ø)-
d(uo(r)) ~ čv(a)-d(va) ~ cu(a)-t(vā(r)) ~ cu-t(vār) ~ khu-ϑ; ukrštanje
Deva i Čvar, Tvar; ciframa bi se to moglo iskazati kao: II+II = IIII
= IV.

[SOROGA, gl. Zagreb – SOROŽIĆ gl. Seržići; „Zagreb
(nem. Agram, mađ. Zabrag, lat. Zagrabia, njegda: Zbreg, Greč,
Grič, Gorica, grečka ili grička, Gradac, pod Rimljanima: Quadrata,
Saroga ili Soriga, Sisopa i kasnije: Glazophilacium po Beloste-
necu), kr. Sl. Grad i glavno miesto kraljeninah Hervatske i Slavo-
nije; stolica bana trojedne kraljevine…” Sabljar, Vinko: Miestopisni
riječnik kraljevinah Dalmacije Hervatske i Slavonije, u Zagrebu:
Nakladom i berzotiskom A. Jakića, 1866, s. 388; 480.] [SV, aso-
cijacije: kamen, stena, grič, nebo! soroga – svarga; Serjoža, Ser-
gej, Serž, Roža (Rožić)(?); сорок (rus)-četrdeset.] 
Kod svih Indoevropljana slično poreklo, imajući u vidu smene i
redukcije.

– maχ / (mak, mach); pet, petoro, peti; пять, пятеро,
пятый, пятыо (pet puta) (rus.); пѧть, пѧторо, пѧтъіи (stsl.);
quinque, quintus, quinquies (pet puta); cinque, quinto (it.); cinq,
cinquième (fr.); πέντε, πέμτος, πεντάκις (pet puta) (gr.); fünf,
fünfte (nem.); five, fiveth (eng.); pañcan (pet) (snskrt);

+ „mikkil”-„veliki”, „Meklenburg” – latinski „megapolis”,
„Meklenburg” = „Mikkilinburg” – Veliki Grad; sveštenici drugog
ranga nosili su ime „Mikki”, koje se održalo u nazivu grada Me-
klenburga. Andreas Gotlib Mas, Retra – poslednje slovensko
svetilište. str. 54, 55. 

maχ = „mikki, mikkil, (mek(ki)l)” (veli, velik) (retranski, ret-
ski), magnus (velik) (lat.), μέγας, μεγάλλη, μέγα (veliki) (gr.). Još i
danas kod primitivnih zajednica u Amazoniji istraživači nailaze na
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slučajeve gde npr.: članovi zajednice imaju pojam za prva tri
broja, a za sve ostalo preko toga kažu »mnogo, veliko«. Slično
тьма (stsl.) = mnoštvo, mnoštvo tisuća, deset hiljada (tisuća). 

mas – „veliki”, Zend Avesta.
Magnus (velik), maximus (najveći) (lat.), maximalis (n.lat.)

(najveći, najviši, višeputa, višestruk), viele Male (mnogo puta)
(nem.). Moguće je da su Etrusci mal (puta, krat, red, struko...)
dali Latinima, a Retrani (Reti) dali mal Nemcima!

пѧть, quinque, cinque, cinq, πέντε, fünf, five, pañcan;
пѧсть (pest, pesnica/peta, pedalj), šaka/šapa, šuv (mera: šaka,
pedalj, stopa), šunka?, šuvak (levak, šaka?), шоуи, (шоувь?)
(levi, šaka?), шоуица (levica), kvaka, kuka, čaklja, štaka, Hand
(šaka, ruka), Zehn (deset), fist šaka, (pest), ruka), ten (deset),
centum (sto); q ⇒ c (š, šč, č), q ⇒ c/t, došlo je do ukrštanja šaka
/ pest, latinski / slovenski: quinque (cinque) ⇒ (š/p) (ui/e) (n)(c/t)
(ue/ø) ⇒ pe(n)t = pet; veza slovenski / nemački, engleski: smene
b/v/f/p, smena t/f (u ruskom: Skit (Skolot) = Skuf, mit = mif), pet
⇒ (p/f)(e/ü)(ø/n)(t/f), (p/f)(e/i)(t/v)(ø/e) ⇒ fünf, five.
Kod Etruska oznaka cifre za broj pet: V ili Λ, što predstavlja sim-
bol jedne pesti ili šake.
Verovatno kod Etruska naziv broja pet je starijeg porekla i potiče
od pojma mnogo, veliko: maχ = mikki; dok kod ostalih Indoevro-
pljana potiče od pojma pest, pesnica, pañcan, πέντε... i šaka, ča-
klja, κοντος (čaklja), (quinque, cinque, centum) i njihovim
križanjem, imajući u vidu uobičajene smene (napred pokazane).
Ovde treba imati u vidu veoma čestu smenu kod grčkog κ/π,
prema čemu su πέντε ~ κοντος praktično semantički sinonimi,
identiteti.

– sa, śa; šest, šestoro, šesti; шесть, шестеро, шестой,
шестыо (šest puta); шесть, шестъіи, шесторо; sex, sextus, sexies
(šest puta); sei, sesto (it.); six, sixième (fr.); ἕξ, ἕκτος, ἕξάκις (šest
puta); sechs, sechste (nem.); six, sixth (eng.); ṣaṣ, ṣakṣ (šest)
(snskrt); 

+ Kod svih Indoevropljana praktično istog korena, uzevši
u obzir manje redukcije.
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Zapaža se iz novoslovenskih oblika broja š(a)-est, da se naziv
stvara na uobičajen način karakterističan za indoevropljane: naziv
za jedinicu (prema božanstvu, ili ukršteno sa prirodnim pojmom)
i pojmom vezanim za pest ili šaku, jedan+pet, š(čva)-(p)est = šest
(шещ, ṣaṣ) = I+V = VI ! Kod ostalih Indoevropljana nazivi su pre-
trpeli veće ili manje redukcije fonema, no etimologija je prepo-
znatljiva.

– semφ-; sedam, sedmoro, sedmi; семь, семеро,
седьмой, семь раз (sedam puta); седмь, седморо, седмъіи, седмь
крати, седми шьди, седмищи, седмицеѭ) (sedam puta); septem,
septimus, septies (sedam puta); sette, settimo (it.); sept,
septième (fr.); ἑπτά, ἕβδομος, ἑπτάκις (sedam puta); sieben, sie-
bente (nem.); seven, seventh (eng.); sapta (sedam) (snskrt);

+ Kod svih Indoevropljana praktično isti fonemi, izuzevši
manje redukcije i smene fonema prema srodnosti. Posebno se
ističe sličnost etruskog oblika prema ruskom.
Pažljivom etimološkom analizom zapaža se konstrukcija
šest+jedan (VI+I=VII): sem-φ, sedam-ø; septem-ø; ἑπτά-ø
(ἕβδομος-ø), sie-ben, se-ven, sapta-ø. Kod etruskog  imamo re-
dukciju: se-(pt)m-φ, kod slovenskih oblika redukciju i smenu d/t:
se(p)tam-ø, u grčkim oblicima smene δ/t, β/p: ἑπτάμ-ø, u sanskrtu
slično kao u latinskom i grčkom, u prvom delu složenice (šest); u
drugom delu imamo redukciju pojma glavnog božanstva kao
vrednost prvi, jedan, kako sledi: -φ, -ø, -ben, -ven; odnosno, ima-
jući u vidu smenu φ/b,v imamo Ben, Ven, Van, što je sinonim sa
nazivima glavnih božantava Bar, Var, Ver...  Bal, Bel, Vel...
Iz napred navedenog proizilazi da su Nemci i Anglo-sasi (koji su
u arhajskom, odnosno antičkom periodu bili još uvek Prasloveni)
direktno preuzeli broj sedam od Retrana (Reta).

– cezp-; osam, osmoro, osmi; восемь, восьмеро,
восьмой, восьмыо (osam puta); осмь, осморо, осмъіи; octo, oc-
tavus, octies (osam puta); otto, ottavo (it.); huit, huitième (fr.);
ὀκτώ, ὄγδοος, ὀκάκις (osam puta); acht, achte (nem.); eight,
eighth (eng.); aṣṭan (osam) (snskrt); 

+ Praktično kod svih Indoevropljana isti fonemi, negde re-
dukovani a negde izvršena smena prema srodnosti.
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Pažljivom etimološkom analizom zapaža se konstrukcija tri+pet
(pest, šaka) (III+V=VIII): c(i)-ezp = ci-est, smene z/s, t/p(f,v), i uo-
bičajena redukcija foneme p u (p)est; kod ostalih Indoevropljana
prvi deo konstrukcije je uglavnom u potpunosti redukovan: ø-
osam (redukcija od šake); ø-octo (red. pest); h-uit, smena h/c,k i
uit (red. od pest), u francuskom sačuvana redukcija prvog dela;
ø- ὀκτώ... ø-aṣṭan;  

– nurφ-; devet, devetoro, deveti; девять, девятеро,
девятый; девѧть, девѧторо, девѧтъіи; novem, nonus, novies
(devet puta); nove, nono (it.); neuf, neuvième (fr.); ἐννέα, ἔνατος,
ἐνάκις; neun, neunte (nem.); nine, nineth (eng.); nava (devet)
(snskrt) 

+ Praktikno kod svih Indoevropljana isti fonemi, sa manjim
redukcijama ili smenama. Jedino kod novoslovenskih jezika je
došlo do smene prve foneme n sa fonemom d, verovatno pod uti-
cajem broja deset.

Kod Etruska oznaka za cifru devet: IX, što simbolički znači deset
manje jedan.

– śar-, -zar; deset, desetoro, deseti; десять, десеторо,
десятый, десять раз (deset puta); десѧть  десѧторо  десѧтъіи
десѧть крати; decem, decimus, decies (deset puta); dieci, decimo
(it.); dix, dixième (fr.); δέκα, δέκατος, δεκάκις; zehn, zehnte
(nem.); ten, tenth (eng.); daśa (deset), daśaka (desetostruki)
(snskrt). 

+ Kod Etruska je za deseticu izabran naziv (śar-, -zar),
prema imenu glavnog božanstva u obliku Var, Bar, Ščvar, Č(v)art,
Svarog, Šar, Sur, Hors... Kod ostalih Indoevropljana naziv proizi-
lazi od pojma dve šake, pesti, osim kod Nemaca i Engleza, gde
je vezan samo za pojam šake. No moguće je da je došlo i do ukr-
štanja između oblika prema božanstvu i oblika prema šaci. Ima-
jući u vidu varijante, smena r/l, za dva:  zal, es(a)l = śar, zar (koje
je usvojeno nakon redukcije za deset, da bi se razlikovalo od dva)
da se i odve radi o konstrukciji dve šake ili pesti – zar-(cen)ϑum,
odnosno redukovan je pojam šake!...
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Kod Etruska oznaka za cifru deset: X, što predstavlja simbol dve
pesti ili šake.

– alφaze(i)?; jedanaest, jedanaestoro, jedanaesti;
одиннадцать, одиннадцатый; ѥдин на десѧте, прьвъіи на
десѧте; undecim, undecimus; undici, undicesimo (it.); onze,
onzième (fr.); ἕνδεκα, ἑνδέκατος, ἑνδεκάκις; elf, elfte (nem.); ele-
ven, eleventh (eng.);

+ alφazei – jedanestog, jedanaesti?;
+ U etruskom jedanaest, alφa-ze(i)? prvi deo naziva proi-

zilazi iz reči alφa u značenju jedan, prvi, i drugog dela ze(i), koji
predstavlja redukciju od -zar (deset); u prvom delu imamo sličnost
sa nemačkim i engleskim, a u drugom delu sa francuskim, no
može biti i redukcija od pojma šaka. Međutim, mora se primetiti
velika sličnost nastavka zei sa drugim imenom glavnog božan-
stva: Zej, Zevs, no i može biti nastavak za padež, genitiv ili dativ.
Praktično kod svih Indoevropljana imamo logičku vrednosnu kon-
strukciju: jedan-deset (I+X = XI), gde drugi deo može da bude i
više redukovan. Iz napred navedenog se može zaključiti da su
Nemci i Anglo-sasi mnogo toga primili od Retrana (Reta), i u po-
gledu brojevog sistema i runskog pisma, kad su živeli jedni kraj
drugih u Nemačkoj!

– dvanaest, dvanaestoro, dvanaesti; двенадцать,
двенадцатый; дъва (ова) на десѧте, въторъіи на десѧте ; duo-
decim, duodecimus; dodici, dodicesimo (it.); douze, douzième
(fr.); δώδεκα, δωδέκατς, δωδεκάκις; zwölf, zwölfte (nem.); twelve,
twelfth (eng.);
Uglavnom kod Indoevropljana se zapaža konstrukcija dva+deset
(II+X=XII), gde desetka može biti pojam: dve pesti ili šake, odnosno
njihova redukcija; u francuskom –ze, slično kao u etruskom za
deset, redukcija od naziva deset prema gl. bogu; u nemačkom i
engleskom gde je osnova za deset uzeta slično kao osnova za de-
setice u etruskom -alχ, - elχ, od trideset do devedeset. Ovo, kao i
napred, ukazuje na vezu sa Retranima (Retima) u Nemačkoj.
Moguće je da bi prema preostatku u nemačkom broj dvanaest u
etruskom bio zelχ?
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– ciś śariś; trinaest, trinaesti; тринадцать, тринадцатый;
триѥ на десѧте; третии на десѧте; tredecim, tercius decimus; tre-
dici, tredicesimo (it.); treize, treizième (fr.); τρεισκαίδεκα,
τρεισκαίδεκατος; dreizehn, dreizehnte (nem.); thirteen, thirteenth
(eng.); 

+ ciś śariś-trinaesti?;
Zapaža se konstrukcija kod svih Indoevropljana: tri+deset
(III+X=XIII). Za deset je uzet prvi od dva sinonima za deset: śar.

– huϑzars; četrnaest, četrnaesti; четырнадцать,
четырнадцатый; четъіре на десѧте; четврътъіи на десѧте; quat-
tuordecim, quartus decimus; quattordici, quattordicesimo (it.);
quatorze, quatorzième (fr.); τετταρεσκαίδεκα; τετταρεσκαίδεκατος;
vierzehn, vierzehnte (nem.); fouteen, fourteenth (eng.);

+ huϑzars-četrnaestog?; 
Zapaža se konstrukcija kod svih Indoevropljana:
četiri+deset(IV+X=XIV). Za deset je uzet drugi od dva sinonima
za deset: zar.

– eslem zaϑrum; osamnaest, osamnaesti; восемнадцать;
восемнадцатый; осмь на десѧте; осмъіи на десѧте; duodeviginti,
duodevicesimus; diciotto, diciottesimo (it.); dix-huit (fr.);
ὀκτωκαίδεκα,  ὀκτωκαιδέκατος; achtzehn, achtzehnte (nem.);
eighteen, eighteenth (eng.);

Kod Etruska i Latina zapaža se konstrukcija dva od dvadeset
(XX-II=XVIII), dok kod ostalih (savremenijih) Indoevropljana
osam+deset (VIII+X=XVIII).

– ounem zaϑrums; devetnaest, devetnaesti;
девятнадцать, девятнадцатый; девать на десѧте, деватъіи на
десѧте; undeviginti, undevicesimus; diciannove, diciannovesimo
(it.); dix-neuf, dix-neuvième (fr.); ἐννεακαιδεκα, ἐννεακαιδέκατος;
neunzehn, neunzehnte (nem.); nineteen, nineteenth (eng.);

+ ounem zaϑrums-devetnaestog?;
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Kod Etruska i Latina se zapaža konstrukcija jedan od dvadeset
(XX-I=XIX), dok kod ostalih Indoevropljana devet+deset
(IX+X=XIX), ili deset+devet (X+IX=XIX).

– zaϑr(u)m; dvadeset, dvadeseti; двадцать, двадцатый;
двъа десѧти; двадесатьнъіи; viginti, vicesimus; venti, ventesimo
(it.); vingt, vingtième (fr.); εἴκοσι(ν), εἰκοστός; zwanzig, zwanzigste
(nem.); twenty, twentieth (eng.); vimṥ̇ati.

+ Zapaža se konstrukcija kod svih Indoevropljana (uz
manje redukcije i smene prema sličnosti): dva(x)deset (X+X=XX),
što predstavlja simbolički dva puta dve pesti ili šake.

U novo-slovenskim jezicima je najjasnije izražena logika kon-
strukcije broja dva-deset: dva (puta) deset (odnosno dve pesti,
uz manje redukcije), dva puta dve pesti. Kod latinskog slično,
samo sa većom redukcijom: vi-ginti = (d)vi-(de)ginti(m),
(d(u)ece(ntu)m); uz smenu c/g, ili vi(n)-(de)ginti(m). Kod francu-
skog zapažamo rotaciju, zamenu mesta g-n/n-g. Kod grčkog εἴ-
κοσι(ν), slično kao kod latinskog, samo je nešto jača redukcija
fonema. Kod nemačkog i engleskog: zwa-nzig, twe-nty; kao u la-
tinskom, samo drugi deo u nemačkom u celini (desetica) potpuno
zarotirana (treba imati u vidu i zamenu mesta u francuskom)!!! -
ginti ⇒ -ngt ⇒ -nzig ⇒ -gizn ⇒ -ginz ⇒ -gint (smena z,c/t); -ginti
= -nty, sa nešto jačom redukcijom. U konstrukciji dvadesetice vi-
dimo negde odstupanja koja su prividno nejasna. Međutim, ima-
jući u vidu da u francuskom imamo zamenu mesta, a u
nemačkom praktično potpunu rotaciju desetice u odnosu na la-
tinski, moramo se pitati da li je to posledica pisanja, u prvo vreme,
sa leva na desno u etruskom (retskom), i tu tražimo mesto eti-
mologiji broja zaϑr(u)m⇒ zar-ϑum⇒ zar-(cen)ϑum ⇒ dva-deset
(šaka!), imajući u vidu smenu r/l, zar/zal=dva, kao u rečima za gl.
sunč. božanstva složena u dve sinonimne skupine (Bar, Var, Sur,
Horus...) / (Bal, Bel, Sol, Hal...). 
Moguće da je kod italijanskog i francuskog došlo i do ukršanja
značenja te imamo: ven-ti(dieci), odnosno ving-ti(dix); d(i)-va(r),
d(i)-va(l) / ven-di, smena δ/θ. 
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Napred navedeno nagoveštava da su se u etruskom jednovre-
meno koristili i pojmovi  prirodnog značenja koji su se više koristili
kod drugih Indoevropljana, pretpostavka je da to važi i za nazive
meseci u godini, tj. da su Etrusci takođe koristili nazive meseci
prema božanstvima i uporedno nazive prema prirodnim osobi-
nama koje opisuju određeno godišnje doba, slično kao kod slo-
venskih narodnih kalendara. Nazivi brojeva prema božanstvima
i njihovim suimenima, odnosno nadimcima, prividno dovodi do
zabune, no to se rešava načinom pisanja sinonima i mestu u slo-
ženici koja opredeljuje smisao i brojnu vrednost (npr. śar-, -zar i
sl.). Moguće je da je do zamene mesta ϑ i r došlo da se napravi
razlika, kako ne bi došlo do zabune, između broja dva (u ovom
slučaju sinonima broja dva identičnog sa brojem deset) i broja
deset (jer bez toga nema razlike), i kako bi se bolje sažeo prvi
deo sa nastavkom za oznaku deset – (cen)ϑum, koji je sasvim
drugog porekla (šaka).

– cis zaϑrmis-c; dvadeset i tri, dvadeset i treći; двадцать
три, двадцать третий; дъва десѧти и триѥ, дъвадесѧтьнъіи и
третии; tres et viginti, vicesimus tertius; ventitré, ventitreesimo
(it.); vingt et trois, vingt et troisième (fr.); τρεις̃ και εἴκοσιν; τρεις̃
και εἴκοστός; dreiundzwanzig, dreiundzwanzigste (nem.); twenty
three, twenty third (eng.);

+ cis zaϑrmis-c – dvadesetitrećeg?;

Zapaža se slična konstrukcija naziva cifre kod svih Indoevro-
pljana III+XX ili XX+III=XXIII.

– huϑiś zaϑrumś; dvadesetčetiri, dvadesetčetvrti;
двадцать четыре, двадцать четвёртый; дъва десѧти и четъіре,
дъвадесѧтьнъіи и четврътъіи; quattuor et viginti, vicesimus quar-
tus; ventiquattro, ventiquattresimo (it.), vingt et quatre, vingt et
quatrième (fr.); τέτταρες και εἴκοσιν, τέτταρες και εἴκοστός; vie-
rundzwanzig, vierundzwanzigste (nem.); twenty four, twenty
fourth (eng.);

+ huϑiś zaϑrumś – dvadesetčevrti?;
Konstrukcija u etruskom: IV+XX=XXIV.
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– maχs zaϑrums; dvadesetpet, dvadesetpeti; двадцать
пять, двадцать пятый; дъва десѧти и пать,  дъвадесѧтьнъіи и
патъіи; quinque et viginti, vicesimus quintus; venticinque, venti-
cinquesimo (it.); vingt et cinq, vingt et cinquième (fr.); πέντε και
εἴκοσιν, πέντε και εἴκοστός; fünfundzwanzig, fünfundzwanzigste
(nem.); twenty five, twenty fiveth (eng.);

+ maχs zaϑrums – dvadeset petog?; 
Konstrukcija kao napred: V+XX=XXV.

– eslem cealχus; dvadesetosam, dvadesetosmi;
двадцать восемь, двадцать восьмой; дъва десѧти и осмь,
дъвадесѧтьнъіи и осмъіи; duode triginta, duodetricesimus; ven-
tiotto, ventiottesimo (it.); vingt et huit, vingt et huitième (fr.);
ὀκτώκαιεἴκοσιν, ὀκτώκαιεἴκοστός; achtundzwanzig, achtundzwan-
zigste (nem.); twenty eight, twenty eighth (eng.);

Konstrukcija u etruskom ista kao u latinskom: dva od trideset
(XXX-II=XXVIII).

– ounem cialχuś; dvadesetdevet, dvadesetdeveti;
двадцать девять, двадцать девятый; дъва десѧти и девѧть,
дъвадесѧтьнъіи и девѧтъіи; undetriginta, undetricesimus; venti-
nove, ventinovesimo (it.); vingt et neuf, vingt et neuvième (fr.);
ἐννέακαιεἴκοσιν, ἐννέκαιεἴκοστός; neunundzwanzig, neunundz-
wanzigste (nem.); twenty nine, twenty nineth (eng.);

Konstrukcija kao napred: jedan od trideset (XXX-I=IXXX).

– cialχ-, cealχ-; trideset, trideseti; тридцать, тридцатый;
триѥ десѧте, тридесатьнъіи; triginta, tricesimus; trenta, trentesimo
(it); trente, trentième (fr); τριάκοντα, τριακοστός; dreiẞig, dreiẞig-
ste (nem); thirty, thiteeth (eng); trimṥat (snskrt);

Kod Etruska oznaka cifre trideset: XXX, što simbolički pretstavlja
tri puta po dve šake, odnosno tri para šaka. Etimologija broja tri-
deset: (ci ili ce) x alχ-, prvi deo predstavlja umnoženik (broj tri)
ove desetice, drugi deo predstavlja deseticu koja se umnožava
za vrednosti umnoženika desetica od trideset do devedeset.
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Oznaka za ove desetice se pojavljuje u obliku alχ- i elχ-. Etimo-
logija ove desetice: al-χ- = (b)al-χ(or), (b)al-χ(el)  – što bi značilo
Bog-sunce, svetlo-Sunce ili (b)al-((d)e)χ(a), u značenju božja-
šaka (balčak, Balša?), slično kao u grčkom za deseticu ili u san-
skrtu za jedinicu, odnosno naziv broja bi moglo biti ukrštanje
pojmova za božanstvo i prema prirodnom značenju (šaka). Izraz
alχ- bi se mogao pojavljivati i u obliku als- i alś-?. 

– cis cealχs; tridesettri, tridesettreći; тридцать три,
тридцать третий; триѥ десѧте и триѥ, тридесатьнъіи и третии;
tres et triginta, tricesimus tertius; trentatré, trentatreesimo (it.);
trente et trois, trente et troisième (fr.); τρεις̃ και τριάκοντα, τρεις̃
και τριακοστός; dreiunddreiẞig, dreiunddreiẞigste (nem.); thirty
three, thirty third (eng.);

+ cis cealχs – tridesettrećeg?;
Konstrukcija kod Etruska tri i trideset: III+XXX=XXXIII.

– huϑs celχls; tridesetčetiri, tridesetčetvrti; тридцать
четыре, тридцать четвёртый; триѥ десѧте и четъіре, тридесать-
нъіи и четврьтъіи; quattuor et triginta, tricesimus quartus; tren-
taquattro, trentaquattresimo (it.); trente et quatre, trente et
quatrième (fr.); τέτταρες και τριάκοντα, τέτταρες και τριακοστός;
vierunddreiẞig, vierunddreiẞigste (nem.); thirty four, thirty fourth
(eng.);

+ huϑs celχls – tridesetčetvrtog?;
Isto kao napred: IV+XXX=XXXIV.

– četrdeset, četrdeseti; сорок, сороковой; четъіре десѧте,
четъіридесѧтьнъіи; quadriginta, quadragesimus; quaranta, qua-
rantesimo (it.); quarante, quarantième (fr.); τετταράκοντα,
τετταρακοστός; vierzig, vierzigste (nem.); forty, fotrieth (eng.);
čatvārimṥat, catvārimṥyām (snskrt);

– ounem muvalχls; četrdesetdevet,četrdesetdeveti; сорок
девять, сорок девятый; четъіре десѧте и девѧть,
четъіридесѧтьнъіи и девѧтъіи ; undequiquaginta, undequinqua-
gesimus; quarantanove, quarantanovesimo (it.), quarante et neuf,
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quarante et neuvième (fr.); ἐννέακαιτετταράκοντα, ἐννέακαιτεττα-
ράκοντός; neunundvierzig, neunundvierzigste (nem.); forty nine,
forty nineth (eng.);

+ ounem muvalχls – četrdesetdevetih?;
Konstrukcija kod Etruska jedan od pedeset: ↑- I = I↑. 
– muvalχ-; pedeset, pedeseti; пятьдесять, пятидесятый;

пать десѧть, патьдесѧтьнъіи; quinquaginta, quinquagesimus;
cinquanta, cinquantesimo (it.); cinquante, cinquantième (fr.);
πεντήκοντα, πεντηκοστος; fünfzig, fünfzigste (nem.); fifty, fiftieth
(eng.); pañcaśat (snskrt);

Kod Etruska oznaka cifre pedeset: ↑(pet desetica). Etimologija
broja pedeset: mu-(v)alχ-, prvi deo predstavlja redukovani umno-
ženik ove (pete) desetice, drugi deo predstavlja deseticu koja se
umnožava u vrednostima desetica od trideset do devedeset.

– cis muvalχls; pedesetitri, pedesetitreći, пятьдесять три,
пятьдесять третий; пать десѧть и триѥ, патьдесѧтьнъіи и тре-
тии; tres et quinquaginta, quinquagesimus tertius; cinquantatré,
cinquantatréesimo (it.); cinquante et trois, cinquante et troisième
(fr.); τρεις̃ και πεντήκοντα, τρεις̃ και πεντηκοστος; dreiundfünfzig,
dreiundfünfzigste (nem.); fifty three, fifty third (eng.);

+ cis muvalχls – pedesettrećih?;  

Konstrukcija kod Etruska tri+pedeset: III+↑= ↑III.

– huϑs muvalχls; pedesetčetiri, pedesetčetvrti;
пятьдесять четыре, пятьдесять четвёртый; пать десѧть и
четъіре, патьдесѧтьнъіи и четврьтъіи; quattuor et quinquaginta,
quinquagesimus quartus; cinquantaquattro, cinquantaquattresimo
(it.); cinquante et quatre, cinquante et quatrième (fr.); τέτταρες και
πεντήκοντα, τέτταρες και πεντηκοστος; vierundfünfzig, vierund-
fünfzigste (nem.); fifty four, fifty fourth (eng.);

+ huϑs muvalχls -  pedesetčetvrtih?;
Isto kao napred: IIII+↑= ↑IV.

– śealχ-; šezdeset, šezdeseti; шестьдесять,
шестидесятый; шесть десѧть, шестьдесѧтьнъіи; sexaginta, se-
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xagesimus; sessanta, sessantesimo (it.); soixante, soisantième
(fr.); ἑξήκοντα, ἑξηκοστός; sechzig, sechzigste (nem.); sixty, six-
tieth (eng.); ṣaṣti, ṣhaṣhta (snskrt);
Kod Etruska oznaka cifre šezdeset: ↑X (šest desetica). Etimolo-
gija broja šezdeset: śe-alχ-, prvi deo predstavlja umnoženik šest
ove desetice, drugi deo predstavlja deseticu koja se umnožava. 

– maχs śealχls; šezdesetpet, šezdesetpeti; шестьдесять
пять, шестьдесять пятый; шесть десѧтъ и пать,
шестьдесѧтьнъіи и патъіи; quinque et sexaginta, sexagesimus
quintus; sessantacinque, sessantacinquesimo (it.); soixante et
cinq, soixante et cinquième (fr.); πέντε και ἑξήκοντα, πέντε και
ἑξηκοστός; fünfundsechzig, fünfundsechzigste (nem.); sixty five,
sixty fiveth (eng.); 
Konstrukcija kod Etruska ista kao kod Latina  pet+šezdeset: V+↑X
= ↑XV.

– semφalχ-; sedamdeset, sedamdeseti; семьдесять,
семидесятый; седмь десѧть, седмьдесѧтьнъіи; septauginta, sep-
tuagesimus; settanta, settantesimo (it.); septante (soisante-dix),
septième (fr.); ἑβδομήκοντα, ἑβδομηκοστος; siebzig, siebzigste
(nem.); seventy, seventieth (eng.); 

Kod Etruska oznaka cifre sedamdeset: ↑XX (sedam desetica).
Etimologija broja sedamdeset slično kao za šezdeset.

– maχs semφalχls; sedamdesetpet, sedamdesetpeti;
семьдесять пять, семьдесять пятый; седмь десѧтъ и пѧть,
седмьдесѧтьнъіи и пѧтъіи; quinque et septauginta, septuagesi-
mus quintus; settantacinque, settantacinquesimo (it.); septante et
cinq, septante et cinquième (fr.); πέντε και ἑβδομήκοντα, πέντε
και ἑβδομηκοστος; fünfundsiebzig, fünfundsiebzigste (nem.); se-
venty five, seventy fiveth (eng.);

Konstrukcija cifre kod Etruska ista kao kod Latina pet+sedamde-
set: V+↑XX = ↑XXV.

– cezpalχ-; osamdeset, osamdeseti; восемьдесять,
восьмидесятый; осмь десѧтъ, осмьдесѧтьнъіи; octoginta, octo-
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gesimus; ottanta, ottantesimo (it.); quatre-vingts, quatre-vingtième
(fr.); ὀγδοήκοντα, ὀγδοηκοστός; achtzig, achtzigste (nem.); eighty,
eightieth (eng.);

Kod Etruska oznaka cifre za osamdeset: ↑XXX (osam desetica).
Etimologija broja osamdeset slično kao za šezdeset.

– esals cezpalχals; osamdesetdva, osamdesetdrugi;
восемьдесять два, восемьдесять второй; осмь десѧтъ и дъва,
осмьдесѧтьнъіи и вътръіи; duo et  octoginta, octogesimus
secundus; ottantadue, ottantaduesimo (it.); quatre-vingts et deux,
quatre-vingts et deuxieme (fr.); δύοκαιὀγδοήκοντα, δύοκαιὀγδοη-
κοστός; zweiundachtzig, zweiundachtzigste (nem.); eighty two,
eighty second (eng.);

Konstrukcija cifre kod Etruska ista kao kod Latina dva+osamde-
set: II+↑XXX = ↑XXXII.

– sto, stoti; сто, сотый; съто, сътьнъіи; centum, centesi-
mus; cento, centesimo (it.); cent, centième (fr.); ἑκατόν,
ἑκατοστός; hundert, hunderste (nem.); hundred, hundredth (eng.);
śata (sanskr);

Neka zapažanja:

Zapaža se kod svih Indoevropljana da etimologija broja pet i
deset, kao i njihove izvedenice za veće vrednosti (desetice i sto-
tine) proističu iz pojma pest ili šaka, i ukrštanjem njihovih pojmova
i redukcijama istih. Takođe se zapaža kod određenih Indoevro-
pljana da ovi pojmovi za brojeve proističu iz naziva božanstava i
njihovim ukrštanjem sa nazivima šaka ili pest. Izvođenje pojma
broja pet kod Etruska iz pojma maχ – veliko, mnogo, nije ništa
neobično jer zbog potrebe za pojmovima većih brojeva, isti se po-
meraju naviše, kod kasnijih Indoevropljana pojmovi za brojeve
sto, hiljada... označuju jednovremeno i pojam mnogo,  npr.: na la-
tinskom centum-sto, vrlo mnogo, mille-vrlo mnogi; na grčkom
ἑκατόν-sto, mnogo; srpski ili hrvatski sto- broj sto, vrlo mnogo, ti-
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suća( тъісѫща (stsl.)) -hiljada, mnogo, тъма -deset hiljada, mno-
štvo, tušta-veliko mnoštvo, verovatno je tušta u vezi sa tisuća, a
tma u vezi sa maχ; takođe etrusko maχ, odnosno retransko mikki,
mikkil u vezi sa latinskom mille, a sve u vezi sa - mas „veliki” –
Zend Avesta. Verovatno je i negacija od mnogo, veliko, odnosno
ništa, malo, slične konstrukcije: nihil, nullus (lat.) (ništa, nula);
nula, ništa, ništica (sh.), ничьже, нища, ништа ? (siromašan)
(stsl.); Null, Nichts (nem.); parvus, minus, minime; malus? (zao,
slab) (lat.); mali (sh.), малъ, мьнии (stsl.); μικρός (gr.). Slično je
i sa pojmovima veliko, mnogo: magnus (velik), multus (mnogi),
велии мъного (stsl.), maχ, mikki, mikkil; imajući u vidu smenu v/m,
imamo ukrštanje pojmova veliko i mnogo.
Zapaže se uticaj Etruska, odnosno Reta (Retrana) na određena
rešenja u brojevom sistemu Nemaca, Anglo-sasa i Francuza,
kako je to napred prikazano.
Može se zaključiti da je brojevi sistem Etruska po logičkoj kon-
strukciji 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 (i slogovno fonetsko) kao Indoe-
vropljani; počevši sa vinčanskim pismom u srednjem Podunavlju
(peti milenijum?), pa preko Tračana (Orfej) i Pelazga (Ilijada...),
čiji su Etrusci bliski srodnici, 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 određena rešenja, te iz tih razloga bro-
jevi sistem Etruska je sačuvao izvesnu arhaičnost, kao uostalom
i njihov jezik.
Ovde možemo biti i određeniji, pre takozvane „germanizacije” (go-
tizacije) u srednjoj i severozapadnoj Evropi u antičkom i preantič-
kom periodu možemo govoriti o srodnosti na praslovenskom nivou
kod sledećih etničkih, narodnih skupina: Svevi (Švebi), Germani,
Bavarci, Alemani, Franci, Reto-romani, Angli, Sasi, Vendi, Veneti,
Vandali, Burgundi, Frizi (Briti), Kimeri, Jiti, Reti (Retrani, Rusi), Lu-
žički Srbi, Boji (Bohemi), Vari (Varazi), Rujani (Rusi), Prusi, Borusi,
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Balti (Litvanci, Letonci)... Neki od ovih naroda u okruženju Romana
i Germana su zadržali srodnost sa Slovenima još na početku no-
voga veka kao govorni jezici, na nivou praslovenskog: Retoromani,
Veneti, Vendi, Balti; dok su na nivou staroslovenskog  zadržali srod-
nost: Lužički Srbi, Boji (Bohemi, Česi) i Prusi.
Srodnost na praslovenskom i staroslovenskom nivou treba shva-
titi kao vremenski pojam; praslovenski nivo odgovara preantičkom
i antičkom periodu, kada su ove srodne skupine naroda zauzi-
male jednu prostornu celinu, na sličnom civilizaciskom, kulturnom
i religijskom nivou razvoja, živeći relativno skladno jedni sa dru-
gima, ili jedni pored drugih, ujednačavajući svoju jezičku srodnost
i pripadnost; a staroslovenski nivo podrazumeva posle antički pe-
riod, odnosno perod koji obuhvata i „takozvanu” poslednju seobu
Slovena, prostorno znatno manji, kao posledica germanizacije i
romanizacije. Nismo spomenuli prostor i etničke skupine u sre-
dišnjoj i istočnoj Evropi, gde su u preantičkom, antičkom i po-
sleantičkom periodu, kao i danas, boravili savremeni slovenski
narodi, odnosno njihovi prethodnici i srodnici, što je u ovom istra-
živanju manje bitno, ali se podrazumeva. 
Ovde ipak vredi napomenuti da se indoevropski jezici još uvek dele
na dve velike grupe, kentumsku grupu i satemsku (odnosno ne-
kentumsku – satemsku i centumsku?...). Po mišljenju ovog autora,
do satemizacije i centumizacije evropskih Indoevropljana je dola-
zilo nakon delimičnog povratka Arijevaca – Sarmata iz Pendžaba
u Indiji, u IV milenijumu stare ere, pod vođstvom Arija (Jarune), na
hinduskom Ardžune.4 Do iseljavanja je došlo zbog klimatskih pro-
mena. Ovi Arijevci su naseljavali centralnu Aziju, Pricrnomorje, Kar-
pate, Podunavlje, Balkan, Srednju, Istočnu, Severnu Evropu i
Pribaltik, delove Italije i šire. Do pomeranja naroda u pravcu istok–
zapad, dolazilo je u više navrata. Dolazilo je do povratka i u pravcu
zapad–istok, ali u daleko manjoj meri. Još uvek na području sa-
temskih jezika ima ostataka kentumskog uticaja, i obrnuto, na po-
dručju kentumskih jezika vidljivi su uticaji satemskog.

4 VELESOVA KNJIGA,  Pešić i sinovi, Beograd 2005. Objašnjenja Komentatora, str.
161, 162.
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Oznake etruskih brojeva:

Sustav etruskih brojeva se uglavnom upoznaje s natpisa (gde obi-
čno označavaju pokojnikovu dob) i slično.
„Sustav progresije znakova je desetinski, a sličnost s latinskim
brojenim nizom je očita, ali uz vezu s etruščanskim alfabetom. Niz
(nepotpun) je kako sledi: I = 1; Λ = 5; ↑ = 50; ٭ ili Θ = 100; Φ = 1000;
k tome i ʘ i ѻ za 100 i 1000 (ili za 1000 i 10.000?) na olovnoj
pločici s Punta della Vipera (CIE 6310). Ideografsko pismo
(oznaka broja) i fonetsko pismo možda su se spojili u slučaju
80.ez „osamdeset puta?” na olovu iz Magliana (CIE 5237, sufiks
numeričkog priloga –ez pisan je alfabetskim slovima).” 5

„Kao deo leksičkog nasleđa etruščanskog jezika valja pridodati i
pojedine brojeve koji se prilično često pojavljuju u tekstoivima i
kojima se danas može, makar uz poneku nesigurnost, prepoznati
značenje i uspostaviti slijed. To su: ϑu(n) ‘jedan’, zal, es(a)l- ‘dva’,
ci ‘tri’, huϑ ‘četiri’ (ili ‘šest’?), maχ ‘pet’, sa, śa ‘šest’ (ili ‘četiri’?),
semφ- ‘sedam’?, cezp- ‘osam’?, nurφ- ‘devet’?, śar-, -zar
‘deset’??,... ciś śariś 13??, huϑzars 14 ili 16??. ciemzaϑr(u)ms
17, eslem zaϑrum 18, ϑunem zaϑrums 19, zaϑr(u)m ‘dvadeset’,
cis zaϑrmis-c 23, huϑiś zaϑrumś 24 (ili 26), maχs zaϑrums 25,
ciem celχuś 27, eslem cealχus 28, ϑunem cialχuś 29, cialχ-,
cealχ- ‘trideset’,  cis cealχs 33, huϑs celχls 34 (ili 36), ϑunem
muvalχls 49?, muvalχ- ‘pedeset’?, cis muvalχls 53?, huϑs
muvalχls 54? (ili 56?), śealχ- ‘šezdeset’ (ili ‘četrdeset’?), maχs
śealχls 65 (ili 45?), semφalχ- ‘sedamdeset”?, maχs semφalχls
75?, cezpalχ- „osamdeset”, esals cezpalχals 82?…”6 Prema
ovom autoru moguće je da su neki od napred navedenih brojeva
u genitivu.

Posebno obraćamo pažnju na etimologiju naziva za neke brojeve:

5 Massimo Pallottino, ETRUŠČANI, str. 417.
6 Isto, str. 440. i 441.
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Na etruskom oznaka za broj pet je maχ (mah, mak, mach, mač),
što znači prema napred navedenom poravnanju veliko, mnogo,
puno (skreće se pažnja da su česte i uobičajene alternacije i
smene k/g/h). Ovo je siguran znak da se ovde radi o veoma drev-
nom značenju broja pet, kada je taj iznos značio broj pet i veliko,
mnogo, ogromno (slično ovome je i danas kod nekih primitivnih
zajednica u Amazoniji). Etimologija broja pet kod Slovena je ve-
zana za pojam pest (šaka je sinonim, ranije je to bio i šuv, šuvak;
stare mere: šuv, pedalj). Etimološki je prst i prvi srodno pesti, (od-
nosno 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, očigle-
dno ovde imamo osnovu za naziv božanstva b∂n, gde imamo
smenu b/p, i ∂/a. Napominjemo da je ova osnova etimološki ve-
zana za pojam šaka. Moguće je da je forma pet nastala kao po-
sledica ukrštanja ova dva korena.
Rednom broju prvi odgovara osnovni jedan, kome odgovara pro-
širena 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/oun (etr.); один, раз (rus.);ѥдинъ
(stsl.); unus (lat.); uno (it.), un (fr.); εἱς̃, μία, ἕν (gr.); eins (nem.);
one (eng.); 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 koreni proširene osnove nastali metatezom),
kod raz redukovana osnova 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 tri-
deset do sto: -κοντα, nemačkom Hand/šaka, hundert/sto i etru-
skim ϑun/oun, odnosno e-kant∂ = eka, redukcija nt∂/Ø; ovde treba
imati u vidu smenu kod grčkog π/Ø/χ,κ, prema čemu su πέντε ~
κοντος praktično semantički sinonimi, identiteti.  
Kod Etruska oznaka cifre jedan: I, što predstavlja simbol jednog
prsta.
Kod Etruska oznaka cifre za broj pet: V ili Λ, što predstavlja sim-
bol jedne pesti ili šake; isto su od Etruska preuzeli Rimljani.
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Redni broj prvi na nekim IE jezicima: alfa (etr.); первый (rus.);
прьвъіи (алъфа) = početak) (stsl.);  primus (lat.); primo (it.); pre-
mier (fr.); πρῶτος (gr.); erste (nem.); first (engl.); pūrvi (snskrt).
Redni broj prvi ima skoro kod svih sličnu samoglasničku osnovu,
negde okrnjenu, negde je smena samoglasnika srodnih po zvu-
čnosti. U etruskom alfa imamo promenljivu osnovu b∂l. Intere-
santno je da za prvi - erste (nem.), first (eng.) 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 (ne
samo kod njih!) imamo naspram jedan, ѥдинъ, u nekom vidu sup-
stituciju za redni broj prvi u reči voda, vođa, вождь, voditi, u zna-
čenju onaj koji je prvi, predvodnik, gde je proširena etimološka
osnova v∂d∂n. Moguće je da su u vezi sa pojmom 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, verovatno u
prvom delu složenice imamo atributivno značenje svetli, beli, ve-
liki, prvi... slično kao u Bel-bog. 
Broj pet na nekim IE jezicima: maχ (etr.), пять (rus.), пѧть (stsl.),
quinque (lat.), cinque (it.), cinq (fr.), πέντε (gr.), fünf (nem.), five
(eng.), pañca (snkrt). U većini etimologija je od promenljivog ko-
rena v∂n, kod Slovena b∂r, ili  najverovatnije ukrštanje promenlji-
vih 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 značenje puno, pored značenja šaka. Koristeći pora-
vnavanje etimoloških 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 korenima
gl. božanstava:
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– za pet, promenljiva osnova b∂r; pet - пѧть (stsl.), пять
(rus.); ped(alj) - пѧдь , пядь (rus.), σπιϑαμή (ππϑαμή) (gr.)/pedalj,
pest (pesnica); pest, pesnica - пѧсть (stsl.), pugnus (lat.), Faust
(nem.); peta - пѧта, пята (rus.), πτέρνα (gr.), Ferse (nem.); šapa,
stopa (i kao mera), šuv/šaka kao mera, шоуи/levi, шоуица/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;

– za pet, promenljiva osnova v∂n; pet - quinque (lat.), cin-
que (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 posle-
dicu spiritusa aspera; ovde spadaju i reči svet, sanctus (lat.) /
svet, božji, Sancus, Semo, Fidius/Sank, sabinsko božanstvo;
Svantevid/ jedan od sinonima za slovensko (venetsko) vrhovno
božanstvo u značenju sveti, jaki Vid, centum (lat.) / sto, sto - сто
(rus), съто (stsl.), 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 seljak, 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.),
десѧть (stsl.), decem (lat.), dieci (it.), dix (fr.), δέκα (gr.), zehn
(nem.), ten (eng.), daśa (sanskrt).
Kod Etruska imamo za deseticu sinonime śar-, -zar prema pro-
menljivoj 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
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o konstrukciji dve šake ili pesti -  zar-(cen)ϑum, (cen)ϑum /Ø,
imamo za dest zar, odnosno redukovan je u celosti pojam šake!
Kod Etruska 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.), съто (stsl.), centum
(lat.), cento (it.), cent (fr.), ἑκατόν (gr.), hundert (nem.), hundred
(eng.), śata (snskrt).
Etimologija za broj sto, kako je napred navedeno, uglavnom po-
tiče od promenljivih korena za glavno božanstvo b∂r i v∂n, kao
primarnih, odnosno promenljivih osnova za pest ili šaka, kao se-
kundarnih.

Kako se brojevni sistem uvećavao, tako se i naziv za poslednju
cifru kod kasnijih Indo-evropljana pomerao sa značenjem najve-
ćeg broja i značenja veliko, mnogo, puno, na pr.: na latinskom
centum- sto, vrlo mnogi; mille- tisuća, hiljada, vrlo mnogi, nebro-
jeni, 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; staroslovenski
тъісѫща - tisuća (hiljada), mnogo; тъма - deset hiljada, mnoštvo.
Verovatno je etimološki tušta u vezi sa tisuća, a tma u vezi sa
maχ, takođe etrusko maχ, odnosno retransko mikki, mikkil je u
etimološkoj vezi sa latinskom mille.
Može se zaključiti da je brojevi sistem Etruska po logičkoj kon-
strukciji 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-onetskog)
kao Indoevropljani; počevši sa vinčanskim pismom u srednjem
Podunavlju, pa preko Tračana (Orfej) i Pelazga (Ilijada...), čiji su
Etrusci bliski srodnici, 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 pisme-
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nost je konzervirala određena rešenja, te iz tih razloga je  brojevi
sistem Etruska sačuvao izvesnu arhaičnost, kao uostalom i njihov
jezik.
Vredi ponoviti da dekadni brojni sistem Indoevropljana (karakte-
ristični brojevi: jedan, pet, deset, sto, tisuća-hiljada...) uglavnom
potiče od promenljivih korenova (sa prefiksima i sufiksima) za gla-
vna 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 sle-
deći blisko povezani narodi, navode se samo neki: b∂l/Pelazgi,
(Pra)sloveni-Skiti/Skoloti prema Herodotu, ..., b∂r/Sarmati, Ari-
jevci, Tračani,... v∂n/Veneti, Vendi, Anti, Hindi (Indusi),... Iz napred
prikazanih brojevih sistema za pojedine IE narode vidi se da su
pojedini brojevi sa različitim ili ukrštenim korenima, a to je znak
da su ovde navedeni narodi veoma dugo, još od preantičkog pe-
rioda, živeli izmešani ili jedni pored drugih, na ogromnom prostoru
od Indije do Atlantika, i od  Mediterana do Baltika. 
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Јанко Черни, Челарево

ДОСЕЉАВАЊЕ И ЖИВОТ СЛОВАКА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

I

Бачка Паланка се на овом географском локалитету спомиње
доста касно и, судећи по томе, не бисмо могли рећи да спада
у старе градове Војводине. Међутим, на овој територији
спомињу се насеља под разним именима у далекој про-
шлости. Према неким изворима, већ за време Римљана, овде
у пограничној зони, налазило се мање римско утврђење.
Треба истаћи и то да су људска насеља на овим просторима
настала знатно раније. Археолошки докази са бројних
локалитета на простору данашње Бачке Паланке и околине
сведоче о животу најстаријих цивилизација.
У Панонску нузију, па тако и на ово подручје, досељавју се
евангелистичка словенска племена, која уз обале реке Дунав
граде своја насеља. Из записника црквеног Конвента који је
распраљао о припреми за поправку црквеног звоника сазнаје
се о једном таквом досељавању. Највише тих насеља
подигнуто је на простору између Бачке Паланке и Богојева.
Најразвијенија и житељима најбројнија била су подручја
данашњих насеља Бачке Паланке и Бача. Нешто касније
овде се насељавају мађарска племена која долазе из
области  Карпата.
У средњовековним изворима помиње се 1486. године, уз
обалу Дунава, насупрот Илока, oppidum Pest Ujlak, a Лазиус
га на својој карти из 1556. назива Пест. То насеље се попу-
ларно звало и Илочка, a забележено је и 1579. години. На
поменутој карти је убележено и насеље нешто источније од
данашње Паланке, чије селиште, као потес атара, и данас
носи назив Крстур. Ово нису била једина насеља на подручју
данашње Паланке.



Насеља која су ницала у прошлости на ширем подручју
данашњег града живела су и развијала се у сенци бројних
освајача, а дуго и под будним оком господара Илочке твр-
ђаве, јер је Илок једно време био и седиште краља. Сви
освајачи и господари тврђаве настојали су да одрже и
учврсте комуникацију преко реке Дунав, као и власт на левој
обали реке,  јер су се тамо налазила плодна пољопривредна
земљишта, а они су желели да их користе за своје потребе и
у рату и у миру.
За време турске владавине, од 1526. до 1697. овде се
спомиње више заселека: Висинда, Илова, Керекић, Павло-
вац, Пркосово, Рајково, Слатина, Стублина, Тамана, Урош, а
имена појединих потеса атара, за која нема историјских
података, опомињу нас да је тих насеља морало  бити и
више. То су била мања насеља, која су према подацима из
турских пореских књига (дефтера) била насељена српским
живљем. Нека од њих су брзо и неповратно нестала, док су
се друга дуго одржала, па и после протеривања Турака, или
су по неколико пута обнављана.
Данашње име града први пут се може поуздано везати за
годину 1593. Наиме, Ungarisces Magazin (IV, 378. р.) и један
мађарски извор из XVIII века помињу да су Паланку као
утврђење Турци опасали рововима и шанчевима, а да су је
1599. хришћани спалили. Сасвим је извесно, према овим
подацима, да је турско утврђење – паланка постојало и
раније и да је те 1593. само око њега појачан одбрамбени
систем. Турци су од палисада саградили своје утврђење,
опколили шанчевима и назвали га Паланка (утврда), што је
остало трајно у имену насеља. Сама реч „паланка“ је турски
романизам и долази од речи „планка“ (planca) koja oзначава
ограду од стубова-коља, и тако је уз мању модификацију
прешла у турски језик. Од овог утврђења свакако потиче име
Паланка иако се оно у време Турака у пореским књигама
нигде не помиње, вероватно зато што су његови становници
као војници били ослобођени плаћања пореза.
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Из овог времена имамо податак да је на територији данашње
Паланке постојало пољско утврђење, опкоп, који је опасивао
место насељено турским живљем, са турском војном поса-
дом. Према запису једног чешког путописца из 1591. године,
овде је постојао и каварансарај, где су  одседали уморни
путници. Под кровом овог сараја била је смештена и нека
врста мале болнице у којој су болесни путници имали
бесплатан смештај три дана, а затим су морали да крену
даље. У то време ово насеље се још не зове Паланком. Ипак,
сасвим је извесно да је оно у XVI веку неколико пута поди-
зано, утврђивано, паљено и поново подизано, прелазећи из
руке у руку, зависно од исхода сталних ратних сукоба између
Турске и Аустрије.
Тачан датум настанка овог утврђења за сада је тешко
одредити, као и тачно место где се оно налазило. Најпри-
ближније, на месту данашње Паланке налазило се, као што
смо рекли, насеље Пешт, које се назива oppidum (утврђени
град), што је у то време, у нашим равничарским крајевима,
значавало скупину кућа од набоја или ћерпича ограђену
палисадом. Не треба заборавити да је на десној обали Дуна-
ва постојао читав низ утврђења и равничарских насеља,
насупрот њих, на левој обали реке. Као пример овде ћу
поменути Будим и Пешту, јер је и у нашем случају насеље на
другој страни реке, испод утврђеног Илока, тадашњег  Ујлака,
имало име Пешт и представљало неку врсту подграда. По-
четком 16. века ово подручје је било у поседу властелина
Ловре Илочког.
Први званични попис становника данашње Паланке извршен
је 1720. године. Према томе попису насеље је имало 2.739
становника, а двадесетак година касније број становника је
нарастао на 3.024. Осамнаести век је време динамичног
развоја насеља које добија контуре града захваљујући
модерној архитектури, саобраћају, занатству и развоју
трговине. Године 1747, био је први жупанијски попис пореских
обвезника и тада их је уписано 119, и сви су били Срби.
Касније, ширење насеља било је условљено не само досе-
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љавањем српског живља већ и планским насељавањем
Немаца, Мађара, Словака и других народа под аустроугар-
ском влашћу, које је почело средином 18. века.
У садашњој Паланци се крајем 18. па кроз 19. и све до почетка
20. века издвајају три насеобине: Стара, Нова и Немачка
Паланка. Из 1774. године потиче један печат који потврђује да
се први пут Стара Паланка издваја од осталог насеља.
Најстарији печат Нове Паланке потиче из 1775. године. У ма-
ђарским документима из 1828. помиње сe Немачка Паланка,
као трећа општина на овом подручју. Најстарији печат Немачке
Паланке потиче из  1829. На тај начин су на овој територији
формирана три села, са три општине, иако су фактички чинила
једно компактно велико насеље. После Првог светског рата,
када је на Великој народној скупштини у Новом Саду Војводина
припојена Србији а потом и Југославији, Немачка Паланка је
променила назив у Бачку Паланку, а после Другог светског рата
све три општине су спојене у једну под називом Бачка Паланка.
Осамнаести век био је период утемељивања данашњег града,
а деветнаести му је донео јачање у политичком и привредном
погледу. Стара и Немачка Паланка добиле су право на
одржавање државних и локалних вашара, а тиме и статус
града 1826. а  Нова Паланка две године касније, 1828. године.
Још далеке 1765. године у Паланци је основано прво преду-
зеће за израду ћерпича и цигле, а 1776. предузеће за
складиштење и прераду дувана. Нешто касније оснивају се две
пилане и један млин, затим неколико кудељара и радионица
за друге намене. Прва штампарија је основана 1881. Године,
а 1904. основан је први локални лист на немачком језику.
Према попису из 1869. Паланка има 9.821 становника, а 1880.
10.645 становника, од тога 5.747 Немаца, 3.412 Срба, 583
Мађара, 546 Словака и 357 осталих, а 1890. Паланка има
12.325 становника, 1900. 12.189, 1910.  13.047, од тога 6.403
Немаца, 4.104 Срба, 797 Словака, 1.561 Мађара и 182 оста-
лих. Следећи званични попис становника извршен је тек
1931. Тадашни статистички подаци нису сасвим јасни, јер се
Срби, Хрвати и Словаци воде под заједничким називом
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Словени. У све три општине било је тада 13.119 становника,
и то у Старој Паланци 5.521, у Немачкој Паланци 5.550 и у
Новој Паланци 2.048  становника.
Према попису из 1948. у Паланци је било 12.830 становника,
а 1953. 13.625, 1961. 16.475, 1971. 21.104, 1981. 25.001, 1991.
26.801 становника, да би 2002. било највише становника, и
то 29.431. Међутим, 2011. У Паланци је било 27.921 ста-
новника..Први пут број становника почео је да опада. На
другој страни, број домаћинства је растао тако да је 1948.
било 3.475 домаћинстава, 1981. већ 8.137, а 2011. било је
10.380  домаћинстава. Променила се и национална структура
становништва. Националну структуру становника приказу-
јемо у пописима из 1931. и 1981. године:

1931. 1981.               
1. Срба 4.084 или 36,6  % 17.666 или 70,6 % 
2. Немаца 6.617 или 50,4 % 79 или 0,3 %                                                                                                    
3. Словака 753 или 5,7 % 1.360 или 5,4% 
4. Мађара 798 или 6,1 % 1.453 или 5,8%                                                                                                                                                                                
5. Осталих 147 или 1,1% 661 или 2,6%                                                                                                                                                                        
6. Хрвата - - 1013 или 4,5%
7. Југословена         -            - 2769 или 11%

Укупно:                13.119                                  25.001  

Временом, растојања између општина су се све више
смањивала: нестајале су шуме, ритови и рукавци велике
реке. Град се постепено ширио те су на крају једну од друге
општине делиле само улице. У граничној зони општина са
једне стране улице живели су Срби а са друге Немци. Живот
их је готово неприметно зближио. Једни су се бавили земљо-
радњом, други махом занатима и трговином. Размена добара,
развој насеља, упућеност једних на друге – све је то постепе-
но брисало подвојеност, али је адмнистративна издељеност
ипак трајала нешто више од века.
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Од времена када је на месту данашњег града први пут
подигнута турска паланка-утврђење, а затим и цивилно на-
сеље, оно је неколико пута  подизано и рушено. Називано је
Илочком, Српском, односно Старом, и Новом, Немачком
Паланком, да би тек 1945. град добио пуно данашње име –
Бачка Паланка. Град који је израстао на мочварном терену,
уз саму реку, у почетку просторно и адмнистративно разде-
љен и етнички сложен, прерастао је у јединствену целину
чији значај све више расте.
Од средине 18. века структура становништва у данашњој
Паланци се мења. Поред Срба, од тог времена у насељу
живе и досељени Немци и Словаци. Ове три етничке групе
чине основ привредног и културног развоја ове средине, за
коју су карактеристичне честе миграције становништва.

II      

Словачко становништво почиње да се насељава  на
територију  Војводине средином 18. века. Крајеви које су
напустили Турци додељивани су у виду поклона племству и
узгајивачима стоке како би се што брже могла из њих извући
економска добит. Потребни радници за обраду имања
долазили су из мање плодних крајева, који су уз то били и
пренасељени. Аустријска  власт је желела да подстакне
економски развој ових крајева и зато су у првим деценијама
18. века начињени планови за нову административну орга-
низацију и привредни развој, као и планови насељавања
опустелих насеља новим становништвом. Овим пословима
руководила је посебна канцеларија – Дворска комора.
Државна власт, оличена у Дворској комори, као и нови
власници имања шаљу у северне пренасељене крајеве
Угарске поверљиве особе са задатком да пропагирају
колонизацију и да доводе људе у тзв. „Доњу земљу“, област
која је некада припадала Јужној Угарској, а данас су то
делови јужне Мађарске, западне Румуније и северни делови
некадашње Југославије. Пошто је колонизација била од
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посебног економског интереса за Круну досељеницима су
обезбеђене посебне погодности: олакшано им је стицање
имовине, омогућена им је набавка пољопривредних алатки и
других потреба за живот и рад, а за одређено време били су
ослобођени плаћања пореза.
Већ половином 18. века словачки досељеници почели су да
насељавају северније крајеве Угарске који који нису били
много удаљени од словачког говорног подручја: коморанску,
хонтијанску, новоградску, понтианску хевешску, бодшодску и
друге обасти. Касније су кренули да насељавају јужније
крајеве, све до Бачке, Баната, Срема и Славоније, те до
Бекешке, Чонадске, Бихарске, Арадске и Темишварске
жупаније.
У „Доњу земљу’“ досељавали су се, углавном, становници из
западних делова њитранске и тренчинске области, из раније
колонизираних жупанија Хонта, Новограда, Гемера, из
Зволена и јужног дела средње Словачке и из већег броја
источнословенских жупанија. Сељаци су се често и сами
пријављивали за колонизацију у нади да ће у „Доњој земљи“
наћи боље услове за живот, што значи  да су бежали  и од
самовлашћа власника имања, што није била реткост.
Живот досељеника, међутим, није био ни једноставан ни лак.
У већини случајева досељеници су морали да у новона-
сељеним местима крче шуме или исушују мочваре да би
добили обрадиве површине, пашњаке и површине за
изградњу кућа. Неки од њих напуштали су у први мах
одабрана станишта и пресељавали се на друга подручја.
Словаци евангелистичке вероисповести, који су говорили
средњословачким наречјем, преселили су се из Селенче у
Силбаш и Стару Пазову, а на њихово место дошли су
Словаци католичке вероисповести, који су говорили западно-
словачким наречјем. Било је расељавања која су уследила и
из разлога што су нека насеља временом бивала пренасе-
љена. Тако су се Словаци из сремских села Бољевци,
Добановци, па и из Старе Пазове, селили у Илок, Љубу, Луг,
Ердевик, Бингулу, Шид, Вишњево. 
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Према историјским изворима, словачки живаљ је почео да
насељава подручје Бачке средином и у другој половини 18.
века. Поуздано се може тврдити  да су Словаци у Бачкој, иако у
малом броју и у ретким насељима, присутни већ од 1740.
године, када се први пут помињу у Бачком Петровцу и Бајши.
Насељавање Словака на територију Паланке бележи се крајем
18. века. У односу на Србе и Немце, они су се овамо најкасније
доселили. Према подацима Адама Вереша (тај евангелистички
бискуп је 1930. приредио и издао књигу „Словачка еванге-
листичка хришћанска црква у Краљевини Југославији“),
Словаци су се у Паланку доселили 1792. године, када је дошло
око тридесет породица из њитранске области. Касније се број
становника ове народности повећавао досељавањем из
Пивница, Силбаша, Гложана и Бачког Петровца. Године 2017.
је обележено 225 година од досељавања Словака и 125 година
од посвећења евангелистичког храма.  
Из времена првог досељавања Словака нема много писаних
извора за њихово присуство у Бачкој Паланци. Углавном су
то пописи становништва,  матрикуле рођених, венчаних и
умрлих, надгробни споменици, службена црквена и државна
акта и усмена сведочења становника који се сећају предања
о досељавању предака.
Од села бачкопаланачке општине у којима живе, Словаци су
се у највећем броју доселили у Пивнице, где и данас чине
већину житеља. По броју становника Словака на другом
месту је Силбаш. Данас су Словаци у Паланци, у односу на
остало становништво, у знатно мањем броју, али су, про-
центуално, на другом месту, одмах иза Срба. По досељавању
у Паланку, Словаци су се насеили у све три Паланке, с тим
што су и тада, као и данас, најбројнији у Старој Паланци.
Словаци су живели у суседству са Србима и Немцима, који
су били далеко бројнији од њих. У Чиб (данас Челарево) су
се населили у мањем броју, а и данас их има знатно мање од
Срба. Од осталих народа који су, у 19. и 20. веку живели на
територији данашње општине помињу се: Мађари, Хрвати и
Јевреји.
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Приликом посете Паланци 1763. године коморски повереник
Антон Котман  не помиње Словаке. Он овде бележи махом
српске породице и тек малобројне новодосељене немачке
фамилије које живе у истим насељима са Србима. Котман
извештава да у околини Паланке има доста необрађене
земље, чиме је властима указује на могућност насељавања
овог терена. Захваљујући сличним извештајима војних
заповедника, као и других државних повереника и чиновника,
Паланка је постала примамљиво подручје за насељавање.
Она је првенствено постала  средиште у које су се махом
досељавали Немци, али њено подручје у мањем броју
населили су и Словаци, Мађари, Хрвати и Јевреји.
Да би се добила јасна слика како је текло насељавање
Словака на територију Паланке, односно колика је била
њихова покретљивост, послужиће пример који наводи Јозе
Малијак, учитељ у Илоку, у часоису „Наш живот“ 1935. године.
Наиме, једна група Словака која је у првим деценијама 18.
века живела у њитранској, фејерској и веспремској области
населила се у општине Ђурово, Надјавелег, Барачка, Черња
и Шур (данашња Мађарска). Ови житељи затражили  су 1790.
од угарске управе  допуштење да напусте поменуте општине
и да се преселе у шездесет пустара у коморској области
општине Пивнице у Бачкој. Тражили су посебне услове за
своје фамилије. Свака породица требало је да добије 18
форинти у готовом, да за три године буде ослобођена пла-
ћања пореза и других дажбина и да се свакој породици, по
одређеном попусту, обезбеди дрвена грађа за подизање
куће. Поред тога, тражили су да им се дозволи да задрже
новац који буду добили за продају кућа у местима из којих
одлазе како би га могли користити за куповину намештаја и
грађевинског материјала. Под овим условима понудили су
властима да ће до пролећа  1791. подићи нова насеља и
салаше у атару Пивница и да ће своје обавезе касније верно
испуњавати. У својој молби су навели да су све своје обавезе
према земљорадницима и општинама у којима живе из-
мирили, а да, ако је потребно, могу прибавити потврду о
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праву на слободно напуштања дотадашњих насеља. Молбе
ових становника је прихваћена исте године и они су се
доселили у Пивнице. Према подацима које Адам Вереш даје у
наведеној књизи види се да држава није увек испуњавала дата
обећања. Наиме, досељеницима није дата обећана земља у
целости, већ само њена половина и тако су многи остали без
средстава за живот. Међутим, они се нису обесхрабрили и
почели су да се баве ћумурџијским занатом. Ускоро је ћумур
из Пивница постао надалеко чувен. Словаци су уз постојеће
српско насеље основали Нове Пивнице, а када су се ова два
насеља спојила обједињен је и назив места.  
Пивнице су се, као српско-словачка општина, успешно
развијале, а временом словачки етнички елеменат постаје
бројнији од српског, што траје и данас. Неки од становника
Пивница наставили су и даље са сеобама – населили су се у
Силбашу и Паланци, а касније и у Срему, у Ердевику, Шиду,
Љуби и Бингули. 
Међутим, треба имати у виду да о Словацима који су били
евангелистичке вероисповести нема података до 1781, јер
су их, као протестанте, угарске власти прогониле. Тек када је
цар Јозеф Други издао Едикт о толеранцији припадници
евангелистичке вере могли су да самостално оснивају своје
заједнице и од тада има делеко више података о њима.
У првим деценијама живота Словака у Старој Паланци
паланачка евангелистичка заједница припадала је, као
филијала, матичној цркви у Гложану. Такав статус она је
имала до 1857. године. У то време Словаци су били скро-
мнијих материјалних могућности и није било услова за
изградњу цркве и школе у Паланци. Зато се у првих неколико
деценија од досељавања молитва и настава за децу
обављају у адаптираним  стамбеним објектима. Године 1822.
саграђена је зграда за подучавање  подмлатка и за молитву,
а тек 1835. године забележено је да је, приликом посете
бискупа Јана Паланци, у насељу постојала зграда парохије,
за чије су се подизање побринули верници. Непуне две
деценије после тога, 1853. године, купљено је прво звоно
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тешко 180 фунти, а 1868. и друго од 425 фунти. Оба звона су
купљена у творници Јозефа Поздена у Будимпешти. Звона су
била постављена на посебним дрвеним конструкцијама које
су с времена на време поправљане. О једној таквој припреми
за поправку звоника сазнаје се из записника црквеног
Конвента евангелистичке паланачке заједнице, који је одржан
у децембру 1884. године.
Паланачка евангелистичка заједница је 1860. и званично
постала матична црквена општина, којој су, као филијале,
припојене цркве исте вероисповести у Илоку, Љуби и
Нештину. У почетку није било свештеника, а литургију је
обављао кантор. Када је црква стекла самосталност, за првог
свештеника  изабран је Густав Белохорски, који је после девет
месеци отишао у Селенчу. На упражњено место, те исте
године, изабран је капелан из Бачког Петровца Шимон
Бењач, који је остао на тој дужности до своје смрти 1881.
године, а од 1881. до 1903. свештеник је био Јан Абафи. 
И после 1860. материјално стање Словака у Паланци се није
битно поправило па су често тражени зајмови. Један зајам
затражен је на седници Конвента јануара 1881. године, када
је одлучено да се може потписати уговор о позајмивању
новца. До краја века, међутим, нису се могла наћи средства
за подизање цркве па се пришло прикупљању добровољних
прилога. На седници Конвента јануара 1882. године свеште-
ник Абафи је предложио да се приступи планирању подизања
цркве. У то време примања су била мала, а за зидање цркве
било је потребно неколико хиљада златника. Да је при-
купљање прилога ишло тешко види се из записника са
седнице Конвента у октобру 1892, када је црква ипак морала
да позајми 2.000 златника од Словачког друштва, који су били
намењени за зидање храма. Уз бројне позајмице и добро-
вољне прилоге у новцу и радној снази, црква и парохија су
ипак изграђене 1892. године. Према записницима, трошкови
изградње достигли су 8.000 златника, не рачунајући уложени
рад мајстора и превоз материјала, који су обавили верници.
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Због несређених односа унутар црквеног одбора, као и одно-
са међу члановима црквене општине, свештеник Абафи је
априла 1903. напустио Паланку и преселио се најпре Сремску
Митровицу, а затим у Жабаљ, где је и умро. Исте године, јула
месеца, Конвент је изабрао новог свештеника Игора Брани-
слава Штефаника.
Развој школства и културе Словака у Паланци везан је за
црквену општину, која је постављала учитеље, који се,
међутим, нису дуго ту задржавали.
Тек 1909. године словачка школа добија учитеља који на тој
дужност остаје више од двадесет година. Био је то Карло
Кубица, који је понекад обављао и послове кантора, а и
свештеничке послове када у цркви није било свештеника. Пре
доласка у Паланку он је био учитељ у Пивницама. На првом
конкурсу 1903. године Конвент га није прихватио јер није имао
учитељску диплому. 
Године 1881. је предложен састав презвитеријума и школског
савета. Одлучено је да презвитеријум броји петнаест чланова,
и то дванаест Словака и три Немца, на основу чега се закљу-
чује да је евангелистичка заједница била хетерогена. У
школски савет су предложена три члана, и то: Штефан Тир,
Павел Шорвас и Михал Штефањец. Уз ова три члана, били су
обавезни да на седницама школског савета присуствују и месни
свештеник, куратор и благајник. Школски савет је имао обавезу
да сваке седмице обиђе школу, да провери рад учитеља, изглед
и знање ученика. Из записника се види да учитељ није редовно
добијао плату и да је школски савет, на захтев учитеља, одлучио
да му се плата исплаћује сваке недеље.
Према списку ученика, школу је 1879. године завршио два-
десет и један ученик. Школа је била мешовита, али већина
ученика су били дечаци. Настава је била организована у истој
учионици за све разреде. У разреду који је изведен 1879.
била су деца рођена 1865, 1866. и 1867. године. Међу њима
били су: Бучек Михаел, Томек Данијел, Корначик Ева, Хемела
Андреј, Хатала Ђуро, Штуковски Мара, Зајац Мишо и други.
Настава је обухватала, следеће предмете: читање, писање,
рачунање, певање и молитву – веронауку.
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Учитељски посао није био нимало лак. Деца ницу долазила
редовно на наставу, услови рада су били лоши, контрола је
била строга, Осим тога, новчана накнада учитељу није била
ни адекватна ни редовна. Грађани и родитељи су могли
слободно да туже учитеља школском савету или Конвенту,
што се може видети у записнику из 1882. године. Интересан-
тан је записник из 1903. године у коме се предлаже да
инспектор и куратор обиђу и попишу сву школску децу у Новој
и Немачкој Паланци и да, уколико пронађу децу која још не
похађају школу, а припадају словачкој етничкој групи, оба-
везно их упишу у школу. Њихов задатак је био да испитају
стање око финансијског фонда за школство у Општини Стара
Паланка, јер се члановима савета чинило да средства
намењена словачкој школи одлазе другим школама у
Општини Паланка. Извештај је требало да поднесу у
најкраћем могућем року, а у случају да се установи да
средстава у школском фонду има, онда ће се она употребити
за помоћ цркви, за оправку школе и за додатак учитељкој
плати. 
О Словацима у Паланци, за нешто више од два века, нема
много службених података. Већина драгоцених записника,
службених уписа и других докумената из ранијег периода је
уништено. Најстарији сачувани записници датирају тек из
1866. године. У то време они су писани на мађарском, који је
био службени језик. Један од ретких записника до 1881. на
словачком језику написан је у новембру 1874. а вођен је на
генералном црквеном локалном Конвенту пастве евангели-
стичких припадника из Паланке – председавао је свеште-ник
Шимон Бењач. Конвент је у то време имао 21 члана и пошто
је постојао кворум свештеник је прогласио скуп пуноважним
за одлучивање по тачкама предложеног дневног реда.
Састанци Конвента одржавани су у школској згради, која је
истовремено служила и за молитве, као црква, а била је
једина зграда за окупљање грађана из заједнице Словака. На
састанке су долазили и представници Словака који су живели
у Новој и Немачкој Паланци. 
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Један од најстаријих печата евангелистичке општине отиснут
је на записнику од 19. октобра 1879. године. Печат је дис-
коидног облика са ознаком парохије којој припада, именом
Паланка и 1860. годином. Вероватно је то један од најстаријих
печата ове заједнице, пошто је она управо те године стекла
самосталност. 
На Конвенту је обављена и лицитација за издавање црквене
и школске земље у аренду, решавана су питања везана за
школу (чак и када је основан школски савет), а понекад се
Конвент бавио и правним питањима. Црквена заједница је
покушавала да поправи материјално стање давањем земље
у аренду, завођењем црквеног пореза и сакупљањем добро-
вољних прилога. О изнајмљивању земље било је и несугла-
сица, о чему сазнајемо из записника  од јануара 1887. године.
Наиме, тада је новом куратору Штефањецу дат задатак да
реши несугласице између цркве и земљорадника Павла
Мишковица, који је био закупац црквене земље. Штефањец
је предложио да се та земља поново подвргне лицитацији, а
ако Мишковиц том одлуком не буде задовољан нека тужи
цркву. На следећој седници Конвента од 27. фебруара 1887.
године црква позива Мишковица да измири рачуне са црквом
без суда и, према свему судећи, Мишковиц је то и урадио, јер
је поново узео у закуп црквену земљу на још две године за 73
златника.
О давању земље у закуп сведочи записник од октобра 1888.
године из кога се види да је земља дата у аренду на три
године Јану Нахти. Јан је ту земљу добио на лицитацији за
64 златника, а закуп је требало да исплати у две рате.
Занимљив податак даје и записник из маја исте године у коме
је забележено да су црквени објекти осигурани код удружења
„Адрија“, и то: зграда школе-молитваонице на 1.500 златника,
објекти у којима се чува стока на 500 златника. Из овог
записника се види и да је предложено организовање акције
прикупљања добровољних прилога. Пошто је на том састанку
свештеник Абафи изабран као паланачки представник на
годишњем скупу Презвитеријума вишег суда у Новом Саду,
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наложено му је  да на том састанку укаже  на потребу са-
купљања добровољног прилога за зидање цркве у Паланци
и да, у вези са тим, затражи помоћ шире евангелистичке
заједнице.
У време када је текло интензивно прикупљање прилога  за
зидање цркве, у 1891/92. години, посебно су вођени прилози
цркви за редовну делатност, а посебно добровољни прилози
за зидање црквене зграде. Црква је расписивала порез за
сваку годину. За 1895. он је износио још увек 2 златника по
брачном пару, а верници су исто толико били дужни да дају
за плату учитеља. Поред ових облика, црква је до знатних
прихода долазила приликом крштења, венчања и сахрана.
Без обзира на то што су се послови цркве и школе
преплитали и што је понекад тешко разлучити послове и
рачуне једне и друге институције, ипак се временом црква и
школа разграничавају.
Треба такође истаћи и пример штедње којој је заједница
прибегавала да би дошла до средстава за опстанак. Такав је
случај са свештеником Медвецким  из 1903. године,  који се
понудио да обавља обред у цркви док се не изабере нови
свештеник. Конвент се захвалио предусретљивом свеште-
нику на понуђеној помоћи, образлажући да су верници
научили да сами обављају богослужење, без свештеника и
учитеља, и да би им његов долазак причинио додатне
трошкове, а они ће сачекати да приме свештеника  који  се
буде јавио  за сталну службу у Паланци. Јуна месеца исте
године молбу је поднео Игор Бранислав Штефањик а Конвент
му је молбу усвојио следећег месеца.
Нови сваштеник се залагао да паланачка евангелистичка
заједница напредује тако што је у управна тела бирао
спосбне људе. Као дозорц  (председник) Конвента био је
изабран правник из Новог Сада др Људевит Мичатек (позната
историјска личност међу Словацима). За поддозорца изабран
је Карло Тир, осведочени члан Конвента, из значајне и
утицајне паланачке словачке породице. Још од раније ула-
гани су напори да словачка паланачка заједница купи оргуље.
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Тако је јануара 1886. предложено да се за потребе цркве купи
један такав инструмент у Новом Саду, али предлог није
прихваћен због недостатка средстава. Године 1901. учитељ
Јулиус Рудолф Цавар је за ове сврхе купио хармонијум. Кад
је Људевит Мичатек ступио на дужност дозорца купио је
оргуље и 12. августа 1906. поклонио их паланачкој еван-
гелистичкој заједници.  
Пошто словачка школа у то време није имала учитеља,
свештеник се постарао  да се до августа 1903. године прими
нови учитељ. Предложио је да то буде Павел Гало из Врбице
(у данашњој Словачкој), који се 9. августа кандидовао за то
радно место. Чланови школског савета предложили су да се
учитељ бира само на годину дана, па ако буде одговарао
изабраће га и за будуће. Овакав поступак према новом
учитељу још је један доказ раније изнете тврдње да су
тадашњи учитељи били подвргавани  строгој провери и
власти и јавног мњења.
Свештеник Штефањик се залагао да црква добије још једно
звоно те је јуна 1912. поручио звоно тешко  450 кг и сат који
би се поставо на звонику. Добровољни прилог у ове сврхе
дали су чланови евангелистичке заједнице, као и они
Словаци Паланчани који су  се у то време налазили у
исељеништву, на раду у Америци. То је уједно и доказ  да се
већ почетком 20. века може пратити развој контаката нашег
града са исељеницима, њиховим организацијама и дру-
штвима. (У прилог овоме иде и податак од 13. фебруара
1904. године када се на Конвенту читало писмо „браће из
Америке“). Куповина звона и сата је реализована, али ново
звоно није дуго остало у Паланци. У Првом светском рату (14.
октобра 1916) војна команда је  реквирирала не само ново
звоно него и звоно из 1853. и тако је црква за време рата
остала са једним звоном. 
Рат је оставио пустош и допринео још већем осиромашењу
ионако сиромашних чланова евангелистичке заједнице. На
предлог свештеника Штефањика, 25. јуна 1915, на Конвенту
је  донета одлука да се  црквена каса прогласи инсолвентном
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(неликвидном) и да се затвори, јер издаци премашују при-
ходе, с тим да се на одређено време  укине или учитељско
или свештеничко место. Колико је ситуација била тешка види
се из поменутог записника, у коме пише: „Конвент је испитао
и нашао сређене рачуне. Са жаљењем је констатовано да
црква нема средстава, никакве уштеђевине, ни било каквих
предмета од вредности, те нема изгледа да их стекне како би
могла да обезбеди новац за одржавање школе и цркве.“ У
овом записнику наводе се и разлози због којих је дошло до
оваквог стања. У тексту се каже да паланачка евангелистичка
заједница од почетка није била постављена на стабилну
материјалну основу. Оно што се градило – зграда школе-
молитваонице, парохија и црква, грађено је добровољним
прилозима, добровољним радом и позајмицама. У првим
годинама живота у Паланци Словаци нису били обавезни да
плаћају порез јер је било и таквих који нису имали готово
никаквих примања, али било је и оних који  нису хтели да
испуњавају своје обавезе према цркви и школи. За свеште-
ника  Шимона Бењача (1860–1881) каже се да је једно време
био до те мере без средстава за живот да је храну примао од
комшија и верника. Свештеник Абафи је био у бољем
положају пошто је имао властито имање, а свештеник
Штефањик, према истом тексту, такође живи само захва-
љујући властитој уштеђевини, иначе би и он, у ратним
годинама, морао да се обраћа комшијама за храну. Овај
записник су потписали: Карло Тир, поддозорц, Штефан
Прибиш, записничар,  Мартин Члењек старији, куратор, Јан
Бучко, Јан Мекиш, Мартин Члењек млађи и Адам Ковач, као
чланови Конвента. Без обзира на то што је захтев за
проглашење црквене касе неликвидном био аргументовано
образложен, црквене власти нису дозволиле да се угасе
активности евангелистичке заједнице у Паланци. Пошто је
свештеник Игор Штефањик убрзо после овог састанка
интерниран, а тадашњи учитељ Карол Кубица се налазио на
фронту, 25. јула 1915. године паланачка црква је проглашена
мисијом (тј. црквом којој се пружа помоћ) и о њој је бригу
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преузео гложански свештеник Јан Ђеђински. Кад се
Штефањик вратио 25. јуна 1916. паланачка црква је  опет
постала самостална матична црквена општина. Међутим,
ситуација се опет погоршала. Свештеник Игор Штефањик
није могао бити задовољан платом коју је добијао те је
напустио Паланку у децембру 1920. и отишао за Чехосло-
вачку да среди оставштину брата Милана Рестислава
Штефањика (научник, као пилот француске војске летео за
Солун у помоћ српској војсци, страдао у авионској несрећи
недалеко од Братиславе враћајући се из Италије као мини-
стар војске тада нове државе Чехословачке). 
Јануара 1921. за свештеника је изабран Ладислав Згут, који је
убрзо  (марта 1922) напустио Паланку и отишао у Ердевик. У
периоду без свештеника, као и раније, службу је обављао
учитељ Карол Кубица, који се у међувремену вратио са фронта.
По повратку, Кубица се потрудио да црква добије друго звоно,
које је набављено у Београду. У то време на дужности дозорца
био је Јозеф Бучко, поддозорц је био Мартин Члењек млађи, а
као куратор био је Елијаш Штефањец.
Паланачки Словаци су Игора Штефањика звали тако што су
му писали писма, када је први пут напустио службу у Паланци
да би у Словачкој и Француској средио заоставштину брата
Милана Растислава Штефањика. Именовани се вратио 1923.
године, али у Паланци није затекао промењено стање, а и
плата је била недовољна за издржавање породице. Тако је
децембра 1924. године дао оставку и у мају 1925. је по-
стављен за свештеника у Надлаку, у Румунији. И тамо је
затекао тешко стање јер су Немци хтели да Словаци буду у
подређеном положају у односу на њих и дошао је у сукоб са
немачким бискупом, који га је пријавио дисциплинском суду
и захтевао да буде разрешен дужности. У фебруару 1927.
Штефањик је отишао из Надлака и опет је живео на овим
нашим просторима. Издржавао се тако што је као новинар
дописник писао и објављивао чланке у новинама у Београду,
Петровцу и Новом Саду. Поред тога  је у школама предавао
веронауку. У тадашњем двонедељнику „Долноземски Сло-
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вак“, који је излазио у Петровцу, могу се наћи његови чланци
и чланци његове супруге Зузане. Он је средином 1929. године
именован за свештеника-администратора и био му је обез-
беђен стан као и новчана накнада. Све до своје смрти (умро
је 1940. у Новом Саду) његов рад се сводио на то да брани
право и црквену имовину од Немаца, са којима су била
вишедеценијска неслагања око коришћења цркве јер нису
хтели да учетвују у средствима за њену изградњу. Паланчани
га нису заборавили и њихово присуство на сахрани у Новом
Саду то је и потврдило. Бригу о одржавању његове гробнице
преузела је Месна организација Матице словачке у Србији,
Нови Сад, пре више од десет година.
У записницима и службеним актима примећује се да се често
као место у коме се састанак одржава наводи само Паланка,
ређе Стара Паланка. На печату из 1860. године такође је
назначена само Паланка, што наводи на закључак да је
Стара Паланка задржала назив Паланка, који је носила  пре
оснивања друге две општине. 
Доказ да је паланачка евангелистичка заједница била
отворена и за припаднике других народа, а не само за Сло-
ваке, који су исте вероисповести, налазимо у записнику из
марта 1903, где се види да овој заједници припадају једнако
и Словаци и Немци и Мађари. Службе су држане, према
распореду, на словачком и немачком језику, а за време
државних празника главни сениор је предлагао да се служба
обавља на службеном мађарском језику. 
Док је словачка црква у Паланци била филијала гложанске
цркве, почетком 19. века, евангелистичка заједница је бројала
204 члана. У данашњем Челареву у то време је било 244
члана, а у Гложану 1.344. Према попису из 1860. године,
паланачка евангелистичка заједница имала је 664 члана, а
њене филијале 521, што износи 1.165 верника. У Старој
Паланци, 1880. године има 412 Словака, а у Немачкој
Паланци 144 (заједно 556). Споменућемо, ради упоређења,
да исте године у Пивницама живи 2.389 Словака, а у
Силбашу 811.
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Паланачка евангелистичка црква припадала је до 1860.
године, као филијала, матичној цркви у Гложану, а затим је
стекла самосталност. Једно време паланачкој евангели-
стичкој цркви припадале су као филијале цркве у Илоку,
Љуби и Нештину. Године  1.822. саграђена је зграда која је у
исто време служила и за обављање богослужења и као
школа, а 1835.  саграђена је парохија (кућа у којој је становао
свештеник). Евангелистичка црквена општина била је без
цркве, због недостатка средстава за градњу, све до средине
деведесетих година 19. века. Уз велика одрицања верника и
позајмице 1892. године посвећена је данашња евангелисти-
чка црква у делу града  који се налази у непосредној близини
Дунава, где и данас живи  махом словачко становништво.
Упоређујући број становника Паланке са бројем Словака по
годинама  добијамо следећи преглед показатеља:
Године 1860. укупно становништво Паланке је 9.299, од тога
је Словака 345 или 3,7%

1869  –   9.821  –  546, 5,6%
1880  – 10.645  –  556, 5,2%
1890  – 12.325  –  688, 5,6%
1900  – 12.189  –  796, 6%
1910  – 13.047  –  793, 6%
1931  – 13.119  –  753, 5,7%
1953  – 13.625  – 1.044, 7,7%
1971  – 21.104  – 1.314, 6,2%
1981  – 25.001  – 1.360, 5,4%
1991  – 26.801  – 1.206, 4,5%
2002  – 29.431  – 1.194, 4%
2011  – 27.921  – 1.055, 3,8%

Број становника Паланке је растао (по подацима из пописа)
до 2002,  а од тада има тенденцију опадања. Број Словака је
растао до 1981. а онда је видљиво смањивање. Процен-
туална заступљеност је била највећа 1953, а после тога је у
опадању.
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Према подацима које даје Адам Вереш (у већ поменутој
књизи из 1930) од 1882. до 1860. године у Паланци су
службовали следећи учитељи:  Михал Клајн,  Јан Тихоњи,
Јурај Турчан, Јурај Чертек, Карол Томка, Јан Матушка,
Самуел Михалович и Ладислав Рахоњи. Од 1860. до 1903.
године у Паланци су службовали следећи  словачки учитељи:
Самуел Бабилон (1861), Карол Бабилон (1861–1866), Самуел
Паулинг (1866–1869), Петар Мартиш (1869), Мартин Кмећ
(1875–1877), Андреј Месик (1877–1878), Павел Вода (1878–
1887), Јозеф Корда (1887–1889), Самуел Андреј Месик
(1889–1890), Андреј Лацко (1891–1897) и Јозеф Сурма (1897–
1898). Од 1899. до 1901. године школа није имала учитеља.
Децу је у том периоду учио Јозеф Штефањец, радник. Године
1901. учитељ је био Јулиус Рудолф Цавар, који није имао
диплому, а учитељску дужност је обављао повремено.
Године 1903. конкурсао је по први пут  Карол  Кубица (рођен
у Пивницама), али га Конвент није прихватио јер није имао
учитељску диплому а школска година је била при крају. У
августу 1903. за учитеља је изабран Павел Гало, који је
напустио школу 1906. године па је у септембру за учитеља
изабран Јан Хавиар, који је у исто време обављао и улогу
кантора, али се у Паланци није задржао дуго, отишао је
наредне године. После тога школа две године није имала
учитеља, али су ту дужност обављали људи без дипломе.
Године 1908. у помоћ је прискочио, као привремени учитељ,
Родољуб Увалић, Србин, а 1909. исту помоћ је привремено
пружио Коломан Торкош, Мађар. Тек 1909. словачка школа
добија учитеља који на тој дужности остаје више од двадесет
година. Био је то Карол Кубица, који је понекад обављао и
послове кантора, а и свештеничке послове када у цркви није
било свештеника. Пре доласка у Паланку он је био учитељ у
Пивницама.
У Бачкој Паланци је од 1860. године, када је  црквена општина
постала самостална,  деловало петнаест свештеника, и то:
Густав Балахорски, Шимон Бенијач, Јан Абафи, Игор
Штефањик, Ладислав Згут, Павел Шуљан, Милан Штрба,
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Карол Кетински, Карол Халупка, Штефан Квас, Павел Маљах,
Михал Милец, Михал Колар,  Јасмина Котасова-Медведјова
и Владимир Грња од 2013. до данас.
Пошто је црквена општина била сиромашна и са пуно тешко-
ћа обезбеђивала материјална средства за основну делатност
стога у периоду 1924–1931. није имала свештеника јер важи
правило да свака црквена општина обезбеђује средства за
битисање заједнице и свештеника. Зграда цркве је изграђена
и посвећена 1892, а сат на звонику постоји од 1912. године.
Звоник има три звона, иако су за време Првог светског рата,
као што смо већ рекли, верници остали са једним звоном јер
је држава, због потреба за војску, одузела два звона.
У време стицања самосталности заједница је имала 664
верника, 1930 било их је  620, а у садашњем тренутку има
350 верника и од 1963. у свом саставу нема филијале. 

III

У Новом Саду је 12. новембра (односно 25. новембра) 1918.
године одржана Народна Скупштина Срба, Хрвата, Буње-
ваца, Словака, Русина и осталих народа из Баната, Бачке и
Барање о прикључењу Краљевини  Србији у границама које
повуче антантина војска, а на основу узвишеног начела наро-
дног самоодређивања становника који су живели у областима
отцепљеним од Угарске, како у државном тако и у политичком
и привредном погледу. Народна Скупштина, која је бројала
757 посланика (Срба, Буњеваца, Руса,  Словака,  Шокаца,
Хрвата, Немаца и једног Мађара), поставила је Велики
Народни Савет, који је био извршни орган народне управе.
Народни Савет је бројао педесет чланова и у њему је било и
пет Словака: др Људевит Мичатек, Јанко Булик, Јан Груњик,
Зденко Крно и Самуел Штарке.
Од садашњих насеља у саставу Општине Бачка Паланка на
Великој Народној  скупштини била су 23 посланика (од тога 4
Словака и један Немац), и то: из Бачке Паланке 5 посланика
(није било Словака), из Пивница 5, Товаришева 5, Силбаша 4,
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Деспотова 2, Обровца 1 и Парага 1 посланик. Посланици из
Бачке Паланке били су: Јеврем Милошев, Јаша Бозотски,
Стеван Влајков, Љубиша Марцикић и др Бранислав Увалић. 
У марту 1919. године, у новој држави јужнословенских народа
(Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца) први пут је заседало
Привремено народно заступништво (Парламент). Посланике
нису директно бирали грађани, јер за то нису постојали
услови (политички, безбедносни, легислативни). Министар-
ство унутрашњих дела Краљевине СХС упутило је позив свим
локалним самоуправама да пошаљу своје представнике у
Привремено народно заступништво у Беораду. Тај позив
добила је и Народна управа за Банат, Бачку и Барању, са
захтевом да се из ових области изаберу двадесет четири
посланика и двадесет четири заступника. 
Занимљив је податак да је први посланик из редова Словака
у парламенту у Београду управо био Игор Штефањик из
Бачке Паланке, који је 1903.  изабран за свештеника у
Паланци, а рођен је у данашњој Републици Словачкој, као
једно од дванаесторо деце из сиромашне породице. Игор
Штефањик је 23. марта 1919. у парламенту говорио  на
словачком језику. Текст његовог говора се чува у Историјском
архиву Новог Сада, у оставштини др Људевита Мичатка, који
је био је дозорц у словачкој цркви у Паланци, а затим правник
у Новом Саду.

Priveta Igora Štefáneka, palánskeho ev. farára a poslanca  dol-
nozemských Slovákov, povedená v Belehrade dňa 23. Marca
1919 na riadnom  zasadnutí snemovne (Skupštine) z príležitosti
adresnej debatty.*
„Vel’actené Národné Predstavenstvo! Po tol’kých iskrenných, um-
ných rečiach, prednesených pri tejto debatte, nutno je mi už i z
ohl’adu na pokročilý čas (bolo asi 1/2 12 hod.) ohraničit’ moju priv-
etu, teda len na kratko žiadam si prehovorit’. Pripomeniem, že ro-
___________
* Adresa na král’a značí toto: Král’ alebo jeho  zástupca, na ten čas následník trónu Alexan-
der otvoril Skupštinu (16. marca) slávnostným spȏsobom a král’ovskou prívetou.Skupština
mu na to dá odpoved, t.zv. adressu, v ktorej oznaćí, čo, ako bude pracovat’. 
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dený Slovák nemal som príležitosti vzdellat’ sa literárne a re-
toricky v srbskom jazyku. Avšak staré latinské porekadlo vravi:
pectus est, quod facit disertum (hrúd robi rečnika) a tak moja
bratská slovanská hrúd nech slúži za náhradu nedostatočnosti
mojho srbského orátorstva (rečnictva). Ináč, ale za to mám, že i
vy držite náš slovenský jazyk, ako čo aj my Váš za taký povazu-
jeme (búrlivý potlesk).
Vaši znameniti rečnici zručne uvažovali návrh adressy pro et con-
tra a popretriasali ho so vščetkých strán.
Čo ma predsi pobáda, ay se i ja ozval a prehovoril, su ficto os-
udné časy, kde kadekto chce hrabat’, rezat’, obstrihovat’ hranice
našej novej državy nepoctvou rukou, dl’a svojich imprrialistických
ciel’ov a záujmov, hranice tej državy, ktorá je osnovaná a sjed-
notená tol’kými úžasnými žertvami krve a majetku. Vol’aktorí  bý-
valí spojenci myslia, že je Srbia uplne oslábená a bezpomocná
po tol’kom krveprelievaní.
Nie e tomu tak!
Horváti a Slovenci, vojvodinskí Bunevci, Šokci i Srbi a s nimi spolu
i my Slováci nadšeno a ouševnene pridrúžili sme sa tejto našej
novej, vel’kej, slávnej države tým ciel’om, aby v nej faktický
(skutočne) sjednoteni boli všetci Slovania, ktori na jej zemiach
prebývme a nie, aby jedna čiastka našincov namiesto austro-
mad’arského, odteraz nosila talianské alebo rumúnske jarmo
(volanie: Tak je!, búrlivý potlesk). Dosádilo nám sto a storočné
uastro-uhorské otroctvo, ani najmonšej vȏle nemame zamenit ho
talianským, bud rmunským. (potlesk) Čo je ich, to nech si beru.
Ale čo je naše, čo dobrým právom pripadá našim juhoslávskym
národom, za Bohá, to my nikomu nedáme! (búrlivý potlesk).
Nedáme sa zabúnit’ krokodilským syllogizmom (mudrovačkám)
cudzej diplomacie, ale ani zaplašit’ Mauserom, lebo Werdlovkám
(puškám).
Dakol’ko desat’tisic dobrých slovenských junákov stojí po vašej
strane, drahi bratia! (potlesk), hotoví pomȏct’ vám ochotne vo
všetkých vašich miernych, kultúrnych snahách, ale ako by baš
trebalo, pomöžu vám i svojimi päst’amí, ak by naša pravda nebola
honorovaná so strany inych.
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My vojvodinskí i sriemski Slováci telom, dušou pridružujeme sa
král’ovstvu SHS, ktorému budeme verní synovia a kde sa náde-
jáme, že budeme prijatí st’a rodní bratia!
Návrh adressy v medne Slovákov prijímam. (Búrlivý potlesk,
mnohí poslanci vstávaju, pozdravuju rečnika a rukuju sa s ním,
volajuc na Slávu Slovákom!)“
Historický archív Nového Sadu, pozostalost’ dr. L’udovíta Mičátka
č. 135/1919. Nový Sad.
(Говор Игора Штефаника, паланачког ев[ангелитичког] све-
штеника и посланика Словака из јужних крајева у бившој
Угарској одржан у Београду дана 23. марта 1919. године на
редовној седници парламента (скупштине) поводом адресне
расправе.*

„Поштовано Народно представништво! После толико
искрених, разборитих говора који су се могли чути на овој
расправи морам већ и с обзиром на поодмакло време (било
је отприлике ½ 12 часова) ограничити мој говор, тако да
само на кратко тражим реч. Подсетићу да као Словак
нисам имао прилику да се образујем књижевно и реторички
на српском језику. Међутим, стара латинска пословица
каже pectus est, quod facit disertum (срце ствара говорника)
и тако моје братско словенско срце нека служи као
надокнада за моје недовољно српско ораторство (говор-
ништво). Иначе знам да и ви сматрате наш словачки језик
за ваш братски језик као што и ми ваш за такав сматрамо
(буран аплауз).
Ваши познати говорници спретно су разматрали предлог
адресе pro et contra и анализирали су га са свих страна. 

___________
*Адреса на краља значи ово: краљ или његов заступник, у то време престо-
лонаследник Александар, отворио је Скупштину (16. марта) на свечан начин и
краљевским говором. Скупштина му на то даје одговор, тзв. адресу у којој ће
назначити шта и како ће радити.
Документ се чува у Историјском архиву Новог Сада, оставштина др Људовита
Мичатка, бр. 135/1919, Нови Сад.)

413Јанко Черни



Оно што ме ипак подстиче да се и ја јавим и говорим јесу
ова судбоносна времена у која свако жели грабуљати, сећи,
кројити границе наше нове државе непоштеном руком
према својим империјалистичким циљевима и интересима,
границе те државе која је основана и сједињена толиким
сграховитим жртвама крви и имовине. Поједини бивши
савезници мисле да је Србија потпуно ослабљена и беспо-
моћна након оволиког крвопролића.
То није тако!
Хрвати и Словенци, војвођански Буњевци, Шокци и Срби, а
заједно са њима и ми Словаци усхићено и одушевљено смо
се придружили овој нашој новој, великој, славној држави са
циљем да у њој стварно буду сједињени сви Словени који на
њеној територији живимо, а не да један део наших држав-
љана уместо аустро-мађарског од сада носи италијански
или румунски јарам (узвици: тако је!, буран аплауз). Доса-
дило нам је стотину-и-стотинугодишње аустроугарско
ропство, немамо воље мењати га за италијанско или
румунско (аплауз). Што је њихово, то нека узму. Али оно
што је наше, што добрим правом припада нашим југосло-
венским народима, за Бога, то ми никоме не дамо (буран
аплауз). Неће нас збунити крокодилски силогизам (мудрова-
ња) стране дипломатије, нити заплашити маузер или
верндовка (пушке).
Неколико десетина хиљада добрих словачких јунака стоји
на вашој страни, драга браћо (аплауз), спрени да вам по-
могну у свим вашим мировним, културним тежњама, али
ако буде потребно помоћи ће вам и својим песницама ако
наша истина не би била хонорисана од стране других.
Ми, војвођански и сремски Словаци, телом, душом придру-
жујемо се Краљевини СХС којој ћемо бити одани синови и
надамо се да ћемо бити примљени као рођена браћа!
Предлог адресе у име Словака примам (буран аплауз, многи
посланици напустили су седишта, поздрављају говорника и
рукују се са њим узвикујући: у славу Словацима!).“
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Паланички Словаци могу бити поносни и могу се похвалити
јер имају првоборца Стевана Хаталу (илегално име Штефан
Хатала Иван), који се као врло млад укључивао у рад КПЈ и
у народноослободилачки покрет. Због отежаних услова за рад
у Паланци, када је десеткован покрет, отишао је у илегалу и
деловао у Силбашу, где је почетком 1943. године и страдао
од мађарских жандарма. Штефан Хатала Иван је сахрањен
на гробљу у Силбашу. Није прошло ни недељу дана од
сахране илегалца Ивана, односно Стеана Хатале, када је
Никодин Новаков, секретар среског комитета КПЈ, исписао на
црвеној траци, на венцу, следеће речи: “Слава другу Хатали
Стевану који је дао живот за свој народ“. Венац је под
окриљем ноћи остављен на гробу. Када су следећег јутра
мађарски жандарми то приметили поставили су сталне
чуваре и непрекидно испитивали ко је поставио венац са тим
натписом. Ипак нису успели да открију ко је то урадио, а било
је и покушаја да се убаце у народноослободилачки покрет,
али ни ту није било видљивих ефеката. Убиство Хатале је
био велики губитак за покрет у Силбашу и околини, али
полиција није успела да га уништи и открије базаџије, којих је
било на овом подручју. После смрти Стефана Хатале роди-
тељима су у кућу у Паланци донели личне ствари (џемпер и
шал), али мајка Катарина је порицала да су то његове ствари.
За време Другог светског рата родитељска кућа Хатале (у
Калошу, близу словачке евангелистичке цркве) била је стално
под присмотром и породицу нико није ни посећивао. Преко
пута њихове куће, у просторијама словачке школе, била је
смештена станица мађарских војника и жандарма, али вода
из бунара није била за употребу тако да су ти окупатори
одлазили у кућу породице Хатала, која је имала и озидан
бунар и пумпу и исправну воду за кување. Због ратне
ситуације нису могли а да им не дају воду.
Када се сазнало да је Стефан Хатала Иван погинуо, мађарски
војници су закључили да више нема потебе да котролишу
породичну кућу Хатала. Тако је у овој кући отворена база, у
којој су боравили партизански радници-илегалци и припад-
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ници партизанског покрета. У тој бази је боравио и Енглез
Басил Давидсон (писац, историчар, агент), који је одржавао
контакте са партизанима у нашим крајевима. Била је то
велика храброст породице да скрива борце и политичке
раднике у непосредној близини полицијске станице. Басил
Давидсон је 1980. године објавио књигу на енглеском језику,
која је преведена 1983. на српскохрватски језик. Поред
осталог,  Давидсон је на више од тридесетак страница  опи-
сао свој боравак  у Бачкој, у партизанским јединицама јужне
Бачке и у базама у Бачкој Паланци и околини.  
За време рата Бачка Паланка је имала сталну везу за преба-
цивање бораца из Бачке у Срем, преко Дунава. Тако је и
Давидсон, након боравка у бази породице Хатала, са сарад-
ницима чамцем пребачен на сремску страну. Зна се да су
тада укућани организовали прело на које су позвали, поред
осталих, и комшије жандарме, а илегалци су скривени уз
пратњу са аутоматима били спремни да дејствују у случају да
дође до њиховог откривања. Али ништа није било сумњиво,
операција пребацивања Давидсона је изведена са успехом и
он се нашао међу сремским партизанима. 
После рата запослени у „Мајевици“ су хтели да поставе бисту
или пригодну спомен плочу, да се  обележи лик и деловање
Штефана Хатале и да му се на такав начин изкаже почаст и
дужна пажња, али тај предлог није наишао на разумевање и
подршку. Тако је Штефан Хатала остао само у сећању својих
сународника и познаника.
У Силбашу, на гробљу, после рата, борци овог места су му у
знак поштовања подигли споменик на коме је написано:
„Овде почива Хатала Стеван погинуо 12. јануара 1943. као
борац за радничка права. Савез бораца НОБ.“ 
После  рата Штефан Хатала Иван је проглашен за народног
хероја, а у Бачкој Паланци је једна улица названа по њему,
али све је мање оних  који знају ко је био Штефан Хатала.
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IV

Ради организованог деловања на културно-просветном пољу
у Бачком Петровцу је 1932. основаана јединствена организа-
ција под именом Матица словачка у Југославији. У Бачкој
Паланци је ова организација основана 9. фебруара 1946.
године, у сали тадашњег Словачког народног дома (бивша
Реисингерова кафана – после национализована), уз присус-
тво 112 особа. Образложење предлога о потреби оснивања
Матице словачке и у овој средини дао је Штефан Прибиш.
Предлог је подржан и изабрана је управа  која је имала 12
чланова. На лицу места се у чланство уписало 106 особа. За
председника месне организације Матице словачке у Бачкој
Паланци је изабран Карол Хетински, свештеник, Карол Тир је
био потпредседник, Јан Кукучка је био секретар, а Штефан
Кухајда благајник. Остали чланови тадашње управе су били:
Јан Человски, Јозеф Бобачек, Штефан Прибиш, Јурај Ројка,
Људевит Ковач, Терезија Тирова, Јозеф  Арбет и Јан Кухајда.
Тек по уплати чланарине сачињен је списак чланства, који је
прошириван новим именима, али учлањивање у Матицу није
трајало дуго. 
Треба посебно нагласити да Матица словачка у Југославији,
па и месна организација у Бачкој Паланци, на основу поли-
тичке одлуке 1948. (став виших политичких инстанци), престаје
са радом и тада је културно-просветну активност наставило
Културно-просветно друштво „Штефањик“ (названо по Милану
Растиславу Штефањику), које је свој последњи културно-
просветни програм реализовало 1956. године (дата је препорука
да се обједине друштва свих ентитета у датим срединама). Тако
је до обнављања активности Месног одбора Матице словачке
у Бачкој Паланци, 6. јануара 1991, трајало вишегодишње
затишје. Тада су у руководство обновљене Матице изабрани:
за председника Владимир Ковач, професор физике у гимназији,
за секретара Михал Ђуга, филозоф и песник, за благајника Јан
Нимет, технолог. Састанци су одржавани у просторијама Месне
заједнице Дунав и у гимназији.
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Године 1997. је почео да се гради Словачки дом на земљишту
црквене евангелистичке општине. Архитекта је био Владимир
Фекете, у то време и председник Месне орга-низације Матице
словачке. Објекат је грађен уз помоћ шире зааједнице. И тада
је почео да се остварује такорећи двестогодишњи сан – да
Словаци у Бачкој Паланци имају своје место за окупљање и
деловаљње. Постојеће секције (драм-ска, културно-забавни
живот, библиотекарска, спортска, оркестар и удружење жена)
развијале су активности и остварени су добри резултати.
Овде треба рећи да је обновљен и КУД „Штефањик“, али је
због недовољног интересовања његов рад убрзо замро. Од
2000. године у Словачком дому се сваке године, у склопу
Словачких народних свечаности, организује сусрет  студената
Словака и тада се додељују захвалнице онима који су завр-
шили основне студије и специјализације. Највеће успехе је
постигла драмска секција (дечја и омладинска) наступима на
многим манифестацијама и фестивалима под руководством
Елене Хложан, професорке словачког језика и писца драм-
ских текстова, која је рођена у Пивницама. Аматери и даље
делују на културном пољу, али у отежаним околностима због
недостатка новчаних средстава и мањег броја деце у школ-
ским клупама.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Сматрамо да и овај осврт може допринети повећању интере-
совања за проучавање прошлости и историје нашега града,
са циљем да се сачува од заборава све што је вредно у тој
прошлости, све што оплемењује, што живот чини лепшим и
достојанственијим и што утемељује ослонце за будућност.
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Леонард Немет, Бачка Паланка

ОНИ КОЈИ НИСУ ЖЕЛЕЛИ ДА УМРУ

I  Историјат породице Лауберт из Младенова

У првој половини XX века, породица Цилимаце била је једна
од најбогатијих, најугледнијих, а свакако најобразованијих у
Букину. Средином XVIII века, њихов предак је колонизован у
то село, које се тада налазило два-три километра јужније од
данашње локације. 
Обале Дунава привлачиле су новопридошле колонисте, тим
пре што је њихов стари завичај, био на обалама Горње Рајне.
Нажалост, они тада нису знали да Дунав, тај тихи и мирни
равничарски див, зна да промени ћуд и „окрене ћурак
наопако“. Било је поплава и пре 1786. године, али у рано
пролеће те године Дунав је, у потопу библијских размера,
начинио ново корито, односећи пред собом прво оранице, а
затим и куће, једну за другом. Однела је водена стихија
тридесетак староседелачких кућа, које су биле ближе обали,
а потом срушила више од половине колонистичких кућа
Старог Букина. Породице чије су куће страдале у поплави,
преселиле су се код рођака или комшија, а неки су подигли
колибе као привремени смештај. Ова природна катастрофа
није мимоишла ни колонисту Николауса Лауберта – Цилима-
цеа, који је нашао уточиште у кући Антуна Кнежића, старо-
седеоца Хрвата, будућег кума његовог сина. Зближили су се
и заветовали, да ће сви будући синови првенци носити очева
имена и бити кумови један другоме, дакле и у будуће кумови
Николаус и Антун. 
Већ тада се родила идеја о пресељењу села на вишу лока-
цију, даље од обале Дунава, коју су подржавали они чије су
куће срушене, али томе су жесток отпор пружали појединци,
чија су имања поштеђена у тој великој поплави. У наредних



двадесетак година „разбојнички Дунав”, како су га у бесу
називали Букинчани, није мировао, а честе поплаве, нарочито
1808. године, када је срушена и сеоска црква-брвнара,
натерала је и најупорније да се помире са чињеницом да се
село мора преселити на нову локацију. Рушење цркве, као и
болести које су харале над становништвом Старог Букина, уз
велику смртност нарочито деце, чији је морталитет прелазио
преко половине новорођених, схваћен је као Божија
промисао. Уз све тешкоће и неимаштину, страх од
пресељења подгревао је и неприступачан терен на левој
обали речице Мостонге, на коме је требало подићи село.
Видели су да ће привођење урбаријуму тог терена обраслог
икаром, изискивати много труда. 

У пероиду од 1810. до 1812., Стари Букин је пресељен, или
боље речено, подигнуто је ново насеље под називом Букин.
Први насељеници, који су се одважили и искрчили шикару и
подигли куће у (новом) Букину, били су кумови и комшије
Антун Кнежић и Николаус-Цилимаце Лауберт. После три
године мукотрпног рада и одрицања сваке врсте, Букин је
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имао 312 кућних нумера и пространу нову цркву, посвећену
Светом Јовану Крститељу. Стари Букин је потпуно напуштен,
само је на десетак квадратних фати подигнуто бродско
пристаниште, које је повезивало Букин са светом и било
трајан белег на месту где се некада налазило првобитно
насеље.
Изглед новог урбаног села, код већине становника подстакао
је нову енергију и они су својом вредноћом, упорношћу и
штедљивошћу, за непуних стотинак година, потпуно преобра-
зили свој нови завичај – уместо кућица покривених трском
никли су велики и модерних стамбении објекти са пратећим
економским зградама и пространим двориштима. 
Изградњом насипа 1834. године, село Букин је проширило
свој атар за нових 2.600 јутара најплодније оранице. Форми-
рање Акционарског друштва за куповину Мостонге 1864.
године, затим и њена хидрорегулација, повећали су цену
околног земљишта са 18 гулдена на 1.200 круна по ката-
старском јутру. Од властелина Церовца откупљено је 1.200
јутара ливада, које су постале власништво села Букина и од
њихове ренте, трајно се финансирала општинска управа.
Економски развој имао је за последицу просперитет обра-
зовања – изграђена су школа и станови за учитеље, затим,
подигнута је зграда општинске управе и кућа за бележника,
нова амбуланта, ветеринарска станица, као и ново приста-
ниште Речног бродарског друштва, на обали Дунава. Такође,
друштвени живот је био у успону, формирана су многа кул-
турно-просветна удружења: „Розенкранц“, друштво за самоу-
савршавање и пример другима, „Римокатоличко друштво
читалаца“, „Кредитно друштво“, „Погребно удружење и помоћ
болеснима“, „Млекарско друштво“ – најпродуктивније у
Мађарској, певачко друштво „Цецилиен“ итд.
Верски живот и обредно-обичајна пракса становника Букина
била је на завидном нивоу. Од ранопролећних поклада, преко
Узнесења Господњег и Успења Богородице, Петровдана и
Духова, наравно и Ускрса и Божићних празника – Адвента,
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одвијао се годишњи циклус. Такође, у оквиру духовних потре-
ба, посебно су заступљене процесије Телово и Свето тројство
и ходочашће посвећено Леденој Госпи. Славило се поводом
и у част победе принца Еугена Савојског над турском војском
5. августа 1716. године, у бици код Петроварадина.
Поред животног циклуса, односно прославе рођендана,
крштења и свадби, од световних забава упражњавају се
Кирбај и Мајалус, као и организовање игранки и балова, где
се окупљају млади и они који се тако осећају. Балови еснаф-
ских, верских, хуманитарних и других друштава и удружења
били су, поред забаве, прилика,  да се момци и девојке ближе
упознају „кибицују“, наравно, увек уз присуство старијих.
У овим друштвено-економским околностима Букин ће ући у
XX век и допринети убрзаном развоју Среза Паланачког као
и Југозападне Бачке у целини.  
Према оној народној „Будимо часни потомци, да би били
достојни преци“, све се променило набоље, само је по старом
остао надимак Лаубертовима – Цилимаце и завет, да синови
првенци у породицама Кнежић и Лауберт добију очева имена
и буду кумови један другом на венчању.
Букин ће и те, 1888. године бити у свом уобичајеном
животном ритму, омеђен циклусима пољопривредне
производње и верских празновања, који су одмор за душу и
тело. Неколико недеља пре Адвента и божићног поста, у кући
Николауса Лауберта – Цилимацеа, на кућној нумери 39, свом
сину првенцу Николаусу, он и његов кум и први комшија
Антун Кнежић, договарају свадбено весеље. Вереница је
девојка из угледне обровачке трговачке породице Мухл, а
њена мајка је била Марија Мухл, из породице Пфул. Њен
отац, Антон Пфул је из Букина, био је деда по мајци будуће
младе Аполоније. Млађа кћер Антона Пфула Ана удата је у
Обровац за Матијаса Шерера. 
Некако пре Свете Катарине, пође окићена свадбена колона
запрежних кола, фијакера и коња букинско-товаришким путем
– ленијом, све са музичком капелом, а на челу са младоже-

422 Леонард Немет



њом, кумом и породицом Николауса Лауберта – Цилимацеа.
На тромеђи букинско-обровачко-товаришког атара – на
Кленовцу – недалеко од салаша Лаубертових, свадбена
колона окрене надесно и убрзо угледа прве куће Обровца.
Кочијаши мало разиграше коње, дувачка музичка капела
засвира веселу свадбену песму и нађоше се пред кућом
удаваче Аполоније. Кућа на углу, на лакат, нова – грађена
1884, извучена на регулациону линију главне улице, где су
целом дужином смештени дућани породица Мухл и Шерер, у
самом центру села Обровца. 

Капија окићена, широм отворена, породица Мухл дочекује
свате, уз лепе жеље младенцима и њиховом потомству,
смешта госте за столове са послужењем. Младожења са
кумом Антуном, у пратњи девера и деверуша, прихвата за
руке младу и предаје је куму и деверу, родитељи се од младе
опраштају и поливају је, уз благослов, освештаном водицом.
Дувачки оркестар свира песму „Лепа је младост, више се
вратити неће“. Свадбена колона се формира и креће истим
путем ка Букину, где их пред црквом чекају свадбари који нису
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ишли по младу и радознали свет. Девер и кум воде младу у
цркву, која предаје свештенику дуњу у коју је задевен струк
рузмарина, као симбол своје чедности.

После црквеног обреда Свете тајне брака, свадбена поворка
одлази у младожењину кућу, где ће свадбено весеље трајати
два дана. Поред младине породице и њене уже родбине,
младожења у свадбу позива комшије, пријатеље, па све до
најудаљенијих рођака – тако се на свадби нашло око четири
стотине душа. Строго се поштује распоред седења за свадбе-
ним столовима и редослед послужења, што је скоро дове-
дено до ритуала. После обеда, отвара се „плес са младом“,
у коме учествују сви мушкарци – свадбари. Плес се плаћа,
што му је и сврха. Група маскираних људи увесељава госте
на свадби, краде се ципела младој, коју девер мора да
откупи, изговарају се шаљиве здравице упућене младенцима,
изводе се скечеви и мали игрокази. У поноћ, млада на сред
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собе седа на столицу, окружена деверушама, које скидајући
јој свадбени венац и вео са главе, певају:

„Одвезујемо ти твој свадбени венац,
други не смеш ставити до гроба.“

Млада се после овог чина прикључује игри и весељу које
траје и следећег дана. Карактеристичан обичај на свадби је
разбијање пуних флаша вина и то са таквом хладнокрвношћу,
да се при том не испусти ниједан узвик радости, нити се по-
каже било која друга емоција. 
После свадбе, млад брачни пар пролази кроз обичајну праксу
религијско-магисјких ритуала, везаних за плодност, здравље,
брачну срећу и друга веровања и табуе. Посебно се строго
примењују обредно-обичајне радње из животног циклуса,
везане за зачеће, трудноћу и рађање деце. 
Не прође ни година и по од свадбе, а млади брачни пар до-
бије сина првенца Николауса, кога од миља прозваће Клос-
Цилимаце, надимак који носе сви Лауберти по свом претку,
који је колонизован пре 140 година у Стари Букин. Већ
средином 1891. године роди им се кћер Марија, која је добила
име по баби са мајчине стране. Њихово треће дете, кћер Апо-
лонија, названа је по својој мајци. Четврто дете била је кћер
Сузана, а пето, кћер Катарина. Јакоб Лауберт – Цилимаце
био је шесто дете Николауса и Аполоније Лауберт, рођ. Мухл,
и као најмлађи син остао је на породичном имању, а с обзи-
ром на то да је завршио средњу школу, изабран је, као
релативно млад човек, на функцију председника (кнез/судија)
Општине Букин, на којој је остао до Другог светског рата.
Три сестре: Марија, Аполонија и Катарина завршиле су учи-
тељску школу у Калочи, а професорске дипломе стекле су у
Минхену и Будимпешти. Четврта сестра, Сузана, прекинула
је школовање због очне болести, удала се за апатинског
сликара Ханса Штаблера, рођеног брата сомборског жупа-
нијског надбележника Антона Штаблера. Марија се удала за
ветеринара из Карађорђева, а радила је у Грађанској школи
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у Паланци као професор. Катарина је, такође, до удаје
радила као професор у паланачкој Грађанској школи, а потом
је живела и радила у Сомбору. Најстарији брат, Николаус –
Клос Лауберт – Цилимаце, завршио је Грађанску школу у
Паланци, Гимназију у Будимпешти, ветерину у Загребу и
Минхену, а после школовања радио је као ветеринар у
Владимирцима и Ковачици. 
Тако смо у најкраћем упознали историјат породице Лауберт
и њихово социјлано порекло, образовни профил појединих
чланова и њихове статусне позиције у селу и непосредном
окружењу. Следећа два поглавља посветићемо животном
путу и судбини Аполоније Лауберт – хероини чија је љубав
рушила конзервативне сталешке баријере, а која је,
покушавајући да спасе пријатеље од сигурне смрти, изгубила
свој живот, дижући га на олтар човекољубља и Божије
правде.

II  Љубавна трагедија Аполоније Лауберт

Знали су снегови у Бачкој тако да навеју и затрпају јендеке и
поравнају баире и узвишења, да атар дође раван и бео као
тепсија пуна млека. У тој непрегледној равници и белини,
намерник се лако изгуби, али добар познавалац атара лако
нађе оријентире по дрвећу, салашима и ђермовима
уздигнутих вратова. 
Тако је и тог 9. фебруара 1893. године, кочијаш запрежних
саоница, кроз мећаву, повлачењем кајаса обуздавао
одморне и бесне младе чилаше. 
Тог зимског јутра, у месни одбор Обровца стигао је брзојав из
Букина за Марију Мухл: „Аполонија је добила трудове,
поведите и вашу бабицу“, а у потпису је било име: Николаус
Лауберт. Општински нотар Душан Поповић, схвативши
озбиљност примљене депеше, одмах је обавестио породицу
Мухл, која је замолила комшију преко пута Јоцу Шмита
Радивојкова да запрежним саоницама оду по сеоску бабицу
Магдалену Лотспајс, а затим се упуте у суседно село – кроз
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обровачки атар пречицом до Кленовца, а од салаша
Лаубертових, право завејаном ленијом до у Букин, пуним
галопом, тако да су чилаши „мокри као чеп“, за три фртаља
сата довезли узнемирене путнике пред кућну нумеру 39. У
кући Лаубертових, иако је ово био трећи порођај домаћице
Аполоније, осећала се блага напетост и ужурбаност укућана,
само је сеоски лекар Морис Шен мирно седео и пијуцкао
кувану дудовачу. Породиљина мајка Марија и бабица одмах
су ушле у собу код труднице и, недуго затим, бабица је
известила доктора Шена, да се породиља отворила и да је
беба правилно окренута. Породица Николауса Лауберта –
Цилимацеа се повећала за још једног члана, добили су
здраву и крупну девојчицу, а мајка Аполонија релативно лако
је поднела порођај.

Следеће недеље обављено је крштење, а за крсног кума је
одређен старији брат Клос, који ће до пунолетства крштеног
детета – његове млађе сестре – бринути о њеном духовном
животу. Обред крштења служио је свештеник Франц Ешер,
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који је, по изричитој жељи дететовог оца, објавио да ће
девојчица носити име своје мајке Аполоније, овим чином дете
Аполонија је било и духвоно рођено. До 1900. године, Аполо-
нија је добила још две сестре, а када је пошла у први разред
основне школе у Букину, била је крсна кума најмлађем брату
Јакобу.
По завршетку четвртог разреда, код учитеља и кантора Адал-
берта Јелиника, мала Аполонија, са непуних једанаест годи-
на, примила је прво миропомазање-кризмање, што је чин
којим се завршава период припреме духовног привођења
Светој хришћанској цркви. Исте године, дакле 1904, Аполо-
нија уписује Грађанску школу у Паланци, коју завршава са
изузетним успехом и наставља школовање на Учитељској
школи у Калочи.

Школујући се у Калочи, млада Аполонија је током летњег
ферија, а како је њихов салаш био на пола пута између
Букина и Обровца, често боравила у гостима код баба-тетке
Ане Шерер, власнице трговачког дућана. Уз шефа дућана,
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мужа Анине кћери Магдалене, Франца Ренхарта, радио је као
трговачки шегрт и Анин најмлађи син Штефан, иначе десето
њено дете, као и трговачки калфа Михаел Шверер. Како је
Михаела Бог дао лепог, младог и стаситог, није могао остати
незапажен од младе гошће из Букина, која је користила сваку
прилику, да се у баба-теткином дућану види са Михаелом,
наравно скривајући поглед али не и руменило на лицу. Ни
Михаел није био равнодушан према Аполонији – а висока,
образована, скромна и предусетљива, увек насмејана и
дотерана, а тек парадни коњи упрегнути у чезе, којима је у
госте долазила! То лето је прошло, а да интимних сусрета
није било, осим пар прилика на јавном месту, када је Михаел
дао до знања Аполонији, да му се свиђа и да су његове
намере озбиљне и часне.
Некако с јесени, Михаел је отишао фендовати у Старе Шове
и није могасо да зна за писма из Калоче, која су стизала на
његову адресу у Обровац. Следеће године у лето, Михаел се
вратио из Старих Шова, нашао неколико писама, која је
Аполонија из Калоче послала, али она више није долазила у
Обровац. Из писама је разумео каква су њена осећања. Она,
наравно, није била свесна да Михаел на писма није могао да
одговори, јер је био дуго одсутан из села, и да је тек по
повратку у Обровац за њих је сазнао. Михаел није пао у
очајање, већ је преко младог Штефана успео да пошаље
писамце, у којем је моли да му опрости и да се нађу одређе-
ног дана на Кленовцу, близу њеног салаша.
Тог лета, често су се састајали на том месту, и на том месту
се њихова љубав родила и распламсала, ту су верност једно
другом обећали и своју заједничку будућност планирали. У
јесен 1911. године, Аполонија је отишла у Калочу, да заврши
учитељску школу, а Михаел је пред Нову годину полагао
мајсторски испит и проведен је у звање испитаног трговца.
Потврдила се стара истина од искона: „Што је ветар за ватру,
то је даљина за љубав“, наиме, ветар малу ватру угаси, а
велику распламса, исто је и са заљубљенима, ако је љубав
јака, даљина је још више ојача, а малу и слабу угаси. 
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На састанку Месног одбора у Букину, одређено је да се 22. и
23. маја 1912. године организује велика свечаност поводом
стогодишњице пресељења села на нову, односно садашњу
локацију. Постављена су три славолука, подигнут је споменик
Светом Јовану Крститељу – патрону Цркве, украшена је
свечана бина и прослава је могла да почне. Три оркестра
дувачке лимене музике свирала су улицама Букина, које су
биле окићене заставама и цвећем. Његова Екселенција др
Јохан Чернок, надбискуп од Калоче, стигао је у вечерњим
сатима 22. маја, у пратњи бискупа др Виктора Хорвата, судије
Врховног жупанијског суда Јохана Жигмунда и жупанијског
надбележника Антона Штаблера. Одазвали су се позиву и
велики жупан Стефан Војнић, посланик Среза паланачког,
барон Диздар Громан, нотар Роберт Бихлер, велепоседник
Лазар Дунђерски и друге узванице. Госте је поздравио нотар
Букина Лудвиг Диц и говором са пуно заноса истакао значај
јубилеја и част што су се одазвали прослави стогодишњице
села. Увече је са црквеног трга кренуо заставни вод
„Бандериума“ на челу бакљаде, праћен оркестром лимене
музике. Следећег дана, у преподневним сатима, Његова
Екселенција надбискуп одржао је Велику мису, уз саслужење
свештенства, и дивну проповед за народ, а миропомазао-
кризмао преко 500 верника из Букина и околних места. У тој
масовној кризми учествовао је и млади заљубљени пар,
Аполонија Лауберт и Михаел Шверер, што није промакло
породици Цилимаце.
Док се Аполонија није вратила са завршног испита зрелости
и дипломом учитељске школе из Калоче, њен отац је
истражио све околности под којима је та љубавна веза
настала. Од тетке Ане, под претњом, добио је све податке о
Михаелу, а од кћери Марије сазнао је докле је све то отишло
и какве су последице у односу на његове планове са кћерком
Аполонијом. 
Поводом њеног успешног завршетка школе у Калочи, отац
Николаус и мајка Аполонија припремили су свечани ручак за
ужу породицу, где се у једном повољном тренутку поставило
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питање њеног даљег школовања. Наравно, даље школовање
није се уклапало у планове Аполоније и Михаела, јер су се
договорили, да ће се она удати за њега кад дипломира. Како
је отац Николаус знао све детаље о Михаелу, посебно њего-
вом образовању, социјалном статусу, а самим тим и стале-
шкој припадности, бурно реагујући, одбио је било какву
могућност да се тај брак оствари. Када је видео са каквом
решеношћу и упорношћу Аполонија остаје при својој одлуци
да не настави школовање и, с друге стране, њену велику
жељу да се уда за Михаела, прибегао је подлом плану. Преко
зета ветеринара са Карађорђева и кћери Марије, пронашао
је људе слабог морала, који ће на Кленовцу, где се састаје
заљубљени пар, у класичној заседи, изударати Михаела, не
би ли га од кћерке одвратио. Тог кобног дана, када је Михаел
кренуо из Обровца пречицом на Кленовац, Аполонију су
спречили да пође са салаша њему у сусрет. Група плаћеника
је већ била сакривена на договреном месту и само чекала да
се Михаел појави. Да ли прекомерном употребом силе или
ударцем у осетљиво место, Михаел је након десетак минута
пружања отпора, уз страшне крике оборен на земљу.
Аполонија је чула крике, отела се „чуварима“ и потрчала
ленијом са салаша, падала путем у прашину и устајала и сва
избезумљена, у сузама, угледала у крви Михаелово бежи-
вотно тело.
Само велика љубав је вечна, јер она настави да живи у
сећањима будућих генерација и после смри њених актера.
Љубав Михаела Шверера за његовог живота трајала је
кратко, али била је страсна и надживела је његов гроб.
Аполонија Лауберт је своју забрањену љубав гајила до своје
трагичне смрти, али је та љубавна прича наставила да живи,
а преко наших дана одлази у вечност. 
Дуго после ове трагедије, која се десила у лето 1912. године,
о Кленовцу су кружиле приче да се крици Михаела, а затим и
Аполоније могу чути у околним насељима Букину, Обровцу,
Карађорђеву и Товаришеву, који су удаљени два-три киломе-
тра од места трагедије. У дугим зимским ноћима, кад магле и
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ветрови загосподаре Кленовцем, још дуго су испредане
легенде, да се ноћу чују сватови са те стране, плач и јецај
жене, некада крици Михаела, све док зора не сване, када из
каменог крста потекну Аполонијине сузе.

Али да се вратимо у стварност. Аполонија више никада није
отишла у кућу у којој се родила, али ни у Обровац код тетке
Ане. Ни на Карађорђево код сестре Марије никада није
одлазила. Тела скрхана од бола и туге, живела је код слабо-
виде сестре Сузане и њеног мужа сликара Ханса Штаблера
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у Апатину, а исте јесени 1912. године, отпутовала је у Минхен
на студије математике и физике на Природно-математичком
факултету Универзитета у Баварској.
Истрага о убиству Михаела Шверера запала је „ћорсокак“,
када су наручиоци завере из Букина „доказали“ да са убис-
твом немају ништа, а непосредни учесници у убиству, уз по-
већу своту новца породице Цилимаце, су ослобођени, јер се
„није могло“ утврдити ко је непосредни починиоц убиства. 
После Првог светског рата, Аполонија Лауберт је у
обровачком атару, на Кленовцу, подигла монументални
заветни крст својој забрањеној љубави, као помен свом
изабранику Михаелу Швереру и његовој трагичној судбини.
То крсно знамење, стицајем несретних околности и зле
судбине, постаће десетак година касније симболом људског
доброчинства, племенитости и храбрости једне жене.
Све до пред крај XX века, крст је био оријентир, белег и
сећање на једно време и људе у њему, на прошлост на коју
смо ослањали садашњост и пројектовали будућност. У наше
локализме, његов назив је био уткан као „Аполонијин крст“,
који је имао строгу одредницу и сваки становник Обровца је
без двоумљења знао на шта се те речи односе и коју
симболику носе. Налазио се југозападно, на километар и по
од села, до кога је преко њива водила сваке године изнова
утабана стаза, која је уједно била и пешачка пречица за
Кленовац и Карађорђево. Аполонија је заветни крст подигла
на месту где је Михаел Шверер убијен, на повишеној
степенастој основи-темељу, окренут западу, према путу и
Лаубертовом салашу. Изливен је у фином бетону, барокног
стила, китњастог постамента, висине два и по метра, са
основом, и преко два метра високим крстом, чији се кракови
завршавају полукружним флоралним круницама –
тролистовима. У ниши на мермерној плочи, украсним готским
писмом, на немачком језику, уклесана је мала опорука –
епитаф, коју је, нажалост, због оштећења, немогуће са
сигурношћу дешифровати, превести и презентовати. 
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Заветни Аполонијин крст на Кленовцу, у свом седамдесето-
годишњем постојању, одолевао је киши и ветру, сунцу и
снегу, али није одолео људском безумљу, пакости и идеоло-
шкој заслепљености. Срушен је и лежи на земљи, на месту
где је и подигнут, изломљен и заборављен, зарастао у коров
и шикару, али не и без наде да ће поново заблистати у својој
величини и симболици. 

„Наш карактер, између осталог, дефинишу наше грешке и
слабости, а поправља га оно чиме те грешке исправљамо и
надилазимо своје слабости.“ У служби напред изнетог је и
овај рад, чији садржај треба да подстакне, охрабри и ојача
разумне и моралне људе из Обровца да обнова девастираног
Аполонијини крст на Кленовцу.
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III  Хероина Аполонија Лауберт

За време студија током Првог светског рата, Аполонија
Лауберт је одлазила у посету код сестара у Апатину и
Сомбору, али у Букин и Обровац никада није свраћала. Оста-
ло је у сећањима времешних Обровчана, да је између два
светска рата Аполонија долазила из Новог Сада возом до
Гајдобре, а потом фијакером преко гајдобранско-обровачког
атара до Кленовца, да обиђе заветни крст своје трагичне
љубави.
Осим за време школовања у Минхену, Аполонија Лауберт је
цео живот провела у завичајној Бачкој, где је до погибије
радила као професор физике и математике у новосадској
Српској гимназији, која је једина у Војводини за време
мађарске окупације одржавала наставу на српском језику,
који је предавала проф. Марија Михајловић, најбоља
пријатељица проф. Аполоније Лауберт. 
Пред Други светски рат, 12. децембра 1940. године, Краље-
вина Југославија потписала је Уговор о миру са Мађарском
владом, који мађарска страна није испоштовала. Стога је
Председник Мађарске владе гроф Пал Телеки 2. априла
1941. године извршио самоубиство, а у свом опроштајном
писму је написао: „Због кукавичлука погазили смо реч, коју
смо дали приликом потписивања Пакта о вечном прија-
тељству са Југославијом... Постаћемо лешинари!... Нај-
прљавија нација.“ Овим писмом Телеки је изнео мотиве свог
очајничког поступка, али и визионарски предочио регенту
Мађарске Миклошу Хортију, да је свој народ довео у
ситуацију да ратује за интересе немачког империјализма и да
љагу нанету тим чином мађарски народ неће дуго опрати са
свог имена.
Ноћу између 11. и 12. априла, у складу са Хортијевом
Прокламацијом о рату против Југославије, њене границе
прешле су I, IV и V армија, надирући у три правца кроз Бачку,
потпомогнуте брзим корпусом III армије. У окупираним краје-
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вима уведена је Војна тростепена управа: Месне Војне
команде, Команде војно-управне групе мађарске Јужне
Армије и Управе позадине, при мађарском генералштабу.
Користећи спорадични отпор југословенске војске, приликом
окупације Бачке убијено је 8.350 цивила, а само у Новом Саду
око 500 становника, највише Срба и Јевреја. 
По оној старој народној „Када сила и неправда постане закон,
отпор постаје обавеза“, многа друштва са националним
предзнаком, а нарочито Комунистичка партија Југославије,
почела су припреме за организовање оружаног отпора окупа-
тору. У првој години окупације у Бачкој је било шездесетак
саботажа, али озбиљнијих оружаних сукоба са мађарском
окупационом силом није било. И поред тога, било је масовних
хапшења, премлаћивања, вешања и стрељања саботера,
родољуба и симпатизера Народноослободилачког покрета.
Узрок за покретање војне акције ширих размера мађарских
окупационих снага треба тражити у Меморандуму о
најважнијим задацима у поново освојеном Јужном крају:.
„Национално снажење мађарства може почети само тако, ако
се сав словенски елемент досељен и настањен после 1918.
године, без икаквих обзира исели.“ Надаље, познато је и једно
Хортијево писмо Хитлеру у којем регент Мађарске тражи
исељавање свих Срба из Бачке. Повод је био у чињеници, да
је једна патрола жандарма, 4. јануара 1942, налетела на део
Шајкашког партизанског одреда, на салашу у жабаљском
риту. Одмах су почеле рације – претреси кућа и масовна
хапшења комуниста, родољуба и националиста, а неретко,
хапшења и убиства имала су социјални и национални
предзнак. Масовна убиства и пљачке прво се догађају на
територији Жабаљског и Тителског среза, затим у Чуругу,
Новом Саду, Србобрану, Старом Бечеју и још неким местима
Бачке. 
Тако је почео овај крвави догађај насилне смрти под називом
„Рација у јужној Бачкој 1942.“, која је због ирационалности и
несхватљиве нељудскости њених актера актуелна и данас.
Овај апокалиптични феномен људског безумља, после више
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од седамдесет година све више заокупља пажњу психолога,
филозофа и социолога, тим пре што је историјска наука о
рацији у јужној Бачкој непобитно утврдила све чињенице и
околности под којима се одиграо овај монструозни злочин.        

Историјском анализом обухваћени су сви војно-политички,
правни, економски и други аспекти овог слојевитог ратног
злочина окупаторске власти над недужним српским и јевреј-
ским народом, као и другим антифашистичким и слободар-
ским народима јужне Бачке, тих хладних јануарских дана 1942.
године. Утврђен је мотив и покретач овог нечувеног зла, али је
остала исконска тајна несхватљивог садистичког инстинкта у
човеку, који га подстиче да подигне пушку, нож, секиру, маљ
не само на непознатог и гарантовано невиног, већ и на
дојучерашњег познаника и комшију, па и на ближњег свог.
Из разумљивих разлога, без намере селективног приступа
догађајима и жртвама рације, овде се опширније бавимо
„новосадском рацијом”, зато што тематски покрива след
догађаја и судбину главних јунака ове новеле. 
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Рација у Новом Саду 1942. године



За врховног команданта „новосадске рације” именован је
Ференц Фекетахалми Цајднер, а за његовог заменика
генералштабни потпуковник Јожеф Граши. Заповедници
оперативних јединица били су жандармеријски потпуковник
Лајош Гал и виши полицијски инспектори Јожеф Талијан и
Ђула Зомбори. Тачно утврђеним планом „Новосадске
рације”, предвиђено је да жандармеријско-војне патроле, њих
240, крену са обода града, који је био опкољен са 2.000
хонведа, ка центру. У прва два дана рације, дакле 21. и 22.
јануара 1942. године, било је стотинак жртава, што још ни
изблиза није имало карактер масовних хапшења и убијања,
каква ће уследити. Незадовољни резултатима одмазде,
заповедници рације наређују капетану Мартону Зелдију, вођи
специјалне јединице за масовно убијање из Сегедина, „да
желе видети лешеве на улицама у ширем центру Новог
Сада“. Масовни покољ 23. јануара, трећег дана „новосадске
рације”, почео је у раним јутарњим сатима у улицама:
Милетићева, Дунавска, Руменачка, Београдска, на Успенском
гробљу, Трифковићевом тргу, дунавској плажи „Штранд“, на
фудбалском игралишту „ХАК“-а и у касарни на Житном тргу,
у улици Војводе Бојовића бр. 36. 
Управо у Војводе Бојовића, на кућном броју 27, професорица
математике и физике Аполонија Лауберт, неудата до тих
несрећних јануарских дана, живела је сама мирним и
скромним животом уседелице. Само по који културни догађај
или кућна посета породици Михајловић, поред радних
обавеза, измамио би Аполонију на новосадске улице. Из
познате новосадске породице Димитрија Михајловића,
жестоког милетићевца и народног трибуна, кћерка Марија,
рођена 1883. године, неудата, професорица српског језика и
богословља, радила је у истој гимназији са проф. Аполонијом
и биле су нераздвојне колегинице и пријатељице. Марија
Михајловић имала је два неожењена брата, старијег,
академског сликара и професора Николу Михајловића,
рођеног 1885. године, и Ђорђа, електроинжењера, рођеног
1892. године. Никола је био носилац „Албанске споменице”.
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Био је добровољац у Првом светском рату и носилац тог
високог војног одликовања са Солунског фронта. Марија је
два пута одликована орденом „Светог Саве”, први пут 1915.
као болничарка у српској војсци, а други орден „Светог Саве”
V степена добила је 1929. године, за постигнуте радне
резултате и друштвено ангажовање. Према речима Антона
Тонија Шерера (сина поменутог трговачког шегрта Штефана,
коме је Аполонија била сестра од тетке, а са којим је аутор
овог рада био у преписци), инжењер Ђорђе Михајловић је
гајио симпатије према Аполонији, али га је њена упорна
уздржаност одвратила од те наклоности. 
Уз дужно поштовање и вечан помен према свим жртвама
рације, дужни смо да никада не заборавимо ни на оне који су
у тим тешким временима покушали или спасили макар и
један живот. Њима посвећујемо последње странице овог
скромног рада, јер „Ко спаси један живот – спасао је цео свет“.
Непосредно после рације, јавило се велико огорчење и
згражавање дела мађарског становништва над злочинима
који су почињени током рације у Новом Саду и Шајкашкој. Тим
поводом Мађарска Комунистичка Партија је издала проглас:
„Мађари! Радници и сељаци, грађани!, у Делвидеку (Јужном
крају, прим. Л.Н.), Хортијеви џелати су без суђења побили
више хиљада грађана... Нови Сад су угушили у крви... Пред
суд ’јунаке’ крвопролића у Делвидеку.“ Било је и појединих
чланова мађарске владе и посланика парламента који су
јавно осудили злочине почињене током рације.
Мађарски парламентарац Ендре Бајчи-Жилински, био је
велики поборник пријатељских југословенско-мађарских
односа, непоколебљив и истрајан борац за кажњавање
криваца за жртве рације у јужној Бачкој 1942. године и
утврђивање пуне истине о њој. Крајем новембра 1944. године
ухапшен је, без укидања имунитета и осуђен је на смрт
стрељањем. Његове речи биле су: „Мађарска држава мора
сама, на сопствену иницијативу и на време, да спере љагу са
своје парламентарне државности“, мислећи на крваве
злочине почињене током рације.
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Рацијом су требала да буду обухваћена, између осталих, и
места Стара Паланка, Гајдобра и Товаришево. Захваљујући
правовременој и брзој интервенцији код надлежних окупа-
ционих власти, Отмар Ресели и група Срба интелектуалаца
спречили су ту катастрофу. За време Другог светског рата,
српска интелектуална елита Паланке окупљала се у кафани
Немца Речаија (кућа на углу данашних улица И. Л. Рибара и
Југ Богдана), где су илегално слушали радио, јер су окупа-
ционе власти по уласку у Паланку одузеле свим Србима
радио-пријемнике. Када су на вестима чули какве страхоте се
дешавају у Шајкашкој, и да се планира рација и у Паланачком
срезу, одмах су обавестили народног посланика Отмара Ре-
селија, провереног антифашисту, и договорили се како да
спрече масовна хапшења и убијања у нашем граду и околним
селима.
Такође, сличан пример десио се у Надаљу, где је рација
заустављена захваљујући залагању честитих мађарских
породица Вираг и Фазекаш. А за спречавање рације у Каћу
најзаслужнији су председник села, домаћи Немац Ђурика
Мајер и Мађар Ендре Хорват, бележник. Они су гарантовали
својим животима да у селу нема партизана и да је српско
становноштво лојално мађарској држави. 
По причању групе Ковиљчана, рацију у њиховом селу, која је
требала да се спроведе 8. и 9. јануара 1942. године, спречио
је Лајош Дунафалви, жандармеријски наредник у селу, који је
због тога касније био протеран из Ковиља од стране
немзетера и фолксдојчера. „Тера-филм“ је 1999. године сни-
мио документарну сторију о овом добром човеку под називом
„Дунафалви марш“, истичући његову хуманост и правдо-
љубље и тако отргао од заборава једно племенито дело и
њеног творца.
Многи, међутим, нису били те среће да избегну тај страшни
погром.
Према сведочењу Едија Беншагија, у радњи Јеврејина
Александра Розенберга, на Златиборском тргу у Новом Саду
убијени су власник и његова супруга Мађарица Илона, као и
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њихов трговачки помоћник Ференц Немет (није мој рођак),
зато што је покушао да их заштити од крвожедних пљачкаша,
патроле жандара и војника. 
Удовица Јелена Ђ. Јовандић, са станом у Руменачкој 36. у
Новом Саду, 23. јануара 1942. године, тог „црног петка“,
изгубила је у једном трену петоро деце. Њени синови:
Милорад – 28 година, Сава – 26, Павле – 24, Живко – 20 и
Бора – 15 година убијени су метком у потиљак, пред кућним
прагом у дворишту родне куће.  Тај страшни злочин десио се
на очиглед мајке Јелене. Касније су њихови посмртни остаци
однешени камионом и бачени под лед на Дунаву. Непосредно
после ослобођења, на питање председника Покрајинске
комисије за утврђивање злочина рације: „Кога кривите за
смрт својих пет синова?“, кратко и мирно је одговорила: „За
смрт моје деце ја не кривим ни Бога ни људе, нељуди су
криви, што моји синови нису живи.“

У петак, рано ујутро, 23. јануара, на Светојованском тргу, у
кући породице Михајловић одиграла се страшна драма.
Патрола од два жандарма и два војника почела је претрес
стамбених просторија уз грубу примену силе над браћом
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Бацање тела жртава рације у залеђени Дунав у Новом Саду



Николом и Ђорђем, инсистирајући да кажу где се налази
њихова сестра Марија. Прво су одговарали да је пре неколико
дана отпутовала из Новог Сада, а кад су ударци кундацима
пушака постали несносни, избегавали су одговор јауцима или
ћутањем. Тако крваве и испребијане истерали су их из куће,
не дозволивши да се обуку, иако је температура била 25
степени испод нуле и у доњем вешу, уз батинање, спровели
у касарну у улици Војводе Бојовића.
Још у време рације у Жабаљском и Тителском срезу, дакле
пре 15. јануара, када је школа престала са радом а ученички
Конвикт распуштен и затворен, Аполонија је предлагала
Марији Михајловић, да се привремено склони у њен стан,
сматрајући да ће код ње, као Немице, бити сигурна. Не
схватајући озбиљно штуре информације о покољу у
Шајкашкој, Марија је игнорисала предлог своје пријатељице,
али 20. јануара, када су искључени телефони и уведен
полицијски час у Новом Саду, Марија је прешла у стан код
Аполоније Лауберт. Због конспирације, Марија није излазила
из стана и водила је рачуна да се са улице не види када се
креће по стану. 
Истог дана, када су Маријина браћа затворена у касарну, око
поднева, жандармеријско-војна патрола, провалила је у
Аполонијин стан и ухапсила Марију Михајловић. Аполонија је
покушала да отме Марију из руку војника и у том гурању,
случајно је убодена у врат бајонетом који је био на пушци
једног од војника. Сва у крви, трчала је улицом за Маријом,
носећи дугачки зимски капут, који је, када је стигла патролу,
жандарм отео из њених руку и бацио у снег, уз псовку и
подсмех: „Тамо где је водимо, неће јој требати капут.“ Када је
превила своју рану, обукла се и кренула је у касарну, код
команданта, потпуковника Ђерђа Хевешија. Представљајући
се, рекла је да је Немица, молећи га да ослободи Марију и
њена два брата. Нису помогле молбе, убеђивања и претње
да ће се жалити преко Немачког обавештајног одељења
Министарству иностраних дела у Берлину. Командант ка-
сарне је релативно мирно слушао Аполонију и само ретко
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подизао тон говорећи, да што пре напусти касарну, јер кад се
појаве Зелдијеви егзекутори и њу ће стрељати. Аполонија је
остала доследна у свом настојању да спаси Михајловиће,
свесна угрожености и сопственог живота, што јој је недвосми-
слено предочио командант касарне. Нажалост, обистиниле
су се његове речи, Зелдијеви егзекутори су Аполонију затекли
у касарни и спровели међу остале ухапшенике.

Када се стрељачки вод постројио у кругу касарне Аполонија
и Марија биле су загрљене, опраштајући се једна од друге.
Позвале су православног свештеника, кога је такође ту доте-
рала патрола, да их разреши овоземаљских греха. Командант
касарне, вероватно бојећи се за сопствену одговорност што
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Проф. Аполонија Лауберт



није спречио стрељање Немице, наредио је Аполонији да се
одвоји од Марије и изађе из групе предвиђене за егзекуцију,
али је она то наређење категорички одбила.

Тада је у касарни убијено шездесет цивила, између осталих
породица Михајловић, два православна свештеника,
Аполонија Лауберт и јеврејски рабин Бела Офнер, чија је
ћерка Ева Офнер, после ослобођења, била сведок о овом тр-
агичном догађају. Истог дана предвече, лешеве су утоварили
у војне камионе, одвезли на новосадско купалиште „Штранд“,
где су бачени под лед у хладне воде Дунава. 
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Проф. Марија Михајловић



У летопису Саборне цркве Св. Георгија у Новом Саду,
записано је да су у касарни, у мантији и са крстом око врата,
убијени члан црквеног суда Епархије Бачке протојереј Мили-
вој Поповић, као и јереј Вељко Зуцајић, професор Богосло-
вије у Ср. Карловцима. „Схвативши зашто су доведени у
касарну, Зуцајић је, на беспрекорном мађарском језику,
покушао да објасни војницима, да ни он, ни други приведени
грађани низашта нису криви. Када се уверио, да је то
безнадежно, Зуцајић је позвао присутне жртве да клекну и да
се помоле Богу. У том положају стигла их је смрт из
непријатељског оружја”, сведочи у својој књизи Звонимир
Голубовић.
Први званичан извештај о погибији Аполоније Лауберт
налазимо у депеши немачког обавештајца Абверовог Другог
оделења са седиштем у Новом Саду. „На дан после рације
(24. јануара 1942. прим. Л.Н.), јављено ми је да је профе-
сорица грађанске школе у Новом Саду Аполонија Лауберт,
немачке националности, такође међу жртвама новосадске
рације. Распитивао сам се о њој код неколико војних команди.
После пар дана, поуздано сам сазнао, да је стрељана у
касарнском кругу у улици Лактањаијева (тадашњи мађарски
назив улице Војводе Бојовића, прим Л.Н.). Убијена је зато,
што је дошла да интервенише за српску породицу Михај-
ловић. Због овог инцидента уложио сам оштар протест код
надлежне војне управе.“
Други поуздан сведок о овом гнусном злочину је Ева Офнер
из Новог Сада, са станом у улици Војводе Бојовића 19. Као и
сви Јевреји који су распоређивани на задатке комуналне
хигијене, она је била одређена да одржава чистоћу
канцеларија и круга касарне у Војводе Бојовића улици, а као
Аполонијина комшиница, добро је познавала и њу и породицу
Михајловић. Трагичног дана, кроз прозор зграде команде XVI
ловачког батаљона, ужаснута је посматрала стрељање у
кругу касарне, између осталог и рођеног оца, као и сам чин
насилне смрти двеју загрљених њених комшиница и позна-
ница, Аполоније и Марије. Остала је недоумица у Евином
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сведочењу, у ком контексту је командант касарне дао на-
редбу, док је гледао у мртве загрљене пријатељице Немицу
Аполонију Лауберт и Српкињу Марију Михајловић: „Носите их
одавде, не могу више да их гледам!“
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Бронзана плоча са именима жртава, Аполоније Лауберт, Марије и
браће Михајловић



И данас као неми сведоци трагичне судбине Аполоније
Лауберт и породице Михајловић, између осталих жртава
новосадске рације, стоје изливена у хладној бронзи њихова
имена и презимена, на споменику „Породица“ вајара Јована
Солдатовића на Дунавском кеју у Новом Саду. 
Та исконска верност идеалу љубави и пријатељства одва-
жила је Аполонију Лауберт да схвати како у животу има
моралних вредности важнијих и дражих и од самог живота,
које надилазе снагу рационалног ума и жеље за одржањем
овоземаљског трајања. Као дубоко религиозна, верујући у
загробни живот, била је спремна да оде са овог света и
пролазности телесног, чисте свести и савести у сусрет оном
што је чека после смрти – бесмртности душе. 
На самом крају овог рада, не случајно под називом „Они који
нису желели умрети“, из пијетета према Аполонији Лауберт,
изнећемо податке о судбини неких од чланова њене најуже
породице. Аполонијин отац је умро природном смрћу у Букину
пред Други светски рат, њена мајка Аполонија, рођена Мухл,
умрла је од глади и болести као логорашица у Бачком Јарку,
а њен најстарији син Николаус Клос Цилимаце умро је у
Минхену 1962. године. Према писању свештеника Бенедикта
Хемлингера, три сестре Лауберт, ученице учитељске школе
у Калочи, умрле су мученичком смрћу – Марија је умрла у
руднику у Украјини, Катарина у Гакову у логору, а Аполонија
је, како је већ речено, стрељана. Најмалађи брат Јакоб убијен
је у Букину октобра-новембра 1944, а зет, ветеринар из Кара-
ђорђева, такође је стрељан 1945. године, а тетка Ана у 84. и
њена кћер Марија у 65. години живота убијене су октобра
1944. у Обровцу. Аполонијина тетка Магдалена рођена Пфул,
а мајка Антона Тонија Шерера, умрла је од тифуса у
централном логору у Новом Саду и, захваљујући новчаном
поклону новосадских Срба трговаца, сахрањена је заједно са
седмогодишњом кћерком у посебну гробницу на новосадском
католичком гробљу. Непосредно после ослобођења наше
земље, 401 становник Букина-Младенова је смртно страдао,
највише од болести, глади и тешког рада у логорима Југо-
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славије и широм Европе, а неки су и убијени. У Обровцу су
крајем октобра и током новембра месеца 1944. године,
убијена 52 становника, од тога 45 немачке, 5 мађарске и два
спрске националности, а укупно је страдало 274 Немаца
Обровчана.
Нека је вечна слава свим невиним жртвама Бачке!    
Доктор славистике Антон Тони Шерер, најстарији Анин унук,
а Аполонијин брат од тетке, умро је природном смрћу 14. јану-
ара 2015. у 94. години живота. Српску културу задужио је
проналажењем докторске дисертације Ива Андрића, а у
преписци са аутором овог рада дао је немерљив допринос
како би прича о Аполонији Лауберт по први пут угледала
светлост дана, на чему сам му неизмерно захвалан.
Захвалност дугујем и Францу Николи на помоћи у превођењу
грађе са немачког језика и Славку Милошеву, који је лично
познавао породицу Лауберт у Букину-Младенову.
Овај истраживачки рад написан је на основу истинитих
догађаја. Хронологија, имена људи, топоними и године,
коришћени у овој новели историјски су утемељени. Из пије-
тета, а искрено дирнут чистотом љубави, херојством и племе-
нитошћу Аполоније Лауберт посветио сам јој ову поему:

Поема хероини Аполонији

За гроб њен ни данас се не зна,
тужно је завршила судба њена.
Да знате каква је то љубав била, 
колико је волела Шверер Михаила.
А њене љубави крст је срушен,
људски је праштати у Богу скрушен,
праштај и Ти, нису знали шта чине,
Аполонија, хероино с висине.
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Почињем причу, не би‘ дужан ос‘то,
десило се к’о у роману просто,
у Обровцу дућан Шерера је био,
а љубавни случај ту се догодио.
Код тетке Ане дошла је из Букина,
заволела момка сирота ал‘  фина.
Од оца јој тетка ту је љубав крила,
а тајну је само сестри поверила.

Двоје младих се састајало тајно,
на међи атара, то је било стварно,
нашег Обровца и Букина села,
на вечну љубав, она му се клела.
Ал‘ љубавна идила не потраје дуго,
издала је сестра из пакости лудо,
ту љубав јој отац опростио није,
а зле намере од ње ће да скрије.

Хтео је ћерку у Минхен на школе,
да не може видет‘ оног кога воле,
ал‘ да би јој отац сигурнији био,
зао план је сков’о и добро га скрио.
Као кнез Букина, посл’о је куруце,
имао је чиме потплатити суце,
убили су сиротог Михаила Шверера,
убили на Кленовцу, к’о последњег кера.

На месту где је крв проливена,
подигла је крст заљубљена жена,
у Букин и Обровац долазила није,
а крст своје љубави обилазила је.
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Никад више љубав није стекла,
љубавних се чари заувек одрекла,
кажу из тог крста из камена, стене,
крену и сад сузе исплакане њене.

Још увек причају људи из Обровца,
да се сећају тог убице, оца.
Кажу ноћу, са букинске стране,
чују се сватови, док зора не сване.
Некад се чују крици Михаила, 
плач и јецај жене, туга што је свила.
Легенда и бајка, увек срце слама,
а ми да видимо шта је чинит‘ нама.

Професор је била до рата другога,
Српске гимназије и Сада Новога,
у том истом рату, четрдесет друге,
убише је окупаторске слуге.
Крила је у стану Михајловић Марију,
виђену Српкињу, коју сви признају,
Марија је носила Орден Светог Саве,
њој и Аполонији он је до’шо главе.

Ножима их боли на кућноме прагу,
бацили под лед нељудски у раку,
зато им се данас за гробове не зна,
а крвнике њине не стиже ни казна.
Аполонија госпо, да је ниси крила,
још би Ти дуго међу нама била,
ал‘ хероји никад судбину не криве,
они у нама кроз векове живе.
Вратимо се крсту, прича је цела,
те љубави не би до Обровца села,
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та љубав и живот, као суза чиста,
пред људима мора да заблиста.
Херојство њено пример може бити,
то треба рећи и никако скрити,
за пријатеља свога живот дати,
мало ко неће над тим заплакати.

Треба да ставимо на чело прст,
зашто је срушен Аполонијин крст,
с њим је срушена наша нада,
част је оно чиме се свет влада.
Није само у крсту цела поента,
држимо се ми достигнућа света,
будимо поклоници таквих дела,
јер њима се диви планета цела.
Зло се дело злом човеку враћа,
а добро се увек добрим плаћа,
ко зло чини, нек‘ се злу и нада,
нема оног ког‘ не стигне правда.
Име се носи на понос ил‘ срамоту,
а дела наша на зло ил‘ доброту,
име се пише у песку ил‘ камену,
дела остављају трага у времену.

Подигнимо сложно Аполонији крст,
тако, да избегнемо Божији прст,
да нас краси божанско дело,
опрост да нам дâ поколење цело.
Наша дела нас ће надживети, 
и по њима нама ће судити.
Аполонији нема шта да праштате,
гроба нема, крсту јој мира дајте.
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Споменик жртвама рације „Породица“ вајара Јована Солдатовића



Душан Давидовић  

ИЗ РОДОСЛОВА ПОРОДИЦЕ ДАВИДОВИЋ

ЉУБИЦА ДАВИДОВИЋ, РОЂЕНА ГРКОВИЋ

Љубица је рођена 1915. године на Горанску. Њена мајка
Стоја била је трудна кад је пребјегла у Црну Гору, на
Горанско, у близини мјеста гдје је пресељен Пивски манастир
и ту је родила кћер Љубицу. Доласком аустријске војске у
Црну Гору и они су одведени прво у Добој а потом у Шопроњ
у Мађарској. Љубичин отац Обрен био је мобилисан у
аустријску војску. Био је најљепши војник Бечког гарнизона па
је на смотри показан аустријском цару. Послат је на руски
фронт, али је успио да пребјегне Русима и са осталим до-
бровољцима пребачен је на Солунски фронт. Јављено му је
да је добио кћерку Љубицу. Много се радовао дјетету и
њеном имену. Обрен је рањен послије пробоја Солунског
фронта у контранападу бугарске коњице; смјештен је у неку
на брзину формирану пољску болницу, гдје је убрзо умро.
Оставши сироче Љубица је имала тешко дјетињство. Мада је
имала велику жељу и све личне способности да настави шко-
ловање после заршетка основне школе, није нађено других
неопходних услова за то.
На молбе своје унучади, која су много вољела да слушају
њена сјећања, Љубица је записала њихов мањи дио. Овдје
их доносимо у цјелини тачно онако како их је Љубица записа-
ла, јер мислимо да представљају вриједно свједочанство не
само о њеном личном животу него и о животу и судбини вели-
ког дијела нашег народа, и то не само у оном времену.

Ада, 31. VII 1988. 
Као дете увек сам волела кад старији причају нешто из
прошлости, па пошто и ја сад имам своју децу и унучад
можда ће они бити заинтересовани да некад ово прочитају.
Прво што ћу написати биће сећања која су ми причали моји



старији. Неће бити весела јер почињу 1914. годином, па
кроз време Првог светског рата.
Прво о мојим родитељима. Они су се венчали почетком
1914. године. Обадвоје су били без родитеља, јер су им
родитељи млади умрли, па су живели са стричевима. Мој
отац Обрен имао је две старије сестре. Сви су били са
стрицем Марком. Он је био старији човек, врло угледан, па
су га скоро сви у селу звали стриком, те ћу га и ја кроз ово
моје писање тако ословљавати. Обадве очеве сестре су
биле удате у истом селу. Очева мајка умрла је моментално
кад је добила глас да су јој Турци два брата убили. Она је
била од Бошковића, а отац му је умро природном смрти.  
Моја мајка Стоја била је од Супића и она је имала две
сестре. Мајка јој је била од Вуковића са Меке Груде, како ми
је Стрико причао, од врло угледне породице. Ту могу унети
да је Стрико причао да је и он ишао у сватове и да су имали
незгоду јер су довели доста мањи број сватова од дого-
вореног, пошто су тог дана из села ишли троји сватови.
Вуковиће је ово увредило, неко од њих је рекао «Водите ово
троје четверо момчади...», а кад су их увели у просторију
где је то било припремљено на столовима је било
четрдесет овчијих глава. По томе се види да је то била
једна богата кућа.
Пошто је наше село Врба, па и Чемерно и још оних села у
Гатачком срезу, било све на самој граници са Црном Гором
а под аустроугарском власти, то су Швабе помоћу својих
плаћеника шпијуна будно мотрили на кретање народа. Прво
им је било регрутовати најугледније момке и послати их на
руску границу. У томе првом позиву отишао је  мој отац а
и још њих из нашега села, о којима ће бити речи касније. Мој
се отац један пут однекле јавио, али то је било касније, јер
је писао мајци да чува мене, то значи да су на неки начин
одржавали везе јер је знао да су ми дали име Љубица.  
Кад је настао рат народ је масовно бежао из ових погра-
ничних села у Црну Гору тако да је и моја мајка стигла
тамо. Те избеглице су некако размештене по тим пивским
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селима. Мајка је била смештена у селу Сињцу, близу
Пивског манастира, у кућу Мате Бакрача и ту је мене и
родила. То је било 22. фебруара 1915. Ту сам и крштена у
Манастиру. У томе времену Швабе су поватале све
виђеније људе по тим селима из којих се бежало. Онда су
настала она вешања и све муке српскога народа. Том
приликом обешени су, поред осталих, и мужеви ових
сестара мога оца. Дуња је била удата за Супића. Њојзи су
остала два синчића, а друга сестра Јела била је удата за
Јевта Суџума и кад су њега обесили она је умрла за пет
дана. Чула сам да кад су Јевта повели на вешала да је рекао:
Чините шта хоћете, али живеће Русија и велика Србија. Да
се још мало вратим на ове избеглице у Црној Гори. Они су
већином претерали стоку и носили што су могли. Мајка је
била са Стриком тј. његовом фамилијом. Они су се међу-
собно посећивали све док није Аустрија ушла у Црну Гору а
онда све избеглице покупили и ко је био за стрељање
стрељали а остале натрпали у вагоне и одвели у Мађарску,
у онај злогласни логор Шопроњ. Морам још један детаљ
написати из избеглиштва. Кад сам се родила долазиле су
жене да ме виде, али је једна посета била изузетна па је
морам описати. Дошла је Петра Давидовић да ме види (ово
ми је лично мајка причала кад сам била већ одрасло дете) и
донела ми пелене. То је у то време велико значило, а та
Петра је мајка чији је син био друг са мојим оцем и заједно
су отишли у рат. Мој се отац никад није вратио а овај
његов друг ми је причао о њиховом животу, о чему ћу касније
писати. Сада још о Петри. Стигла је у Шопроњ са два сина
и кћерком. Једног су јој сина тамо убили а она је умрла, а
после сам дознала да је била осуђена на смрт од стране
аустријске власти као покретач народа на буну али ето је
смрт дошла на други начин. Петра је била родом од Зиро-
јевића. У Шопроњу су многи поумирали а који су преживели
враћали су се у своју земљу али на згариште. 
Овде почињу моја прва сећања. Прво чега се сећам то је
била једна кућа на избу. Патос јој је био од неких исцепаних
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жиока које нису биле добро састављене и мајка ме је стално
држала да не бих заглавила ногу између њих. Чељади је
било доста, али се ја из тога доба сећам само лика моје
мајке, Стрика и његовог најмлађег сина Гојка, који је био
рођен 1913. Сећам се да ми је нека жена донела мало пиле
које сам јако волела а оно је пропало између тих жиока а
доле су били коњи и погазили га. То ми је остало незабо-
равно из те куће јер сам јако жалила за пилетом. Не знам
колико смо времена живели у тој кући док је Стрико напра-
вио колибу. Била је у страни. Сећам се огњишта па кад се
добро разгори ватра увече се покажу велике сенке и ја сам
се дуго плашила од тих сенки док нисам навикла. Као велику
радос из те колибе памтим кад би падала киша па би вода
потекла низ колибу а Гојко и ја правили смо на том пото-
чићу млин: направимо мали вир па ставимо један буков лист
и он нам се окреће. Ми се радујемо а старији уздишу. Тих
дана купили смо буков жир па смо се нас двоје такмичили ко
ће накупити више. Мајка је брала зеље и кувала, сећам се
да није било брашна, млела се реса са леске и кости. Нас
двоје нисмо били свесни да су то гладне године. Бар ја ни-
сам знала да може бити другачије. Онда сам чула реч фасун.
То се однекуд добијало помало брашна. Знам да су жене
позајмљивале једна од друге у малим кутијама од конзерве
само да би могле направити скроб. А имати скроба – то је
била велика ствар. Стрико је имао, осим Гојка,  још троје
деце: два сина и једну кћерку. Они су тада били послати на
прехрану у Војводину. Стрикова жена је била болешљива и
умрла је баш у време тих гладних година.
Поред нас је било још наших блиских рођака, то су били све
наши Грковићи. Сви смо се добро слагали а између свих
морам издвојити Васу. И њезинога мужа обесили су Швабе
у Автовцу. Она је имала два сина: Божа који је рођен 1913.
године, и старијег Марка кога су звали Бећом. Била је родом
из Михољача, а то село није било попаљено у рату, па је
она понекад одлазила код њезине родбине и доносила би
неке слатке репе, а тек кад би донела колач од првога

456 Душан Давидовић



брашна – то је била неописива радос. Све што би донела
све би са нама поделила. То се не може заборавити. О њојзи
ће бити још речи у току мога писања. Време је пролазило,
Стрико је почео правити малу кућу; сећам се, спољна
врата била су скоро при ћошку. Улазило се у тај ходник
доста широк и ту је било огњиште а из ходника улазило се
у доста велику собу која је имала два прозора. Патоса није
било, а ускоро је Стрико набавио шпорет. Кроз неко време
дођоше деца из Војводине. Тонка, Стрикова кћерка, донесе
лутку и пуно шарених крпица. Ми смо се деца радовали али
не и старији. У то време почеше се враћати преживели
борци из рата и као по некој обавези, који год дође сваки
дође да нас посети. Ја, већ старије дете, прислушкујем
сваку реч: рат, ослобођење, Солункски фронт, Одеса,
добровољци, борбе, Кајмакчалан, Крф, Плава гробница. Те
су речи остале неизбрисиве у моме сећању. За мога оца
нико није знао тачно. Сви су мислили да има још наде.
Спомињали су се неки одреди, знало се само толико да је
дошао са добровољцима из Русије у првој српској дивизији
која је организована у Одеси. Пошто кажу да има још наде
ја сам сваки дан гледала како залази сунце преко једнога
брда на којему су се виделе неке зидине, а то је управо било
према нашој кући, и мислила сам отуда ће мој отац доћи.
Али време је пролазило. Понекад се чује да је неки дошао,
неки погинуо, неки рањен а о моме оцу нема гласа. Ја се
стално надам. Прошло је дуго времена кад једнога дана
Стрико и моја мајка дођоше из Гацка, ја трчим пред њих јер
већ тада је било да се понешто купи у граду. Чим сам их
видела осетила сам нешто тешко. Мајка ме ухвати и
стеже и кроз плач рече: „Сироче моје немој више оца очеки-
вати, неће нам никад доћи.“ Стрико путем узима ме на
крило и кроз плач теши и мене и мајку. Ово је било дотле
моје најстрашније сећање.
Шта се може, живот тече даље. Код нас долазе поврат-
ници из рата, мене сви некако са тугом милују и мазе, а кад
ми неко рече да личим на оца ја кроз тугу осетим неки
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зрачак утехе. Тих дана већином сам се држала за мајку да
јој не дам да плаче, а после она је морала радити а ја сам се
играла са децом. У томе засеоку није било више деце него
ова два дечака: Гојко,Стриков најмлађи син, и Божо, син
напред поменуте Васе, која је и тада ако би нешто имала
делила нама све тројема. Тако је пролазило време, сећам се
свих тих дечијих игара, мешења колача од блата па их
поредамо на камене плоче а они нам се лепо осуше и трају
док не падне киша. Кад сам била старија ишла сам са
косцима на ливаду, доносила им воде и то ми је чинило
велико задовољство. На ливадама,  које су биле прошаране
шумом, било је пуно јагода па сам брала и низала их на
дугачке сламке па их носила да обрадујем мајку. Тако је то
било док није дошло време да деца иду у школу. Ова два моја
рођака су били дорасли да буду редовно уписани у школу а
ја сам тада имала пет и по година. Кад су они пошли у
школу ја сам трчала за њима и плакала да и ја хоћу у школу.
Мајка ме је тешила, умиривала, али све је било забадава.
Кад ме нису могли смирити мајка оде са мном код учитеља;
била сам сићушна – дете које је прошло кроз логор, али сам
била упорна да оћу да идем у школу. Школа ми се учинила
јако лепа, велика учионица са јако великим прозорима, доста
деце – све ми се свиђало. Учитељ ме питао што волим да
идем у школу, ја сам рекла да оћу и ја да учим. Одвраћао ме
је да чекам док још порастем, али то је све било бадава.
Онда је рекао: добро, да идем у школу, али у школи се мора
слушати и учити као и сви други ђаци. А ја све хоћу само
да ме пусте у школу. Учитељ је мојој мајци објаснио да ме
не може уписати али да дозвољава да долазим са децом с
обзиром да нема деце код куће с ким бих се забављала, а
узимајући у обзир да сам дете палог борца а и учитељ је
био солунски добровољац. Звао се Коста Вуковић. Ја сам
тада била срећна, мајка је отишла кући, ја сам остала у
школи и тај исти дан сам научила песмцу које се још и сада
сећам. Сви су ђаци певали и мени је то била радос, а кад
сам пошла кући уз један брег, зове се Брљево,  певала сам:
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О мој Боже драги
Мален ти се молим
Поучи ме како
Да све људе волим !

Док сам још овако
У данима младим
Од јутра до мрака
Да весело радим.

Кад сам дошла кући радовали су се што сам ја постала
весело дете. Стрико ме стављао на столицу да му певам;
иако је имао сина у школи као да се сва пажња морала
поклањати мени. У школи сам јако брзо сваћала задатке,
била сам мало брзорека, па кад неко не зна да срече два
слога у једну реч а ја одма искачем. Учитељ ме опомиње,
узме ме из клупе па ме метне на прозор да ту ћутим иначе
ће ми зашити уста, а ја мало ћутим а кад видим да тај не
зна ја опет проговорим. Кад сам одрасла било ми је јасно да
сам тада секирала учитеља али ме је трпео. Из школе
имам лепих сећања. Сећам се кад је била зима па се ђаци
почну гурати око пећи. Неки су били одрасли а пећ је била
велика, нека тучана, а на њојзи је био лик неког бркатог
великана. Не знам ко је био, али знам да сам га пуно гледала
и у томе гурању ја малецна шмугнем између њих и станем
испод цеви јер сам била најмања а ту није нико други могао
стати. Тако сам ја ишла до полугодишта а кад је касније
учитељ видео да ја могу редовно да учим онда ме је и
уписао. Сећам се добро кад је био крај школске године. То је
било велико славље, прослава у ослобођеној држави. Ја
сигурно  тада нисам била свесна тога значаја, али се сећам
како је то било спремљено и организовано. У ту нашу школу
долазла су деца из пет околних села, све се то окупило,
родитељи а и остали. Столови су били постављени испод
Гаја у Кушићима, ту је било свега, печених јагањаца, пита,
сирева, погача, колача и не знам шта свега још. Ми смо ђаци
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посебно дошли са учитељем упарађени и носећи карте са
оценама. Карте су се разликовале и по боји, црвена –
одлично, поморанџаста – врло добро, зелена – добар и
бијела – слаб. Ја сам добила црвену карту и ишла сам
најпрва зато што сам била најмања. Ту су онда била
честитања и тада сам видела да је моја мајка плакала –
чуло се са стране да је неко рекао: види Љубице Стојине са
црвеном картом. Кад смо се вратили кући, мајка ми је рекла
да кад ме неко пита чија сам, немој рећи Стојина него по
имену свога оца, покојног Обрена Грковића, и то ми је
остало у сећању да је и онда плакала. Тако се завршио први
разред који је по свему био интересантан. У другом разреду
није се догађало ништа интересантно. У трећем разреду
опет тежак доживљај, било је нешто око полугодишта
десило се нешто што нисам очекивала. Мајка се удала, а
то је за мене било толико тешко да о томе не могу ни
писати. Било ми је страшно. Дошла је по мене кроз недељу
дана. Отишла сам с њом. Дете сам била па сам најрадије
била поред ње и тамо су ме примили добро. Мајчин муж није
био лош човек, према мени је поступао уљудно, био је
сиромах одвојен од његове мајке. Мала кућа – ми смо били
смештени у једну врло малу собицу. У Врби остаде добри
мој Стрико и његова фамилија, то је мени све било моје
рођено. Његови синови већ одрасли људи. Остаде ми оно
место у којем ми је све било драго, остаде школа са
великим прозорима где ме је учитељ стављао као по казни
а у ствари он ми је пружао оно што је знао да ми недостаје.
Сад је све друкчије. Поред мене је само мајка, а све друго
туђе. Одма сам пошла у школу, исто у трећи разред.
Учитељ ме лепо прихватио, некако ми се чинило да ме и
заволео, увек је нашао неку лепу реч да ми рече. Звао ме је
Гачанка зато што је Врба била у Гатачком срезу. Он се звао
Машан Шуковић а школа, то је била приватна кућа. У
ствари то је била само једна соба у којој је живело двоје
стараца, деда и баба, и нас ђака четвртог разреда не знам
колико нас је било. Знам да сам и тамо била најмања. Доста
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брзо сам се навикла у новој средини, са децом сам се лепо
дружила а људи су ме некако љубазно прихватили; ту су
била два разлога: прво, што се мајка убрзо снашла у
њиховом друштву, а друго, ипак што су имали осећај према
мени као сирочету. Углавном ја сам их заволела а и они мене
тако да и до данас, ако се некад видимо, сретнемо се као
велики пријатљи. Место мога новога боравка звало се
Равно, мало сеоце Криводо. Отуда имам пуно сећања јер
сам тамо живела до моје петнајесте године. За све то
време мајка је одржавала везе са Стриком и његовом
фамилијом, увек смо се посећивали нарочито за крсну славу.
Мене је очух увек пратио за св. Николу код Стрика а исто
тако он или неко од његових синова долазили су код нас за
славу о св. Стевану, то је 9. јануара. Кад сам завршила
основну школу била сам одлична ученица, желела сам да
идем у гимназију и уписали су ме у гимназију у Гацку. Није
било могућности да се та намера оствари. Било ми је јако
жао, а и мајци исто тако, онда ми је за тај спремљени новац
који је требало употребити за моје школовање купила
шиваћу машину сингерицу, која још и данас постоји као
спомена на те дане, само је за време Другог светског рата
оштећена, поломљена јој нога приликом неког бекства, али
ето још траје.
Пошто ми се не оствари жеља да одем у гимназију онда сам
једну годину дана била код куће онако без неког посла. Мајка
ме је тих дана учила ручне радове. У то време у селима се
радило о вуни. Жене су преле, ткале, правила су се мушка
одела од сукна, то је све моја мајка радила и ја сам гледајући
то некако сватила како се то ради, помагала сам јој то
сновање и кад би требало ткати ја сам јој то увек рачунала
како се то треба увести у нити и брдо (брдо је један део у
разбоју којим се сабија ткање). Она се радовала како ја то
брзо сваћам и онда ми је дала да везем на платну и после
сам почела и да плетем. У селу је било доста девојчица
мога узраста и онда нам је то било право задовољство
радити разне мустре и у бојама народне шаре.Тако је
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прошла једна година а већ следеће године била сам мала
чобаница. Пошто је Равно планинско место становници се
баве сточарством. Већином два домаћинства саставе
стоку и једни дају једнога чобана а други другога,  то се
онда звало сумјес, тако сам ја те године добила да чувам
јањце. У чобанству има увек разних догађаја, али сад прво
оћу да опишем Равно. Равно је једна лепа висораван, равно
је, има два блага брега, а около је опкољено планином  и
кршом, има неколико извора, доста лепих, који се већином
разливају низ ливаде и туда је добар сенокос. Само један
извор мало је јачи који извире под једним већим брегом који
се зове Орјача. Од тог извора поток не тече далеко него
понире испод тога поменутог крша. При понирању ту се
вода донекле задржава и прави мало језерце које је пуно
жаба, и кад дође пролеће оне ту изводе разне мелодије и
крекетање да је то мене толико занимало да ми је и до
данас остало у сећању. На Равном сви сељаци рано у
пролеће излазе из села. Сви имају колибе које су направљене
на саоницама и њих људи сваког пролећа превозе на друго
место, па онда настаје права милина: колиба поред извора
на чистој ливади. Људи направе неке пољске кревете около
полице за млеко и на средини огњиште. У таквом амби-
јенту сам ја постала чобаница и баш нам је била колиба под
том Орјачом. Тада сам чувала јањце, а по тој Орјачи још су
били шанчеви и ровови јер је туда била граница између Црне
Горе и Херцеговине. Било је пуно остатака испаљене
муниције и још су се видели трагови рата.
Као што напред рекох, у чобанству има разних доживљаја,
врло су интересантне дечије ужине: макар колико да смо
удаљени кад је време ужине онда приближимо стада и сви
заједно на ужину а ако је неко даље онда га дозивамо или
вичући гласно или звиждећи. Обично сваки чобан треба да
научи да добро зна звиждати или кроз прсте или кроз зубе
углавном некад се можемо на тај начин помало и
разговарати. Кад сам већ код звиждања морам описати
један мој доживљај где ме је, бар како ја мислим, спасило то
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што сам знала добро звизнути. Једног дана дечак који је са
мном чувао, чувао је овце, а ја јањце. Јањци су били још мали
и још нису лучени од мајака. Ми смо чували по неким
барицама близу планине и шуме и видели смо вука како
комотно иде према једној групици јањаца који су се
поигравали око извора. Ми смо пошли према њему и викали,
онако чобански, али он није обраћао пажњу на нас, ухватио
је јагње и однео. Три дана после тога нисмо терали крај
шуме него у другом правцу. Ја сам пошла да погледам кроз
једну дољу да нам није остало оваца тамо, па кад сам била
на крају те долине и излазећи на брег, из друге долине је
излазио вук. Колико сам ја могла видети, био је исти онај
који нам је већ однео јагње. Ја сам се изненадила а
изгледало ми је да се и он изненадио јер смо се погледали:
и ја њега и он мене; у том моменту ја сам се сетила да
треба да звизнем и кад је он чуо тога момента скочио је у
страну и одјурио натраг. Ово ми је био најинтересантнији
доживљај као чобаници. Време је пролазило и даље сам била
чобаница али старија јача и нисам се бојала вука, навикла
сам да их видим и у групи, али то ми није било страшно.
Некада смо у јесен догонили коње из планине па сви, и
девојчице и дечаци, појашемо па све трком преко оних брда.
Тако је то било до 1930. године. Тада су код мене настале
велике промене и ту је завршено моје детињство.
Моја је мајка имала у Врби наследство од њезиних роди-
теља. Она се договорила са мужем да би се они преселили
у Врбу. Тада је и њезина старија сестра била направила
кућу у Врби и уселила у њу. План је био да ми сви дођемо у
кућу те мајчине сестре (моје тетке) и да ми правимо кућу
у близини ње. Тако је и почело. Почетком марта ми смо се
доселили и одма се почело припремати грађа за кућу. За
мене је то био најсрећнији догађај. Мислила сам, то је моје
најсрећније пролеће, али није било. Мајка је већ имала два
сина и кћерку у другом браку и баш у то време била је
трудна. Седмог маја роди дете и умре. Дете је оостало
живо. Прихватила га сестра овог мога очува, живело три-

463Душан Давидовић



четири месеца, после  није могла  више да га чува те је и
оно умрло, а изгледа ако би и мајку имао ко пазити у оно
време кад је требало – не би умрла. Какав је то био
доживљај за мене, умрла ми је на рукама, ја нисам ни знала
да је то смрт. Тражила је да донесем воде да је умијем, то
сам урадила, а онда је рекла да јој мало измасирам груди, и
то сам урадила, затим је рекла да седем и да је мало
подигнем. Ја сам села иза ње и онако је узела као преко
крила а она се само стресла. Ја помислих, можда од ове
воде што сам је масирала, у томе моменту уђе тетка и
она је видела шта је. Шта да пишем даље. То је била
жалосна слика. Сахранили смо је, дошла је мајка овог мог
очуха. (Он се звао Милован, лакше ми га је тако ослов-
љавати.) Она је била стара, неспособна, а ја шта ћу.
Плачем ја плачу ово троје и привијају се око мене. Они су
мене јако волели а и ја њих. Престаде градња куће. Настају
други планови. Напред сам негде рекла да је Милован био
доста сиромашан. У то време била је нека колонизација у
Пећ и Косово и пошто је њих доста са Равног, решило да
иде, а онда се реши и Милован. Сад је то за мене био још
један ударац. Како се растати са овом децом које је моја
мајка родила? Како да они остану без мене сад кад мајку
немају па да ни мене немају?  Али шта се може. Кад је
Милован јавио Стрику да он оће да се сели у Пећ онда је он
дошао као да се договоре. Стрико је рекао: ако би ишао на
Равно не би рекао ако ја желим да не идем, али не бих никако
могао дозволити да она иде у бели свет. И тако падне
одлука да ја не идем на Равно. Њих смо испратили. Ја
отишла са Стриком. Тога лета удала се Стрикова кћерка
Тонка у кући само мушкарци. Гојко и кува и пече хлеб – све!
Онда почињем и ја као да му помажем, и ја сам знала лепо
радити око млека, направити сир, ја сам то све поред мајке
научила, али нисам могла дићи кото на вериге него сам прво
стављала са мало млека па онда досипала, а кад је био Гојко
код куће онда смо то заједно радили. Хлеб сам ја месила а
пекли смо га под сачем па он је морао да подиже сач а ја сам
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требала да знам кад је довољно загрејан и колико треба
жеравице на њега нагрнути. То сам ја све поред моје мајке
научила. Неко време смо се тако уходали да је све било
добро док није мене нешто ухватило да не могу да једем,
чак нисам могла ни да гледам у храну као да ми се све
гадило. Почела сам слабити, сви се забринули за мене.
Стриков најстарији син Ђорђо већ је био одслужио војску,
он каже да ме воде лекару, а неке стрине кажу скратила сам
од туге, треба ми осећи скрату. Он ми је донео од лекара
неке прашкове а једна ми је баба у комшилуку секла неке
пређе око мене и неко олово ми растапала па ставила га у
воду изнад главе. Мени је кроз неко време било боље, не
знам или од прашка или од олова. Ја сам се полако, полако
опорављала, ваљда време лечи све. Те године, крајем окто-
бра, ожени се најстарији Стриков син Ђорђо. Његова је
жена била врло добра и вредна жена и из добре породице.
Тада је постао сређенији живот. Нисам напред написала да
је за време док сам ја била код мајке Стрико са синовима
направио лепу велику кућу на спрат тако да се могао
водити нормалан живот. Мене су сви лепо пазили, а и ова
нова млада (звала се Зорка) и она ми је била врло љубазно
наклоњена. Она је била завршила неки течај за шивење и
кројење па је и мене приучавала. Тада сам увелико корис-
тила шиваћу машину коју ми је мајка купила. Ја сам се
приучавала да и сама понешто скројим и сашијем и тако је
време пролазило. Да би била јаснија слика мога будућег
живота морам мало више описати Врбу. Врба је врло лепо
сеоце. Налази се између две планине. Са источне стране
Лебршник а са западне Живањ. Кроз село протиче лепа
речица која се зове Мушница а поред које је још и у то време
био колски пут који се завршавао на Чемерну. Врба и
Чемерно то је било као једно село. Становници који су жи-
вели у Врби имали су поседа и на Чемерну исто и обрнуто.
Само је Врба ипак била центар, не само за ова два сеоца,
него за већи број ових, како се тамо каже, површких села.
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Као што сам већ напред рекла, да је Врба имала лепу школу
а после је направљен соколски дом. Соколство је у то време
било јако развијено. У дому је била библиотека, читаоница
и сала за разне приредбе. Младеж се недељом окупљала,
одржавана су разна предавања и такмичења у разним
витешким надметањима – бацање камена с рамена, разних
скокова и тако даље. Радило је културно аматерско
друштво. Некад су долазили и глумци из Гацка а после су
понекад наши аматери понешто приређивали. Приредбе су
обично одржаване за дан Св. Саве, понекад на бадње вече,
а некад су била обична сијела. Памтим да се дуго говорило
како је успешно изведена приредба кад су наши аматери
приказивали Јазавца пред судом. То су већ сва деца у селу
знала Јаблана и Луја ...
Овдје се прекидају Љубичине биљешке. Као што се види,
имала је намјеру и  план да записе настави, али јој је смрт
отргла перо из руке.
Љубица је, по програму ондашње државе, послата у дома-
ћичку школу у Сремску Каменицу, коју је завршила са вели-
ким успјехом. Као ђак Домаћичке школе у Каменици имала је
част да буде примљена у Двору код Краља Алек-сандра (са
групом других ученица), да се са њиме рукује и разговара. На
ово је свакако утицала чињеница што је била ратно сироче
солунског добровољца. Након завршетка Домаћичке школе,
млада црнокоса дјевојка, средњег стаса, лијепа изгледа,
убрзо се удала у породицу Давидовића 1933. године.
Са супругом Митром започела је нови живот у Ади, сагра-
дивиши нову кућу у којој су провели осам срећних година
брачног живота кад су добили два сина и кћер. Ратни пожар
Другог свјетског рата прекинуо је миран живот већине српских
породица у Војводини. Љубица се почетком априла 1941.
године са троје малољетне дјеце и заовом Маром враћа у
Врбу, гдје настављају доста тежак и мукотрпан живот у
породичној кући, јер је рат доносио нове невоље и страх.
Током љета 1941. године Врбљани су се склањали у збјег на
Лебршник због опасности од усташа из Борча. Љубица са
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дјецом нашла је уточиште у Шљивовици, у кући Вуковића, гдје
их је смјестио Новица Апрцовић, Митров познаник. (Новицу
су стријељали партизани у Врби 1942. године.)
Ратне 1942. године Љубица је једно вријеме боравила са
дјецом у Гацку, а почетком априла 1943. године кратко ври-
јеме у кући Митра Бошковића у Драмешини. Бјежало се од
партизана који су дошли у Врбу послије Четврте офанзиве.
Из Драмешине се вратила у Врбу, у своју кућу. У кући је било
једно одјелење партизана Четврте Црногорске бригаде.
Послије петнаестак дана партизани су отишли према Црној
Гори. Тако су пролазили ратни дани и године у сталном
страху шта ће донијети сјутрашњи дан.
У љето 1943. године породица је добила новог члана, родио
се син Драгомир, који није имао срећу да запамти оца.
Крај рата Љубица је дочекала у Врби са четворо малољетне
дјеце и заовом Маром. Почетком априла 1945. године стигао
је у нашу кућу најтужнији глас да су погинули Митар и Чедо
на Лијевчу пољу. То је био ненадокнадив губитак за нашу ужу
породицу.
У јесен 1945. године Љубица се са дјецом и Маром враћа у
Аду, у породичну кућу, настављајући тежак живот. Са Љуби-
цом су у Аду дошли Ђева, Јеша и Душан. Путовали су једа-
наест дана теретним возом од Мостара до Аде.
Тадашњи живот у Ади није био тежак само због опште по-
слератне материјалне биједе, него и услед тадашњег великог
тлачења сељака у Бачкој огромним обавезама и порезима. У
то вријеме у Ади је предсједник општине био родом из Изгори
па су обавезе за Давидовиће биле знатно веће него стан-
дардно, са објашњењем предсједника: “Нека знају ђе им је
Митар осто!” Упркос томе, кућа је, као и док је Митар био жив,
пружала гостопримство не само најближој родбини него и свим
земљацима. Тако је, на примјер, послије рата више пута код
нас у Аду долазио и Пеко Мастиловић. Та традиција је
настављена и послије Љубичине смрти. Тако су у нашој кући
нашли уточиште и најновији прогнаници, Срби из Крајине, и
остали у њој неколико година, све док се нијесу скућили у Ади.
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Љубица је школовала дјецу у веома тешким економским
условима. Основну школу завршавају у Ади, гимназију у
Сенти, а факултете у Београду. Љубичина велика радост
била је што су јој сва дјеца са највишим успјехом завршавала
школовање на свим нивоима. Тиме је она успјела и да оства-
ри Митров аманет а и да им омогући оно што је њојзи лично,
мада је то жарко жељеле, било ускраћено услед разних
несрећа у животу.
Љубица се увијек храбро носила са свим животним неда-
ћама, а претурила их је много преко леђа. Била је разборита
и насмијана и кад јој је било тешко. Сјећам се једног догађаја
у јесен 1944. године. Љубицу позвали у партизански штаб који
се налазио у кући Стевана Давидовића. Кад је дошла пред
Стеванову кућу, пред кућом је био професор Коста Грубачић
са Баљака, који је био главни у штабу. Љубица је смијући се
пришла рекавши: “Што ме зовете?” То је Косту јако
разљутило: како се храбро њему обраћа жена четничког
команданта! и наредио је да Љубицу затворе у нужник, гдје
је провела неколико сати. Мара је морала донијети малог
Драгомира (бебу) да тамо сиса.
Последњи пут је Љубица боравила у Врби у љето 1989.
године. Разговарали смо о свему као да је предосјећала да
је то њен последњи боравак у Врби. На крају ми је рекла да
су на видику политичке промјене, да обавезно организујем
ужу родбину да пронађемо Митров и Чедов гроб, што смо
касније и учинили. Нажалост, тај дан Љубица није дочекала. 
Испратио сам је до Херцег-Новог, до кћерке Раде, не знајући
да је то наш последњи растанак.
Живот је завршила у болници у Сремској Каменици (која је
недалеко од зграде бивше Домаћичке школе у коју је ишла
као дјевојка), почетком фебруара 1990. године у 75-ој години
живота. Сахрањена је у Ади, гдје су дјеца подигла споменик
изузетно заслужној мајци, која је успјела, под тешким усло-
вима, да их изведе на прави животни пут. Митар и Љубица
имали су синове Радомира, Благоја и Драгомира и кћерку
Радмилу. 
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Милован Т. Бошковић, Гајдобра
НЕМЦИ У ГАЈДОБРИ 1944–1945. ГОДИНЕ

Познато је да су Гајдобру до 1945. године насељавали
Немци, који су колонизирани у ова подручја за време тере-
зијанске колонизације. Село Гајдобра, које се налази јужном
делу Бачке, имало је тада десетак српских породица, које су
по доласку Немаца расељене у друга српска села.
Треба напоменути да се насељавање Немаца у Панонску
низију одвијало у три фазе, и то: каролинска (од 1723. до
1726), у време владавине Карла VI; терезијанска (од 1764. до
1771), за време Марије Терезије и јозефинска (од 1784.  до
1787), за време цара Јосифа II.
Досељеници су долазили из свих крајева Немачке и били су
махом земљорадници. Досељавањем у ове крајеве коло-
нисти из Немачке су се суочавали са бројним проблемима
тако да је оних из времена каролинске колонизације мало
преживело. Многи су помрли од тифуса или глади, као и
немогућности да се прилагоде природним условима Пано-
није. Тек друга, терезијанска колонизација извршена је план-
ски, којом приликом је посредовала и сву помоћ колонистима
пружила држава. У сабирним центрима у Улму и Регенсбургу
колонистима су давали сва потребна упутства и новчану
помоћ, а при доласку у ове крајеве добијали су земљу за
обрађивање и за изградњу кућа. Добијали су, такође, као прву
помоћ, и стоку – краве, коње, овце и свиње. Државни
комесари су надгледали колонизацију и одређивали места
где ће која породица да се смести и да направи кућу. Већа
површина гајдобранске земље била је под шумом, па су
колонисти, да би дошли до обрадивог змљишта, крчили шуме
и, колико су то могућнсти дозвољавале, култивисали остало
земљиште.
Гајдобру је у то време населило 640 колониста или 153
породице (Аnton Schäffer, „Geschichte der Gemeinde Gajdobra“,
Novi Sad, 1938). Мукотрпним радом, као што је већ речено,



изградили су куће, школу, цркву, и то све од приручног
материјала – земље (набој) и дрвета. Кровови су били
израђени од сламе, трске или шиндре. Куће су биле мале, са
највише три просторије, какве су уосталом биле и друге куће
у панонским селима. Број становника се из године у годину
повећавао тако да је Гајдобра пред Други светски рат имала
2704 становника.
У другој половини 19. века немачко становништво у Гајдобри
изграђује нове и пространије куће, затим школу и цркву.
Насеље је крајем 19. века имало двадесет улица, које су, као
у типичном војвођанском селу, биле трасиране као
паралелне или су се секле под правим углом. У селу су већ
тада радила три индустријска погона – парни млин и две
кудељаре – и педесетак занатских и услужних радњи.
Постојала је и немачка банка у згради, у којој је после 1945.
године била управа Земљорадничке задруге. По свим
мерилима село је било добро урбано уређено и веома
напредно у сваком погледу.
У Првом светском рату у аустроугарску војску је мобилисано
преко седамсто Гајдобрана, од којих је њих деведесет
изгубило живот на разним ратиштима. После рата њима је у
центру села подигнут споменик са мермерним плочама на
којима су била уписаним именима погинулих, али су те плоче
нестале 1945. године.
У Гајдобри је 1922. године основан швапски-немачки културни
савез „Културбунд“, као организација Немаца у Југославији
која је требало да служи развијању националне свести,
неговању немачке културе и очувању етничког идентитета.
Ова организација се залагала за јединство свих Немаца у
земљи, а пред рат спроводила је национал-социјалистичке
идеје, и то под директним утицајем нацистичке Немачке. Ова
организација је окупљала млађе становнике Гајдобре, а њено
седиште је било у тадашњој Петровој улици (данас Мира
Попаре), у згради број два. У току Другог светског рата
Гајдобра је до 1944. године  била под окупацијом Мађарске,
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са којом је тадашња Немачка имала посебне уговоре, по
којима су фолксдојчери могли да се мобилишу и у немачку
војску. „У нашем родном месту није дошло ни до каквих
насиља. Југословенске власти наредиле су мобилизацију и
сви суграђани Гајдобре позвани су у војску. Сви су следили
позиву отџбине. Од мобилисаних нико није дезертирао. У
нашој општини нису вршене никакве саботаже према
југословенским трупама. Приликом повлачења југословенске
војске, војницима је давана храна. Наша општина је
окупирана 16. априла 1941. године од стране једног
мађарског бициклистичког одреда“ (Немци у Војводини –
Подунавске Швабе, књ. I, стр. 540 – Завичајни одбор
Гајдобра). Овако је у поменутој књизи описано стање
приликом југословенске мобилизације, распада војске и
окупације од стране Мађарске. Аутори ове књиге истичу да
није било никаквих ратних дејстава у Гајдобри и да је
становништво било лојално „својој отаџбини“.
У фебруару 1942. године, према поменутом извору, мађарске
власти у Гајдобри формирају радни логор за Јевреје. Ти
логораши су радили на одржавању железничке пруге. О том
логору и судбини логораша не зна се ништа, изузев да их је
надзирала мађарска војска.
Партизански одреди су се у околини Гајдобре појавили
октобра месеца 1944. године, када су минирали мостове
између Гајдобре и Нове Гајдобре и између Гајдобре и Парага,
па су формиране сеоске страже од немобилисаног немачког
становништва.
Већ је поменуто да су Немачка и Мађарска већ 1942. године
потписале уговор, који је био на снази готово до самог краја
рата, по којем су војни обвезници фолксдојчери могли да се
мобилишу у немачки Вермахт. Већина војних обвезника се
пријавила у Вермахт, али су ипак распоређени у јединице
Waffen-SS. На тај начин мобилисано је око петсто Гајдобрана,
од чега је њих сто тридесет три погинуло или је нестало у
вихору рата.
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Партизанске јединице су ушле у село 20. октобра 1944.
године и тада је формирана војна управа Педесет прве
војвођанске дивизије. Пре тога, 12. октобра, 900 становника
Гајдобре, са 54 запрежних кола, „на инсистирање команде
јединице Waffen-SS-a, која је била стационирана у Гајдобри“
(„Немци у Војводини...“) напустило је завичај, а у селу је
остало 1250 особа. Немачка команда је позивала све
становнике Гајдобре, као и осталих села, да се евакуишу, али
већи део њих је остао у селу верујући да им партизанске
власти неће учинити ништа. Томе су допринеле и поруке
промађарски оријентисаних Немаца да им не прети никаква
опасност од партизана и Руса. У то је поверовао и Валентин
Косингер, председник општине Гајдобра, који је напустио
село, али верујући да га нове власти неће дирати, окренуо је
запрежна кола и вратио се у Гајдобру. Неколико дана касније
отеран је у логор Гаково где је и умро.
Немци из Гајдобре кренули су пут Немачке у две колоне –
једна под руководством Николауса Рајмана са двадесет
запрежних кола, а друга под руководством Себастијана
Рутингера са преко тридесет запрежних кола. До Немачке су
ишли два месеца по хладном и кишовитом времену, и то
преко Мађарске, Аустрије и Чехословачке (преко Судетске
области) у Шлезију. У Шлезији су остали око месец дана, али
су Руси убрзо овладали источном Немачком, па су избеглице
кренуле поново пут горње Франачке и других неокупираних
делова Немачке. Руси су запленили сву њихову имовину,
коње и кола. Тако је прошла прва група исељеника који су
кренули пут Немачке (подаци су узети из књиге „Немци у
Војводини – Подунавске Швабе“).
По уласку партизана у село сви мушкарци су морали да се
пријаве новим властима, да би у новембру месецу били
смештени у Грађанску школу у Бачкој Паланци, где су им
одузете све ствари од вредности, а затим су  потерани пешке
за Нови Сад. Они који нису могли да издрже напоре на том
путу били су стрељани. Један број житеља Гајдобре
депортован је за Русију. Најпре су одведени у Кулу а потом
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су путовали возом двадесет дана до донбаских угљенокопа.
Према подацима из поменуте књиге, депортована је 91
женска особа од 18 до 45 година старости и 38 мушкараца од
16 до 45 година. Од 129 депортованих, 13 женских и 10
мушких особа се никада нису вратили. Ови заробљеници
радили су тешке послове у донбаским угљенокопима.
Преостало становништво Гајдобре депортовано је априла
месеца 1945. године у логоре. Највише их је депортовано у
логор у Бачком Јарку, на домаку Новог Сада, док је мањи број
упућен у логоре Гаково и Крушевље. У логору Бачки Јарак
умрло је 336 особа пореклом из Гајдобре, од којих су 72 била
деца. Овај податак из књиге „Немци у Војводини – Подунавске
Швабе“ не слаже се са подацима  које је изнео Антун Рајман
у својој књизи „Ortssippenbuch Gajdobra-Neugajdobra” (Frank-
furt am Main 1976), према коме је у Бачком Јарку страдало
218 особа из Гајдобре и Нове Гајдобре, махом старијих лица.
Антун Рајман је у поменутој књизи водио неку врсту
родослова сваке немачке породице у Гајдобри од 1764. па до
1950. године. Евидентирао је умрле у Бачком Јарку и другим
логорима и ни на једном месту не помиње помор деце у том
логору, иако је, очигледно, имао поуздане изворе. Поред
сваког логораша умрлог у Бачком Јарку или у другим
логорима Антун Рајман је стављао одговарајућу напомену. 
Према књизи „Немци у Војводини – Подунавске Швабе“, од
1250 особа које су остале у Гајдобри, њих 478 је изгубило
животе. Када се томе додају 133 погинула војника, Гајдобра
је у Другом светском рату изгубила 611 особа или 22%
немачког становништва.
Нова Гајдобра је била у саставу општине Гајдобра (растојање
између центра једног и центра другог села је око три
километра, а између рубова ових села свега километар). Ово
мање новије село било је насељено немачким
становништвом које је нешто касније колонизирано у ове
крајеве. Војни обвезници из тога села нису се одазвали на
мађарску мобилизацију, већ су се, као и они из Гајдобре,
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пријавили у немачку формацију Waffen–SS, где су мобилисани
фебруара месеца 1942. године. Том приликом је мобилисано
њих 243, и од тога су 24 погинула, а 28 се воде као нестали.
Почетком октобра 1944. године, Нову Гајдобру су, на позив
немачких власти, напустиле 363 особе. Пошли су најпре за
Бачку Паланку, затим шлепом даље до Мохача, а одатле
даље за Доњу Баварску, где су се настанили. Њихов пут је
био другачији од тешког и заморног пута становника Гајдобре,
који су, као што смо рекли, село напустили крећући се на
колским запрегама преко Мађарске, Аустрије и Чехословачке.
У Новој Гајдобри је, после одласка прве групе Немаца, остало
435 особа. Ако се узме у обзир да је село 1944. године имало
1138 становника, октобра месеца их је остало (када се саберу
мобилисани и они који су самоиницијативно напустили село)
532, а не 435, како се наводи у књизи „Немци у Војводини...“.
Сви преостали становници Нове Гајдобре, у коју су партизани
ушли 16. октобра 1944. године, отерани су у логоре у Новом
Саду и Бачком Јарку. По подацима из поменуте књиге,
убијено их је 27, а њих 209 умрло је у логорима. У Новој
Гајдобри је првобитно формиран логор који је јуна месеца
1945. године пресељен у Гајдобру, а расформиран је 1946.
године. Логораши из Гајдобре отпремљени су у Бачку
Паланку и Бачки Јарак. 
Занимљиво је да се ни једном једином речју у поменутој
књизи „Немци у Војводини...“ не помиње гајдобрански логор,
иако је он, по причању преживелих логораша, постојао у оном
делу Гајдобре који се дуго називао „Логор“.
Зна се да су у многим местима у Бачкој (као и у читавој
Војводини) крајем 1944. године формирани логори за немачко
становништво које се пре тога није евакуисало за Немачку.
Били су то сабирни логори, радни логори и логори за децу и
болесне особе. По неким изворима, у Војводини је форми-
рано 75 таквих логора. Од 110 хиљада подунавских Немаца
који су се затекли у тадашњој Југославији интернирано је
96.769 особа, од којих су 24.403 била деца, а 19.953 особе
старије од 65 година, док је 52.413 било способно за рад.
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Смртност у овим логорима је била у просеку 30%. (Ови
подаци су узети из књиге „На трагу Подунавских Немаца у
Војводини“, Центар за ненасилну акцију, 1972, стр. 38.)
Црвена армија и партизанске јединице заузели су Банат и
Бачку у периоду септембар–октобар 1944. године. Већ тада,
према поменутој књизи, почињу пљачке и уништавање
немачке имовине, као и формирање логора за целокупно
немачко становништво без обзира на пол и године старости.
Скоро свако место у коме су живели Немци имало је логор.
Највећи логори у Бачкој били су у селима: Бачки Јарак,
Гаково, Крушевље и Секић (Ловћенац).
Бачки Јарак је био логор за старе и немоћне, где је
настрадало највећи број гајдобранских Немаца.
Логори су били у деловима насеља – улицама, и фабричким
просторијама, па и на већим отвореним површинама. Из
навода у поменутој књизи „било је више логораша од
простора у који су били смештени“. Неки логораши су били
смештени по кућама, стајама и другим просторијама,
углавном без кревета и постељине. Хране је било мало и оно
што се давало било је без икаквог квалитета тако да су многи
логораши умирали од глади и исцрпљености.
Гајдобрански логор за Немце формиран је крајем 1944.
године у данашњој улици Ђуре Јакшића и делу сеоског
пашњака на северозападном ободу насеља. О том логору
нема много података осим сведочења појединих логораша,
који су преживели. Један од њих је и Адам Флок из Беча, који
је посетио Гајдобру септембра месеца 2018. године. Он је
доспео у логор одмах по уласку партизана у Гајдобру, дакле
крајем октобра 1944. године. Био је смештен у једној кући, док
су старији били на пашњаку, у простору ограђеном
бодљикавом жицом. Спавао је са мајком на слами у једној
просторији без кревета и грејања. Добијали су врло оскудне
оброке и то једанпут дневно тако да је, како он прича,
владала велика глад. Једном приликом се провукао кроз
бодљикаву жицу и узео шећерну репу да би колико-толико
утолио глад, али је ухваћен и као десетогодишњак је седам
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дана био затворен у подруму. Мајка му  је умрла у том логору
у коме су харале разне болести и сахрањена је у једној јами
заједно са осталима који су тога дана помрли. Није могао да
види где се налази та масовна гробница, јер је била изван
логора. После је са тетком депортован у Аустрију, у Беч, где
и данас живи.
У гајдобрански логор су касније депортовани логораши из
Бачког Јарка. Међу њима је било и Мађара. По причању
Јулије Телеки из Сенте, њен деда је умро у том логору, а
поред њега и још седамнаест лица, од којих су већина била
деца мађарске народности.
Гајдобра је, дакле, имала два логора, један за Јевреје (на
почетку рата), а други за припаднике немачке и мађарске
народности (по окончању ратних дејстава на овим просто-
рима). Логор за Јевреје је, како је наведено, формиран у
фебруару месецу 1942. године. У њему су били логораши који
су радили на железничкој прузи. Локација тога логора је
непозната, али се може претпоставити да је била близу же-
лезничке станице, вероватно у кругу циглане – с обзиром на
то да се ту укрштају две пруге: Нови Сад – Сомбор и Бачка
Паланка – Кула. Циглана је заузимала велики простор, што
се могло користити за формирање логора. Какава је била
судбина тих логораша није нам познато. У кругу те локације,
по причању католичког свештеника Лазара Крмпотића,
налази се масовна гробница у коју су, по његововм мишљењу,
сахрањивани Немци.
Мало је званичних докумената у којима се може нешто
сазнати о тим логорима. О логору у Гајдобри, колико је нама
познато, није ништа записано, што потврђује и Јулија Телеки,
која је заједно са групом новинара из Новог Сада 2000.
године истраживала логор и масовне гробнице у Гајдобри али
без видљивих резултата. Исто тако, мало је званичних доку-
мената о постојању масовних гробница на подручју Војводине
у којима су сахрањивани логораши Немци, Мађари а можда
и Јевреји. Према Женевској конвенцији, ратни заробљеници
који умру у заробљеништву треба да буду часно сахрањени
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и да на гробовима буду назначени сви корисни подаци, да
гробови буду поштовани и достојно одржавани. Ниједна од
зараћених страна није се придржавала ове конвенције тако
да непостојање било каквих обележја или података може
произвести разне манипулације.
Стање у свим логорима за Немце је свакако било тешко.
Харале су разне болести и глад, а уз то логораши су били
изложени грубом поступању логорских чувара. Тако се у
књизи „На трагу Немаца у Војводини“ наводи следеће: „Иван
Ивањи који је и сам преживео нацистичке логоре, доста се
бавио судбином Подунавских Немаца и наводи како му је
Мирко Тепавац, у то време организациони секретар КП
Војводине, доцније министар спољних послова, о посети
једном таквом логору рекао: Било је страшно. Цело
руководство сам сместа отерао на Сремски фронт јер су се
понашали као робовласници.“ 
После војног пораза Немачке у Другом светском рату у
Потсдаму, близу Берлина, одржана је од 17. јула до 2. августа
1945. године конференција вођа антихитлеровске коалиције
Учесници су били Совјетски Савез, Велика Британија и
Сједињене Државе, као државе победнице у Другом светском
рату, које су представљали: генерални секретар ЦК КПСС
Јосиф Стаљин, премијери Британије Винстон Черчил и
касније Клемент Атли, и амерички председник Хари С.
Труман. Формирање сабирних логора у неким земљама
централне и југоисточне Европе темељило се на одлукама
Потсдамске конференције, међу којима је и она да се сви
Немци врате у Немачку. Исељавање немачке националне
мањине из поменутих држава има, дакле, упориште у овим
одлукама. Највећу цену тих одлука, као и немерљивих
злочина Хитлерове Немачке, платио је поред осталих народа
и немачки народ.
У случају Југославије одлукаа о оснивању сабирних логора
за немачко становништво, као једном кораку у припреми за
њихову депортацију, темељила се још и на одлуци АВНОЈ-а.
Постојање логора се правдало том одлуком. 
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Ванредна комисија за Војводину Министарског савета ДФЈ 2.
маја 1945. године подноси извештај Моши Пијаде, пот-
председнику АВНОЈ-а, у коме се налази и следећа оцена:
„Логорисање Немаца није правилно извршено ни на једном
месту, и до овог стања је дошло услед тога што се
логорисању приступило на брзину и у одсуству једног
правилно постављеног критеријума услед чега су наступиле
неминовне грешке, као: логорисање оних који својим
држањем не би то заслужили и обрнуто, остављање на
слободи оних који треба да уђу у логор. У овом смислу
комисији је поднесено много молби, које илуструју непра-
вилан рад. Поступање са логорисанима није увек исправно и
има случајева туче и силовања“ (из књиге „На трагу Поду-
навских Немаца“, стр. 40).
И поред овог извештаја Ванредне комисије, стање у логорима
се није битно променило, па је, по Владимиру Гајгеру, који је
писао о страдањима логораша, пет и по хиљада деце помрло
од глади и разних болести.
Немци из Гајдобре исељени су до краја 1945. године када у
село долазе колонисти већином из Херцеговине. Немачка
имања су конфискована и подељена колонистима. У Гајдобри
је остало само неколико немачких породице, према којима се
колонистичко становништво понашало крајње коректно.
Некима, који нису били у стању да привређују због старости
или болести, колонисти су помагали делећи им храну, огрев
и одећу. Данас у Гајдобри нема Немаца али понекад дођу
потомци исељеника и том приликом обилазе цркву и кућу
својих предака. Колико нам је познато, сви су веома
предусретљиво дочекивани од становника Гајдобре.
У Гајдобри су остала два немачка гробља, једно у улици
Сутјеска, а друго, новије, у северном делу насеља. Сва
обележја са гробља у средишњем делу улице Сутјеска
потпуно су уклоњена до 1968. године и на том месту је
изграђен стадион. Новије гробље имало је три дела: велико
гробље у коме су  били споменици од скупоценог црног
мермера, дечије гробље и гробље чије су надгробне плоче

478 Милован Т. Бошковић



биле направљене од једне врсте црвенкастог камена, и то је
по свој прилици било старије гробље. Тај део гробља је
потпуно раскопан и на том месту је сада обрадиво земљиште.
Месни гробар (који је био староседелац, предратни становник
Гајдобре), седамдесетих година прошлог века, повадио је
цигле којима су биле обзидане гробљанске раке и продавао
их као грађевински материјал. Дечије гробље је такође
раскопано и зарасло у коров.
Велико гробље са многобројним споменицима махом од
црног мермера је такође уништено. Масивни комади мермера
су највероватније завршили код појединих каменорезаца тако
да данас на немачком гробљу нема  ниједан сачуван
споменик. Простор на коме је било уређено гробље сада је
зарастао у шибље и коров.
На простору Гајдобре било је неколико споменика и капела
од белог мермера са кипом Марије са Христом у наручју. И
ови споменици су порушени. Остао је само један споменик у
центру села посвећен погинулим војницима из Првог светског
рата чија су имена била уписана на четири црне мермерне
плоче, за које смо рекли да су уклоњене вероватно већ
1945/46. године. У порти Римокатоличке цркве и данас лежи
камено постоље неког споменика.
Министарство унутрашњих послова ДФ Југославије донело
је 18. марта 1945. године одлуку да се уклоне и униште
гробља и гробови „окупатора и народних непријатеља“,
односно „одређено је да се имају одмах уклонити и са
земљом сравнити сви непријатељски гробови Шваба,
Италијана као и њихових помагача усташа и четника. На то
је реаговала католичка црква што је донело још један
конфликт између нових власти и цркве“ (у књизи „На трагу
Подунавских Немаца“ стр. 75).  Од тада, не само у Гајдобри
него и у другим местима где су живели Немци, гробља су
уништавана или су била препуштена пропадању.
На прилазу гробљу сачуван је у целини via crucis (крижни пут),
само је оштећено неколико рељефних приказа призора
мучења Исуса Христа на његовом путу на Голготу, а
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обновљен је и монументални дрвени крст са распетим
Христом одливеним у металу. 
У Гајдобри је сачувана римокатоличка црква посвећена
Светом Мартину, која је последњи пут темељно обновљена
1883. године. Ова црква више није у функцији. По одлуци
католичких црквених власти са звоника је скинуто главно
звоно, а однесене су и оргуље. Унутрашњост цркве је потпуно
запуштена. Зидне слике су пропале од влаге, а на поду и на
преосталим црквеним предметима леже велике наслаге
прашине и смећа. Црква је до 1960. године имала свештеника
и у њој су обављани верски обреди, чему се нико није
противио, док велика већина становника која припада
православној верској традицији није могла да исповеда своју
веру, јер су то власти осуђивале и санкционисале. 
Судбина Немаца из Гајдобре и осталих места где су живели
је одговор на злочине које су током Другог светског рата
извршили немачки нацисти и фолксдојчери мобилисани у
злогласну дивизију „Принц Еуген“ и јединице Waffen-SS-а
(борбене јединице настале од заштитних одреда шуцштафен
које су важиле за фанатичне формације које су починиле
многе злочине и биле познате по својој суровости).
У књизи Горана Бабића „Паор с бајонетом – Злочин и казна
војвођанских фолксдојчера“ („Службени гласник“, Београд
2012), наведено је доста примера свирепости немачких
војника, посебно фолксдојчера, према недужним цивилима.
Колонисти који су населили Гајдобру, а који се нису понели
осветнички према Немцима, иза себе су у завичају оставили
гробља и згаришта, јаме и логоре смрти. За све Све су то
била недела Немаца и њихових следбеника, посебно усташа.
Тако су страшни немачки злочини произвели и злочине према
њима самима. Свако друго гледиште не би користило
историјској истини, поготово не сакривање злочина ма где и
ма како су извршени.

480 Милован Т. Бошковић



Ђорђе Јамушаков, Бачка Паланка

СРПСКА  ВОЈВОДИНА  И ТАМИШКИ  БАНАТ

ОД 1849.  ДО 1860. ГОДИНЕ

На самом почетку текста о Српској Војводини и Тамишком
Банату подсетимо се догађаја од половине 1849. па до краја
те године који су претходили формирању посебне круновине
у саставу унитарне Аустријске царевине. 

Дана 14. маја 1849. године царске власти повлаче вожда
Стратимировића са дужности у Шајкашкој и шаљу у штаб
Јелачићеве Јужне армије у чијем саставу је образован српски
одред под командом сада не више вожда војвођанских Срба
већ царског официра Ђорђа Стратимировића. Јелачићева
Јужна армија поразила је 7. јуна мађарске трупе код Каћа па,
после пет дана борби, 12. јуна осваја Нови Сад и опкољава
Петроварадин захтевајући његову предају. Уместо очекиване
предаје, 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. Код Сентомаша је 18. јуна
Јужна армија бана Јелачића поразила војску мађарског
генерала Перцела и победоносно кренула на север према
Суботици. Убрзо потом, 14. јула, код Хођоша (Иђоша) бан
Јелачић је тешко поражен па је, престрашен, био спреман на
повлачење из Бачке преко Дунава у Срем и Славонију. Није
било тако! Нападнути са две стране од војске царског
генерала фон Хајнауа са запада, руског фелдмаршала
Паскијевића са североистока, 2. јула Лајош Кошут и мађарска
влада беже из Пеште у Сегедин. 



Црне слутње старог патријарха Рајачића изречене у писму
бану Јелачићу крајем 1848. године – 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“ – обистиниле су се већ у лето 1849.
године, када је Рајачић смењен са дужности српског комесара
и позван у Беч „ради преговора о будућности Срба и њухове
цркве“.  Док је у Бечу дуго попут таоца чекао на аудијенцију
код цара Фрање Јосифа I, патријархов велики пријатељ
хрватски бан Јелачић преузима и грађанску и војну управу
над Српском Војводином. Именовањем Александера фон
Баха 28. јула 1849. године за министра унутрашњих послова
Аустрије, почиње десетогодишњи период историје
Хабзбуршке монархије познат под називом Бахов
апсолутизам. Основне карактеристике овог полицијског
режима биле су централизација државне управе и гушење
идеја негерманске већине становништва – Мађара, Чеха,
Румуна, Словака, Италијана, Срба, Хрвата  –  о формирању
својих националних држава.

Уз пресудну помоћ руске интервенционистичке војске,
аустријске трупе су  у боју код Темишвара 9. августа поразиле
главнину војске мађарских револуционара и принудиле је да
после четири дана код Вилагоша потпише безусловну
капитулацију. Дана 17. августа Лајош Кошут, са војсковођама
Бемом, Дембинским и Месарошом, бежи у Влашку па у
Турску, након чега се цесарским трупама 27. септембра
предаје и утврђени град Коморан. Вешањем тринаест
мађарских генерала 6. октобра у Араду окончана је Мађарска
револуција. Устав Угарске је одмах укинут, а од ње су
издвојени: Ердељ (Трансилванија), Троједница (Хрватска,
Славонија и Далмација) и Српска Војводина као посебне
круновине у склопу јединствене Хабсбуршке монархије. Илија
Гарашанин помаже жени Лајоша Кошута да побегне из
Аустрије и придружи се вођи Мађарске револуције у Турској,
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о чему сведочи писмена захвалност Кошута упућена
Гарашанину из које цитирамо најзанимљивији део: „За мене
је драгоцена вера да је за спасење моје жене Вашом помоћи
зрака божанског претказања за оно братимљење Вашег и
мојег народа који су несрећни неспоразуми (да.
да.....неспоразуми, но не са српске стране) у прошлости тако
горко помутили. То братимљење лежи у интересу слободе
наших народа.“. Као мађарски патриота Лајош Кошут је био
веома цењен у радо дочекиван  у Европи и Америци, где је
годинама боравио после одласка из Турске. Умро је у Торину
20. марта 1894. године, а његови посмртни остаци пренети су
у Будимпешту и покопани на керепешком гробљу.        
Контрареволуционарне снаге однеле су војничку победу.
Међутим,  револуционарне снаге у Аустрију нису донеле само
паролу „слобода, једнакост и братство“ већ и идеје
либерализма, самоуправе и национализма. Реакционарне
снаге су узалуд настојале да Аустрију рестауришу у државно-
правном смислу као династичку баштину Хабсбурговаца. То
више није било могуће. По узору на Наполеонов грађански
законик, аустријски цар  Јосиф II био је принуђен да 1. јуна
1811. године донесе Општи грађански законик за немачке
наследне територије. Поданици „цесарије“ постају грађани, а
Аустрија се од тада може сматрати правном државом. У
претежно аграрној монархији почиње убрзани развој
капиталистичке привреде, понајвише у аустријским
наследним земљама, док остале круновине у томе знатно
заостају, па временом постају тек аграрни привезак царскога
Беча. 
Фаворизовање грађана немачке народности у односу на
негерманску већину становника  је главни разлог што
Мађари, Словаци, Хрвати, Срби и Румуни осећају централну
власт у Бечу као туђинску и, позивајући се на историјске
традиције својих националних државности, свим силама се
боре за остварење својих националних права у Аустрији или
ван ње. То није карактеристично само за Хабсбуршку
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монархију, била је то општа појава у постреволуционарној
Европи. Ирци се буне против Енглеза, Италијани против
Аустрије, Норвежани против Шведске, Пољаци против Русије,
а православни хришћани Грци, Срби и Бугари крећу у
ослободилачке ратове против „болесника на Босфору“, како
су тада називали Отоманско царство. 

Попут канцелара Метерниха пре револуције, ни Александар
Бах после револуције није био спреман на уступке
национализму слутећи да би то био крај Хабсбуршке
царевине. Несумњиво још увек под утицајем револуцио-
нарних врења Уставотворна скупштина аустријског царства
(бирана општим правом гласа са словенским делегатима у
већини)  коначно је укинула везаност сељака за земљу и
ослободила их бројних феудалних обавеза према племству
и свештенству.   
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Није спорно да су за спас Аустрије најзаслужније три
војсковође верне Хабзбурзима: кнез Виндишгрец, маршал
Радецки и бан Јелачић. Бечки двор крајем 1849. године
хрватског бана Јелачића, после његовог преузимања
грађанске и војне управе над Српском Војводином, награђује
тако што Хрватску и Славонију одваја од Угарске, припојивши
им и већи део Срема, остављајући у саставу српског
војводства само североисточни део Срема са градовима
Румом и Илоком. Почастима није било краја – у другој
половини 1849. године бан Јелачић постаје почасни грађанин
Беча, Пеште, Пожуна (Братислава) и Олденбурга. 

Властољубиви бан Јелачић сањари о томе “да се нађе на
челу уједињених јужнословенских круновина: Хрватске,
Славоније, Далмације, Српске Војводине и Војне границе“.
Таква очекивања нису била без основа. Хрвати и Срби,
бранећи територијални интегритет Аустрије угрожен
мађарском револуцијом, све одлучније захтевају остварење
својих националних права. Међутим, царски Беч је са јужним
Словенима имао другачије планове! По налогу бечке владе,
послушни бан Јелачић 11. фебруара 1850. године забрањује
штампање Шулековог листа „Славенски југ“, гласила
хрватских либерала, који заговарају уједињење Троједнице
(Хрватска, Славонија и Далмација) са Српском Војводином и
Тамишким Банатом, са заједничким сабором, баном и
подвојводом. Када је Шулек после укидања „Славенског југа“
са истом издавачком политиком почео да штампа
„Југословенске новине“ и оне су, без судског поступка,
једноставно забрањене. Цар Фрања Јосиф I дана 7. априла
распушта Хрватски сабор и банску владу сасвим потчињава
Бечу. Дана 12. јуна министар Александар Бах дели Хрватску
и Славонију на шест жупанија. После само шест месеци
Јелачићеви снови „да се нађе на челу уједињених
јужнословенских круновина: Хрватске, Славоније, Далмације,
Војводине и Војне границе“ –  сасвим су срушени! Због
отвореног ступања у службу аустријске контрареволуције бан
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губи углед и поштовање у народу и међу крајишницима који
је до тада уживао. Стари педесетогодишњи нежања славни
бан Јелачић 22. јула 1850. године жени се шеснаесто-
годишњом чешком грофицом Софијом Штакау. Због
несумњивих заслуга за царски дом, цар Фрања Јосиф I му је,
у априлу 1854. године, додилио титулу грофа. 

Германизација се убрзано спроводи. У јесен исте године
немачки језик постаје службени језик у војсци и органима
локалне управе и постаје наставни језик у свим средњим
школама. У јесен 1855. године, осетивши се отписаним, бан
Јелачић се сасвим повлачи из јавног живота и одлази на своје
имање Нови двори код Запрешића. Титулу бана, истини за
вољу, носи све до своје смрти 20. маја 1859. године. Његова
млада удовица Софија четири године доцније удаје се за
тридесетогодишњег грофа Адолфа Дубског. 
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Још у време владавине царице Марије Терезије у Бечу је
основано Илирско дворско повереништво, касније
преименовано у Илирску дворску канцеларију, које се од тада
бавило тзв. илирским дворским пословима  а чија се
територијална надлежност протезала на Славонију и јужну
Угарску (Војводину). Од тада се и службени језик словенских
народа који су живели на простору од Јадрана до Црног мора
назива илирски. Противећи се интензивној мађаризацији,
међу младим Хрватима се тридесетих и четрдесетих година
XIX века јавља друштвено-политички покрет под називом
илиризам или хрватски народни препород. Прихватајући
панславистичку идеју Јана Колара о словенском јединству,
према којој су сви Словени један народ који говори на четири
наречја: руском, чешком, пољком и илирском. Колар је под
Илирима подразумевао све јужне Словене, а припадници
хрватског народног препорода сматрају да су потомцима
античких Илира. па за језик јужних Словена користе назив
илирски. (Албанци се тек у XX веку отимају за илирско
порекло, о чему званична историографија и лингвистика тек
треба да каже коначни суд.)                                                 
Ко су били знаменити илирци у деценијама које претходе
револуцији  из 1848–1849. године? Ту је, пре свих, стари гроф
Јанко Драшковић (лични пријатељ и сарадник српског првака
Саве Текелије), утемељивач бројних хрватских културних
установа, носилац идеје „о народном језику који би потиснуо
из употребе латински и све присутнији мађарски језик“. Ту су,
затим, кључна особа илирског покрета Људевит Гај и његови
млади следбеници заслужни за штампање првих хрватских
новина 1835. године, те песници Станко Враз, илирац из
Штајерске, како су га савременици називали, и секретар
Матице Илирске Антун Михановић, писац химничке песме
„Лијепа наша домовино ој јуначка земљо мила“ и Петар
Прерадовић, песник и славенофил, који 1844. године указује
на потребу усвајања једног „књижевног јужнословенског
језика“, потом Иван Мажуранић, песник, лингвиста и
политичар, истакнута личност Хрватског народног препорода,
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као наставка илирског покрета Људевита Гаја, те најзад
хрватски бискуп и политичар Јосип Јурај Штросмајер, који се
и после слома револуције 1848. године залаже за слогу
Југословена, чија је „најглавнија задаћа здружити се, сложити
и ујединити у једно политичко тело у коме једно срце бије“. 

Ако смо кога и заборавили, нека нам буде опроштено, али још
једног угледног илирца морамо неизоставно поменути. То је
Србин католик Андрија Торкват Брлић, угледни адвокат и
политичар из Брода на Сави. Боравећи као студент у Бечу,
он упознаје великог словеначког слависту Јернеја Копитара
и Вука Караџића. Прихватајући идеје аустрославизма, постаје
заговорник Вуковог начела „пиши као што говориш“. Он је
писац Граматике илирског језика и Извора српске повјеснице,
које штампа и објављује на ћирилици. Познат је по свом
политичком деловању као противник германизације у
Троједној краљевини, али и по отвореној тврдњи „да
Славонија и Срем нису дио хрватске државе, јер су скоро
искључиво напучени Сербством римске и грчке цркве“. Због
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својих симпатија према Србији и кореспонденције са
министром унутрашњих послова Илијом Гарашанином,
писцем Начертанија, он ће бити оптужен да је „тајни агент
Гарашанина“.

После слома Мађарске револуције и увођења полицијског
Баховог апсолутизма јужни Словени грађани  Хабзбуршке
монархије брзо постају свесни да од економско-политичког
уједињења хрватске Троједнице са Српском Војводином у
једну круновину неће бити ништа, па крећу у акцију пости-
зања онога што је у датим околностима било реално и
могуће. На иницијативу Франца Миклошича, словеначког
филолога и лингвисте и царског библиотекара и посланика у
скупштини Аустрије, договором осам еминентних јужно-
словенских књижевника – Вука Караџића, Ђуре Даничића,
Ивана Мажуранића, Димитрија Деметера, Ивана Кукуљевића,
Винка Пацела, Стефана Пејаковића и иницијатора Франца
Миклошича – у царском граду Бечу је 28. марта 1850. године
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Андрија Торкват Брлић



утврђен народни говор источне Херцеговине и Дубровника,
кога карактерише штокавско наречје и ијекавски изговор, као
заједнички књижевни језик Срба и Хрвата. Договор о
заједничком књижевном језику јужних Словена постигнут је
компромисом „тако што су се Хрвати одричу кајкавштине, а
српски књижевници напуштањем славено-серпског језика“ у
корист народног говорa већинe јужних Словена, а свечано је
објављен 3. априла 1850. године у Гaјевом листу „Народне
новине“. Тада се сматрало да су сви јужни Словени један
народ који треба да утврди и нормира један књижевни језик.                                         
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Пре знаменитог бечког договора, Вук Караџић у времену од
1814. до 1834. године сакупља и у часопису „Даница“
објављује српске народне песме, приповетке и пословице.
Године 1818. Вук Караџић штампа прво издање Српског
речника са преко 26.000 речи прикупљених у народном
говору тога времена „оних Србаља који живе по селима
далеко од градова“. Неуморни слависта Јернеј Копитар све
српске речи преводи на немачки и латински језик, па тако
српске речи постају део светске културне баштине. По
наговору свога заштитника и учитеља Јернеја Копитара, Вук
Караџић је у Бечу 1827. године штампао Први српски буквар.
Као својеврсна синтеза целокупног Вуковог стваралаштва
1852. године штампано је друго проширено и допуњено
издање Српског речника од преко 47.000 речи народног
говора.
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Српски рјечник (1818)  и  Први српски буквар (1827)



Не само да се већ у то време писало него се и певало на
народном језику. Панчевачки прота Васа Живковић оставља
војвођанским тамбурашима на чување своје дивне љубавне
(Ах кад тебе љубит не смем..., Ти плавиш зоро златна...,
Ничи ничи крине бели....), али и родољубиве песме (Радо иде
Србин у војнике, Ор’о кличе са висине) и низ других које и
данас често запевамо и не знајући њиховог стихотворца. 
Писцима родољубиве поезије на народном језику придружује
се и знаменити хрватски песник и политичар (хрватски бан од
1873. до 1880. године) Иван Мажуранић, који је, величајући
слободарску борбу Црногораца против Турака у алманаху
„Искра“ 1846. године објавио свој чувени спев Смрт Смаил-
аге Ченгића. 
Наредна, 1847. година била је баш плодна: у бечкој
штампарији Јерменског манастира штампа се Нови завет
господа нашега Исуса Христа у Вуковом преводу на народни
језик; у Будиму, у штампарији Пештанског уиниверзитета
Ђуро Даничић штампа Рат за српски језик и правопис; тада
излази из штампе и прва збирка песама знаменитог песника
српског романтизма Бранка Радичевића. 
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Даничићев Рат за српски  језик



Баш на овом месту морамо неизоставно поменути највећег
српског песника владику црногорскога Петра II Петровића
Његоша. Као световни господар и верски поглавар Црне Горе
основао је прву основну школу, купио штампарију 1834.
године у којој 1836. године штампан Србски буквар ради
учења младежи црквеном и грађанском читању. Његош
тесно сарађује са хрватским, српским и муслиманским
првацима ради заједничке борбе за уједињење и ослобођење
јужних Словена. Одгајан на епској народној поезији и
примерно васпитан и наображен од врсног учитеља Симе
Сарајлије на почетку свог књижевног стваралаштва Његош
пише песме о борбама против Турака. Доцније као зрео
песник присталица и пропагатор писања на народном језику
објављује три своја најзначајнија дела: Лучу Микрокозма,

Ђорђе Јамушаков 493

Ђуро Даничић



штампану у Београду 1845. године, херојску поему Горски
вијенац са Посветом праху оца Сербије у прологу дела у
царском Бечу 1846. године и Лажни цар Шћепан Мали, дело
које је написано 1847. године, а издато у штампарији Андрије
Стојковића у Трсту 1851. године када тешко оболели песник
умире од туберкулозе.     

У Бечу 1850. године из штампе излази „Мала српска
граматика“ Ђуре Даничића, прва граматика српскохрватског
народног језика. Исте године Јосип Парташ у Загребу штампа
свој „Правопис језика илирског“, а Иван Кукуљевић оснива
Друштво за повјестницу југословенску.
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Вратимо се догађајима у Српској Војводини! Царским па-
тентом од 18. децембра 1849. Године, уместо дотадашње
Српске Војводине као посебне територијалне целине српског
народа, основана је Српска Војводина и Тамишки Банат (Die
Serbische Wojwodschaft und das Temeser Banat) као круновина
у саставу аустријске царевине сасвим независна од Угарске.
Територија Српске Војводине и Тамишког Баната обухвата,
поред већих делова Бачке и Баната и мањег дела Срема (са
градовима Илоком и Румом), претежно насељених Србима,
и територију Тамишког Баната, где су Срби по бројности били
иза Немаца и Румуна. Уместо разореног и спаљеног Новог
Сада, за административно седиште војводства одабран је
банатски град Темишвар. Према попису становништва из
1850. године етнички састав круновине под именом Српска
Војводина и Тамишки Банат био је следећи: Румуна 347.459,
Немаца 335.080, Срба 321.110, Мађара 221.845, Буњеваца и
Шокаца 62.936, Русина 39.914, Словака 25.607, Бугара
22.780, Јевреја 15.507, Цигана 11.440, Чеха 7.530, Хрвата
2.860, Грка и Цинцара 2.820. Од укупно 1.426.221 становника
круновине 694.029 били су православци, 624.839 становника
били су католици, 51.724 становника били су лутерани,
26.621. становник припадао је реформистичкој цркви, 16.252.
становника били су Јевреји, а 12.756. били су поунијаћени
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Јермени. Из састава нове круновине Српске Војводине и
Тамишког Баната издвојене су области војводства претежно
насељене Србима: Шајкашки батаљон у Бачкој,
Петроварадинска регимента и Банатска регимента, од којих
је у Темишвару крајем 1849. основана Банатско-српска
земаљска војничка управа, под командом високог царског
официра грофа Јохана Коронинија. Војвођанским Србима је
ускраћено право да бирају свога војводу, јер млади цар
Фрања Јосиф I, поред бројних титула, носи и тутулу Великог
војводе Војводства Србије, а Војводством управљају високи
официри царевине Аустрије као подвојводе (гувернери) које
цар самостално именује и разрешава. Срби су убрзо
схватили да су не само Српска Војводина и Тамишки Банат,
већ и Банатско-српска земаљска управа само по имену биле
српске,  док су фактички њима управљали високи официри
бечког двора. Неко од Мађара је мудро закључио „да су Срби
и Хрвати за верност Хабсбурзима награђени оним чиме су
Мађари кажњени за непослушност“.
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За првог привременог гувернера Српске Војводине и
Tамишког Баната именован је дотадашњи конзул Аустрије у
Београду генерал-мајор барон Фердинанд Мајерхофер, који
као царски подвојвода управља новом круновином од краја
1849. до 1851. године. У времену од 1851. до 1859. године
војну (гувернер) и цивилну (председник земаљске владе)
управу Српском Војводином и Тамишким Банатом преузима
царски официр од каријере гроф Јохан Коронини фон
Кронберг. Као подвојвода гроф Коронини, доследно
спроводећи политику централизације и германизације
Аустрије, укида дотадашњу организацију Српске Војводине,
па Српско Војводство и Тамишки Банат дели на пет округа
(сомборски, новосадски, лугошки, торонталски и
темишварски) унутар којих образује срезове и општине као
јединице локалне самоуправе. На челу нове круновине је
подвојвода, њему су одговорни окружни комесари, а овима
срески начелници, који су хијерархијски надређени
општинским органима власти.  И то није све. У Војводству се
уводи и посебна судска управа, којој је на челу Врховни суд
са седиштем у Темишвару. У Сомбору, Лугошу и Темишвару
постоје другостепени судови, који су надређени среским
судовима. Сви ови органи локалне и судске власти подређени
су Коронинију, а сам подвојвода одговоран је Министарству
унутрашњих послова у Бечу. 

После пензионисања грофа Коронинија царски намесник и
командни генерал (подвојвода) Српске Војводине и Тамишког
Баната, у времену  1859–1860. године постаје Хрват Јосип
Шокчевић, родом из Винковаца. Информисана о контактима
српске владе са Лајошем Кошутом и све жешћим иступима
против Баховог апсолутизма не само војвођанских Срба већ
и других народа Војводства, царска влада крајем лета 1859.
године принуђена је да укине обавезну наставу на немачком
језику у српским гимназијама. У лето наредне године
грађанима Војводства се, без обзира на њихову народност,
коначно допушта да се у свим правосудним установама
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користе својим матерњим језицима. Јосип Шокчевић није дуго
остао на дужности, јер су га после смрти бана Јелачића у
лето 1860. године доделом титуле барона уврстили у
племство и именовали га за бана Хрватске.
Подвојводу Шокчевића крајем лета 1860. године наслеђују
гувернер Карл Виго де Сен-Кантен, упамћен по узалудном
настојању да поново репресивним мерама сузбије
антиаустријско расположење Срба и Мађара, који своје
незадовољство демонстративно исказују облачењем у
народну ношњу и истицањем српских и мађарских застава
уместо заставе царевине  Аустрије. У јесен 1860. године
дужност подвојводе као царски комесар преузима  генерал
Александер Менздорф Пуљи, у чије време, по наредби цара
Франца Јозефа, у свим градовима војводства почињу
масовна хапшења „подстрекача немира“ и њихово
интернирање у злогласну тврђаву-затвор Јозефштат.  
Сигурно да није случајна коинциденција што се време
трајања Српске Војводине и Тамишког Баната у длаку
поклапа са периодом Баховог апсолутизма (1851–1860.
године) па се Војводство као посебна круновина у саставу
Аустријске царевине не без основа често назива Бахова
Војводина. Није уопште спорно да су свих пет подвојвода
верни извршиоци команди из Беча, где се на врху пирамиде
власти налазио тада свемоћни Александар Бах. Да би
учврстио мађарском револуцијом уздрману царевину,
допуштено му је да буде апсолутиста. Немачки језик постаје
обавезан у војсци, локалној управи, правосуђу па чак и у
школама, а све са циљем да би се апсолутна већина грађана
царевине која није немачког порекла (Словени, Мађари,
Румуни, Италијани итд.) временом германизовала. 
Подсетимо се да после ослобођења од Турака опустеле
крајеве на југу Угарске, северно од Саве и Дунава, поред
Срба насељавају Немци, Чеси, Словаци и Русини, док се
убрзано наставља процес миграције православних Румуна у
Банату све до реке Тисе. Проширењем Српске Војводине из
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1848/49. године припајањем Тамишког Баната и издвајањем
Банатско-српске земаљске војничке управе знатно је
измењена национална структура становништва круновине
Војводства Србије и Тамишког Баната ,у коме су Срби пре
тога били доминантни народ. 
Морамо признати да је Бахова владавина имала и
позитивних страна. Дотадашњу револуцију одоздо, Бах мудро
замењује револуцијом одозго. Укидањем феудалних обавеза
у читавој царевини (па и у Војводству)  створени су услови за
прелазак на капиталистички начин производње и образовање
новог грађанског слоја у Војводству, које из године у годину
преузима вођство од спахијско-црквене аристократије.
Премда су главна места у војсци, управи и правосуђу држали
Немци и понемчени Чеси, број Срба у државној служби
вишеструко се увећао. Знајући за они народну: „Рука која даје
увек је изнад руке која прима (плату или милостињу
свеједно)“ бечка влада, запошљавајући у царској војсци,
локалној управи и правосуђу знатан број Срба и других
негерманских поданика (сразмерно броју представника свих
народа који у тим мешовитим срединама живе),  од
дотадашњих аутономиста и сецесиониста ствара лојалне
војнике и грађане централизоване Хабзбуршке монархије. 
Снагом Баховог апсолутизма становници нове круновине,
Српске Војводине и Тамишког Баната, због своје изразите
мултиетничности и мултиконфесионалности били су упућени
на суживот, борећи се, све до краја постојања монархије за
остварење националне равноправности. То више није
дотадашња борба са мачем у руци, већ са пером у руци, о
чеми ће бити више речи у тексту који следи.   
Подсетимо се да је 1824. године на иницијативу професара
новосадске гимназије Георгија Магарашевића почео да се
штампа књижевни часопис под називом „Сербска летопис“.
Часопис је од почетка панславистички оријентисан на
проучавање историје, фолклора, мита и религије, свих
Словена „от Адријатског до Леденог, и от Балтиског до Црног
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мора”. После двогодишњег излажења овај први и тада једини
српски часопис, због недостатка финансијских средстава за
штампу у Пешти, био је пред гашењем. Да би то спречили
богати пештански и сентандрејски  Срби оснивају 1826.
године књижевно, научно и културно друштво Матица српска,
за чијег је првог председника изабран угледни правник и
књижевник Јован Хаџић, тадашњи жестоки противник идеје
Вука Караџића “да народни језик постане књижевни“. 

Док је седиште Матице српске било у Пешти најзаслужнији
за рад друштва и издавачку делатност Летописа је велики
српски добротвор Сава Текелија, први доктор правних наука
међу Србима. У Пешти је 1838. године основао своју
задужбину Текелијанум  „да се у њој школују сиромашни
најбољи српски ђаци и студенти из свих крајева где су живели
Срби“. Сава Текелија задужбини поклања своју приватну
библиотеку пуну вредних књига, да би Матица српска и
Текелијанум постали „средиште културног и научног живота
учених Срба“. Исте године седамдесетседмогодишњи
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добротвор Сава Текелија изабран је за доживотног
председника Матице српске. Он купује Матици штампарију и
финансијски помаже културне подухвате ове установе, да би
јој, непосредно пред смрт, завештао сву своју велику имовину.
Под патронатом Матице српске часопис „Сербска летопис“
мења име у „Летопис Матице српске“, под којим се, као орган
Матице српске, штампа све до дана данашњег. Словенски
народи поданици германских владара угледају се на Србе, па
и они оснивају своје матице: Матицу Чешку 1831, Матицу
Илирску 1842. и Матицу Лужичко-Српску 1847. године.
Сарадња међу матицама знатно помаже буђењу националне
свести поробљених Словена и пружању отпора све снажнијој
германизацији.

После смрти Саве Текелије за председника Матице српске у
времену од 1842. до 1844. године изабран је тадашњи
епископ будимске епархије Платон Атанацковић. У младости
Павле Атанацковић (Платон му је доцније монашко име) био
је професор прве српске препарандијe (учитељска школа),
најпре у Сентандреји, а после њеног пресељења 1815. године
у Сомбор, наставља професорску праксу у свом родном
граду.  
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Оставши удовац, замонашио се у манастиру Крушедолу 1829.
године. Брзо напредујући у црквеној хијерархији, у јесен 1839.
постаје епископ будимски. Када је на Мајској скупштини у
Сремским Карловцима за патријарха српског изабран Јосиф
Рајачић, Платон Атанацковић јавно критикује патријархову
аутократску владавину, што се изродило у непримерену
личну нетрпељивост двојице високих црквених великодостој-
ника. У време револуције, када су бечке власти прогласиле
патријарха Рајачића за издајника, Платон Атанацковић „бива
приморан да се прими управе над цијелом српском црквом
под угарском влашћу“. У мају 1852. године Платон
Атанацковић је устоличен је за владику Бачког са седиштем
у Новом Саду. 

Залагањем владике Атанацковића седиште Матице српске
пресељено је 1864. године из Пеште (где је из године у годину
све мање Срба) у Нови Сад, па Матицом српском по други
пут у времену од 1864. до своје смрти 1867. године
председава Платон Атанацковић. Владика је као српски
добротвор у Сомбору подигао интернат за смештај и
школовање сиромашних ђака учитељске школе, по њему
назван Платонеум, богату личну библиотеку поклонио
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Матици српској, обновио Српску православну велику
гимназију новосадску, разорену бомбардовањем града са
Петроварадинске тврђаве 12. јуна 1849. Године, и помогао у
обнови ратом разорених и оштећених српских цркава по
Војводству.

Док је Бахов режим строгом цензуром гушио слободу штампе
храбри и упорни др Данило Медаковић,  посудивши новац од
Јеврема Обреновића,  брата књаза Милоша, половином XIX
века постаје  најзначајнији  штампач и издавач српски. Крајем
1849. године Медаковић покреће гласило „Напредак“, први
српски лист штампан народним језиком по Вуковом
правопису, који се јавно залаже за „независност и уједињење
српског народа у засебну и самосталну монархију“. Међу
сарадницима листа „Напредак“ истиче се двадесеттро-
годишњи студент права Светозар Милетић, који се у својим
револуционарним панславистичким чланцима злаже „за
право аустријских Словена и других негерманских народа не
само на остварење грађанских слобода и равноправности,
већ и за право на своју државност утемељену на своме језику
и народном имену“.  

Када су реакционарне бечке власти забраниле „Напредак“,
плативши високу кауцију Медаковић у својој штампарији
почиње са издавањем „Српског дневника“ као гласила
прогресивног либерално-демократског дела српског гра-
ђанства. Морамо напоменути да је у то време излазио и лист
„Световид“ као гласило конзервативно-клерикално оријенти-
саних грађана. Војвођански Срби, у недостатку правог
политичког деловања за народ и у народном интересу,
користе ова два гласила за међусобно препуцавање и
поделе. Пренумеранти „Србског дневника“ и „Световида“
били су, нажалост, и династички подељени. Читаоци „Србског
дневника“ били су симпатизери збачене династије Обрено -
вића, док су читаоци „Световида“ подржавали тада владајућу
династију Карађорђевића, због све већег ослањања кнеза
Александра Карађорђевића на аустријске Хабзбурге. Српске
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новине редовно извештавају читаоце о посети младога цара
Франца Јозефа Мађарској, Српској Војводини и Тамишком
Банату, Ердељу и  Банатско-српској војној граници у времену
од 4. јуна до 14. августа 1852. године. Цар најпре, долазећи
из Мађарске у четворопрегу, стиже у Темишвар где борави од
14. до 17. јуна. У одбору за дочек, поред подвојводе грофа
Коронинија, били су представници официрског кора, депутати
грађана и свештеници свих концесија, међу којима и српски
патријарх Јосиф Рајачић. После тога цар обилази Мађарску
да би  паробродом „Алберт“ кренуо низ Дунав ка Војводини.
У првом броју Медаковићевог „Србског дневника“, штампаног
у Новом Саду 21. јуна 1852. Године, читаоци су обавештени
о царевом боравку у Темишвару и најави његовог другог
боравка у Војводству у времену од 14. до 20. јула ради
обиласка Новог Сада, Петроварадина, Сремских Карловаца,
Шајкашке, Земуна, Панчева и Беле Цркве, одакле је,
напустивши Војводство,  наставио  ка Оршави. 
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За време боравка Франца Јозефа у Земуну стиже му „на
подворење Алаксандар Карађорђевић кнез Србије“ са
бројном официрском пратњом и осмогодишњим кнежевићем
Петром, који је том приликом великодушно од цара „подарен
са три сребрна дугмета“. Куриозитета ради, бечке новине
Wiener Zeitung od 20. јула 1852. године обавештавају своје
читаоце да је међу делегацијама грађана била присутна и
„једна депутација Климената у својој народној ношњи која је
пред царем играла своје народне игре“. Ако ми читалац
допусти мало нагађања, претпостављам да су то били
депутати католичких Албанаца који су се 1690. године, у
страху од турске освете, са аустријском војском и српским
живљем, предвођеним патријархом Арсенијем III Чарноје-
вићем, повукли преко Саве у Аустрију населивши сремска
села Хртковце и Никинце. Они су 1852. године  још увек
Клименти, а данас су декларисани као Хрвати. 

Свемоћни руски цар Николај I Романов гушио је силом оружја
револуционарне покрете широм Европе, па су га назвали
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жандармом Европе. Остају забележене његове речи:
„Револуција је на прагу Русије али се кунем Богом, док у мени
буде даха – она неће прекорачити тај праг!“ Руски цар, који је
1849. године помогао Аустрији да угуши Мађарску револуцију,
покушава да обнови Свету Алијансу да би у Европи сузбио
сваки покушај нове револуције. Међутим, европске државе
плаше се руске хегемоније па ту идеју не прихватају, те
Русија, тада највећа европска војна сила, временом остаје
без својих дотадашњих европских пријатеља. Не рачунајући
на подршку ниједне од европских велесила, уздајући се у моћ
руског оружја и несумњиву љубав и дивљење руског народа
због његових дотадашњих ратних победа, руски цар од
турског султана Абдул Меџида I зухтева да Русији призна
право верског и политичког протектората над свим право-
славним хришћанима настањеним у Отоманском царству, под
претњом да ће у супротном окупирати турске вазалне
подунавске кнежевине Молдавију и Влашку. По наговору
Енглеске и Француске, султан одбија захтев руског цара,
након чега руске трупе готово без отпора улазе у обе
подунавске кнежевине, па Турска 4. октобра 1853. године
објављује рат Русији. Руска војска на дунавском ратишту
поразила је Турке под командом српског ренегата Омер-паше
Латаса, а руска флота, под командом адмирала Нахимова,
30. новембра у боју код малоазијске луке Синопе уништила
је турску ратну флоту. 
После ових руских победа на копну и на мору, војвођански
Срби су се понадали да ће уз руску помоћ „коначно стећи
слободу збацити немачки јарам и ујединити се у једној српској
држави у чији ће састав ући и Војводина“. И овога пута су се
српска надања брзо изјаловила. Енглеска и Француска крајем
фебруара 1854. године ултимативно захтевају од Русије да
се повуче из Молдавије и Влашке, па када је Николај I то
одбио, закључују савез са Турском и 27. марта те године
објављују рат Русији. Савезу протв Русије 1855. године
прикључује се и Пијемонт-Сардинија, чији премијер Камило
ди Кавур учешћем у Кримском рату хоће да заслужи
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наклоност великих сила у припреманом рату за ослобођење
Италије од туђинских власти. Проценивши да су им мале
шансе за успешно ратовање против јачих руских снага
утврђених на дунавском фронту, савезници се одлучују за
десант на Крим. У исцрпљујућем Кримском рату на обе
стране учествује око 400.000 људи рачунајући и присуство
руске и савезничке флоте. Губици у људству, инфра-
структури, бродовима и ратној техници били су огромни и
Русија је била на измаку снага. Слутећи да ће се Кримски рат
окончати неповољно за Русију, цар Николај I Романов
,осећајући се лично одговорним, у фебруару 1855. године,
намерно се излажући страшној руској зими, осудио је себе на
смрт. На савет лекара да одустане од самоубилачког
смрзавања поносно му је одговорио: „Ви сте учинили своју
дужност, пустите ме да и ја учиним своју.“ Ускоро, 3. марта
1855. године умро је  Николај I Романов, а наследио га је
либерално одгојени син Алексдандар II Романов (1855–1881),
коме оставља мучан задатак да оконча несретни Кримски рат.  
Хабзбуршка монархија споразумева се са Турском царевином
да у случају побуне и нереда међу балканским хришћанима
„окупира Грчку, Црну Гору и северну Албанију, а подунавске
кнежевине Влашку и Молдавију тек после одласка руских
трупа“. Неблагодарни цар Фрања Јосиф I заборавља на руску
помоћ у гушењу мађарске буне 1849. године и очувању
целовитости царевине Аустрије. У лето 1854. године бечка
влада царским декретом у свим институцијама Троједне
краљевине (Хрватске, Славоније и Далмације) и Војводства
Српског и Тамишког Баната уводи немачки као службени
језик, а истовремено прелази на страну руских непријатеља,
угрожавајући руску позадину на трансилванској и галицијској
граници, а у августу исте године аустријске трупе упадају у
Молдавију и Влашку,  присиливши Русе да напусте мале
дунавске кнежевине. После тога аустријски фелдмаршал
Радецки први јавно изражава до тада скривану амбицију
Хабзбуршке монархије за поседовањем Босне и Херцеговине
правдајући то „потребом осигурања залеђа Далмације“. 
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Посредством Аустрије, Париским миром, закљученим 30.
марта 1856. године, окончан је четворогодишњи исцрпљујући
Кримски рат. По одредбама Париског мировног уговора, Крим
са Севастопољем задржава Русија. Црно море је неутрали-
зовано, а мореузи Босфор и Дарданели су затворени за све
ратне бродове, без обзира под чијом заставом плове. Руско
покровитељство над подунавским кнежевинама Влашком,
Молдавијом и Србијом заменила је колективна гаранција
великих сила. Русија је принуђена да јужну Бесарабију
препусти Молдавији, која као и Влашка поново постаје вазал
Турске. То ново вазалство није дуго трајало. Влашка и
Молдавија су се 1859. године ујединиле у краљевину
Румунију, коју ослабљена Турска под притиском Русије
признаје као суверену државу. 
Од свих учесника у Кримском рату, Хабзбуршка монархија као
пасивни непријатељ најбоље је прошла – готово без икаквих
губитака у људству и ратној техници. У време Баховог
апсолутизма Аустрија се економски опоравља. Њене
позиције на Балкану, као и углед и утицај међу немачким
државама знатно су се поправили, док је престиж и утицај
Русије сведен на најнижу меру.  
Године 1854. аустријски цар Фрања Јосиф I жени се
баварском принцезом Елизабетом, што је обележено
пригодно искованим гулденом у бечкој државној ковници са
ликом младог брачног пара. 
Три године касније окончана је изградња јужне железничке
пруге од Беча преко Граца, Цеља и Љубљане до Трста, па је
за ту прилику искован раритетни сребрни дупли талир са
годином ковања 1857.   
Међутим, ни радост бечке владе није била дугог века.
Француски цар Наполеон III и председник владе Пијемонта-
Сардиније Камило ди Кавур закључују тајни споразум о
савезу против Хабзбуршке монархије, по коме се Француска
обавезује да помогне Италијанима под условом да их
Аустрија прва нападне. Мудри Кавур је војним маневрима
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испровоцирао Аустријанце, који су, не знајући за тајни
споразум, 29. априла 1859. године објавили рат Пијемонту,
коме Француска одмах прскаче у помоћ. 
У биткама код Монтебела 20. маја и Солферина 24. јуна
француско-пијемонтска војска под командом цара Наполеона
III поразила је Аустријанце под командом цара Фрање Јосифа
I, па Аустрија склапањем примирја у Вилафранци дана 11.
јула 1859. године у свом поседу задржава Венецију, али је
била принуђена да уступи француском цару готово читаву
Ломбардију, коју цар одмах даје Пијемонту-Сардинији у
замену за обећане му Ницу и Савоју. Од тада царевина
Аустрија остаје без икаквог утицаја на догађаје који следе на
Апенинском полуострву.
Већ наредне, 1860. Године, после народног устанка против
аустријске власти, Пијемонту-Сардинији се прикључују
Парма, Модена и Тоскана чији главно место Фиренца постаје
први главни град Италије. У исто време италијански
револуционар Ђузепе Гарибалди диже устанак у Напуљској
краљевини, која се збацивши са власти омрзнуту туђу
династију Бурбона прикључује Пијемонту. Проглашењем
краљевине Италије 1861. године Виктор Емануел II,
дотадашњи краљ Пијемонта и Сардиније, постаће први
владар уједињене Италије. Војска краљевине Италије
коначно 1870. године осваја и Рим, прогласивши га 1871.
годинне за глави град Италије.
После Кримског рата српски кнез Александар Карађорђевић,
уместо дотадашњег везивања за Русију, све се више ослања
на суседну Аустрију.
Томе се супротставља председник државног савета Стеван
Стевановић Тенка, који кује заверу са циљем да се изврши
атентат на кнеза и да се на власт у Србији врати свргнута
династија Обреновића. Ни откривање завере и осуда
завереника 1857. године нису спасли режим Александра
Карађорђевића. Против њега се удружују тада два најјача
српска државника Тома Вучић и Илија Гарашанин. На
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Светоандрејској скупштини,  одржаној 11. децембра 1858.
Године, кнез је присиљен да абдицира и пређе у Аустрију, па
је Србијом по други пут завладао кнез Милош  Обреновић. 

Бахова апсолутистичка влада у Бечу прогони и хапси
русофиле и заговорнике панславизма широм Хабзбуршке
монархије па „Јужним Словенима забрањује да стидирају у
Прагу и у њему се напајају опасним свесловенским идејама“.
Жртве прогона били су и бројни виђенији војвођански Срби
који се отворено противе централизму, гушењу грађанских
слобода и насилној германизацији. 
У Мађарској је стање узаврело као у време пред мађарску
буну 1848. године. Нови лидери мађарске опозиције Ференц
Дејак и Јожеф Етвен од октобра 1859. године организују
масовне демонстрације против бечке владе, а Лајош Кошут
у емиграцији организује Мађарски национални директоријум.

510 Ђорђе Јамушаков

Књаз  Милош  Обреновић.



Више у страху од Мађара него од захтева других
негерманских поданика, Беч 20. октобра 1860. године
Октобарском дипломом укида апсолутизам па Аустрија
поново постаје уставна монархија. Цар Фрања Јосиф I, који
би најрадије задржао дотадашње централистичко уређење
Аустрије, принуђен је да бира између федералистичког и
дуалистичког уређење земље. 
Војвођански Срби примећују да је у титулацији Фрање Јосифа
I у преамбули новог устава изостављена „титула великог
војводе Српске Војводине и Тамишког Баната“  те да сходно
томе ни у тексту устава нема ни помена о њиховом
војводству, што нипошто на добро не слути. Тако је и било.
На тајном састанку аустријских и угарских чланова
проширеног царског већа у дворцу Шенбрун, пре доношења
устава (Октобарске дипломе), тачније 26. августа, донета је
одлука о укидању Српске Војводине и Тамишког Баната и та
круновина се прикључује земљама круне Сент Иштвана.
Истини за вољу, тек царским решењем од 27. децембра исте
године обзнањено је укидање Српске Војводине и Тамишког
Баната и њихово спајање са Угарском, са изузетком илочког
и румског среза у северном Срему, који су поклоњени
Троједној краљевини.
За војвођанске Србе укидање војводства било је шокантно
као гром из ведра неба. Своје негодовање због укидања
Српске Војводине и Тамишког Баната први је изразио
новосадски адвокат Светозар Милетић, један од предводника
покрета војвођанских Срба, у чланку објављеном у
Медаковићевом „Србском дневнику“, уочи православног
Божића, под насловом „На Туцин-дан 1860. године“. Милетић
поводом укидања војводства каже да је „Војводство умрло,
али да такво какво је било ником није требало“, залажући се
за сасвим другачији приступ остварењу српских националних
интереса. Уместо узалудног очекивања да им бечка влада и
цар Фрања Јосиф I коначно потврде „њихова права и
привилегије“ он се залаже за други прагматичнији приступ –
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„да се до остварења Српске Војводине дође кроз сарадњу и
договор са Мађарима“. Милетићеве ставове прихвата млада
либерално оријентисана српска интелигенција, која Милетића
20. марта 1861. године бира за градоначелника Новог Сада.
Млади патриота Светозар Милетић, као градоначелник тада
највећег српског града, са својим блиским сарадницима
Јованом Јовановићем Змајем, Јашом Игњатовићем и
Александром Сандићем, одмах по ступању на дужност
српски језик проглашава званичним, оснива Српско народно
позориште, укида немачку реалну гимназију и свечано
обележава стоту годишњицу рођења српског добротвора
Саве Текелије, због чега га мађарска влада 28. јануара 1862.
године суспендује и на место градоначелника именије влади
лојалног Павла Мачванског.  
Српски народ захтева од цара Фрање Јосифа I да допусти
одржавање сабора на коме би – на основу привилегија које
им је 1690. године доделио цар Леополд I, а које су
потврђивали његови наследници, и стечених заслуга за
царски дом – одлучивали о својој судбини. После
двомесечног колебања цар Фрања Јосиф I дана 5. марта
1851. године тешка срца издаје дозволу војвођанским Србима
да у Сремским Карловцима одрже сабор расправно-
политичког а не црквено-школског карактера, допустивши да
право учешћа ма сабору имају само Срби са подручја бившег
војводства искључујући тако представнике Срба из других
крајева Угарске, Војне крајине и Троједне краљевине. Док су
се војвођански Срби обрадовали царевој дозволи за
сазивање политичког сабора, сматрајући то признањем Срба
као конститутивног народа царевине, Мађари су ту вест
примили са зебњом, сматрајући да бечки двор опет поступа
у скалду са римским начелом divide et impera, које се одувек
па и дан данас успешно примењује на овим нашим
просторима. Помажући слабије Србе, бечка влада је уистину
хтела да ублажи максималистичке захтеве Мађара да поново
завладају свим земљама које су некад припадале круни Sent-
Ištvana. Када је и Мађарска дворска канцеларије одобрила
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одржавање српског сабора у Сремским Карловцима нови
лидер војвођанских Срба Светозар Милетић искрено се
понадао „да ће Мађари као прави пријатељи уставне слободе
прихватити српске захтеве у свом парламенту“. Стари
патријарх Рајачић толико пута од бечких власти „жедан
превожен преко воде“ био је крајње скептичан. Не очекујући
од сабора ништа битно сматра сабор за „позоришну
претставу у којој ће глумци да се надају добру, а гледаоци да
се плаше од зла“. 

На Благовести, 2 априла 1861. Године, у Сремским
Карловцима је, у складу са народним жељама, одржан
историјски Благовештенски сабор. Изборне одредбе сачинио
је бачкопаланчанин др Ђорђе Стојаковић, тада дворски
саветник при угарској канцеларију у Бечу, а одобрио их је цар
Фрања Јосиф I. Према њима, сабор чине патријарх и три
епископа, те 75 посланика од чега српско свештенство бира
25, а грађани 50 посланика. Сви пунолетни Срби имали су
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активно и пасивно бирачко право. И поред тог демократског
принципа Благовештенски сабор је сачувао клерикално-
конзервативни  карактер.
Важно је напоменути да пре одржавања сабора војвођански
Срби нису имали јединствен национално-политички програм,
већ су били подељени на три струје, што се уочава у току
рада сабора и код формулисања саборских закључака.

Прву, конзервативно-клерикалну струју окупљену око листа
„Србобран“ предводе српски патријарх Јосиф Рајачић и
дворски саветник др Ђорђе Стојаковић, који и даље верују у
остварење идеје Српске Вoјводине уз помоћ бечке владе и
цара Фрање Јосифа I.

Другу, либерално-демократску струју, окупљену око гласила
„Српски дневник“, предводе Светозар Милетић и Јован
Ђорђевић, који решење српског питања виде у сарадњи са
Мађарима у оквиру Угарске. Идеју о „измирењу Мађара и
војвођанских Срба како би заједнички наступили против
централистичке аустријске власти“ подржава и српски кнез
Михајло Обреновић, о чему Србе пречане током
Благовештенског сабора обавештава кнежев емисар млади
српски дипломата Јован Ристић.   

Трећу, русофилску и обреновићевску струју, окупљену око
листа „Напредак“, предводе Ђорђе Стратимировић, вожд
српски у време Српске Војводине 1848–1849. године, и
угледни војвођански адвокат, писац и политичар Јован
Суботић. Својом јужнословенском федералистичком опцијом
они предлажу да се, уз сагласност Беча, уједине Српска
Војводина и Троједна Краљевина (Хрватска, Славонија и
Далмација), па да тако сложне после уједињења преговарају
са Мађарима.

Осамнаестодневним трајањем Благовештенског сабора
председава стари патријарх Јосиф Рајачић, чија конзерва-
тивно-радикална струја води главну реч и током трајања
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сабора и у формуилисању извештаја који се после сабора
подноси цару Фрањи Јосифу I. Лукаво подстицани од
аустријског министра Шмерлинга, војвођански Срби захтевају
посебну територију која би обухватала цео Срем претежно
насељен Србима, те Банат, Бачку и војну границу. Српска
Војводина требало је да има свој грб, заставу, у њој би
службени језик био српски, а на челу би јој стајао војвода.
Сабор уврх тога захтева политичку, правосудну и управну
аутономију. 

Не заборавимо да би у тој замишљеној Српској Војводини
Срби били у мањини, док би већину становника војводства
чинили: Немци, Мађари, Словаци, Буњевци, Шокци, Румуни.
Јевреји и друго несрпско становништво, o чијим тежњама за
националном афирмацијом војвођански Срби на сабору нису
водили рачуна, што у времену које долази резултира
њиховим опонирањем саборским захтевима. Супротно
захтевима војвођанских Срба, и мађарски политичари и
мађарско племство свој останак у Хабзбуршкој монархији
условљавају очувањем на окупу свих  историјских покрајина
у земаља круне Sent-Ištvanа. Ни самом Бечу нису по вољи
захтеви војвођанских Срба јер „страхују од идеје оснивања
једне велике српске државе“. Дана 21. фебруару 1866. године
у Пешти излази из штампе први лист „Застава“, политичко
гласило војвођанских Срба и Срба из Троједне Краљевине,
чији је покретач и први уредник био Светозар Милетић, лидер
народног покрета војвођаских Срба. Када је почетком јуна
1867. године лист „Застава“ пренет у Нови Сад, његови
сарадници постају тадашња интелектуална и политичка
елита Срба: песници Змај Јован Јовановић и Лаза Костић, и
политички радници: Михајло Полит-Десанчић, Владан
Јовановић, Илија Вучетић и др. Тек од тада „Застава“ се
залаже за равноправност свих народа на подручју
Хабзбуршке монархије и национално ослобођење и
уједињење Срба настањених у Отоманском царству и
Аустријској царевини.        
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У борби за превласт међу немачким државама која се води
између краљевине Пруске и других протестантских државица
у савезу са краљевином Италијом, са једне стране, и
Аустријске царевине и њених јужнонемачких католичких
савезника, са друге стране, у лето 1866. године млади
аустријски цар Фрања Јосиф I  није имао среће. Дана 3. јула
у боју код Кенигреца пруска коалициона војска под врховном
командом краља Вилхема I поразила је далеко бројнију војску
аустријске коалиције, па је Фрања Јосиф I био принуђен да
замоли примирје. Пруска је избацила Аустрију из немачког
савеза и преузела водећу улогу у њему, а краљевина Италија
осваја до тада хабзбуршку Венецију. 

Крајем августа 1866. године у Новом Саду је одржана
оснивачка скупштина Уједињене омладине српске. Поред
претресања књижевних и просветних питања, за шта је
прибављена сагласност државних власти,  Уједињена
омладина српска, под снажном демократском паролом „Све
с народом и за народ“, залаже се „за јачање националне
свести и утврђивање братске заједнице свих Срба без обзира
на постојеће државне границе и њихову социјалну
припадност“. Због тог патриотског опредељења Уједињеној
омладини српској приступају Милетићеви претставници
младе српске буржоазије, а лист „Застава“ постаје гласило и
Уједињене омладине српске.                                   

Аустријска криза и могући распад Хабзбуршке монархије
подстичу српскога кнеза Михаила Обреновића и Илију
Гарашанина да у рану јесен 1866. године отпочну преговоре
са челником Хрватске народне странке Јосипом
Штросмајером и Србима вишим официрима у Војној крајини
о заједничком освајању Босне и Херцеговине, као првој фази
стварања независне југословенске државе. Али, великим
европским силама није било у интересу оно за чим су тежили
мали балкански народи, више им је  било стало до
одржавања у животу болесника са Босфора (Отоманске
Турске), који се код европских влада све више задужује, те ће
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га у деценијама које долазе моћи да уцењују и држе под
контролом. У Бечу и Пешти не гледају са симпатријама на
јачање српске војске и дипломатске припреме за рушење
Турске. Председник угарске владе гроф Андраши убеђује
кнеза Михајла Обреновића да окрене леђа Русији, приступи
савезу са Аустроугарском и одустане од рата са Турцима, јер
ће му, како је рекао, ускоро „Турци без борбе препустити
Босну и Херцеговину“.

Војнички порази и територијални губици принудили су цара
Фрању Јосифа I да, под притиском мађарског племства, до
тада јединствену централистички уређену царевину Аустрију
1867. Године, доношењем конститутивне Нагодбе, трансфор-
мише у двојну монархију Аустро-Угарску. Аустрија и Угарска
имају свака свој устав, своју скупштину и владу, а заједнички
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су им: владар (Фрања Јосиф I, који је и аустријски цар и
угарски краљ), оружане снаге, спољни послови, царински
систем и финансије. У саставу Аустрије остају немачке и
чешке покрајине, те Словенија, Истра са Трстом и Далмација.
У саставу Угарске, поред Мађарске, су: Ердељ, Хрватска и
Славонија са Сремом. Овом поделом најгоре су прошли
словенски поданици цара и краља Фрање Јосипа I, „којима
су у аустријском делу двојне монархије господарили Немци,
а у угарском делу Мађари“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Прагматичнији хрватски политичари брзо прихватају нову
реалност насталу Аустро-Угарском нагодбом, по којој је
Троједна Краљевина предата у надлежност Угарске, са којом
им се ваљало споразумевати. Годину дана касније донет је
правни акт познат под називом Хрватско-Угарска нагодба
чијим се уводним одредбама утврђује да је „Краљевина
Угарска сједињена са Ердељем и краљевинама Далмацијом,
Хрватском и Славонијом у заједничку крунидбену заједницу“.
Државни послови Хрватске деле се на три категорије:
аутономне, заједничке са Угарском и заједничке са свим
земљама царевине Аустрије. Троједној Краљевини даје се
унутрашња аутономија у управи, школству и правосуђу, а
хрватски језик се уводи као службени језик на читавом њеном
подручју. Заступницима Хрвата у заједничком Угарском
сабору даје се могућност да се поред мађарског могу служити
и хрватским језиком. Поједине одредбе Хрватско-Угарске
нагодбе све до престанка њеног важења 29. октобра 1918.
године због своје контрадикције различито су тумачене.
Премда изричито у Нагодби пише да су „краљевине
Хрватска, Славонија и Далмација сачињавају и у
политичком погледу засебну нацију“ у другим  одредбама
Нагодбе каже се да „држављанство спада у заједничке
послове, што се има разумети да у Угарској и Троједној
Краљевини грађани имају само угарско држављанство“.

За разлику од Хрвата, војвођански Срби су много горе
прошли. Убрзо после доношења Аустро-Угарске нагодбе
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1867. године постаће јасно да ни Мађари, остваривши своје
националне циљеве у двојној монархији, нису спремни да
удовоље жељама Срба за формирањем Српске Војводине у
склопу Угарске, „сматрајући да би само име Српске
Војводине било напад на територијални интегритет
Угарске “ .

У наредним деценијама Светозар Милетић, смели и
енергични вођа српског народа, прогоњен је и затваран од
пештанске владе. После атентата на српског кнеза Михајла
Обреновића 29. маја 1868. на Кошутњаку, да се не би открило
ко су инспиратори и налогодавци овог гнусног чина,
атентатори три брата Радовановићи су по кратком поступку
шест сати после атентата осуђени на смрт и стрељани. Због
Милетићеве јавне критике апсолутистичке владавине
Михаила Обреновића, по пријави из Београда, пештанска
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влада га хапси и држи га у затвору у Вацу, одакле га годину
дана касније ослобађа оптужби и пушта на слободу. После
изласка из тамнице Милетића као борца за слободу и
уједињење славе не само у Војводини већ по целом Српству. 

Када је 1875. године избио босанско-херцеговачки устанак
српско јавно мњење захтева да се Турској објави рат и
оружјем помогне ослобођење Срба који су још увек под
турском влашћу. Млади кнез Милан Обреновић,  страхујући
од реакције европских великих сила, не помаже устаницима
ни директно ни индиректно. Штавише, у страху од супарничке
династије Карађорђевића, издејствовао је да устаничке
старешине на Јамничкој скупштини донесу одлуку да се један
од вођа устанка Петар Мркоњић (српски принц Петар
Карађорђевић) протера из Босне и Херцеговине. Светозар
Милетић пружа босанско-херцеговасчким устаницима
политичку и материјалну подршку те га због тога у лето 1876.
године пештанска влада хапси, оптужује за велеиздају и
осуђује на пет године тешке робије. За време Милетићевог
тамновања поремећено је дотадашње јединство његове
Српске народне слободоумне странке, почиње убрзано
смањење броја чланова и симпатизера. Када је крајем 1879.
године помилован и ослобођен, Милетић је био болестан и
психички сломљен човек, те се повлачи из јавног живота и
сели код сина Славка лекара у Вршцу, где умире  4. фебруара
1901. године. Његови земни остаци почивају на Успенском
гробљу у Ново Саду. Великом народном трибуну, посланику
и у два наврата градоначелнику Новог Сада захвални
војвођански Срби на централном градском тргу у Новом Саду
1939. године подигли су пет метара висок бронзани споменик,
рад академског вајара Ивана Мештровића. Српски народ му
је још за живота посветио једну  заветну песму, која се некада
крадом певала. Са том песмом завршавам хронолошки
приказ најзначајнијих личности и догађаја у Српској
Војводини и Тамишком Банату.
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Слава, слава, слава Србину

Слава, слава, слава Србину

Оро кличе са висине

Глас се чује из дубине

Ни бриге те сиви тићу

Ми смо с тобом  Светозаре Милетићу

Кад извесни шалај  куцне час

Зови само ево нас.

Слава, слава, слава Србину

Дуго  бесмо ми робови

А сада смо слободни

Ни бриге те сиви тићу

Ми смо с тобом  Светозаре Милетићу

Кад извесни шалај  куцне час 

Зови само ево нас.

Слава, слава, слава Србину

Светозаре српски сине 

Ти си дика свију нас

Ни бриге те сиви тићу

Ми смо с тобом  Светозаре Милетићу

Кад извесни шалај  куцне час

Зови само ево нас.
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Снежана Илић, Нови Сад
О  ЖИВОТУ И РАДУ АНИЦЕ САВИЋ-РЕБАЦ

Сажетак: Аница Савић-Ребац је била ћерка Милана Савића,
дугогодишњег председника Матице српске. Расла је окружена
тадашњом новосадском културном елитом. Дружила се са
најумнијим људима свога доба. Била је изузетно широко
образована. Говорила је велики број живих, а била и сјајан
познавалац класичних језика, латинског и грчког. Била је
изузетан преводилац и један од најбољих хелениста свога
доба. Дала је изузетан допринос како као научник тако и као
преводилац. Енергично се борила за побољшање положаја
жена. Била је супруга Хасана Ребца, једног од најзначајнијих
културних радника међу југословенски опредељеним мусли-
манима, у првој половини 20. века. Савременици су је
сматрали несвакидашњом женом и често је нису разумели.
То је био један од разлога трагичног завршетка њеног живота.

Кључне речи: Нови Сад, Војводина, Србија, Краљевина
Југославија, жене, култура, просвета, наука.

Аница Савић-Ребац је дала изузетан допринос како као
научник тако и као преводилац. Енергично се борила за
побољшање положаја жена.
Аница Савић била је једина ћерка Милана Савића, дуго-
годишњег председника Матице српске у Новом Саду, и
Јулијане Савић, рођене Давидовац, која је била пореклом
Гркиња.1 Милан и Јулијана Савић су били пореклом из
богатих новосадских породица. 
Аница Савић је рођена у Новом Саду 4. октобра 1892. године.
Била је изузетно интелигентна и талентована. Међу 

1 Љиљана Вулетић, Живот Анице Савић -Ребац, Београд, 2002, 19.



новосадском културном елитом сматрана је генијалним
дететом.2 Расла је у топлој породичној атмосфери. У Новом
Саду је завршила основну школу, средњошколски течај у
Српској православној девојачкој школи и Српску православну
велику гимназију. Школу је најчешће завршавала са врло
добрим успехом. 

Била је окружена тадашњом новосадском друштвеном и
културном елитом, међу којима су били: Јован Јовановић

2 Слободанка Аст, Живот и смрт Анице Савић-Ребац, у: Време бр. 600, 4. Јул 2002,
https://www.vreme.com/cms/view.php?id=317316
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Змај, Симо Матавуљ, Урош Предић, Лаза Костић и други
познати интелектуалци тога времена.

Аница Савић је говорила енглески, немачки, француски и
италијански. Била је изузетан познавалац класичних језика,
латинског и грчког. Свој први превод – Бајронов драмски спев
„Манфред“ – објавила је у својој тринаестој години, у листу
„Бранково коло“, у августу 1905. године. Рано је почела да
пише песме. Прве песме је објавила четрнаестој години,
такође у „Бранковом колу“. Први есеј објавила је у својој
седамнаестој години. Милан Кашанин је о Аници Савић
надахнуто говорио: „...цео Нови Сад је говорио о њеном дару
и њеној интелигенцији, о томе да чита на немачком, на
енглеском, на француском, на латинском, грчком и да од
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своје четрнаесте године пише песме које јој објављују
књижевни часописи.“3

Породица се 1910. године сели у Беч због Аничиног шко-
ловања. Аница у Бечу уписује класичну филологију на
Филозофском факултету. На универзитету у Бечу сарађује са
великим бројем интелектуалаца, међу којима су најзначајнији:
Томас Ман, Ребека Вест, Лудвиг Редермахер и Ханс Лајзе-
ганг. Класичне науке је апсолвирала почетком 1914. године.
Породица се почетком 1914. године, пред избијање Првог
светског рата, враћа у Нови Сад. Ратне године су приморале
Аницу Савић да направи паузу у школовању. Даље школо-
вање наставља на Београдском универзитету, где је ди-
пломирала 1920. године. Докторске студије на истом
универзитету завршила је 1932. године, са темом „Проблеми
предплатонске еротологије“. Њена докторска дисертација је
објављена 1933. године у Скопљу под насловом „Предпла-
тонска еротологија“.
Желела је да ради на универзитету. Због тога што је у том
времену постојао велики отпор у универзитетским круговима
према универзитетској каријери жене, Аница Савић је била
принуђена да се запосли као професорка у новосадској
гимназији.
Аница Савић се дружила са тадашњом културном и научном
елитом, међу којима се истицао књижевник Милош Црњански.
Постоје мишљења да је Црњански био заљубљен у њу али му
она то никада није узвратила. Највећа љубав Анице Савић и
њен деценијски животни сапутник био је познати херцеговачки
политичар и културни радник Хасан Ребац.
Хасан Ребац је био један од најзначајнијих културних радника
у Мостару и Херцеговини у првој половини 20. века, поготово
када је реч о Србима муслиманске вере. Основну школу и
верску гимназију завршио је у родном Мостару. Филозофски 

3 С. Аст, «Живот и смрт Анице Савић Ребац“, у: „Време“, бр. 600, 4. Јул 2002,
https://www.vreme.com/cms/view.php?id=317316
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факултет уписао је у Београду школске 1911/12. године. Од
младости се искрено борио за јединство Срба, Хрвата и
муслимана. Борио се у српској војсци у Балканским ратовима
и Првом светском рату. Завршио је орјенталне језике на
Сорбони. Као члан Демократске странке залагао се за
остварење идеје интегралног југословенства. Био је челни
човек београдског огранка друштва „Гајрет“ „Осман Ђикић“.4

Он је заправо и иницирао оснивање тог огранка муслиман-
ског друштва „Гајрет“ 1920. године. Израдио је и правила
друштва 1923. године.5

4 Ibrahim Kemura, Uloga „Gajreta“ u društvenom životu Muslimana Bosne i Hercegovine
(1903 – 1941), Sarajevo, 1986, 160–161.
5 Исто, 160.
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Инсистирао је на побољшању образовања муслиманске деце.
Сматрао је да држава треба да даје стипендије за школовање
сиромашне муслиманске деце, али не и деце из богатих
беговских породица. Имао је значајну улогу у оснивању медресе
Краља Александра у Скопљу, која је одиграла значајну улогу у
образовању муслиманске деце у Југославији. Активно је радио
у овом друштву до избијања Другог светског рата.

Аница Савић и Хасан Ребац венчали су се у пролеће 1921.
године у Новом Саду.6 После венчања млади пар се сели у
6 Љ. Вулетић, Живот Анице Савић-Ребац, Београд, 2002, 57.
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Београд. Др Аница Савић-Ребац је у свом времену била
веома необична жена, и због тога често несхваћена у средини
у којој је живела. У својим опредељењима је имала пуну
подршку својих родитеља. Они су је безрезервно подржавали
и када је била у питању њена удаја за Хасана Ребца. Иако је
у то време прокламовано национално јединство Срба, Хрвата
и Словенаца, што је подразумевало и потпуну верску толе-
ранцију, њихова љубав је наилазила на велико нера-
зумевање. Аница Савић-Ребац је често истицала да су јој
многи говорили да мора да бира између оданости право-
слављу и супругу Хасану, између чега она није никада могла
да бира. Због тога је наилазила на стално неразумевање, па
чак, и подсмехе. Предмет великог неразумевања било је и
њено презиме Савић-Ребац, на шта је она одговарала да је
само тако она потпуна, као ћерка Милана Савића и супруга
Хасана Ребца.
Аница Савић-Ребац је, до 1925. године, живела на релацији
између Новог Сада и Београда. Сарађивала је у часописима
Књижевни југ и Српски књижевни гласник. Приликом
оснивања ПЕН центра у Београду 1926. године била је једна
од првих кандидата за чланство у овој међународној
организацији.  
У свом времену, била је можда најзначајнији хелениста у
Краљевини Југославији. Била је изузетно цењен професор у
гимназијама у Новом Саду, Београду, Скопљу и Сарајеву.
Енергично се борила за права жена, због чега су је многи
савременици сматрали и феминисткињом. У својој борби за
права жена имала је потпуну подршку супруга. Пружала је
велику подршку и борби за побољшање положаја факул-
тетски образованих жена. Са групом интелектуалки основала
је 1927. године у Београду југословенски огранак Интер-
националне организације универзитетски образованих жена.
У том раду јој је свесрдно помагала позната научница Ксенија
Атанасијевић.
У борби за права жена, као и у свему другом, Аница Савић-
Ребац је имала велику подршку свог супруга. И сам Хасан
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Ребац се придружио својој супрузи у борби за права жена,
која је сматрао демократским правима које мора да поштује
савремено друштво. 
Аница Савић-Ребац и Хасан Ребац су били једно другом
велика подршка у сваком погледу. Живели су у великој љу-
бави и складном браку. Њихова срећа ипак није била потпуна
јер нису имали деце. 
Хасан Ребац је по увођењу Шестојануарске диктатуре постао
њен противник. Због тога је био у немилости тадашње власти.
Због тога су се Аница и Хасам Ребац често селили. Живели
су у Београду, Новом Саду, Скопљу и Сарајеву. Највише
времена су провели у Скопљу, где су живели у периоду од
1930. до избијања Другог светског рата. Др Аница Савић-
Ребац је била председница скопског Удружења универ-
зитетски образованих жена. У годинама пред избијање Другог
светског рата започиње активност у Антифашистичком
фронту жена (АФЖ).7 У чувеној путописној књизи о Југо-
славији „Црно јагње сиви соко“ Ребека Вест пише и о Хасану
и Аници Ребац, који се крију под именима Милица и Мехмед.8
Ребека Вест и Аница Савић-Ребац су биле пријатељице. Она
и њен супруг су били гости код Анице и Хасана током њиховог
боравка у Краљевини Југославији.
По избијању Другог светског рата Аница и Хасан Ребац су
избегли из Скопља у Врњачку Бању а затим у Београд.9 Она
проводи рат у Београду борећи се са изузетно тешком
материјалном ситуацијом, а њен супруг Хасан Ребац, иако је
био већ у зрелим годинама, пружио је подршку Народно-
ослободилачкој борби. Прикључио се Партизанима са пуш-
ком у руци.
По завршетку рата неколико година су живели у Сарајеву, где
је Хасан Ребац обављао дужност секретара муслиманског
друштва „Препород“ до укидања друштва 1948. године. Аница

7 Аница Савић-Ребац, http://knjizenstvo.etf.bg.ac.rs/sr-lat/authors/anica-savic-rebac
8 Исто.
9 Исто.
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Савић-Ребац је изабрана за ванредног професора Фило-
зофском факултету у Београду 1946. године. Када је иза-
брана за професора била је једина жена професор на
Филозофском факултету у Београду. На овом факултету је
предавала до преране смрти 1953. године.
Хасан и Аница Ребац нису имали довољно разумевања за
свој научни и публицистички рад ни у социјалистичкој Југо-
славији. Хасан Ребац је интензивно сарађивао са др Петром
Слијепчевићем, који је од 1944. године био професор не-
мачког језика и књижевности на Универзитету у Београду.
Хасан Ребац је умро 4. августа 1953. године у Београду,10 од
срчаног удара.
Најзначајнија његова дела су: „Почетак еманциповања
Српкиње муслиманске вере“, „Наши грађани муслиманске
вере“, „Срби муслиманске вере у Босни и Херцеговини –
политичка прошлост“, „Отворено писмо Фехиму ефендији
Спахи, господину на преузвишеној реис-ул-улеминој столици“
и многе културолошке расправе, које су углавном биле
посвећене култури и животу муслимана у Босни и
Херцеговини.
Аница Савић-Ребац је живела непуну годину дана после
смрти вољеног супруга. Није имала разумевања за свој
научни рад, а сада и без подршке свог супруга и скрхана
болом због његове преране смрти трагично је завршила свој
живот у Београду 7. октобра 1953. године,11 тако што је
извршила самоубиство.
Др Аница Савић-Ребац је писала о: Јовану Дучићу, Алекси
Шантићу, Светозару Ћоровићу Милутину Бијићу, Томасу Ману
и Милици Стојадиновић Српкињи. Најзначајније сфере њеног
научног рада били су филозофија, са нагласком на античкој
филозофији, и преводилаштво. Као њена најзначајнија дела
могу се истаћи: „Проблеми предплатонске еротологије“,
10 Аница Савић-Ребац, http://knjizenstvo.etf.bg.ac.rs/sr-lat/authors/anica-savic-rebac
11 Аница Савић-Ребац, http://knjizenstvo.etf.bg.ac.rs/sr-lat/authors/anica-savic-rebac
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„Античка демократија и социјални проблеми“, „Проблеми
античке естетике“, превод Лукрецијевог дела „О природи и
ствари“, „О народној песми Цар Душан и Крститељ Јован“,
„Позадина Платонове есеистике“, „Око препева Гетеовог
Фауста“, „Платонска и хришћанска љубав“, „Античка есте-
тика и наука о књижевности“, „Хеленски видици“, „Његош,
кабала и Филон“, „Неколико речи о проблему класичног“, „Lu-
cretiana“, збиркa песама „Вечери на мору“ и др. Много је
преводила са српског на енглески, немачки, француски и
италијански. Највише је преводила дела Петра Петровића
Његоша. Превела је на енглески и немачки Његошеву „Луча
микрокозма“. Са немачког је преводила дела Томаса Мана
„Смрт у Венецији“ и „Тристан“.

Хасан Ребац и Аница Савић-Ребац су сахрањени у Београду,
на Новом гробљу. На њиховој надгробној плочи пише: „Др
Аница Савић-Ребац, Хасан Ребац и нико више“.
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Иван В. Лалић је изузетно ценио књижевни и научни рад
Анице Савић-Ребац. Тврдио је да се ова књижевност „не
може лишити ни једног дела а да тиме не буде бесмислено
осиромашена“.12 Мила Стојнић сматра да су песме Анице
Савић-Ребац „...јединствена појава у српској поезији: Та
поезија је весник наше модерне и ваљало би јој коначно дати
достојно место у развитку наше поезије у целини.“13 Јован
Дучић је изузетно ценио научни и књижевни рад Анице
Савић-Ребац. Тврдио је да ће њено научно и књижевно дело
критика занемарити јер, како је говорио: „Не знам ко би умео
да о томе каже праву реч.“14

Др Аница Савић-Ребац је била једна од најобразованијих
новосађанки почетком двадесетог века. Дала је велики
допринос подједнако и као научник и као преводилац.
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Јован Јерков, Нови Сад

СРПСКА  КОЛА  И  ПОСКОЧИЦЕ  У  ВОЈВОДИНИ

I  КОЛО

Коло је најчешћи облик народне игре. Било је уобичајено
играње на отвореном простору, а како је игра била
друштвеног карактера у њој је учествовало више људи. Број
играча није био ограничен. У току игре коло је могло да
повремено прелази и у соло игру или игру у паровима. Та
појава била је доста распрострањена у панонским крајевима,
изложеним  средњоeвропским утицајима (кадрил, ланс, валс,
менует, полка), па је у таквим околностима народ осмислио
небројене игре у паровима или тројкама.
Најзначајнији број војвођанских игара одвијао се у оралном
сазвучју (игра уз певање), а доцније се песми и игри
прикључују инструменти као што су фрула, гајде, хегеде,
тамбура, али и инструментални састав.
Играчки фолклор у задњих шездесетак година преселио се
скоро искључиво на позорницу. Ретки су чак и сватови где се,
повремено, може чути и видети идеалан склад весеља у
којем преовладава игра, подврискивање и песма.
Публициста Радивој Стратимировић (Кулпин, 1816 – Нови
Сад, 1860), пише у пештанским „Сербским народним
новинама“, 1844. године:

„... на те звуке Бачког кола, увати се младеж оба
пола, заиграше уз веселе гласове подврискивања. И сада се
свака душа почела напајати давно жељеном сладошћу,
сотим више што су се до сада само онда српска  кола
играла кад би се које године десило да наше зимско месојеђе
претекне римокатоличко, не узимајући у обзир да је наша
народна игра много пута лепша  него ли игра ланс и кадрил,



особито кад њу изводе особе које су се овде задесиле. Коло
као што су Бачко на једну или две стране, Сремско,
Банатско, Подунавско предводили су најмлађи и најлепши.
Те игре су се сходно смењивању грађанског оркестра и
народног инструмента гајде пратиле с таквим финесама
у свом свирању, да су гајде  из досадашњег стања изолације
изашле и доказале се да су гајде установиле изворно
оркестарску народну свирку.“
И не тако давно насељена места у Војводини била су огромна
позорница на којој се показивало и приказивало огромно
етнолошко, етнокореолошко и музиколошко богатство,
чинећи то спонтано недељом, празником, одласком у коло,
на црквеној слави, вашару, па и пазарном дану. Коло, песма,
игре подвоје и веселе поскочице чиниле су саставни део
живота људи у овим панонским недогледима. Улице и тргови
постајали су најлепше баште са прелепим цветовима
пролећних, летњих и јесењих боја, па и белих снежних
зимских дана и ноћи – на прелима, поселима и баловима свих
социјалних структура: паорским, казанџијских, шустерских,
сајџијских, ћурчијских, учитељских... Они су били најпоу-
зданији чувари традиције – језика, легенди, приповедања,
духовитих дивана, песама, игара и других облика народне
уметности. Поводи су били рађање и живот са свим лепим,
ружним и тужним околностима, до физичког нестанка.

Народних игара има онолико колико је народа случајно или
намаерно прошло, застало, доселило и остало у овим
панонским бескрајима; а она их је све пригрлила и омогућила
да покажу ко су, шта имају и шта знају.
Према томе, прва подела игара могла би носити национално
и етничко обележје. Нигде ваљда у свету, на тако малом
простору, нема толико националних заједница као у Вој-
водини нити толиког богатства у духовном наслеђу.
Другу поделу могуће је урадити по начину играња: коло –
затворено или отворено, тројке, паровне игре и на неки други начин.
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Следећа подела могла би се дефинисати карактером игре
која у суштини увек одражава психофизичко, социјално и
етничко биће човека, односно друштва. Ту су најчешће игре
којима се испољава радост, задовољство, срећа, веселост,
раздраганост, али и туга, жалост, реакција на нежељени
догађај, недаћу или неправду, реакција на увреду, бол...
Четврту поделу могуће је посматрати са становишта начина
извођења; игра без песме и речи; она је била присутна у
деловима Војводине када је турска империја окупирала
Панонију после Мохачке битке 1526. године, када су људи
играли, али се није смело чути да то чине (за пример се често
узима Глуво гламочко коло, међутим све је то постојало и у
овим крајевима).
Орална игра, наравно, плеше се без инструменталне пратње;
следе затим игре уз звуке једног инструмента (фрула, гајде,
хегеде, тамбура, цитра, њерере и др), па група сродних
инструмената – оркестар. Нека то буде, могуће, наредна
подела игара.
Није без значаја да се помене место и околности у којима се
играло у минулим вековима; нека то буде следећа подела, а
играло се на рогљевима у сватовима, прелима, колу –
игранци, сталешким баловима, диванима, поводом жетвених
радова и свечаности, у мобама, на бербама грожђа, славама,
вашарима...

Сваке недеље и празника, у бирцузу код Среје, у Варошком
шору, недалеко од паланачке цркве и општине млади су
одлазили у к о л о  (читај: игранка), где су игране
традиционалне игре, певане прелепе народне и варошке
песме, где се чуло подвикивање и подврискивање духовитих
опаски. Девојке су одлазиле у коло без пратње старијих.
Време одласка и повратка младих било је строго ограничено;
тако се зими коло одржавало од 14 до 16 часова, у
затвореном простору, а лети од 16 до 18 у авлији под
ораховим хладом. Све се збивало до првог сумрака.
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Знатижељној деци било је дозвољено гледање само кроз
деру на тараби.
Одевене у свечано рухо, по последњој европској моди,
девојане су у великој сали Срејиног бирцуза ритуално
шпанцирале, посебно намештеним штелунгом за такву
прилику, приказујући се, док су их момци радознало
посматрали. Најчешће се играло  коло на две стране или на
једну страну, игре подвоје, у тројкама... При томе су
изврцаване фигуре у дуплирима и синкопама, весело се
подврискивало, момци су увлачили прсима затворено коло
до центра у којем је мајсторски музицирала тамбурашка
банда, примаша Деде Циганина, ненаметљиво, а изазивала
је несташлуке и духовита узвикивања. У току предаха,
тамбурашка банда је знала да приреди тренутак угодног
предаха песмом, умилном и широком, попут хировитог
Дунава; при томе су тамбураши поглед усмеравали на момка
који је то најбоље чинио. Био је то Ђорђе, момак надалеко
чувеног гласа. Играло се сваке недеље и свеца, али увек уз
неки нови догађај: веридба (јабука), одлазак у загледање,
сватови, рађање.
При одласку из кола надалеко се чула песма момачка и
девојачка. Складне мелодије растолегале су се далеко и
високо. Више од црквеног торња.
Почетком 20. века, у сваком насељу и вароши Војводине
постојало је култно место где  се одржавало коло. Прела,
села, посела, славе, ракија – веридба (јабука), крсна слава,
рогаљ, били су увек повод за игру, песму, подвикивање и
упознавање младих.
У северозапаном делу Бачке одржавани су тзв. дивани ради
песме, игре и забаве. Девојке су, у сагласности са мајкама,
закупљивале просторију и свирца – гајдаша, очекујући прву
групу момака који су имали свог гајдаша. Уласком у
просторију момачки свирац би засвирао, а девојачки
завршио. Играло се, певало, веселило и подвикивало; група
момака одлазила је на други диван, а девојке су чекале
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следећу групу момака. Ако је неким случајем долазило до
повреда јавног морала, држава је забрањивала диван.
Песме, игре и поскочице биле су веома живе и врцаве; прве
поскочице у Војводини убележио је 1880. године Фрањо
Ксавер Кухач (1834–1911). Поскочице, брзе игре и прелепе
песме биле су својеврсни извор снаге за превазилажење
брига, невоља, потиштености и истицања националног бића
и поноса под туђинском влашћу. У Господском или Газдачком
колу постојала су симетрична два корака лево, два десно;
девојке су том приликом држале руке на раменима младића
са марамицом у рукама да не би, можда, упрљале пр(у)слук
момку. Она друга, несиметрична кола (три корака лево, један
десно) сматрана су паорским. Међутим, уочено је да се и
једно и друго коло играло и игра у свим приликама и свим
социјалним слојевима. Према томе, Бачко коло, Коло на једну
страну и Банатско велико коло (Бачвани су живели у уверењу
да је Банатско коло њихово), бројне паровне и игре у
тројкама. најчешћи су облик игара у Бачкој; наравно све се
одвијало на рогљу, сватовима, у колу, на дивану, слави, прелу,
селу и другим поводима, увек уз весело подврискивање.

Народна традиција Срема – не само игре, песме, ношње него
и обичаји –  била је скоро препуштена забораву између два
светска рата и уступала је место модерним играма запада,
као што су палеглај, ванстеп и друге. Пре тога у животу
Сремаца одвијао се колективни дух, пре свега у паорским
пословима. На малим поседима биле су присутне мобе; у
лакшим пословима, посебно у вечерњим сатима (ређење
пасуља, конопље, вуне, чишћење перја), радило се такође уз
мобу. Колективно присуство у раду било је увек повод за
песму, игру, приповедање и подвикивање духовитих,
понекада и увредљивих досетки. Милица Стојадиновић
Српкиња о томе казује: Потом моба с кола сиђе, пободе
један барјак у стреју, редушу тог дана и све помоћнице
полију из пуних котлова водом, играју коло на дворишту,
вечерају и веселе се до касно доба ноћи.
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Сремско играње красила је таква лакоћа да су могли играти
на трсци, а да се при том нико не повреди. Поред тога играло
се ситно – и женска и мушка чељад. Било је посебно цењено
импровизовање  фигура: горњи део тела остајао је миран док
су колена била врло покретна. Играло се у месту. Таквво
играње је вероватно последица скученог простора у коме се
некада одвијала игра. Када се играло у слободном простору,
све је остало исто: колективно, живо, ситно, уз раскошну
импровизацију, али у месту. У прво време играчи су се
хватали за појасеве, а доцније, као и у другим регијама
Војводине, девојке су стављале руке на рамена играчима, а
иза паса момци су се чврсто држали за руке. Запажен је
веома мали број орских песама у Срему, али зато игре
обилују врцавошћу, а поскочице и подвикивања духовитим
упадицама, које су често залазиле у задиркивање или
алузије. Понекада изречене поскочице нису имале никакве
логинке везе, ни одређеног садржаја, била је битна само
рима. Подврискивањем играчи су се подстицали на све
описане елементе који красе сремске игре.

Збијени у колу, баш као у Срему, у скученом простору,
Банаћани су играли скоро у месту. Приликом игре нумера
Банаћанин је изврцавањем и импровизацијом знао да издуби
рупу на тлу где игра. У мушким играма било је појава да се
актери крећу напред и назад, али не у страну! Затворено коло
имало је паран број играча, а отворено непаран; девојке су у
игрању кола стављале руке на рамена играчима или се
држали за руке. У играма подвоје, држали су се на разне
начине. Од банатских игара само су четири биле орске.
Поскочице, подврискивања и подвикивања, баш као и у
другим регијама Војводине, узвикиване су речитативом у
осмерачким и десетерачким стиховима. Поједине су биле
враголасте, понеке грубе, а каткад и са недовољно укуса. 
Банатске занатлије и паори некада су се удруживали у цехове
(кројачи, баштовани, бербери, кириџије, бирташи, папучари,
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паори, опанчари) и сваки цех је имао своју крсну славу, што
је био повод за окупљање, игру, свирку, песму и казивање
духовитих поскочица, опаски и подвикивања. Ето одговора
зашто је свако банатско коло имало свој назив: мајсторско,
паорско, трговачко... У таквим играма, на славама, играли
су сви слојеви и свих  занимања

Човек равнице, тежачким радом и стваралачким односом у
посебним приликама изражава безазленост и топлину психе
човека који се не мири са судбином, али је подноси и живи с
њом без роптања, а она је иста као и живот: подсмешљива,
смешна, тужна, безизлазна, саркастична, безнадежна,
весела... Научио је он да буде веома толерантан у свакој
ситуацији – немилосрдна суша, поплава, војевање, сеобе,
сватови, весеља, вашари, славе, туга...

II  ПОДВИКИВАЊА, ПОДВРИСКИВАЊА, ПОСКОЧИЦЕ

Духовита, искричава, бритка и питка подврискивања-
подвикивања-поскочице саставни су део панонско-
војвођанске игре, најчешће кола; она су, једноставно,
последица фуриозног изврцавања импровизованих искорака
у надигравању, а нису императив игре и никада се не
препричава које особе то најбоље чине – подразумева се.
Осмерачки двостих, четворостих или, повремено, дијалог,
понекада и десетерац, најчешћи је облик испољавања
спонтаног изрицања опаски о тренутку у коме се догађа игра
– коло. Подврискивање–подвикивање се не планира, оно је
плод игре, младости, расположења, тренутне инспирације.
Све је то усклађено са равномерним покретањем и
окретањем кола или паровне игре, уз одређени музички
метар и темпо који је променљива категорија. Осмерачки стих
(понекад десетерачки) се савршено уклапа у њихово њихање
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где, најчешће глава стоји, а ноге му раде... ију, свете,
гледајте параде! Поскочице немају жаоку осе, њихове
изречене опаске су само тренуци који исчиле из особе склоне
осмишљеном осмерачком стиху; на прву се надовезује
наредна, трећа, дванаеста, двадесета... и тако траје и опстаје
до задњег такта кола, те бескрајне ронделе. То је, поједно-
стављено речено, интеракција личности која, неспорно, носи
карактеристике стваралаштва праискона или, можда још
боље дефинисано, урођену поетску надареност која кроз
осмерачке и десетерачке стихове исказује једну врсту драме,
са свим законитостима драматургије. У све то је уткана
младост, расположење и радост. При томе актери спонтано
поштују беспрекорну интонацију и одговарајући темпо текуће
игре која је основно полазиште и исходиште.
Сценарио никада није осмишљаван, међутим, играчи
понесени унутарњим поривом градили су сцену која је
пленила и често задржавала дах намернику и посматрачу.
Особе врцавог духа исијавале су снажну експресију, да би је
у нарадном тренутку, можда, и засвагда потпуно заборавиле.
Изговореним стихом, као што је поменуто, игра у колу
ниједног тренутка не губи жељену складност. Подври-
скивањем је  непретенциозно изрицана филозофија живота
која, очигледно, свесно или подсвесно има своју поруку. Ако
се свему томе придода свирач у колу, најчешће гајдаш, онда
то постаје  п р а з н и к  за очи и уши.

Нека, нека траје, нека се покреће и окреће!

Сад, па, п о д в и к и в а њ е:

Љуб’ ме дико, макар да сам мала, 
ја сам мала, донећу ти тала.
(Десанка Вулетин, 17 година, Бачка Паланка ,1950)
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Сремци момци, окренте се Бачки, 
тамо има лепи’,  па газдаки’.
(Данка Вишекруна, Буковац)

Вез’о  дика керу за бандеру, 
лаје кера тресе се бандера.
(Стјонка Данилов, 18 година, Бачка Паланка, 1960)

Волем дику, ал’ се не одајем, 
мени драже каод он први каже.
(Марија Кампел, 19 година, Бач, 1963)

Веди ‘вако, не мош’ свако, а ја могу ‘фала Богу, 
а ја ‘оћу, па још ‘оћу, пркосићу, па како ћу!
(Савка и Милан Сујић, Кула 1973)

Сви ми редом говоре, да ме дика не воле, 
а у дике срце вене, док не види мене.
(Добрила Керавива, 17 година, Пивнице 1940)

Сремци ‘уље, па волу Бачкуље, 
а Бачкуље још волију ‘уље.
(Данка Вишекруна, Буковац)

У гараве очи на вр’ главе, 
кад намигне од земље  ме дигне.
(Ивица Руптак, 46 година, Панчево, 1995)
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Играј ного, шта си стала! Ваљда ниси малаксала?
Иако си малаксала, играј даље, ма отпала.
(Љубица и Даница Јанковић, Срем, 1949)

Ова нога лева, нешто ми је љења, 
ова нога десна вура се к’о  бесна!
(Јелка Крстоношић, 59 година, Сивац, 1978)

Свуда блато, мојим шором суво, 
дођи дико макар се изув’о.
(Мирјана Вулетин, 16 година, Бачка Паланка, 1951)

Играла би козица која има роге, 
како не би цурица која има ноге.
(Добривој Јанковић, 31 година, Нови Сад, 1970)

Дика каже љуби ме, умрећу, 
нисам камен, да му кажем, нећу.
(Милица Недељков, 18 година, Обровац, 1954)

Мала врата оствор’те се сама, 
а велика отвориће дика.
(Станка Плавшић, рођена Јерков, Бачка Паланка, 1958)

Ала прија устима успија, 
ал’ резанце не зна да развија.
(Јованка Плавшић, 19 година, Бачка Паланка, 1946)

544 Јован Јерков



Ја сам мала, па нека сам мала, 
има лоле који мале воле.
(Злата Пурић, 21 година, Сивац, 1987)

Ал је лепо шором ноћу проћи, 
звезде сјају, а цуре певају.
(Милорад Недељков, 21 година, Обровац, 1967)

Мокринчанин крени(ј)о, лалом се закити(ј)о, 
за шешир га заденио, па га накриви(ј)о.
(Сава Вукосављев, 28 година, Мокрин 1942)

Овим шором не лаједу кере, 
ове жене немају швалере.
(Марија Мандић, Параге, 1960)

Иде дика па подиго гаће, 
тако ваља да се не укаља.
(Младен Младежић, гајдаш, Бачка Паланка, 1934)

Киша пада, па пада, никад  да се напада, 
мера јој се изгубила на Деску излила.
(Кристифор Брцан, 20 година, Деска, Мађарска, 1965)

Насмејаћу попа код олтара, 
како не би у колу бећара.
(Јованка Плавшић, 20 година, Бачка Паланка, 1946)
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Веруј керу, не веруј швалеру, 
у швалера вера ко у кера.
(Катица Вулетин, 19 година, Бачка Паланка, 1962)

Опа моја, па моја, од сто кила госпоја, 
у вајату кантар био, па се поломио.
(Јован Шокчић, 42 године, Бачка Паланка, 1972)

Мокринчани дочули, комшије њим’ казали; 
моћ’е сваки да промене по три четир жене.
(Рада Чекрџин, 18 година, Башаид, 1966)

Ала волем играти мађарац, 
скочим горе, а сам идем доле.
(Фрања Блажевић, 21 година, Панчево, 1946)
Чурушкиње лепе секе, шетају крај опатеке; 
оне само знаду да се нафракаду.
(непознат аутор)

А сад, па, д и ј а л о г:

Ове две до мене обадве су љубљене, 
само она није што с’ на мене смије.
Лаже није, јебо г’  отац чиј’  је.
(Јован Шокчић и Мира Влајков, Бачка Паланка, 1970)

Зелени се отава, јеси л’ цуро готова?
Готова сам још од каде, само реци; ајде!
(Сава Мегаљев, 51 година, Помаз, Мађарска, 1948
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Ведро небо, ‘ди би цуро лего?
Драго мило, лези ми у крило.
(непознат аутор)

Хеј, ти мала гарава, а ди ти је марама?
Остала, остала ди сам синоћ спавала.
(непознат аутор)

Цуро бела, бил’ се ти волела?
Бежи рито, то си ме већ пит’о!
Да сам ‘тела, ја би’ се волела.
(непознат аутор)
‘Ајде ћути стара шуша, кад те нико и не слуша.
‘Ајде ћути враже, тако се не каже.
(непознат аутор)

* * *
Ој, девојко, душо моја, 
чим миришу недра твоја?
Или дуњом ил’ наранџом, 
или смиљем ил’ босиљем?
Моја недра не миришу
нити дуњом нит’ наранџом,    
нити смиљем нит’ босиљем,
него душом девојачком.

* * *
Аој лане, не било ти мане,
носи низу баш под грлом близу.
Па ми жао и жао и криво,
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што јој нисам и сам тако близу.
Дању би’ је у грло целив’о,
а ноћу би’ под грлом почив’о.

* * *
Дођи дико па ми купи папуче у боји.
Нана каже то ми лепо спрам мог лица стоји.
Ситним ришом нек нарише папучар по њима,
да пркосиш ти у колу својим злотворима.
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ГОДИНЕ ПРОЛАЗЕ... 

Афоризми из пера Ђорђа Јамушакова

Посвећено успомени на драгог пријатеља Илију Марковића

После четврте рупе на каишу следи пета на челу.
Не прежу се чилаш и мркуша.
Дај цару царево, па – богу душу! 
Ћебе спреми, па на звезде лани.
Само је иловача земља равноправности.
Боље је држати  језик за зубима него остати без зуба.
У дворишту где се твор крије све су коке на броју.
Клопаве уши не сметају онима који  имају нешто између
њих. 
Све је којешта  где се не зна ко је шта. 
Кад најзад пукне, тиква је обично празна. 
Нема сигурније цензуре од аутоцензуре.
Не једе се златним кашикама  из празног тањира.
Све лик до лика, нигде праве личности!
Борба за место под сунцем окончава се два метра под
земљом. 
Чуда се дешавају само онима који у чуда верују. 
Ко има шта да покаже, нема шта да крије. 
Не може се од сваке кладе издељати Венера.
Живи данас, јуче је прошло, а сутра можда нећеш дочекати. 
Не обара с ногу последња чаша већ све оне пре ње. 
Што сам не знаш мораш другом веровати. 
Робови никада нису бирали своје господаре. 
Ако ти је право, а мени није криво – да смо здраво живо! 
Најлепше странице у прошлости исписали су народи
окренути будућности.



Само плодови који дуго сазревају могу се дуго и сачувати. 
Не огледај се на дну чаше, тамо је увек криво огледало.
Тешко се живи поред толико саможивих. 
Да ли би свет био бољи да је скројен по нашој вољи?
На њиви где нема мотике не помажу молитве. 
Гледај дела, не слушај беседе.
Демократија подразумева да право на свој поглед на свет
имају и они који вас гледају попреко.. 
Не тражи добра човека у лошем друштву.
Мораш  ли баш да зинеш  кажи нешто паметно или само
зевни. 
Жене су увек трошак: мужевима – кад их облаче, а
швалерима – кад их свлаче. 
Ако ти од самог почетка све крене по вољи – бој се краја!
Што дан добра не донесе, бесана ноћ неће поправити. 
Кад будале збор зборују, паметни држе језик за зубима. 
Учен  човек у друштву незналица осећа се као трезвењак у
друштву пијанаца.
Добар је човек за узор, а лош само за пример.
Оно што није у реду обично се саопштава између редова. 
Ко је без власти ништа томе је власт све. 
Коме све иде од руке не мора баш свега да се лаћа. 
И међу једнакима мора да се зна ко је први а ко последњи. 
Прави снови су само они које  успеш  да оствариш. Сви
остали су само – пусти снови.
Џаба ти што умеш  читати и писати не умеш  ли рачунати. 
Мастан виц прија и у време божићног поста. 
Наше горе лист вреди тек онда кад га ветар однесе с оне
стране плота. 
Не гаји илузије о људима, не губи веру у човека.
Црв нагриза само здраву јабуку.
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Ко није низашта обично је против свега.
Ипак је боље имати па немати него никада ништа не имати.
Не инсистирај да твоја увек буде последња, да не би била
последња твоја. 
Традиција је прошлост која се транспонује у будућност. 
Није ми било тешко да памтим само оно што је било лепо у
моме животу – мало је тога било. 
Ко те убеди да паметнији попушта, надмудрио те је.
Конац краси дело, конопац недело. 
Коме је знање имање, не плаћа порез.
Имао је што је хтео – Бог му дао, Бог узео!
Високи летачи боље виде, само ако  не лете кроз облаке.
Човек је искористио своју прилику тек када су изумрли
диносауруси. 
Фотеља вреди колико вреди гузоња што на њој седи. 
Ко се узда у се и у своје кљусе, лако постане туђа рага. 
Кад ноћу немаш сна због дилеме шта радити: ово или оно,
одлучи се за „оно“. 
Ко се лако каје, лако и греши.
Искуство је у годинама, а памет у глави.
Беле књиге су заједнички именитељ за црна времена. 
Боље да вам гори међу ногама, него под ногама.
Професионални наздравичари обично завршавају са
цирозом јетре.
Гурај док можеш, кад онемоћаш преостаје ти само „повуци и
потегни“.
Данас више не може да од мајмуна постане човек, може
само обрнуто. 
Гола истина никад није непристојна. 
И папир  нам је постао тежак – никако да преврнемо  лист! 
Када се једном жени „увучеш под кожу“, после све лако иде. 
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Препуцавајмо се, то је мање зло од пуцања.
Боље корак уназад него у суноврат. 
Ако смо за оно што нас је снашло сви криви, ко је
заслужан?
Мислио је да све конце држи у својим рукама, док није
схватио да је само обичан дрвени лутак. 
Ако не можеш да живиш од својих десет прстију, бори се
песницама. 
Нико нам ништа не може „иза леђа“, док смо на зачељу. 
Заборависмо на Бога и – ето ђавола по своје!
Прави се луд, да не би пролупао.
Сретни народи знају за еволуцију, несретни за револуцију, а
најнесретнији имају „револуцију која тече“.
Ако се ускоро не вратимо у нормалу – одосмо у
хоризонталу!.
Не можемо стартовати од нуле, док смо испод црте.
Кад политика постане струка – готова брука! 
Пушите и карајте, не пушкарајте. 
Ако те има, Боже, измири браћу завађену вером.
Док већина још увек очекује боље сутра, мањини је и данас
сасвим добро. 
Тајне су оно о чему неупућени причају, а упућени – ћуте.
Смрт је последње искуство у нашем животу. 
Не товари на своја леђа терет за два коња, један си коњ.
Суза сме из ока, кад нема сведока. 
Кад је неко „везана врећа“, само му притегни чвор! 
Тражила је длаку у јајету док није нашла јаја међу длакама.
Чему нудити све када друга страна не тражи ништа.
Толико нам свега недостаје  да нам је већ свега доста. 
Док њих не стигне казна божија, нас је већ стигла
овоземаљска.
Ништа нас више не може изненадити од нас самих.
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Најсрећнији су они народи који нису имали „занимљиву
историју“. 
Да је ђавољих купаца, колико би у нас било проданих
душа?
Потрчали смо у „светлију будућност“, а сада се,
обневидели, враћамо  у прошлост.
„Нужда закон мења“, велика нужда чак и устав.
Толико је често мењао длаку да се сав олињао. 
Примакосмо се на пушкомет од Европе, молимо Бога да не
запуцају. 
Нисте ли кадри да се носите са проблемима – носите се!
Ако је тачно да је батина из раја изашла, ко зна шта нас
тамо чека. 
Боље робуј туђој  памети него својој глупости.
Ко се труди да све види, све зна и о свему одлучује, меша се
у божанске ствари. 
Рука која даје увек је изнад руке којој даје.
Наш је интерес  да водимо рачуна о вашем интересу. 
Срамота! Само Бога псујемо, а ђавола нико и не спомиње. 
Од своје генерације најбоље се држи. Једини је преживели.
Ко није научио да мудрог слуша никада неће умети да
заповеда.
Био је без длаке на језику, сада је без језика.
Европа нас хвали, сад смо најебали.
Неке мачке су шарене споља, а неке изнутра. 
Све док они који нас пљачкају не оду у затвор, ми смо на
доживотној робији. 
Зајаши или подметни леђа. Трећег нема. 
Због мало кеша много прљавог веша. 
Што мање можемо, све више трпимо. 
Није сваки „нови ветар“ јебиветар.
Кад се „шака јада“ стисне у песницу, није више шака  јада.
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Док не омркнеш, не знаш како је лепа рујна зора. 
Трансформација језика: славено-сербски  – српски – српско-
хрватски  – хрватски. 
Ходање је основни начин кретања људи, али се и пузањем
далеко стиже.
Писао је епиграме, алал вера, беше лаф,
сад је испод иловаче, ово му је епитаф.
Историја се пише мачем, а само записује пером. 
У прошлом веку четири пута смо се борили на правој
страни. Зато нас је тако мало!
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I n    m e m o r i a m

ЈУРИЈ  Б. БОРЈЕВ (1925 – 2019)

Живот Јурија Борјева, испуњен до краја дугим периодом го-
дина и оствареним значајним делима, мора се посматрати у
контексту епохалних историјских догађаја који превазилазе
обична егзистенцијална збивања. Ако се има у виду историја,
према којој се борбено кретао не бежећи нити се склањајући
у заветрину професије, онда се може рећи  да је то један од
најважнијих периода земље која је имала два имена: Совјет-
ски Савез, са именом Русија пре и после њега. А ако је Борјев
своју научну каријеру започео непосредно после Другог свет-
ског рата, онда је јасно са каквим се наслеђем суочио овај
естетичар и теоретичар књижевности. То је био период при-
вођења крају идеолошке репресије једног аутократског вла-
дара, која је захватила све области живота, све друштвене
слојеве и све облике стваралаштва. Када је реч о естетици,
која је у Русији, укључујући кратак почетни период Совјетског
Савеза, имала дугу традицију, онда је довољно навести  оно
што констатује велики пријатељ Борјева, значајни руски и ев-
ропски естетичар Леонид Столович – да у периоду од сре-
дине тридесетих година двадесетог века до 1953. није
објављена ниједна књига из области естетике. Исти естети-
чар, блиски сарадник и „саборац“ Борјева, напомиње да је
овај  у науку тек уведени истраживач почетком педесетих го-
дина „поставио питање о потреби препорода естетике у
Совјетском Савезу“. Није то питање случајно постављено,
оно је било суштинско како за Борјева, тако и за укупну си-
туацију друштвених наука у земљи чија је уметност и мисао
о уметности одавно прешла државне границе. 
Борјев је имао водећу улогу у поменутом обнављању једне,
присилом заустављене или успорене богате естетичке тради-
ције, али он је, истовремено, своја естетичка истраживања



подигао на ниво једног сложеног естетичког система, каквих,
и то је посебно важно, у данашњој  кризи духовних наука има
све мање. Преовлађују парцијална, релативношћу обележена
естетичка истраживања у једној науци која се нарочито у
другој половини двадесетог века готово систематски оспо-
рава. Истовремено се естетика, са својом традиционалном
врховном естетичком категоријом лепим, непрекидно поми-
ње, не само у научном свету, већ и  међу савременим уметни-
чким ствараоцима. 

Јуриј Б. Борјев (1925 – 2019)

Каква је, онда, то естетика Борјева, која је подједнако историј-
ски и теоријски чврсто утемељена. Да бисмо је што прецизије
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дефинисали, употребићемо један филозофски појам, онто-
логијa, са којом се често неоправдано поистовећује мета-
физика, а и са једном и са другом филозофском дисциплином
доводи се у везу појам апсолута. Па ако метафизика заиста
заслужује критички третман, ако је тај појам у потпуности
лишен дијалектике, остао затворен у своје круте границе,
преостала је онтологија, тачније “нова онтологија”, настала
неопходним прикључивањем гносеологије традиционалној
онтологији, као и даље “наука о Бићу”, истовремено универ-
зална и најобухватнија филозофска наука и врховни крите-
ријум у духовним наукама. Нова онтологија је од естетике
преузела појам врховног идеала супротног апсолуту, а
истовремено се показује као облик схематског мишљења,
које је, показали су примери у историји филозофије, суштин-
ски, а не формално усмерено. 
Ако као основну одредницу естетике Борјева можемо употре-
бити атрибут “онтолошка”, онда то подразумева, поред поме-
нуте универзалности и свеобухватности, и систематичност,
доследност у окупљању свих елемената у, рекли смо, најши-
рим границама Бића. Овај естетичар свестан је чињенице да
је Биће, како мисли и Хајдегер, “магловит” појам, али да тај
појам није, као апсолут, недоступан, него да му се може
приступити преко његових “упосебљења”, преко појединих
“регионалних онтологија”, или преко “онтичких” појмова, који
нису прекинули везу са овим врховним појмом. Отуда је у
приступу “Естетичком бићу”, које је циљ свих естетичких
истраживања Борјева, најпре најделотворније схематско
мишљење. Већ на почетку својих теоријско-естетичких
истраживања онтолошку схему Борјев је пронашао и
прецизно приказао у укупном односу човека према другим
људима, или према свету у целини. У центру тог односа је
људски субјект (“ја”) око кога се, у виду концентричних кру-
гова, постепено шире релације према другим појединачним
субјектима (“ти”), према другим, нарастајућим људским
групама, до коначног,  најобимнијег облика људске заједнице
– човечанства (“ми-сви”). Мора се одмах рећи да ова схема
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није, како изгледа, чисто антрополошка, већ да подразумева
и чврсто онтолошко јединство субјекта са простором света
који га окружава. То је, адекватно уметности, или појму естет-
ског, чулни, увек различит доживљајно-сазнајни однос, који
се у естетици изражава појединим терминима тако да је за
овог естетичара, ван сумње, актуелна једна естетика као
теорија и историја термина као научних појмова. 
Али, усредсређен на суштинске појмове естетике, Борјев,
онтолошки оријентисан, није занемарио спољашње релације
ове науке. Напротив, он је ту науку, више него бројни други
естетичари, сагледао у контексту великог броја поменутих
релација. Поменули смо схематско мишљење, које највише
одговара онтолошкој оријентацији, јер то мишљење подра-
зумева  општост и посебност, односно опште и посебне
појмове. У том погледу, приступ овог истраживача естетике
најпре је у знаку испуњавања једне, прве кад је реч о
наукама, Аристотелове схеме која обухвата три појма:
предмет науке, методологију те науке и њену терми-
нологију. Ова схема успостављена је када термин eстетика
још није постојао – појавио се више векова касније
(Баумгартен, 1750–1758), али је у потпуности важећи за ту
науку, као што се и данас, из перспективе разгранатости
наука, подразумева присуство Аристотелове схеме у свакој
од постојећих наука. У том смислу се и филозофији, с
обзиром на неодређеност њеног предмета проучавања,
ускраћује статус науке. 
Када је реч о естетици, онда су ту, с обзиром на поменуте
опште и посебне појмове, неопходна додатна објашњења,
које је и Борјев имао у виду. Може се из естетичке пер-
спективе говорити и о појединачним појмовима, јер, за раз-
лику од појмовног, рационалног, логичког мишљења, које, под
утицајем филозофије, преовлађује у наукама, у уметности,
односно у књижевности као врсти уметности, преовлађује
други облик мишљења, сликовно мишљење. На ову разлику
упућује реч термин, која спаја појмовну општост са кон-
кретном, чулном појавношћу, односно која подразумева и
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појмовну, методолошку, научну мисао и предмет научног
проучавања као и средства уметничког израза. (Адекватно
овом научно-уметничком јединству, Кантове трансценден-
талије такође су повезане са чулном конкретношћу искуства).
У случају Борјева, поменута  условљеност речи термин
подразумевала је, пре свега, однос естетике према теорији,
историји и критици уметности, или књижевности, као што је
налагала сагледавање, поред основних, унутрашњих релаци-
ја, и спољашњих, анестетичких или антиестетичких релација
естетике. Додајмо да је и први списак филозофских
категорија, као пример схематског мишљења, везан за
Аристотелово име. 
Читав овај комплекс питања и проблема, без којих се не може
говорити о идентитету естетике као науке, нашао је место у
појмовима и терминима који су не само номинално, већ и
суштински присутни у бројним естетичким и теоријским
књигама Јурија Борјева. Ти појмови су: реторика,
морфологија, социологија, антропологија, гносеологија,
аксиологија,  онтологија, теорија комуникације, теорија
рецепције, херменеутика... Посебно је посвећена пажња
односу естетике и фолклора и односу естетике и политичке
идеологије.
Поменута усредсређеност на поједине појмове  присутна је
у двотомној  Естетици овог аутора, преведеној на тридесет
других језика, и посебно, у Енциклопедији естетике, теорије
књижевности и теорије уметности, која је недавно
објављена. Неколико чињеница сврставају ова издања у
јединствене научне подухвате нашег времена. Најпре, у првој
публикацији, естетика је схваћена у најширим, интердисци-
плинарним релацијама а да, при том, није доведена у питање
основна ауторова онтолошка оријентација, односно да такву
оријентацију није угрозио данас распрострањени еклекти-
цизам. Затим, другу публикацију је од почетка до краја
написао један аутор, додајући, на крају сваког свог текста о
појединим терминима и  кратке цитате по њему највећих
ауторитета, што је за било коју енциклопедију, по правилу
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обимну публикацију, више него реткост. Најзад, аутор је
испољио посебну одговорност настојећи да, поред традицио-
налних, унесе бројне термине који се непрекидно појављују у
све више разуђеној савременој уметности. Такође је, настојећи
да буде што актуелнији, поједина издања своје Естетике
непрекидно допуњавао, као што је  и поменутој Енциклопедији
претходила књига Естетика Теорија књижевности (2003).
Енциклопедију Борјева, волуминозну књигу, технички беспре-
корно остварену, треба имати у виду због њеног капиталног
садржинског профила, због мноштва ауторски, научно, до
детаља спознатих и интерпретираних чињеница. Али она
привлачи пажњу и због раскошне ликовне опремљености
мање познатим, антологијским остварењима, одабраним
имајући у виду најширу, светску ликовну продукцију.
Ако бисмо издвојили оне појединачне текстове Јурија Борјева
који, на различите начине, представљају значајан допринос
савременим естетичким кретањима, међу њима би најпре
требало указати на коначно спајање естетике и теорије
књижевности. Та веза је не само оправдана у границама за
ове две области иманентног  уметничког стварања, већ је и
природна, с обзиром на чињеницу да Борјев естетику, попут
Шарла Лалоа, сматра и науком и уметношћу. Овакав став
аутор оснажује предајући се и писању поезије и прозе, и
ликовном стварању, не само у смислу изградње једне личне
већ и објективне естетике, с обзиром на његове успешне
стваралачке резултате у том домену. Посебну пажњу Борјев
је посветио естетичким категоријама, доказујући да су оне
за естетику од фундаменталног значаја, не само ако се има
у виду њихово незаменљиво почетно присуство у кон-
кретном, непосредном уметничком стварању, већ и у смислу
њиховог предводничког карактера у једној, чини се све
потребнијој методолошкој оријентацији естетике као науке.
Пре свега, драгоцена је подршка овог естетичара естетском,
као “метакатегорији” која не потискује лепо и која омогућује
да се естетика прошири на друге  области (природно лепо,
људски лепо) отуђене од савремене прозаичне друштвене
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стварности. Затим, нарочито “аналитике” комичног и траги-
чног, које је Борјев остварио у свом раном стваралачком
периоду, указујући на помало заборављен аналитички
приступ класичне естетике лепом и узвишеном, усмеравају
естетику у правцу детаљног проучавања и других естетичких
категорија. Интензивну научну пажњу Борјева привлачили су
термини естетски доживљај, херменеутика (његова зна-
чајна интерпретација Бронзаног коњаника, такође остварена
у почетку његова научне каријере), однос уметности и
стварности, као и неки  често омаловажавани правци
(социјалистички реализам); затим, такође често са нега-
тивним предзнаком у јавности помињани “револуционари”
(као Луначарски) који се, по њему, без предрасуда, из
естетичке перспективе морају подвргнути објективном
вредновању. Али, ништа мање нису за њега били важни
поједини, устаљени до канона, појмови из далеке  и ближе
прошлости, као и новосковани, уметничком праксом често
изнуђени термини наше савремености. Све естетичке
термине Борјев је сагледавао као подједнако важне, као
незаобилазне оријентационе тачке у временској перспективи
естетичког искуства. Пратећи актуелност појединих есте-
тичких појмова, он је уводио нове термине, као што су
артосфера, или, фолклор интелигенције. Читаве мале
студије аутор је посветио појединим терминима („акмеизам“,
на пример).   
Поменули смо посебан однос естетике Борјева према фолк-
лору и према политичкој идеологији. Народно усмено ства-
ралаштво или фолклор саствни је деo естетике и као
естетско и као уметничко стваралаштво. У време обнове
совјетске естетике, за коју се Борјев залагао, естетика фолк-
лора била је један од првих облика те побнове (Гусев о есте-
тици фолклора). Борјев је, међутим, унео неколико суштинских
новина у ту естетику. На једном научном скупу он је предло-
жио нови термин: интелектуални фолклор, или фолклор ин-
телигенције. Реч је о тајном  ширењу фолклорних жанрова:
анегдоте и предања, у круговима руско-совјетске интелиген-
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ције, као допуни усменог народног стваралаштва. А нужност
тајности налагало је опасно време репресија када су, према
наводу Столовича, „тукли а нису дали да плачеш“. Борјев је
понудио, за једног човека готово незамислив број примера
анегдота из тог времена. Све оне биле су усмерене у правцу
сурове стаљинистичке диктатуре, једног облика политичке
„лажне свести“, догме, која је паралисала  друштвени  живот,
приватни живот и стваралаштво. Борјев је знао да ово
„оружје“ није могло бити употребљено у смислу естетизо-
вања политике, које се користи још од Шилеровог времена и
прокламовања тезе о „естетској држави“ па до двадесетог
века у коме се узалудно пророковало да ће „естетика бити
етика будућности“. Он је анегдоте схватио у практичнијем
смислу: разобличавање тоталитарних режима, довођења до
апсурда политике која је животу одузимала највишу етичку
вредност, човечност. Учинио је то баш посредством анегдоте,
на први поглед „лаког“ жанра са искључиво забавним, хумор-
ним претензијама. И заиста је Борјеву, чак и од институција
високог научног ранга (Академија),  замерено што придаје ве-
лики значај једном „неозбиљном“ жанру. Наравно, Борјев је
на ове примедбе одговорио са таквим одбранбеним жаром
који је остао записан као пример бриљантне научне поле-
мике. Тек после епохалног научног подухвата Борјева, може
се видети у којој мери је анегдота била потцењена, сведена
на ниво обичних вицева са искључиво забављачком функ-
цијом. Али, Борјев је не само теоријски већ и практично по-
казао да је анегдота један од најамбициознијих жанрова
усмене књижевности. Наговестио је то изједачавајући овај
жанр са предањима, а у свом подухвату имао је подршку
ауторитета какви су Лосев (дејство анегдоте је „митско и ма-
гијско“) или Л. Столовича („најбоље анегдоте по свом умет-
ничком значају не заостају за великим митовима“).   
Врло важна чињеница је уметничка вредност анегдоте, коју
је Борјев доказао у вишетомној едицији сакупљених анегдота
посвећених Стаљину, почев од „интернет вицева“, преко
„кратког курса стаљинизма“, до „фарисеје стаљинизма“. (Део
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тих анегдота обухвата књига Стаљинијада, на српском
језику).  Али, ту је и Историја  државе совјетске у анегдотама
и предањима, Кратки курс двадесетог века у анегдотама и
представама, као и тротомни Двадесети век кроз предања
и анегдоте.  Као уменички, књижевни жанр анегдота много
брже и ефикасније открива карактере неких ликова и лично-
сти, какав је карактер диктатора, него други обимнији и сло-
женији књижевни жанрови. Дешава се то због потпуне
сведености поменутог карактера на његово искључиво нега-
тивно деловање на људски свет. Затим, средства уметничког
израза која  надграђују често ударну хуморну димензију анег-
доте (иронија и сарказам) омогућују потпуну дисквалифика-
цију анестетичких појава, тако да се, по мишљењу Столовича,
предмет критике прертвара у ретко упечатљиви обезвре-
ђујући парадокс: „многи тоталитарни митови у ствари су тек
лоши вицеви“. И сликовно мишљење својствено свим умет-
ничким облицима, па и анегдоти, укључујући метафоре, ви-
зуелне симболе и алегорије, често ефикасније него појмовни
описи и објашњења, много упечатљивије разобличава етички
негативне и антиестетичке појаве. Као доказ за овкав став на-
водимо једну анегдоту из „Стаљинијаде“: И капе већ лете у
ваздух... „Бивши логораш, критичар Аркадиј Беленков, причао
је. Затворенике дуго нису обавештавали да је Стаљин умро.
Затим су их све постројили и саопштили им тужну вест да је
умро вођа народа, друг Стаљин. Управник логора наредио је
затвореницима да скину капе и да минутом ћутања одају по-
част покојнику. Затвореници скидоше капе и без речи их ба-
цише у вис“. (Превод с руског: Зоран Божовић)
На крају, веза између естетике и етике, која је у совјетској
естетици била посебно актуелна, такође је укључена у
разобличавање диктаторског, „разбојничког“ режима. О томе
сведочи следећи запис Борјева: „Одвајајући се од Кантовог
категоричког императива и покушвајући да га развијем,
говорио сам: Ако хоћеш да будеш зликовац – чини што хоћеш.
Ако хоћеш да будеш човек – чини другима као себи. Ако
хоћеш да будеш светац – чини  другима боље него себи.“
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Наравно, Борјев је, иако по много чему водећи у покрету об-
нављања руске естетике, деловао заједно са више естети-
чких и теоријских истраживача, који су давали посебне,
оригиналне доприносе том историјском покрету, и чија имена
овде у целини сигурно нећемо успети да наведемо. Скре-
нућемо пажњу на имена оних теоретичара и естетичара чија
су се истраживања кретала у најширим границама културо-
логије (мит, религија, фолклор, архетипологија, дубинска
психологија, књижевна теорија, лингвистика…). Ретки међу
тим истраживачима започели су своју делатност још у
двадесетим годинама двадесетог века, остали су деловали у
другој половини тога века, а неки  су и данас веома активни
у својој, широко схваћеној естетичкој оријентацији. Ево тих
имена: Л. Столович (од почетка најближи сарадник Борјева),
В. Ванслов, Е. Мелетински, С. Аверинцев, М. Каган, Д.
Лихачев, О. Фрејденберг, А. А. Тахо Годи, В. Бичков, В. Ива-
нов, В. Топоров, М. Епштејн, Т. Радионова, О. Кривцун... Ту
су и млађи сарадници у појединим научним установама,
посебно у Институту за светску књижевност за који је везана
научна каријера Борјева и у ком се под његовим руковод-
ством остваривао значајни шестотомни пројекат Теоријско
наслеђе XX века... Радови поменутих и других истраживача,
од којих поједини заслужују посебну пажњу, уз заиста једин-
ствено, обимно научно дело Борјева (преко 600 јединица
појединачних текстова и књига) свакако су гаранција будућно-
сти естетике, која је под немилосрдним притиском рацио-
налне филозофије и формалистичке мисли.                                                   
Милослав Шутић

P.S. Портрет Јурија Б. Борјева објављен је у 8. броју
„Изворника“.
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