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Академик Војислав Максимовић, Београд
ВЛАДИМИР М. РАДОВИЋ (1863–1899)

О Владимиру М. Радовићу не може се ни почети писање без
подсјећања на чувену невесињску српску породицу Радовић, из
које је потекао. Син је Мијата Радовића из села Братача код Невесиња, који је био коџобаша и сердар, као и предсједник Српске
православне црквене општине у Мостару. Бројна породица Радовић дала је више ратника и свештеника, а у каснијим временима и неколико интелектуалаца. Неоспорно је да је углед ове
породице утемељио Мијат Радовић. Рођен је у Братачу, у Невесињском пољу, 29. септембра 1825. године, а умро је у Мостару
29. септембра 1901. године. Његову смрт пропратила је „Босанска вила“ овом читуљом:
„У Мостару је умро 29. септембра стари јунак и борац и војсковођа Мијат Радовић. Покојни Мијат вазда је био на гласу и
важио као један од старих првака и вођа српскога народа у јуначкој и кршној Херцеговини. Бијаше то људина на очи, крупан и
висок, прави тип старих српских јунака. Уз то је био чврст карактер и ватрен родољуб, каквих је мало. Кад је оно 1875. планула
невесињска пушка, Мијат је био међу првима у устанку. Доцније
је био пребјегао у Црну Гору и ту се јуначки борио. У свити кнеза
Николе био је и он и син му Ђорђе. Тада га је кнез Никола одликовао сердарством и орденом Даниловим трећег реда. За
вријеме окупације вратио се на своје огњиште. Па и у најновије
доба видимо га као коловођу новијих догађаја, јер син му Владимир, у договору са оцем, покрену ‘Српски вјесник’, коме је послије смрти Владимирове, стари сердар био власник. Дуго
времена био је члан српске мостарске општине и свакда играо
видну, али часну и поштену улогу у своме народу. У новој години
донијећемо слику и опширан животпис, а сада са дубоким болом
у души кличемо: Слава ти неумрли борче и војводо! Лака ти
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била српска земља, за коју си крв прољевао и Бог да те прости
и помилује!“1
У анонимном тексту (потписаном са М, што упућује на тада врло
познатог публицисту Милорада Павловића Крпу), који је написан
поводом смрти Владимира М. Радовића, о поријеклу његове породице речено је, поред осталог, и ово: „Породица Радовића има
свој дубок коријен у прошлости – и позната је, не само у колијевци Невесињу, Мостару и окупираним крајевима, него иде,
преко предјела роднога огњишта, у све стране и крајеве гдје се
српска пјесма ори и српска ријеч збори. Памти се, још се добро
памти прадјед Владимиров Драгић Радовић и његов син Цвјетко
и његов унук сердар Мијат, отац Владимиров. Врло је добро познато, како њихово јунаштво, исто тако и родољубље њихово.
Владимир је једна грана са тога кршног стабла. И што су његови
стари започели, то је он довршио: Владимир стоји уз оца, дједа
и прадједа свога и с њима чини једну дичну цвјетну киту великих
Срба.“2
Владимир М. Радовић је рођен 2. новембра 1863. године у селу
Братачу. Школовао се у Мостару и Дубровнику, да би врло млад
био укључен у политички и културни живот херцеговачких Срба.3
У томе је имао и непосредну, а и материјалну помоћ свога оца,
сердара Мијата Радовића. О раној националној усмјерености
Владимира М. Радовића, сведочи и овај његов гест из 1889. године: „На прослави петстогодишњице Косовске битке одржаној
у Мостару, Владимир Радовић је у свом говору рекао између
осталог и ово: ‘А сада ускликнимо: слава косовским јунацима и
да Бог даде да се Срби час прије здруже!‘ Због тога ‘прекршаја‘
Радовић је кажњен са двадесет дана затвора. Казна, свакако,
није била престрога и имала је циљ да послужи као опомена да
режим неће трпјети ширење таквих идеја и да ће њихове носиоце гонити.“4
——————————

Аноним, „Сердар Мијат Радовић“, „Босанска вила“, Сарајево, 30. XI 1901, XVI, 22,
стр. 383.
М., „Владимир М. Радовић“, „Босанска вила“, Сарајево, 15. I 1900, XV, 1, стр. 3.
3
Исто.
4
Томислав Краљачић, Калајев режим у Босни и Херцеговини 1882–1903., „Веселин
Маслеша“, Сарајево, 1987, стр. 167–168.
1
2
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Владимир М. Радовић је остао посебно упамћен као оснивач прве
српске штампарије у Мостару и успјешан књижар. У вези са почетком рада његове књижаре и штампарије, историчар Томислав
Краљачић је написао: „Уколико се није радило о чисто привредним предузећима, режим показује извјесну еластичност и чини
мале уступке, и то искључиво из политичких разлога. Уступак те
врсте учињен је већ 1891. када је издата концесија Владимиру Радовићу за оснивање Српске штампарије и књижаре у Мостару.
Том концесијом влада је жељела да придобије за себе овог угледног првака мостарских Срба и да преко њега оствари свој утицај
на опозиционо расположење Срба у Мостару. У којој је мјери концесија издата опрезно, али и нерадо, види се по условима под
којим је одобрена. Особље за рад у штампарији и књижари могло
се примити тек након утврђивања подобности сваког појединца и
након одобрења Земаљске владе. И остали услови били су врло
строги, а неки и строжи од уобичајених. Према тим условима,
градски срески уред имао је право да у ‘свако доба‘ прегледа
штампарију и књижару и обавезан је био да врши превентивну
цензуру штампарских производа.“5
Међу првим издањима књижаре Владимира М. Радовића биле
су Пјесме Алексе Шантића (Мостар, 1891). То је била и прва
Шантићева објављена књига, а њен приход је био намијењен неоствареној жељи да се у Сарајеву подигне споменик пјеснику
Симу Милутиновићу Сарајлији, поводом стоте годишњице његовог рођења.
Посебно издање Прве српске књижаре и штампарије Владимира
М. Радовића био је Неретљанин велики илустровани календар
за 1894. годину, који је штампан 1893. Уредио га је књижевник
Светозар Ћоровић (1875–1919). Поред низа других текстова, у
овом календару су објављени прилози Јована Јовановића
Змаја, архимандрита Нићифора Дучића, Луке Грђића Бјелокосића, Јоаникија Памучине и Милана Ђ. Милићевића. Сличан
садржај имао је и Ћоровићев календар Неретљанин за 1895.го——————————
5

Исто, стр. 173.
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дину, који је такође штампан у штампарији Владимира М.Радовића у Мостару.
Владимир М. Радовић је имао запажено учешће у раду Српског
пјевачког друштва „Гусле“ у Мостару. На главној скупштини овога
друштва, која је одржана на Сретење 1893. године, изабран је
за „первођу“.6
У штампарији Владимира М. Радовића штампане су ове књиге:
Милан М. Марин, Из равнога Срема. Слике са села (Мостар,
1892); Симо Матавуљ, Из разнијех крајева. Нове приповијетке
(Мостар, 1893); Милева Симић, Добровољни прилози. Позоришна игра за дјецу у једном чину (Мостар, 1893); Светозар Ћоровић, Полетарке. Пјесме за српску дјецу (Мостар, 1894);
Србољуб, Мала српска пјесмарица. Збирка српских народних
пјесама (Мостар, 1894) и Нови српски декламатор. Пјесме за
Српчад (Мостар, 1894); Први извјештај Велике гимназије у Мостару објављен на крају школске године 1894/5 (Мостар, 1895);
Алекса Шантић, Пјесме II (Мостар, 1895); Фјодор М. Достојевски,
Туђа жена и муж под креветом (Мостар, 1895) и Понижени и увријеђени, роман у четири дијела (Мостар, 1897); Александар С.
Пушкин, Капетанова кћерка (Мостар, 1896); Правила Српског
православног црквеног друштва „Гусле“ у Мостару (Мостар,
1896) и Лука Грђић Бјелокосић, Из народа и о народу, књ. 1-2
(Мостар, б.г.).
И поред свих неприлика и тешкоћа, Владимир М. Радовић је
упорно и храбро наставио према ономе што је био његов још
крупнији циљ, а то је покретање властитог листа, српске усмјерености, за третирање савремених друштвених и политичких питања и проблема. Када је добио начелно одобрење Земаљске
владе у Сарајеву, он јој је 7. септембра 1895. године из Мостара
упутио допис у коме је изложио основни програм и смјернице
свога листа.7
——————————
6
Аноним, „Нов одбор друштва“, „Босанска вила“, Сарајево, 10. и 20. II 1893, VIII, 4.
и 5, стр. 69.
7
Тај је допис објављен у књизи Култура и умјетност у Босни и Херцеговини под
аустроугарском управом. Грађа, Архив Босне и Херцеговине, Сарајево, 1968, стр.
462–463.
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У томе допису је предложио три могућа назива листа: „Глас истине“, „Српски лист“ и „Српски вјесник“. Програм свога листа
сажео је у шест тачака, додајући им и неке посебне захтјеве, као
што је и примање у редакцију и оних листова којима је било забрањено растурање у Босни и Херцеговини, уз јамчење да се те
новине неће из уредништва износити нити ће их ко читати осим
уредника.
У програму свога листа, Владимир М. Радовић је назначио да ће
се он бавити ограниченим регистровањем политичких питања и
догађаја у Српству, Словенству и осталом свијету, а нарочито
оним који се односе на Босну и Херцеговину. У питањима политике коју води власт у Босни и Херцеговини, водиће се рачуна о
интересима ових земаља и њиховог народа, па ће при томе беспристрасно износити и добре и рђаве стране.
У трећој и четвртој тачки програма свога листа, Радовић је био
децидан: „Лист ће стајати на становишту науке, да је у Босни и
Херцеговини народ српски... Главни пак задатак овом листу биће
да његује и унапређује културно-просвјетни, религијско-морални
и народно-економски живот овога народа.“8 Тај резолутни национални програм није спријечио Владимира М. Радовића да пету
тачку дефинише врло либерално: „У питањима вјере лист ће дисати духом слоге и љубави према свакој вјероисповиједи, заступајући начело равноправности и вјерске сношљивости.“9
Као један од тадашњих челника у борби за црквено-школску
аутономију Срба у Босни и Херцеговини (уз Глигорија М. Јефтановића, Косту Кујунџића и Војислава Шолу), Радовић је дискретно (у шестој тачки програма свога листа) назначио: „У
питању уређивања вјерскијех и просвјетнијех одношаја појединих вјероисповиједи, тражећи за сваку вјероисповиједне школе,
а за ове сразмјерну земаљску потпору преко мјеродавнијех
тијела дотичније вјероисповиједи.“10
——————————
Исто, стр. 462.
Исто.
10
Нав. дјело, стр. 462.
8
9
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Релативно брзо, Владимир М. Радовић је и званично обавијештен посебним дописом да је добио одобрење (концесију) за издавање листа, који ће се звати „Српски вјесник“, а излазиће
седмично у Мостару. Одобрен је и његов основни профил – третирање политичких, привредних и научних питања. У томе одобрењу се посебно наглашавало да лист потпада под превентивну
цензуру, па је обавезно да се сваки број претходно донесе на
одобрење надлежне власти, и то дан прије његовог изласка.
„Истом иза додијељене дозволе, која ће се на сложеним саставцима дотичног броја часописа ријечју Imprimatur означити, моћи
ће се штампањем часописа отпочети и тијем његово издавање
пиредити. Од сваког броја ‘Српског вјесника’ имаду се три
примјерка по дужности издаваоца слати административном
одјељењу Земаљске владе у Сарајеву, а по један дужносни
примјерак Окружној области у Мостару доставити.“11
Иако нам та процедура око добивања сагласности изгледа благовремена, ипак је требало да прођу двије године до изласка
првог броја „Српског вјесника“. Према писању Ђорђа Пејановића, лист је покренут 1. октобра 1897. године. Штампан је ћирилицом у Првој српској штампарији Владимира Радовића у
Мостару. Излазио је једанпут недјељно. У почетку је власник био
сердар Мијат Радовић, а Владимир главни и одговорни уредник.
У току 1898. године и у првих девет бројева у 1899. години, Владимир М. Радовић је био и власник и главни и одговорни уредник. Након његове смрти, а под уредништвом његове браће
Милана и Душана, „Српски вјесник“ је излазио нередовно.12
Са безмјерним жаром националног предводника и искреног родољуба, Владимир М. Радовић је ступио у борбу за српску
црквено-школску аутономију у Босни и Херцеговини. Није дочекао и остварење тога циља за који се борио као један од најистакнутијих првака уз Глигорија М. Јефтановића и Војислава
Шолу.
——————————
Исто, стр. 463.
Ђорђе Пејановић, Библиографија штампе Босне и Херцеговине 1850–1941, „Веселин Маслеша“, Сарајево, 1961, стр. 37.
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Прерана смрт Владимира Радовића у Мостару, 23. августа 1899.
године, десила се у преломном периоду те борбе и била је велики губитак за српски национални покрет. Он је искрено ожалошћен у српским интелектуалним круговима. У нашим
листовима и часописима објављен је запажен број некролога, а
наводимо ове: „Српство“, Вршац, 29. VIII 1899, V, 66, стр. 3; „Глас
Црногорца“, Цетиње, 5. IX 1899, XXVIII, 97, стр. 3–4; „Босанска
вила“, Сарајево, 1899, XIV, 15–16, стр. 201; 15. I 1900, XV, 1, стр.
1–5; „Бранково коло“, Сремски Карловци, 1899, V, 35, стуб. 1120;
„Зора“, Мостар, 1899, IV, 10, стр. 356; „Српски вјесник“, Мостар,
1899, III, 35, стр.1–2.
Смрт Владимира М. Радовића веома је ожалостила пјесника
Јована Дучића, тада студента у Швајцарској. Одмах је одлучио
да напише некролошки чланак „Владимир М. Радовић, народни
првак“, датиран у Женеви 26. августа 1899. године, а већ 11. септембра исте године објављен је у мостарском „Српском вјеснику“. Након тога, мостарски часопис „Зора“, чији је Дучић био
уредник, прије него што је отишао у Швајцарску, објавио је овај
некролог:
„И ледена смрт ману својом косом и покоси још један драг живот,
покоси га у најбољој снази, у 36. години. Први оснивач српске
књижаре и штампарије у Херцеговини, оснивач политичког листа
‘Српски вјесник‘, један од најврједнијих синова српског народа у
овим земљама Владимир М. Радовић, недавно се растао са варљивим овим свијетом и отишао горе у љепши и бољи, да се
пред престолом Свевишњега помоли за срећу и спас свога народа. Лака му земља!“13
У општој жалости за Владимиром М. Радовићем, која се
осјећала у српском националном покрету за школску и црквену
аутономију у Босни и Херцеговини, није изостао ни часопис „Босанска вила“, који је врло успјешно уређивао Никола Т. Кашиковић. Већ на првој страни броја 15 – 3. августа 1899. године,
објављен је врло уочљив некролог, на чијој је маргини најављено
да ће „Босанска вила“ ускоро донијети слику и ширу биографију
——————————
13

Аноним, „Владимир М. Радовић“, „Зора“, Мостар, 1. X 1899, IV, бр. X, стр. 356.
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Владимира М. Радовића. Некролог, чији је састављач вјероватно
био Кашиковић, почиње овим ријечима:
„Српски народ у овијем српскијем земљама задесила је тешка
жалост, јер је у ово најозбиљније доба умро у Мостару један од
најчвршћих ступова српске цркве и школе; јер је 23. августа изненада преминуо непрежаљени и незаборављени родољуб и
новинар Владимир Радовић. Голем је то и тежак удар, који
осјећа свако српско родољубиво срце. Још више ће осјетити тај
ненакнадни губитак још слабо и неразвијено српско новинарство
у Босни и Херцеговини, јер се покојни Владимир и бијаше
најбоље истакао на политичком пољу, те је поред српске књижарнице и штампарије, високо развио српску заставу и својим
јединим и независним, а скроз поштеним српским листом, будио
српску свијест у овијем српскијем земљама. А Владимир је био
не само покретач и душа ‘Српског вјесника’, тога свенародног
гласила, тога најомиљенијег српског листа у Босни и Херцеговини – и да је могао и да је смио, тек онда би се могло видјети и
процијенити способност и воља, пожртвовање и родољубље
тога рано преминулог Србина.“14
У низу некролога, објављених у српским листовима на врло широком простору, налазимо и пјесму Гавра Гашића „Родбини Владимира М. Радовића“ („Српски вјесник“, Мостар, 26. VIII 1899, III,
39, стр. 1). Никола Т. Кашиковић је одржао обећање, па је у
своме часопису од 15. јануара 1900. године објавио обиман некролошки чланак „Владимир М. Радовић“, потписан иницијалом
М, иза којега се највјероватније скривао новинар, писац и српски
обавјештајац Милорад Павловић Крпа, чији је отац рођен у Кифином Селу код Невесиња.
Владимир М. Радовић је био најмаркантнији нови изданак у врло
заслужној породици невесињских Радовића. Уз сјећање на њега,
не треба заборавити ни његову браћу Ђорђа, Милана, Душана
и Александра. И о тим синовима сердара Мијата Радовића налазимо помен у ондашњој српској штампи. И они су прерано
——————————
Аноним, „Владимир М. Радовић српски народни првак, родољуб и новинар“, „Босанска вила“, Сарајево, 15. и 30. VIII 1899, XIV, 15. и 16, стр. 201.
14
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умрли. Најстарији Ђорђе био је ратник, заједно са својим оцем.
Поред осталог, био је ађутант књаза Николе I Петровића на Цетињу. Умро је у Мостару крајем децембра 1887 (односно почетком јануара 1888. године по новом календару). Некрологе су му
посветили листови: „Немања“ (Беч, 1888, II, 1, стр. 24) и „Српски
лист“ (Задар, 1887, VIII, 47).
Новинар, уредник и власник мостарског „Српског вјесника“
Милан М. Радовић умро је у Мостару 20. марта 1903. године. Поводом његове смрти објављени су некролози у листовима: „Браник“ (Нови Сад, 1903, XIX, 36); „Србобран“ (Загреб, 1903, I (XX),
72, стр. 4); „Голуб“ (Сомбор, 1903, XXV, 7, стр. 109); „Српски
глас“ (Задар, 1903, XXIV, 13). 15
Након преране смрти своје браће Владимира и Милана, Душан
М. Радовић је преузео уређивање „Српског вјесника“. На тој дужности је остао до краја излажења тога листа (1904. године). Као
познати новинар и свршени правник, Душан М. Радовић је 26.
маја 1899. године стигао у Русију, заједно са Николом Т. Кашиковићем, уредником и власником „Босанске виле“ из Сарајева и
његовом супругом Стојом. Присуствовали су великим свечаностима у Петрограду поводом стогодишњице рођења Александра
Сергејевича Пушкина. О томе путовању Кашиковић је опширније
писао у „Босанској вили“.16 Забиљежили су то и још неки српски
листови.
У анонимно објављеном чланку „Срби босанско-херцеговачки на
гробу цара Александра II“, загребачки „Србобран“ је јавио да су,
као учесници Пушкинове прославе у Петрограду, вијенац на гроб
убијеног руског цара положили Душан М. Радовић и Никола Т.
Кашиковић.17 Не треба заборавити да је Душан М. Радовић био
и преводилац дјела неких руских писаца (А. С. Пушкин, Капетанова кћерка, Мостар 1896).
——————————
Милица Бујас, Марија Клеут и Горана Раичевић, Библиографија српских некролога, Нови Сад, 1998, стр. 289.
16
Никола Т: Кашиковић, „Пушкинова слава у Петрограду“, „Босанска вила“, Сарајево,
15. и 30. VI 1899, XIV, 11. и 12, стр. 173–175; 15. и 30. XII 1899, XIV, 13–14, стр. 190–193.
17
„Србобран“, Загреб, 6 (18) 1899, XVI, 79, стр. 2.
15
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Душан М. Радовић је умро у Сарајеву у јулу 1913. године. Некрологе су му посветили: „Застава“ (Нови Сад, 1913, XLVIII, 151);
„Србобран“ (Загреб, 1913, XXX, 149); „Народ“ (Сарајево, 6 (19)
VII 1913, IV, 310, стр. 3).18
Наводећи ове елементарне податке о браћи Владимира М. Радовића, жељели смо да бар мало уклонимо заборав, надајући
се да ће се једнога дана појавити вриједан истраживач наше новије прошлости, који ће о сердару Мијату Радовићу и његовим
синовима написати и праву монографију, коју они одавно заслужују.

——————————
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Милица Бујас, Марија Клеут и Горана Раичевић, нав. дјело, стр. 288.

Мр Јован Н. Ивановић, Београд
КА МАЛОЈ АНТОЛОГИЈИ ПЕСАМА У
ПАВЛОВИЋЕВОМ СЕРБСКОМ ЛЕТОПИСУ

1.
Теодор Павловић* је 28. фебруара 1832. године, са тек навршеном
двадесет и осмом годином живота, изабран за „учредника“ / уредника
Сербског летописа, који је покренут крајем 1824. године под
именом Сербске летописи и тада дистрибуиран, али је ускоро
уследила забрана.Пола године касније(17.маја1825), дистрибуција
је дозвољена, а тада је већ била најављена друга његова свеска.
Летопис ће, као орган и гласило Матице српске (основана 4. / 16.
фебруара 1826), неколико пута мењати своје име до данашњег
имена Летопис Матице српске, које је устаљено 1873. године, од
његове 115. књиге. Теодор Павловић је уређивао Летопис у два
„мандата“: први је трајао до 1834, када је забрањен рад Матице и
излажење Летописа „от височајшег места“, од монарха Фердинанда
I; други је почео 1837, по оживљавању Матице и Летописа, који
је понео име Новиј сербскиј летопис, и траје до 1841, када је
Павловић уредничко место уступио Јовану Суботићу.
——————————
Теодор Павловић (Карлово / Драгутиново / данас Ново Милошево, 1804 – Карлово,
1854), правник, полиглота, „најзначајнији српски публициста 40-их година“ (Ј. Деретић), „отац српског новинарства у Војводини / Угарској“ (М. Бјелица), преводилац,
уредник, критичар, полемичар, песник, прозаиста – „центрум око кога се скоро сав
народни живот окретао“ у првој половини 19. века у Угарској (Ј. Суботић), секретар
Матице српске (1837–1849), њен „обновитељ“, носилац мале златне медаље „за успехи у росијској словесности“ (1835) за рад на развијању српско-руских културних и
књижевних веза. Године 1844. изабран је за „члана кореспондента“ београдског
Друштва српске словесности. Покретач је и уредник Сербског народног листа
(1835; 1837–1848), првог српског недељног илустрованог листа код Срба, магазинског типа, a по угледу на аустријски Pfenning Magazin.Такође, покретач је и уредник
Сербских народних новина (1838–1849) и првог, укусно опремљеног, „женског алманаха код Срба“ Драгољуба (1845;1847), који је једна од „најзначајнијих књига поезије
40-их година, пре појаве Бранка Радичевића“ (Ј. Деретић). У два „мандата“ је уредник
Сербског летописа (1832–1834), односно Новиј сербског летописа (1837–1841).
Објавио је превод Х. М. Виланда Симпатије или разговори мудрог пријатеља са
сродним душама (Будим, 1829) и А. Книге О опхожденију с људма од барона Адолфа
Книгге (Будим, 1831).

*
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Павловић се први пут јавио у Летопису преводом одломка из
Волтеровог Задига.1 Од тада, па до именовања за „учредника“,
он је у Летопису објављивао преводе из дела Мозеса
Менделсона, Фридриха Шилера, Јохана Фридриха Кронека,
Евалда Кристијана Клајста и др., али ниједно своје оригинално
дело. Својим првенцима, песмама Месецу и Мое сеоце, јавиће
се у првој свесци Летописа коју је он уредио.2 Касније следе
његови чланци и прозни прилози, и не само они – међутим, и
даље су му преводи на првом месту.
Преузимајући уређивање Летописа, Павловић је одао
признање претходним уредницима, који су успели да у њему
објаве све оно „што је Сербљину мило и драго“. Ту су „Сербско
име, подрекло, стародревности, цареви, краљеви Сербскиј и
њине добродетели, благост, храброст и јуначество“; ту су и
нарави и обичаји; ту се о „сербској вери, монастири“, о „церкви,
свјештенству“ говорило; ту су покретане научне теме и ту се
говорило о „књижеству“ српском, његовом „упочетку, развитку,
напредку и настојећем стању своме“; ту се „успех и напредак
Сербскиј у наукама и просвјештенију јасно види“.3 Павловић
подсећа да „свакиј Сербљин треба да се с Матицом согласи и
соједини“ и да свако, према својим могућностима, треба да
доприноси Матици и тако је оснажи. А што се тиче Павловићеве
уредничке концепције, он напомиње да ће предмет Сербског
летописа и даље бити све оно што се „Славјана вообште, и
особито што се нас Сербаља буди у ком призренију тиче“,4 то ће
рећи: ставиће се нагласак на национално, али се неће
занемарити словенско. Речено је да ће се ићи за тим да
Летопис задовољи „различите читаоце“, што ће обезбедити
његову продају и његово читање, стога Србима, с много наде,
упућује позив да се одазову сарадњи.
——————————
Сербска летопис, 1826, II, св. 3, стр. 107–108. [Потом (св. 5, 1826, стр. 84) објављује
Оду богу на славу после грмљавине Мозеса Менделсона.]
2
Сербскиј летопис, 1832, VIII, частица 30, частица 3, стр. 51–54.
3
Види: Предговор, Сербскиј летопис, 1832, VIII, ч. 29, ч. 2, стр. 151.
4
Нав. Предговор, стр. 153.
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У своме каснијем напису Матица србска,5 изнео је своје виђење
Матице и Летописа („Матице је србске душа орган Летопис
Сербскиј, средство коим се она у непрестаном сојузу с Народом
одржава најсветлија жертва, коју она као залог ревности своје
на олтар преузвишења народног прилаже, а и прва цел
определенија њеног“6), које се разликује од погледа претходних
уредника, који их нису видели у заједништву, већ су Матицу
видели превасходно као издавача. Павловић их је „први
схватио“7 у заједништву: схватио је Летопис као „душу“, тј.
„орган“ којим ће Матица остваривати своју националну и
просветитељску улогу. Летопис је требало да буде „средоточије“
свих народољубивих снага, да изражава њихову духовну и
материјалну подршку, како би се одржао жељени правац и
домашио жељени циљ. То је подразумевало пожртвовање и
истрајност – и Павловић се томе одазвао и није се штедео.
Разултати нису изостали. О њима је Павловић говорио у свом
напису „Разстанак са учердничеством Летописа“. Истиче да и
Матица и Летопис, у том часу, имају већ „свако по себи
собствену и особену неку историју“: Матица представља
„особиту у књижеству нашем, најсветлију точку смотренија“, а
Летопис „из сваког призренија најзнатнију част целог књижества
Сербског сочињава“.8
2.
Теодор Павловић је у своме „торжественом“ слову, изговореном
1842. о Св. Сави у Матици, које је објављено у првој свесци
Летописа, а коју је уредио Јован Суботић,9 напоменуо да су
Матица и Летопис, за време претходних уредника Георгија
Магарашевића и Милоша Светића, били „у неком виду
——————————
Сербскиј народниј лист, 11. април 1837, II, ч. 2, стр. 116–120.
Нав. Лист, стр. 119.
7
Живан Милисавац, Историја Матице српске 1826–1864, 1. део, Нови Сад, 1986, стр. 279.
8
Теодор Павловић: „Мој разстанак с учредничеством Летописа“, Новиј сербскиј летопис, 1841, XV, књ. 55, ч. 2, стр. 170.
9
Теодор Павловић, „К повестници Матице сербске“, Сербскиј летопис,1842, XVI,
књ. 56, ч. 1, стр. 136.
5
6
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средоточије целог књижества нашег, из којег су љубки зраци
спасителног просвештенија на све стране светлили, младе
таленте будили, а и у народу чувство и наклоност к књижеству
и образовању узбуђивали“. И томе додао да се, по
„оживљавању“ Матице, и Летопис „лепшиј и совершении, него
пређе издавао“, да је у „теченију овог времена [је] М. С. са
страним књижевним заведенијама у познанство ступила“ и да је
своме народу „све лепшиј плод“ приносила, посебно у својој
„цветној“ деценији (1837–1848).10
Тачно је да су Матица и њен Летопис постали књижевно и
научно „средоточије“ и за уважавање, упркос извесном
„козервативизму“, неслагању у њој у вези са решавањем
језичких, правописних, граматичких и других питања. Заиста
Павловић не претерује када каже да је Матица у својој „трећој
епоси“, око 1839, постала такво “књижевно содружество“
способно „да о потребама и ползама књижества и народног
просвештенија чрез себе непосредствено само суди и ради“.11
Теодор Павловић је, по именовању за секретара Матице (12.
фебруара 1837) и реименовања за уредника обновљеног и
преименованог Сербског летописа у Новиј сербскиј летопис,
приљежно и полетно наглио ка жељеном циљу: да од Матице
створи „културни и национални центар“, а од Летописа њен
„књижевни и просветни орган“,12 посредством којих је желео
„народну свест излећи, народно једномисленије завести,
народну кураж и одважност, да у противностима не клоне“.13 То
потврђује, у ствари, његов глас у гласу Шилерових стихова
(„Олтари, још стоје ту, о ходите, палите // Већ се дуго лишавате
Бога, запалите му жртве!“), које у оригиналу ставља као мото
испред свога Предговора Новом сербском летопису.14 У
——————————
Нав. дело, стр. 139.
Нав. дело, стр. 142.
12
Живан Милисавац, Матица српска и Вукова реформа, Нови Сад, 1987, стр. 255.
13
Јован Пеичић, Житие Теодора Павловића, новинара и списатеља српског, Нови
Сад, 1857, стр. 85.
14
„Die Altäre, sie stehen noch da, o kommt, o zündet, // Lang schon entbehrte der Gott,
zündet die Opfer ihm an!“ – Schiller, Новиј сербскиј летопис, 1837, XI, књ. 40, ч. 1, стр.
[I].
10
11
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тоналитет ових речи слегли су се и бољка и оздрављење, али и
подсећање на забрану и васкрс Матице и Летописа, као и
родољубиво-национални дозив са „олтарā“ раније подигнутих,
сада са царског места одобрених.
У новом предговору брижност и туга се у „радост претварају“, у
наду да ће „кораке дрктајуће“ Матице и Летописа оснажити
родољубива мисао и сараднички полет. Истиче се да Матица
жели да „све оно што је особито у књижеству, све што је вредно
и полезно, љубве пуно предусрета, склања и на корист Роду
управља“. А што се тиче обновљеног Летописа, он ће роду „на
ползу и чест служити“, стога га ваља подизати „до бритке перасабље“ и „сербској народности на одбрану, ползу и потпору“ да
служи. Овакав Павловићев уреднички правац, романтичарски
полетан и разигран у своме перспективизму, у духу његовог
послања сагледан, садржи у себи реални и романтичарски
национализам, у коме се подразумева доситејство и верност
историјско-националној традицији.15
О ондашњем нашем књижевном стању Павловић је критички
говорио у Писмима Божидара Родољубића I–III (Сербскиј
народниј лист, јул–август 1837) и напоменуо да је оно у „нашој
уметничкој и народној поезији“ незадовољавајуће, а „за коју смо
толико од мајке природе богато обдарени“. Истиче да би оно што
је у њој створено, изузимајући неке „ретке примере“, клонуло
под „иоле оштром косом критике“. Зато предлаже „участије“ /
учествовање, у смислу како то чине „соотачници“ Мађари, који
се труде „преткова“ својих „стару славу на пољу књижества
поновити“.16
Уредничко профилирање Летописа делом је задовољавало
његово читалиште и било у складу са Павловићевим намерама
које је изнео у Предговору првој свесци Летописа коју је
уређивао. Обновљени Летопис се још више удаљио од тога да
задовољи укус различитих читалаца, јер је израстао у озбиљну
——————————
Марко Малетин, „Теодор Павловић“, Гласник Историјског друштва у Новом Саду,
1936, IX, бр. 26, св. 4, стр. 381.
16
Види: Сербске народне новине, 27. јули 1844, VII, ч. 59, стр. 234–235.
15
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научну и књижевну ревију, која је требало да одрази завидну
културну и књижевну зрелост Павловићевих „сонародника“. И то
је успевао, на што указује Милан Прелог, који каже да „док су се
Хрвати текар почели да мичу“, Срби су „имали свој литерарни
центар у Матици, у Српском летопису“ и имали „више мање,
видних својих представника у свим врстама литературе, једино
што им је недостајало бијаше сагласје у ствари књижевног
језика“.17
Хронолошки гледано, назнаку Милана Прелога о „свим врстама
литературе“ у ондашњем Летопису потврђује Радивоје Врховац
у своме напису,18 па Живомир Младеновић19 и прелетно Лазар
Чурчић.20 Ту назнаку, међутим, понајбоље учвршћује Живан
Милисавац својим стрпљивим „прелиставањем“ Летописа и
описом виђеног у оквиру поменутог Павловићевог првог и другог
уредничког „мандата“. Он је прво регистровао песничке прилоге
у Летопису, потом прозне, следе преводи, критички чланци и
чланци разних тема.21 Неке прилоге је поменуо само по наслову,
неке кратко, а неке је интерпретирао. Кретао се углавном по
структурном отиску поменутих написа, понекад скоро
понављајући ранија запажања. Тако, на пример, када каже да је
Павловић допринео „учвршћивању народне поезије“ у Летопису
и тако „утицао на формирање савремених погледа код
тадашњих српских списатеља“ и „допринео победи језика
народних песама“22 – он, у ствари, рестаурира напомену
Радивоја Врховца,23 а коју је претходно незнатно изменио
Живомир Младеновић.24
——————————
Milan Prelog, Slavenska renesansa 1780–1848, Zagreb, 1924, стр. 126.
Радивоје Врховац, „Матица српска и српски језик“, у: Матица српска 1826–1926,
Споменица, Нови Сад, 1927, стр. 146–152.
19
Живомир Младеновић, Вук Караџић и Матица српска, Београд, 1965, стр. 73, 84,
90, 111–113, 118.
20
Лазар Чурчић, „Српски пештански листови између 1837–1848. године“, у: Научни састанак
слависта у Вукове дане, Реферати и саопштења, 5, Београд, 1976, стр. 137–138.
21
Живан Милисавац, Историја Матице српске 1826–1864, ... , стр. 257–361.
22
Нав. дело, стр. 280.
23
Радивоје Врховац, „Матица српска и српски језик“, ... , стр. 151. (Он каже да су народне песме „уносиле у нашу песничку књижевност нешто свеже и лепо и, нема
сумње, утицале полагано на образовање новог поетског стила...“).
17
18
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С обзиром на постављени циљ у наслову овог рада, нећемо ићи
за тим да представимо целовит садржај поменутих написа,
описаћемо и критички одмерити само онај њихов део који се
односи на песме у Павловићевом Летопису. Тај део је,
углавном, површан и непотпун. Његова критичка интерпретација, као и допуњавање, довешће нас до мале антологије
песама које је Павловић објављивао у свом Летопису у оба
уредничка „мандата“.

3.
Радивоје Врховац је први „прелиставао“ Павловићев Летопис
и, поред осталог, поменуо да су у њему објављене песме
Растанак Јована Суботића и Ода на природу Јована Стерије
Поповића, навео је и неколико стихова из једне Трлајићеве
песме [Терлаич Мушицкому – Ј.Н.И.]. Једино је он, с разлогом,
указао на вредност поменуте Суботићеве песме и оценио да она
„далеко одскаче од дотадашњих, хладних славеносрбских
ода“.25 Иначе, ову песму превиђају састављачи антолија старије
српске лирике.26 Њен елегични тон растанка касније распевава
Бранко Радичевић у Ђачком растанку и у елегији Кад млидијах
умрети. Вредна је и Врховчева напомена о Стеријиној песми
Ода на природу, коју су приметили и антологичари. Он каже да
она „одаје топло осећање првог истинског песника Војводине”27и то је тачно.
На поетичку везу Бранка Радичевића и неких предромантичара
указује и Живомир Младеновић. Он по наслову помиње песме
Девојка с ружом и Сан Јована Суботића и истиче да се он у
њима „појавио као претходник Бранка Радичевића“.28 И то је све
о његовом виђењу поезије у Павловићевом Летопису.
——————————
Живомир Младеновић, нав. дело, стр. 112.
Радивоје Врховац, нав. дело, стр. 149.
26
Младен Лесковац, Антологија старије српске поезије, Нови Сад – Београд, 1964,
ед. Српска књижевност у сто књига, књ.8.
27
Нав. дело, стр. 149.
28
Нав. дело, стр. 112.
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С друге стране, Лазар Чурчић је „прелиставао“ Летопис с
намером да „докаже“ да Летопис није био „претежно забавни и
поучни лист“, већ да је „био пажљиво чуван да истраје што
дуже“.29 Ту намеру поткрепљује и именима песника који су у
њему објављивали, али ни насловом не помиње њихове песме.
Живан Милисавац је последњи „прелиставао“ Павловићев
Летопис у оба његова уредничка „мандата“. Критика тог
описивања и његово допуњавање, довели су нас до могуће мале
антологије песмама расуте у годиштима Летописа за време
Павловићевих уредничких „мандата“.

4.
Живан Милисавац је, више од других, говорио о белетристици у
Павловићевом Летопису, али ипак непотпуно. Он је своју
напомену, да је Павловић на белетристику „много више полагао“
него претходни уредници, оснажио ређањем сарадника, а уз
неке је поменуо и назив њиховог дела. На пример, помиње, али
не коментарише, Стеријину песму Ода на природу и песму Спев
Симе Милутиновића Сарајлије; помиње, затим, песму Плач
звезде Данице Гаврила Пекаровића и песму Духу Професора
Магарашевича Исидора Стојановића, а онда помиње и три
Павловићеве песме (Месецу, Мое сеоце, Г. Исидору Николићу).
Наводи имена још неколико песника: Лукијана Мушицког, Павла
Соларића, Михаила Витковића, Григорија Трлајића, „Побратића“
(Александра Будимировића), Исидора Николића Србоградског,
Јована Пачића, Василија Суботића, Софронија Ивачковића и др.
Уз песме Исидора Николића Србоградског, Григорија Трлајића и
извесног С. Доброљуба (Саве Текелије?), које су посвећене
Мушицком, дао је Милисавац кроки-коментар. Над песмом
Завет30 застаје само толико да би прихватио претпоставку
Марка Малетина (Садржај Летописа Матице српске, Нови Сад,
1968) да је потписник са „Т“ те песме, песник Павле Трифунац.31
——————————
Лазар Чурчић, нав. дело (1976), стр. 137.
Сербскиј летопис, 1832, VIII, част 29, частца 2.
31
Живан Милисавац, нав. дело, стр. 258.
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Уверени смо да се потпис са „Т“ односи на Павловићево име, на
што упућује заветно уједначен тоналитет ове песме и њено
унутарње животно и делатно одређење („Пословаћу отечеству,
и свом Роду, до конца“), у коме ће сагорети у име „ползе“ и славе
„рода свог“. Тако израженим назнакама заветног елана, ова
песма се подудара са елементима Павловићевог романтичног
ентузијазма, који слично проговара из његовог првог Предговора
Летопису („... ако у делању овом и најмању ползу роду мом
принесем, цел свију жеља мои на овом свету биће
достигнута“).32 Други део ове песме је од искуства неузвраћене
љубави и њене митизације, а која се не прегара, упркос
вербалној химби у којој се она, наводно, прегласава („С Богом
отсад, с Богом, на век, / за мене си престала, / И као росе слаба
капља у сред’ / полдне нестала!“). Песма Завет је, по овом
мотиву неузвраћене љубави и немоћи да се она прегласа у некој
новој љубави, блиска Павловићевој песми Месецу.33
У песми Месецу отвореније је исказан жал због неузвраћене
љубави, туга остављеног („Сузним оком гледим, твоја / Светлост
како проходи, / И чувствујем, да сва моја / Радост тако опходи.“),
као и немоћ да се прегори љубав и драга („До смерти ћу ја
тужити / Исцелит ме ништ неће“). И Павловићева песма К
истој34 такође је поентирана неузвраћеном љубављу („Рана ево
у грудима моим!“). Претпостављамо да је таква извесност
љубави могући разлог што се он – онако отмен и леп, и радо
виђен свуда – никада није оженио.
У нашем првом избору успелијих песама, које је Павловић
објавио у Летопису за време свог првог уредничког „мандата“,
наћи ће се и Павловићеве песме: Месецу и К истој. Тај избор
сачињаваће седамнаест песама.35 Тим избором песама и
——————————
Сербскиј летопис, 1832, VIII, ч. 29, ч. 2, стр. 153.
Сербскиј летопис, 1832, VIII, ч. 30, ч. 3, стр. 51–53.
34
Сербскиј летопис, 1833, IX, ч. 32, ч. 1, стр. 69.
35
Побратић [Александар Будимировић]: Сан; Сима Милутиновић Сарајлија: Самоћа
и Молитва; Теодор Павловић: Месецу и К истој; Јован Пачић: Сујетна жеља моја
у прадедова кући живот закључити и Тужба остављене деве; Глигорије Трлајић:
Завичајне радости; Исидор Николић: Једној сомборској сербкињи и Истој; Василије
Суботић: Суза, Безсмертије и Љубов; Јован Суботић: Растанак; У. М. [Урош Милутиновић]: Суетна всја и Срећа; .Јован Стерија Поповић: Ода на природу.
32
33
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њиховом интерпретацијом требало би да се промени, ревидира
слика о песмама које је Павловић уносио у свој рани Летопис,
као и напомена Живана Милисавца о „производима нејаког
српског стихотворства оног времена“.36 У избору ће се, поред
осталих, наћи и антологијска песма Сујетна жеља моја у
прадедова кући живот закључити37 Јована Пачића, затим Ода
на природу38 Јована Стерије Поповића и песма Завичајне
радости39 Григорија Трлајића, а те песме је раније запазио
Младен Лесковац.40 У нашем избору налази се и песма
Безсмертије41 Василија Суботића, коју је у своју антологију унео
Миодраг Павловић,42 али и његова песма Љубов.43 Затим ће се
у избору наћи и две песме Симе Милутиновића Сарајлије
(Самоћа и Молитва),44 „првог у низу експериментатора српског
песничког језика“,45 па помињана песма Растанак46 Јована
Суботића и Побратићева [Александра Будимировића] песма
Сан,47 као и оне које смо поменули у фусноти.
Већ ове песме сведоче да су се њихови аутори осетно удаљили
од лукијанске поетике и окренули народној поетици и да су се
тим песмама већ приклонили сентиментално-романтичарској
поетичкој новини, а којој ће се још више приближити они песници
(Јован Суботић, Никанор Грујић, Никола Боројевић, Јован
Пачић, Василије Суботић и још неки) чије је песме Павловић
објављивао у Летопису за време свог другог уредничког
„мандата“ (1837–1841), а које иду у наш други избор од дванаест
песама.
——————————
Живан Милисавац, Историја Матице српске 1826 – 1864, ... , стр. 278.
Сербскиј летопис, 1832, VIII, ч. 31, ч. 4, стр. 53–54.
38
Сербскиј летопис, 1834, X, ч. 39, ч. 4, стр. 52–53.
39
Сербскиј летопис, 1834, X, ч. 36, стр. 47–50.
40
Младен Лесковац, нав. дело, стр. 156–157, 178–179. и 87.
41
Сербскиј летопис, 1834, X, ч. 37, ч. 2, стр. 52–54.
42
Миодраг Павловић, Антологија српског песништва (XIII–XX век), Београд, 1964,
стр. 260–261.
43
Сербскиј летопис, 1834, X, ч. 37, ч. 2, стр. 54–55.
44
Сербскиј летопис, 1833, IX, ч. 32, ч. 2, стр. 63–66.
45
Јован Деретић, Историја српске књижевности, Нолит, Београд, 1983, стр. 266.
46
Сербскиј летопис, 1834, X, ч. 32, ч. 2, стр. 60–61.
47
Сербскиј летопис, 1832, VIII, ч. 29, ч. 2, стр. 43–45.
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Неке песме, које смо унели у ова два избора, неким својим
поетичким појединостима (елегичним, сновидним, медитативним, дескриптивним и др.), засигурно – и без помоћи свога
временског контекста – одишу свежином и у данашњем времену.
Разматрањем тих песама биће образложена, иначе
необразложена, напомена Живана Милисавца, да је Павловић
„несумњиво знао да оцени песничке вредности“.48 Наиме,
Милисавац је углавном пописао песнике који су се јављали у
Летопису у оба Павловићева уредничка „мандата“. Уз неке је
поменуо и наслове њихових песама, али је изостала њихова
критичка анализа, која би утврдила тачност његове напомене
да је „до преокрета у српском стихотворству дошло пре Бранка
Радичевића“,49 што би требало да подразумева да је до тог
преокрета дошло посредством песника који су се јављали у
Летопису, а којима је Павловић саветовао да се у стихотворству
окрену поетици народних песама.
Из Милисавчевог сагледавања садржаја Летописа у оба
Павловићева уредничка „мандата“, уочава се какво је било
ондашње наше књижевно стање. Осећа се, истиче он, да и у
њему поезија „показује много више динамичности у своме
развоју од прозе“50 и од других „документарно-уметничких“
књижевних врста.
До презентације наших двају избора песама, који чине нашу
малу антологију песама из Павловићевог Летописа, преостало
нам је да се осврнемо на Милисавчево виђење поезије у њему
за време другог Павловићевог уредничког „мандата“. Он је већ
према садржају првих „частица“ обновљеног Летописа (1837)
напоменуо да је то „сада заиста била права књижевна ревија“,51
па је кренуо да то и докаже: прво песничким, па прозним
прилозима, потом критиком, преведеним делима и чланцима.
Међутим, његову оцену не могу потврдити песме које он помиње
——————————
Живан Милисавац, нав. дело, стр. 333.
Нав. дело, стр. 333.
50
Јован Деретић, нав. дело, стр. 273.
51
Живан Милисавац, нав. дело, стр. 330.
48
49
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само насловом, а које доноси Новиј сербскиј летопис у својој
првој години излажења. Већином је реч о одама (Милоша
Светића, П. П. Његоша, Исидора Николића, Ђорђа Куљанчића),
а које су испеване поводом смрти Лукијана Мушицког, и о
песмама Михаила Витковића (Витковић Мушицкому и Љубов),
Јована Суботића (Лири Витковића на његовом гробу 30. маја
1837. и Господину Сими Милутиновићу), Јована Пачића и
Исидора Николића Србоградског.
Поред поменутих песника (Милисавац ређа само имена!), у
обновљеном Летопису су објављивали и Никанор Грујић, Јован
Пачић, Никола Боројевић, Ђорђе Малетић, Данило Стајић,
Софија Вујић, Георгије Шупица, Екатерина Браћевачка, Дамјан
Маринковић и још неки.
Ако се критички осмотре песме које доноси Новиј сербскиј
летопис, нема их много које се издвајају по вредности. Издваја
се донекле Суботићев епитаф Лири Витковића својом
национално-родољубивом и изражајном есенцијом, чији је циљ
био да „подсети и нашу и страну јавност да је Витковић и српски
песник“ („Нека се диче другиј с временим породом духа, / Дух
сам, и вечна тог’ чеда јесу наша!“). У обновљеном Летопису
вредне су песме: Теченије света Василија Суботића, Поноћно
торжество и Девојка с ружом Јована Суботића, Утеха мог
живота Г. Терпиловића, Зорњачи, Северниј путник к Антики и
Вече Василија Суботића, Љубов52 Михаила Витковића, Борба
——————————
Мисли се на песму Љубов Михаила Витковића (Новиј сербскиј летопис, 1839, XIII,
књ. 48, ч. 3, стр. 56), а не на Витковићеву песму Љубави, коју је Младен Лесковац
унео у своју Антологију старије српске поезије ( Нови Сад – Београд, 1964, стр.
119), уз напомену на крају Антологије (стр. 345) да је она први пут објављена у Давидовићевом Забавнику (1819, стр. 204–5) и потписана са „В. у П. 1718“, а то „свакако
треба да значи: Витковић у Пешти, а година је погрешна“ (требало је да стоји:1817
– Ј.Н.И.). Његова је претпоставка ослоњена на чињеницу да је Витковић у истом Забавнику објавио још две песме (Надежди и Мог Александра песма): прва је потписана „пуним именом писца“, друга је непотписана, али је она „превод познате
Витковићеве првобитно на мађарском написане песме“. Можда би његова претпоставка била убедљивија да је ослоњена на текстолошку анализу или самог израза.
Каснији антологичари, Миодраг Павловић, [Антологија српског песништва (XIII–XX
век)] и Никола Грдинић (Антологија старијег српског песништва, Н. Сад, 2005),
преузели су Витковићеву (?!) песму Љубови из Лесковчеве Антологије, без дилеме
52
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С.[рб] Милутина [Никанора Грујића], Славеносрбскиј језик
Ник.[оле] Боројевића, Уздисаји Светозара [Вујића] – Живан
Милисавац помиње само песму Љубов. Поменуте песме и чине
наш други избор, који, са првим, гради нашу Малу антологију
песама Павловићевог Сербског летописа. Овде поменуте
песме, као и један број књижевнокритичких и књижевнотеоријских прилога и приповедака објављених у Новом сербском
летопису – управо и потврђују његову књижевну зрелост.
Неке песме, унесене у наш други избор, већ су раније
примећене и унете у антологије. Младен Лесковац је запазио
песму Славеносрбскиј језик,53 а Миодраг Павловић песму
Северниј путник к Антики.54 То признање поменутим песмама,
као и оним песмама које су у нашем првом избору (у раније
антологије су унесене четири!), на свој начин потврђује тачност
напомене Живана Милисавца да је Павловић „несумњиво знао
да оцени песничке вредности“.55 Нажалост, његова напомена
није аналитички образложена. Тек након критичког и аналитичког сагледавања песама које су унесене у први и други наш
избор, указаће се целовитост истине о њиховој вредности и
потврдити напомена Живана Милисавца да је Павловић „знао
да оцени песничке вредности“, али и да се оспори његова
напомена о „нејаким стиховима оног времена“, а то значи и у
Павловићевом Летопису. Изузимајући оде и понеке песме
наглашене национално-родољубиве тематике, песништво се у
Павловићевом Летопису све приметније ослобађа класичне
поетике, њене просветитељске и моралистичке тенденције и
креће у правцу изражавања личних стања и осећања, а то
понајбоље потврђују песме које смо уврстили у наше изборе. Те
песме су већ испеване у духу предромантичарске поетике.
——————————
о њеном аутору. Поновимо да постоје две различите песме: Љубов, која је засигурно
Витковићева, и песма Љубови, за коју се претпоставља да је његова. Пошто је прва
објављена у Летопису (њу по наслову помиње и Живан Милисавац (Нав. дело, стр.
335) – овде је о њој реч – Ј.Н.И.
53
Младен Лесковац, Антологија старије српске поезије, ... , стр. 119. и 203.
54
Миодраг Павловић, нав. дело, стр. 259–261.
55
Живан Милисавац, нав. дело, стр. 333.
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5.
(1) Наши избори песама из Павловићевог Летописа су
превасходно избори „за себе“, који хоће да буду и „за друге“, па
да их они провере и прихвате као одмерене и вредне.
Сагледавање првог избора песама започећемо подсећањем на
три Павловићеве песме (Завет, Месецу и К истој), о којима је
било речи на месту где је оспорена напомена Марка Малетина,
а коју помиње и прихвата Живан Милисавац. Сложили су се да
је песму Завет, потписану са „Т“, испевао Павле Трифунац. То
нисмо прихватили, имајући на уму да ове три песме повезује
исти мотив неузвраћене љубави и немоћи да се она у новој
прегласа и да су у њима препознатљиви отисци Павловићеве
љубавне драме, зарад које се он вероватно и није оженио.
Његове песме Месецу и К истој уврштене су у наш први избор
од седамнаест песама. У њега су унете четири поменуте
антологисане песме (Ода на природу Јована Стерије Поповића,
Сујетна жеља моја у прадедова кући живот закључити Јована
Пачића, Завичајне радости Григорија Трлајића и Безсмертије
Василија Суботића), а ту су и песме: Тужба остављене деве56
Јована Пачића, Једној сомборској Сербкињи и Истој57 Исидора
Николића, Самоћа и Молитва Симе Милутиновића Сарајлије,
Љубов Василија Суботића и његова непоменута песма Суза,58
Растанак Јована Суботића, Сан Побратића (Александра
Будимировића) и Суетна всја и Срећа59 У. М. (Уроша
Милутиновића).60
Као што се види, у наш први избор ушле су песме оних песника
који су већ познати књижевној историји, затим мање познатих и
потпуно непознатих песника. Нигде се, на пример, не помиње
песник Урош Милутиновић, чији се рефлексивно-медитативни
——————————
Сербскиј летопис, 1833, IX, ч. 32, ч. 1, стр. 62–63.
Сербскиј летопис, 1833, IX, ч. 33, ч. 2, стр. 58–61.
58
Сербскиј летопис, 1834, X, ч. 37, ч. 2, стр. 50–51.
59
Сербскиј летопис, 1834, X, ч. 37, ч. 2, стр. 61–63.
60
Напомена: Раније је у фуснотама назначено када су објављене поменуте песме
у овом низу, овде су назначена места појављивања оних песама уз које то раније
није наведено – Ј.Н.И.
56
57
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диптих (Суетна всја и Срећа)61 наметнуо нашем избору. У
њему се, симетричним и мелодиозним осмерцем, градуира
универзална истина о човеку, о његовој таштини и његовим
узаман пруженим рукама да домаши оно за чим тежи. У нагнућу
да у позоришту живота „превари“ своје ограничено време, човек
игра своју ташту ролу, не увиђа испразност своје игре и да је „све
обсенам жигосано“ (Суетна всја). Човек је „увек несит“ и „суетом
духа опит“, било да ово или оно подузима како би утолио своју
духовну глад. Никако човек да схвати оно што му из песме
Срећа сугеришу антитети, да човек „К’ слави стремећ у гроб иде
// Благо грабећ у грех паде“; никако да схвати „Да природа мало
иште / Да он сам свој злотвор јесте“. Песник је проникнуо у
трагичну истину о човеку: да се он не проналази, да се губи на
путу до себе. По дубини уронућа у људску природу и по
спонтано изварираној сугестији, овај диптих Уроша
Милутиновића, посебно друга пресма, кореспондира са песмом
Човек Јована Стерије Поповића, која је испевана дванаест
година касније62 и представља, због класичног метра, теже
читљиво рефлексивно-медитативно распевавање бројних
елемената који су присутни у песми Уроша Милутиновића, а која
је испевана мелодиозним и симетричним осмерцем. Стеријине
песме нема у антологији Младена Лесковца, али је, оправдано,
налазимо у антологији Миодрага Павловића. И један и други
антологичар превидели су песму Срећа. Поменути антитети из
песме Срећа подсећају на антитете које налазимо у песми Човек
Фридриха Хелдерлина. Ова песма је могла бити позната и
Стерији – на што не упућује сам наслов, већ и промишљање о
човеку.
Са диптихом Уроша Милутиновића у метафизичком „роду“ је
песма Самоћа63 Симе Милутиновића Сарајлије, али је личнија
——————————
Сербскиј летопис, 1834, X, ч. 37, ч. 2, стр. 61–63.
Песма Човек „штампана је први пут“ у Даворјама Јована Стерије Поповића 1854,
стр. 105–110. Види: Миодраг Матицки, „Ново Даворје Јована Стерије Поповића“ , у:
Јован Стерија Поповић: Даворје, Вршац, 1993, стр. 145.
63
Сербскиј летопис, 1833, IX, ч. 32, ч. 1, стр. 63– 64.
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и дубља, муклија њена нота медитативности, а њу артикулише
пасивнорезистентна побуњеност против животног perpetuum stabilea и катарсичним узмаком у самотно („О Пустињо и самото
моја! // Надовољит’ нећу с’ тебе нигда“). То самотно се
„благосиља“, у њему се дух креативно расцветава, оно је
тешитељно и у њему се, упркос свему, промаља нада опстајања
(„Ево л’ зашто јошт самоћу хвалим, // Заслада је и животу
горку!“). Песма је испевана стихично и несиметричним
десетерцем, као и његова песма Молитва. Извор им је исти –
неприхватљива стварност, али се о њој тонално пева на
различит начин. Обе Сарајлијине песме сведоче о песнику у
њему немилосној и погубној стварности, коју он жели да
прегласа јеком свог незадовољства. Ове песме уочљиво
антиципирају поетичке елементе романтизма. Уосталом, те
елементе подразумева и већина песама које смо унели у наше
изборе. Те песме (Растанак Јована Суботића, Самоћа Симе
Милутиновића Сарајлије, Сујетна жеља моја у прадедова кући
живот закључити Јована Пачића) изражавају извесну
неусклађеност са стварним, зарад којег онда узмак у маштенско
и сновидно, у душевни осенак и мирни, идилични завичајни
предел, ту се, у дистанци, „простор отвара уму“, све је
разбистрено и приближено, и оно што повређује и оно што је
души „питателно“ и драго. Управо то што је изражено у њима,
уводи их у само предворје романтизма. О каквим животним
напастима и злоћудима и делићима среће је реч, сведоче
поменуте песме Симе Милутиновића Сарајлије Самоћа и
Молитва. Својим исповедним и дубинским молом (у првој) и
немиром и побуном усред појавног (у другој), ове песме су
озрачене поетиком романтизма.
Ако је у песми Самоћа спасоносан узмак у креативну самоћу
пред оним што повређује песника у реалности, у песми
Молитва, упркос офанзивности безбожних, крвожедних и
неморалних, поклека нема нити сентименталног бега од
проблема, већ се романтичарском побуњеношћу зазива врховна
снага творитеља, па да овде на земљи све преобрази „за обште
и свакога добро“. У овој песми песникова контемплација није
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пасивнорезистентна, као у претходној, иако је посреди исти
егзистенцијални изазов, већ је енергизована у правцу успостављања другачијег животног лика, устоличавања хришћанске
моралности, владавине добра, које подразумева правду и
слободу, врлину и лепоту. Сима Милутиновић Сарајлија је
управо по оваквој тежњи разбуђивања људскости, која је
сенчена романтичарским утопизмом, као и певањем о души и
самоћи, свакако наш романтичар пре озваничења нашег
романтизма.
О души пева и Василије Суботић у песмама Безсмертије и
Љубов. Реч је о песнику класицисти, који употребљава модерне
и „еластичне“ изражајне форме, чије су песме „надахнуте,
тематски разноврсне и формално ван наших тадашњих
конвенција“, што је запажено тек у новије време, када је уследио
и позив за његову рехабилитацију.64 Такву оцену песама
Василија Суботића потврђују и песме које смо унели у наше
изборе. За класицизам их везује „интелектуалност“, од њега их
удаљава „екстатичност“ и повођење за „виспреним духом“ и
душом, који теже „за светлост’ју већом“ и који „дерзновено“
узлећу „к благу духа света“, ломе се својом „питољубивошћу“ и
незајазом, сурвавају у „најдубља здања пропасти“, како би се
творило и створило, на образ врховног творитеља,
„бесмертијем“ обасјано дело. По том нагнућу, по креативном
немиру духа да домаши оно „што му овде дано није“, израженом
у другом делу песме Безсмертије, у чијој светлости би могао да
преживи, као и оним у њу унесеним да у неком нововременом
„пришелцу“ оживи – ова песма кореспондира са елементима
романтичарске поетике.
На отклон ових Суботићевих песама од класицистичке поетике
указује већ асиметрија њиховог стиха, који се прелива преко
своје границе, али и границе катрена. Такође, на тај отклон
указује и прожимање „инетелектуализма и екстатичности“
израза који је у духу модерног европског класицизма и који
——————————
Миодраг Павловић, Предговор, у: Антологија српског песништва (XIII–XX век),
Београд, 1964, стр. 32.
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подразумева и емоцију, сликање духовног предела, продирање
у космос и тајновиту бесконачност, а то је већ у поетичком
заснову романтизма, у коме је и трагање за одгонетком питања
истакнутих у Безсмертију, и не само у овој песми. Та питања се
односе на „дрзновеност“ духа да тежи „за светлост’ју већом“, која
је божански дар, али и проклетство. Изражена тежња да се
епифанијски блесак спусти у дело – универзалног је одређења.
Упркос свему, „знање“ / сазнање и надаље остаје мистериј и
задатост, „вечна боља бит’ја“, како се и наглашава у поенти ове
песме.
Сличним и отвореним знаком, али који не зрачи умор, већ
ободрење, закључена је и песма Љубов Василија Суботића, која
је, иначе, разумљивији препев скоро истоветне тематике у
његовој песми Безсмертије, чак се осећа да она откључава
њену „тврду“ рефлексивност. И у овој песми, која је испевана у
катренима и наизменичним симетричним десетерцима и
осмерцима, „нежна отца љубав“ из ништа „све созда“, свему
„дуну жизни, диханије“ и свему дарова, све заодену природном
„красотом“. И у њој душа бескрај иште, својим „мисленим очима“
утања у немирно „внутрење свјатилиште творителна јестества“
да из њега љубављу ослободи „о божества огледало“, дело
„добродетељно“, моћно да траје и будућима светли. Ова песма,
изражајно поједностављена, упоређена са претходном,
потврђује напомену о формалној „еластици“ овог модерног
класицисте. (Поготово, то потврђују његове песме Вече и
Северниј путник к Антики, унете у наш други избор.)
И у Стеријиној песми Ода на природу 65 асоцира се време када
се лепота „јестества“ (тј. природе) из „руке благога пренула“,
када је све понело лик савршенства. О том савршенству
природе екстатично се пева у овој песми. Песник је усхићен
њеним „поносним составом“, њеном лежерношћу и лакоћом с
којима, као у игри и као нико, „висока чуда“ твори, која „љубку
——————————
Сербскиј летопис, 1834, X, ч. 39, ч. 4, стр. 52–53. [Песма је испевана 1830, њена
нешто измењена верзија објављена је у Стеријиним Даворјама, 1854, стр. 113–114,
под насловом На природу – Ј.Н.И.]
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простоту богатством краси“. Та тајна њене градње остаће и
науци и „трудном художеству“ тајна, као што је остала и песнику
у поменутим Суботићевим песмама. Оно што ће се изнедрити
на трагу те тајне тек ће секундирати „љубком совершенству“
природе, њеном обиљу и дубини. И од њене нема хармоније
јаче, и нема такве „мајке небеснице“, у чијем се „крилу“, пева
Стерија, „ тек плодно осећа живот“.
Нашем првом избору наметнула се и Побратићева (Александра
Будимировића) песма Сан. Она се одликује изражајном
лакоћом, чистотом језика и својим ритмички меким и стихично
венченим и „ломљеним“ десетерцем. Овог песника и песму, али
само по наслову, поменуо је једино Миодраг Поповић и нагласио
да је реч о песнику „новог ритмичког типа“, чији је „језик нов и
сличан језику народних песама“ и који „доводи до лаког
усклађивања ритма песме и ритма самог језика“,66 а то речено
управо потврђује његова песма Сан. Ова песма – наивношћу
своје унутарње приче, бистрином сновидних слика и слатком
варком испуњења љубавне, еротичне чежње – кореспондира са
Радичевићевом песмом Циц, а описом девојачке лепоте у идили
(„На једном / Чоту уочим деву // Лепотом лепшу / Од саме Виле“)
са описом у песмама петраркиста. Побратићева песма је сродна
са сонетом Сну Јована Пачића и његовом песмом Сни, које су
објављене пет година раније,67 и које су уврштене у поменуту
антологију Младена Лесковца. Песма Сну уврштена је и у
антологију Миодрага Павловића. Побратићева песма не заостаје
за Пачићевим песмама, чак је успелија, благозвучнија и
усклађенија, речју: експресивнија од Пачићеве песме Сни, којој
је, иначе, ближа текстуром и унутарњим, сновидним пределом,
у коме се указује „онежена“ (неосетна) на љубав његова
„безмилосна“ вила. Побратићева песма је успелија управо
захваљујући својој језичкој и ритмичкој новини.
——————————
Миодраг Поповић, Историја српске књижевности. Романтизам, II, Београд 1972,
стр. 63, 66.
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У збирци Сочиненија песнословска Јована Пачића, Будим, 1827.
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И Павловићева песма Месецу, као и песме Уроша
Милутиновића, Побратића, Јована Суботића, Јована Пачића,
дише изражајном лакоћом кроз своје катрене и њихове „меке“
несиметричне осмерце, али је, због неузвраћене љубави,
суморан и елегичним тоном озвучен њен унутарњи предел („Ах!
Ти незнаш, шта је боља // Што неверство задаје, // Каква ли је
љута гуја // Драга кад нас издаје“). Истоветним стихом, ритмом
и тоном, али у октава строфи, испевана је Пачићева песма
Тужба остављене деве, а разлика је у томе што је то тужаљка
„остављене деве“, а не песника. Нешто другачије је тонирана
„тужба“ неузвраћене, изневерене љубави у песмама Једној
Сомборској Сербкињи и Истој Исидора Николића. Та „тужба“
се односи на изневереност његовог „отечества стазе“ и она се
привидно, у вертикали те прве песме испеване катренима и
асиметричним осмерцем, стишава низом апострофа у
помиреност са губитком („Иди дакле сјајна звездо // Блистај
другим пределма [...] Тамо срећна буди душо, // Буди другим
утеха“). И у другој његовој песми, која је испевана изострофом
катрена и симетричним осмерцем, прегара се неузвраћена
љубав и нагли другој („Несташан се Зефир серди // Другу хоће
већ да љуби.“).
Месец и звезде су у песмама романтичара сведоци њихових
љубавних елегичних исповести у песмама у којима се скоро
редовно јавља и понека ранија слика природе, која је својим
колоритом пратила замах љубави. У песми Растанак Јована
Суботића слике природе оживљавају кроз елегични пев о
растанку са завичајем, а у песми Сујетна жеља моја у
прадедова кући живот закључити Јована Пачића те слике су
подстакнуте „сујетном жељом“ да се живот оконча у завичају.
Ове песме и песму Мое сеоце Теодора Павловића повезује
„детињства спомен слаткиј“, љубав према родном прагу и свему
у завичају, али и сазнање да је свет „отровница љута“, заблуда
и промашај. Најлепше је живети и „у прадедова кући живот
окончати“, живети у сагланости са оним што је исконско,
једноставно и завичајно. Ове песме су, поетички гледано, рани
временски прелудиј поетици „завичајне књижевности“, која се,
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делом преко романтизма, установила у Немачкој на прагу
деветнаестог века. Оне би требало да буду илустрација
напомени Младена Лесковца да се у овим „предбранковским“
песмама „споро и бојажљиво оцртава домаћи пејзаж“. И вредна
песма Вече Василија Суботића, коју смо унели у наш други
избор, својом поентом („С оног тамо чистог места, / гди нестари
младост чиста, / Земљо мила, / Здравио била / Скоро ћу ти
кликнути.“) потврђује поменуту напомену. Ако бисмо по
успелости рангирали песме уврштене у овај наш први избор,
онда би љубавне песме заостајале за рефлексивномедитативним, екстатичним и завичајно-елегичним песмама.
(2) У нашем другом избору из Павловићевог Летописа налази
се дванаест песма: Василије Суботић је заступљен са четири
песме (Теченије света,68, Зорњачи,69 Северниј путник к
Антики70 и Вече71), његов млађи брат Јован Суботић са три
песме (Лири Витковића на његовом гробу 30. маја 1837,72
Поноћно торжество73 и Девојка с ружом74), са једном су
заступљени: Г. Терпиловић (Утеха мог живота),75 Срб Милутин
(Никанор Грујић) песмом Борба,76 Михаило Витковић (Љубов77),
Никола Боројевић (Славеносрбскиј језик78) и Светозар Вујић
(Уздисаји79). Неки песници, које помињемо, потпуно су непознати
——————————
Новиј сербскиј летопис, 1837, XI, књ. 40, ч. 1, стр. 46–47.
Новиј сербскиј летопис, 1838, XII, књ. 44, ч. 3, стр. 71–72.
70
Новиј сербскиј летопис, 1840, XIV, књ. 50, ч. 1, стр. 95.
71
Новиј сербскиј летопис, 1840, XIV, књ. 51, ч. 2, стр. 84.
72
Новиј сербскиј летопис, 1837, XI, књ.. 40, ч. 1, стр. 40.
73
Новиј сербскиј лист, 1838, XII, књ. 43, ч. 2, стр. 50.
74
Новиј сербскиј лист, 1838, XII, књ. 44. ч. 3, стр. 73.
75
Сербскиј народниј лист, 1838, XII, књ. 42, ч. 1, стр. 93. [Претпоставља се да се
испод овог псеудонима крије Павле Бибић из Меленаца (Види: Марко Малетин,
„Псеудоними са претпоставкама“, у: Садржај Летописа Матице српске 1825–1950,
Нови Сад, 1968, стр. 363) – Ј.Н.И.]
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Новиј сербскиј летопис, 1841, XV, књ. 54, ч. 1, стр. 92–93.
77
Новиј сербскиј летопис, 1839, XIII, књ. 48, ч. 3, стр. 56.
78
Новиј сербскиј летопис, 1838, XIII, књ. 42, ч. 1, стр. 92.
79
Новиј сербскиј летопис, 1841, XV, књ. 54, ч. 1, стр. 94–95.
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књижевној историји. Реч је о песнику Василију Суботићу и
песнику Светозару Вујићу, који су били „лоше среће код
књижевних историчара“.80 Чињеница да су се ови песници
нашли у нашем првом и другом избору песама објављених у
Павловићевом Летопису и да су неки од њих и раније запажени,
потврђује, с једне стране, да је Павловић знао да осети песничке
вредности, а са друге њоме се жели указати да би будући
истраживачи песништва прве половине 19. века требало да
обрате пажњу на ове песнике, посебно на Василија Суботића,
који је у нашој малој антологији заступљен са највише (седам)
песама.
Када се песме нашег другог избора упореде са песмама из
првог избора, онда ће се видети да су ове из другог тематски
разуђеније и да је разноврснија њихова строфа и стих и да је
приметно онарођен њихов израз. Када је реч о строфи, катрен
доминира у песмама нашег првог избора, њиме певају: Исидор
Николић, Јован Стерија Поповић, Јован Суботић, Василије
Суботић, а у другом избору њиме је испевана само песма
Поноћно торжество Јована Суботића. У оба избора, само је
песма Девојка с ружом Јована Суботића испевана мелодиозним
терцинама. Неке песме из првог избора испеване су и октава
строфом или сестином, а неке „стихично“. Поред поменутих
строфа у песмама првог избора, у песмама другог избора још
се користе: терцина, пентима, септима, децима. Последње две
строфе претежно се римују по стандардној рими, у септими по
шеми: ababccb и aabbcdd, а у децими по шеми: ababccdeed.
Песма Зорњачи Василија Суботића испевана је октава строфом,
——————————
Миодраг Павловић, „Класицистичко песништво прве половине деветнаестог века“,
у: Милорад Павић, Од барока до класицизма, Боград, 1973, ед. Српска књижевност
у књижевној критици, књ. 3, стр. 559. и 561. [Ту је речено за Василија Суботића да
је „естатички темперамент узносио [је] његову мисао и уобразиљу у координатне системе, где би се он могао срести са енглеским песником осамнаестог века Џорџом
Хербертом, на пример, или са Новалисом“, а додао је томе и да „он није класициста
у смислу Мушицкога, али се у метричком погледу може поредити са класицистима
осамнаестог века у Европи, који су употребљавали већ еластичне форме“ (стр. 557)
– Ј.Н.И.]
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у којој се римују други и шести, затим четврти и осми стих. Већ
ове појединости, уочене на мањем броју песама у нашем другом
избору, указују, поред осталог, и на унапређење израза у односу
на израз песама унетих у први избор. Оне, с друге стране,
указују на предбранковско песничко провежбавање, које је све
приметније окренуто народном изразу, што је у духу поменуте
Павловићеве сугестије. То нарочито потврђују песме Јована
Суботића, Никанора Грујића и песма Вече Василија Суботића.
Истина, у некима су још видни трагови класицистичке поетике и
руске фонетске и лексичке боје (Теченије света, Северниј
путник к Антики, Славеносрбскиј језик), па су због тога теже
разумљиве читаоцу. Опет, неке песме веју разумљиву мисао и
емоцију, непосредни проговор песника о себи, а то се већ
распознаје из самих наслова тих песама (Утеха мог живота,
Уздисаји, Поноћно торжество). У песми Г. Терпиловића Утеха
мог живота уздиже се духовно и песничко изнад материјалног
и невеселог („Кад песме вијем, расуждењем крепим, / И
искуством силе подижем душевне, / Које ми дају грома стреле
снети / Јуначким духом // У весело пливам: Ти не можеш, / Кад
злато бројиш...“). Тај богодар („благим ме духом обвејала муза“)
песник не сме за злато мењати, мора понети изазов духа и онда
када на њега земне и душевне напасти на привид његове
„среће“ крену. О таквим „напастима“ духа у будној ноћи пева
Јован Суботић у својој изузетној елегији Поноћно торжество и
Василије Суботић у песми Зорњачи. И песма Борба С.[рб]
Милутина (Никанора Грујића) у свом наслову подразумева
животне антитете – они се односе на духовно и земно, („Свако к
својој нагли цели; / Једном Небо пламен дели; / Другом земља
нуждан сок“). Такође, и у Терпиловићевој песми Утеха мог
живота срећа је на страни онога којега „у тој борби“ носи
стваралачки „вишњиј жар“, родољубља пун.
Песник Василије Суботић (1807–1869) је делом „рехабилитован“
и поменут са неколико речи у Деретићевој Историји српске
књижевности.81 Те речи су одзвук речи Миодрага Павловића
——————————
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Јован Деретић, Историја српске књижевности, Нолит, Београд, 1983, стр. 276.
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који је и подстакао ту „рехабилитацију“. О песми Безсмертије
Василија Суботића говорило се у оквиру сагледавања песама
нашег првог избора. Овај песник се у песми Теченије света,
њеним унутарњим пределом, промишљањем о „теченију“ и
настанку света, оглашава као „екстатично-интелектуалан“ (М.
Павловић) песник, који се одликује „снагом религиозне
инспирације и богатством имагинације“ (Ј. Деретић). У овој песми
понире се у тајну „духа и свемира“ и истиче да све, што из једног
у више праваца тече ка своме неком савршенству, у ствари,
кружно тече и увире у „једно“ свог почетка. Запажа се и подвлачи,
у философском смислу, да се „много“ окупља на крају у „једном“.
Каже се да је то тако „мајка“, тј. природа, уредила и
да она „поводцем благим хармонии љубкој / вешто све воде /
Различитим путем једној нужди служе“ и све из једног у хармонију
једног тече. Свако ће осетити тежину продора у метафизичку
затвореност ове песме, на што помало утиче и сам „нечист“ језик
и њена инверзна реченица. Класицистички интонираном
реченицом одликује се и његова песма Северниј путник к Антики. Миодраг Павловић је напоменуо да ова песма „показује
ретко кориштену могућност да наше старе везе са огњиштем
хеленско-византијске културе прошире и на модерна времена“,82
да север тој античкој красоти „домовина“ буде и да се са њом
„дичи“. Песма Вече овог песника одликује се разиграним ритмом
и предбранковском интонацијом и лакоћом. У њој је залазак дана
само повод да се изнесе слутња и самост, од којих се бежи и
храбри визијом поновног ослонца на дан и земљу.
Oве две песме Василија Суботићa својом краткоћом, као и
песме Лири Витковића и Девојка с ружом Јавана Суботића, па
песма Срећа Уроша Милутиновића и још неке које су унесене у
наше изборе – у дослуху су са највећим бројем песама које је
Теодор Павловић унео у издања свога алманаха Драгољуб
(1845; 1847), у коме је краткоћа песама, закључује Јован
Деретић, „једна од значајних појава“.83 Она је и у том погледу
——————————
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Миодраг Павловић, нав. дело, стр. 559.
Јован Деретић, Алманаси Вуковог доба, Београд, [1979], стр. 228.
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израз тежње удаљавања од класицистичког певања. И у нашим
изборима истакнуте су поетичке новине, које иду у прилог
напомени да су неки песници (Ј. Суботић, С. Вујић, А.
Будимировић, Ј. Пачић, И. Николић) у делу свога песништва
прихватили Павловићеву сугестију да се окрену поетици
народне песме.
У нашем другом избору песама из Павловићевог Летописа
налази се и песма Уздисаји Светозара Вујића (1817–1886),
песника кога је Миодраг Павловић заступио у својој антологији
једном другом песмом, а о кога се, сматра, као и о Василија
Суботића, огрешила књижевна историја. Његову песму Уздисаји
пева родољубива чежња („Голема мегког живи у сердцу ми /
Жеља, умершу Сербију спасену / Усмотрит и вероват’, лагана /
Туга да ничије неће мутит // Спокојство сбог Ње...“) и она је
поентирана брижном родољубивом апофтегмом („Сербију од
тмине да нам спасеш“). Само је ова песма у нашим изборима са
тим мотивом.
Такође, по мотиву је јединствена и песма Славеносербскиј језик
Николе Боројевића, унета у наш други избор. Она је „виртуозна
химна језику“,84 а њу је први поменуо Радивоје Врховац у
„прелиставању“ Павловићевог Летописа, као пример „забуне
наших песника“ да је тај језик „језик наше народне поезије“.85
Песма се састоји од три хетерометричне децима строфе,
ломоносовљевског типа риме (абабццдеед). Забуну, о којој је
била реч, унели су стихови с почетка друге дециме („Твог народа
песме свак’ жељно поје / И Немац као Сремац и Енглез и Гал“),
што, иначе, није примећено.
Уз песму Девојка с ружом Јована Суботића, која је испевана
мелодиозном терцином, исправно је поновити усамљену
напомену да она и песма Сан потврђују утицај народне песме
(„Брала је цвеће млада девојка / Венац да сплете накити главу /
И за беле задене груди“) и да се у њима овај песник „појављује“
——————————
Уврштена је у Антологију старије српске поезије, Саставио Младен Лесковац,
Нови Сад – Београд, 1964, ед. Српска књижевност у сто књига, књ. 8, стр. 93–94.
Лесковац ју је назвао „виртуозна химна језику“, у Напоменама, стр. 365. и 366 – Ј.Н.И.
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Радивоје Врховац, „Матица српска и српски језик“, ..., стр. 152
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као Радичевићев „претходник“.86 При чему се превиђа да ова
песма носи у својим стиховима („Светлу из волне подигне главу
/ Нимфа, и златну косу укаже / Сестри изгубљен венац носи //
Ах, ал’ у ладном гробу с’ одмара / Рука, која је узбрала ружу“)
ритмичко-мелодијски и баладични одјек Хајнеове песме Лорелај.
Ова песма управо тим својим одјеком, и не само она из овог
избора, запоседа читаоца. Тај одјек ће засигурно призвати одјек
песме Поноћно торжество Јована Суботића, чија вишепутно
поновљена апострофа и њена молбена ритмика („О! проспи
нежне зраке твоје // Поноћи тајнепуне јединиј сведоче! / Осветли
гроб пријатеља, / Разведри мрак, сан доведи нежан.“ ) као да
претходи ритму и молу сјајне лирске кантате Лазе Костића Santa
Maria della salute.
На крају, ови наши избори које смо стопили у нашу Малу
антологију песама Павловићевог Сербског летописа, на свој
начин су показали и доказали да је Павловић, уврштеним
песмама, успео да се знатно удаљи од оних песама које су
„угађале својој средини и појединцима“ и од „просветитељског
дидактизма и морализма“ у њима. Он је, из песништва које је
настајало у његовом добу „без чврстога свога културног
средишта“ и у аустроугарској „материјалној култури“,87 пробирао
што се могло пробрати, свестан да би и неке пробране песме,
као и већина песама које су тада настале, могле клонути под
„иоле оштром косом критике“.88 Ову његов оцену тадашњег
песништва прихватила је скоро дословно каснија критика.89
Упркос таквој оцени, наш први и други избор из Павловићевог
Летописа има књижевноисторијски значај. Они, сједињени у
Малу антологију песама у Павловићевом Сербском летопису,
указују на ондашње песничко стање и посејавају истину о
Павловићевом неспорном песничком и уређивачком знању и
——————————
Живомир Младеновић, нав. дело, стр. 112.
Младен Лесковац, Предговор, у: Антологија старије српске поезије , ... , стр. 14.
и 10.
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Види: Сербске народне новине, 27. јули 1844, VI, ч. 59, стр. 234.
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Миодраг Поповић записује да је на ондашњој песничкој сцени „око 140 српских
песника“, али је мало талентованих (Миодраг Поповић: Историја српске књижевности, Романтизам, 2, Нолит, Београд,1972, стр. 20).
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укусу. Ова антологија је ишла за тим да приближи неке песме
и песнике које је замаглило време, али их није одувало
бесповратно. Она садржи довољно вредних песама које ће
оправдати њену вредност и њен смисао. Не мисли се само на
оне које су већ антологисане и унете у наш први избор
(Безсмертије, Завичајне радости, Ода на природу и Сујетна
жеља моја у прадедова кући живот закључити ) и у други
(Северниј путник к Антики и Славеносербскиј језик), већ и оне
које смо истакли први пут.
Да је Теодор Павловић знао да препозна вредност појединих
песама, сведочи ова наша антологија, али и то да је у Летопису
и своме Сербском народном листу подстицао и објављивао оне
песнике који су неким својим другим песмама ушли у антологије
(Светозар Вујић, Никанор Грујић, Јован Суботић, Сима
Милутиновић Сарајлија, и још неки). Младен Лесковац је у своју
антологију унео тринаест песама (шест Николе Боројевића:
Тврдица, Терпсихора, Чудновати људи, Обилић, Немарном
човеку, Карневал, Реч у своје време, три Јована Суботића:
Србин, Србкиња, Сабља Момче, Цвет-девојче, три песме
Никанора Грујића: Прстен, Идеалу, Варалици нади и песму
Старац Саве Мркаља),90 које су објављене у Сербском
народном листу и песму Бал Николе Боројевића, коју је
Павловић објавио у алманаху Драгољуб (1845). Коначно,
Павловић је осетио вредност песама Василија Суботића и
Светозара Вујића, које је неправедно занемарила књижевна
историја и уз које је касније истакнут захтев да се у њој
„рехабилитују“.
Наша Мала антологија песама у Павловићевом Сербском
лертопису требало би да буде ослонац тврдњи да је „до
преокрета у српском стихотворству дошло пре Бранка
Радичевића“91 и да већина тих песама већ тада представља
отклон од „лукијанске“ поетике и да нагињу поетици романтизма.
——————————
Забелешке о њиховом месту објављивања дате су у Лесковчевим Напоменама /
Поговору у његовој Антологији старије српске поезије из 1964. године.
91
Живан Милисавац, нав. дело, стр. 335.
90
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Подразумева се да ће управо песме, које смо унели у нашу
антологију,
допринети
слици
тадашњег
„песничког
расположења“ и да ће одмеравање њихове изражајне сугестије
зависити од тога како их ко доживљава. О рангу њихове
експресивности одлучиваће њихова изражајна лакоћа,
мелодиозност или мисаоност њихових слојева, одлучиваће
њихова изражајна новина, али и оно што је до данас у њима
остало живо.
И да поновимо: Мала антологија песама у Павловићевом
Сербском летопису представља избор „за себе“, а онда и „за
друге“; ти други се не морају сагласити са њиме, а то значи да је
он отворен за те друге и да је окренут неком њиховом избору „за
себе“, који ће онда бити и „за друге“ и критичкој допуни изложен.
На крају, рецимо и то да смо назначеним путем до ове
антологије тежили да подстакнемо читаоца да потражи њене
расуте песме на местима која смо поменули – овде их нисмо
могли презентовати због самог простора, али и природе овог
написа.
Уочи Божића 2012.

Мр Снежана Илић, Нови Сад

РАЗВОЈ СРПСКЕ ГРАЂАНСКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У МОСТАРУ
ОКУПЉЕНЕ ОКО КУЛТУРНОГ И ПРОСВЈЕТНОГ ДРУШТВА
„ГУСЛЕ“ НА ПРЕЛАЗУ ИЗ XIX У XX ВЕК

Кључне речи: Мостар, Херцеговина, православни Срби, култура, интелигенција, друштво „Гусле“.

У другој половини деветнаестог века почиње интензиван развој
грађанске класе код Срба православне вере у Мостару, који
крајем деветнаестог и почетком двадесетог века израста у економски, културни и политички центар Херцеговине. Језгро развоја српског православног грађанства чинила је мостарска
Српска православна општина. Улога угледних мостарских општинара била је од пресудног значаја за оснивање Српског културног и просветног друштва „Гусле“. Ово друштво је имало
велики утицај на развој младе интелигенције код православних
Срба у Мостару и Херцеговини из чијих редова је израстао изузетно јак књижевни и културни покрет са израженом националном свешћу. Мостарско културно и просветно друштво „Гусле“
из Мостара имало је пресудан утицај на развој тада младих књижевника и политичких радника Алексе Шантића, Јована Дучића,
Ристе Радуловића и Атанасија Шоле. Ово друштво је пресудно
утицало на њихов будући културни и национални рад.
Мостарска Српска православна општина је била стожер окупљања српске православне интелигенције. Храбро је одолевала
свим иску-шењима у периоду од 1878. до 1903. године, са крат-
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ким прекидом, у периоду од 1882. до 1888. године. Најзначајнији
од свих протестних аката Срба у Мостару је „Царски меморандум мостарских Срба“ из 1880. године, упућен аустријском цару
у Беч.1 У овом Меморандуму се „жале православни на окупаторске власти и режим“.2 Др Јован Радуловић је истицао да су се
Срби у Мостару, од давнина, са великим ентузијазмом борили
за смањење туђинског утицаја и што бољи развој националне,
српске културе у Мостару и Херцеговини. Тврдио је да је српски
народ у Мостару „задојен од памтивека слободарским духом,
васпитан у народном предању и ‘школован’ на гуслама, тај народ
није хтео примати свештенике које му странци натурају“.3
Српска православна општина је распуштена 1882. године, после
неуспелог устанка Срба у Невесињу и Горњој Херцеговини, који
је избио из протеста Срба поводом наређења да се момци регрутују у аустроугарску војску. Мостарски угледни Срби потписали су протест Земаљској влади у Сарајеву „поводом
наређења да се момци регрутују у војску“.4 Покретачи овог протеста били су Игњат Гатало и Ђорђо Радуловић.5 Овај протест
био је веома оштар, но и поред тога, по речима познатог политичара Атанасија Шоле, „мостарски Срби, све редом стари и угледни људи, познати као врло трезвени и опрезни, потписали су
га скоро сви без изузетка. А најбоље се види да су били свесни
озбиљности тога подухвата из начина како су се потписивали.
——————————
Др Димитрије Кириловић, „Царски меморандум мостарских Срба 1880. године“, у:
Преглед, св. 190, књ. XV, година XIII, Сарајево, октобар 1939, 525.
2
Исто, 525.
3
Др Јован Радуловић, Мостарски српски друштвени и књижевни покрет у Мостару у другој половини прошлог и на почетку овог века, Београд, 28. IV 1958, 29,
Архив Српске академије наука и уметности, инв. бр. 13.388 (Оригинални текст докторске дисертације др Јована Радуловића, објављен као књига 2010. године у Мостару, под насловом Славно доба Мостара а у издању СПКУД „Гусле“ и Српске
православне општине Мостар. Друштво „Гусле“ је обновљено 13. октобра 2008. године у Мостару.), др Јован Радуловић, Славно доба Мостара, Мостар, 2010, 28.
4
Атанасије Шола, „Људи и догађаји у прошлости Гусала“, у: Педесет година српског
пјевачког друштва „Гусле“ 1888 – 1938, уредник Јован Радуловић, Мостар, 1938,
17–18.
5
Исто, 18.
1
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Тако се прва двојица потписника потписују овако: ‘са срећом
Божјом приступио’ Ристо Шола (мој дед); ‘Боже помози!’ Ристо
Шантић (отац пок. Алексе), итд.“6
После устанка у Невесињу и Горњој Херцеговини хапшена је и
прогањана готово сва херцеговачка мостарска културна и политичка елита.7 Политичке власти у Мостару биле су убеђене да
је српско грађанство у том граду играло важну улогу у устанку,
из 1882. године, и „да је оно у неку руку организатор покрета“.8
Најзначајнији разлог за хапшење и прогањање угледних
Mостараца био је већ поменути протест. Исте 1882. године укинута је и Српска црквеношколска општина.9 „Разуме се да су
после тих прогона и распуштања Српске општине Срби били
прилично пометени, па је требало 3–4 године да се почну опет
окупљати, и то под још сасвим ненормалним приликама. Тад се
јавља у први план мостарска омладина. Под упливом српских
учитеља из Војводине и Хрватске ствара се први кружок певања
и свирања. Спрема се црквени хор. Али све се то врши по приватним кућама и радионицама, јер власти још нису хтеле да
одобре ма коју врсту удруживања са националним српским обележјем.“10
Познати мостарски песници Јован Дучић, Алекса Шантић и Светозар Ћоровић укључили су се у рад Културног и просвјетног
друштва „Гусле“ од самог његовог оснивања, као глумци у првој
позоришној представи одржаној пре званичног оснивања
друштва. Мостарско грађанство је још од почетка осамдесетих
година деветнаестог века и првих гостовања позоришних трупа
у Мостару било изузетно заинтересовано за позориште. Прве
——————————
Mr Edin Čelebić, „Srpsko pjevačko društvo Gusle i njegova historijska uloga“, u:
Hercegovina, br. 5, Mostar, 1986, 224–226.
8
Исто, 224.
9
А. Шола, „Људи и догађаји у прошлости Гусала“, 17–18.
10
Исто, 18.
7
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представе су одржаване у хотелу „Оријент“. У почетку су то биле
историјске драме у режији Игњата Гатала, истакнуте личности у
херцеговачком устанку 1882. године. Прва изведена представа
је била „Крст и круна“, која је изведена 1887. године. Међу глумцима је био и песник Алекса Шантић. Декоре је радио познати
италијански мајстор.11 Познати мостарски политичар и културни
радник Атанасије Шола, чије су детињство и младост нераскидиво везани за рад друштва „Гусле“, о атмосфери у којој се одигравала прва позоришна представа пише: „...пространа сала
дупком пуна. На каси, управо на две касе, навала. Грађани се
такмиче ко ће пристојнији прилог дати за српске школе. Али се
пази да свак даде онолико, колико му по положају у чаршији доликује, јер нико не жели да буде сматран ни цицијом, ни распикућом.“12 Шола је тада посведочио да, у тој прилици, док је као
мали дечак седео поред оца, није ни приметио високе званице
које су присуствовале представи, јер су његове очи биле уперене у завесу, „коју је био израдио, у оно време реномирани
мајстор, Италијан, а кога смо сви ми звали ‘Брада’, због његове
дуге браде до испод појаса. Сматрали смо га великим уметником, а његову завесу, која је представљала Србе око гуслара, у
ношњи свих наших крајева – савршенством, јер су сви детаљи
на тим народним оделима били јасно насликани, да ниједно
дугме није недостајало! А по мом суду и суду мојих тадашњих
вршњака то је била велика уметност.“13
Један од најзначајнијих људи за оснивање Српског пјевачког
дру-штва „Гусле“ био је Јован Јово Шола, познати трговачки
предузимач и национални радник. Он је био један од кључних
људи за подношење молбе за оснивање Српског пјевачког
друштва „Гусле“, која је упућена Земаљској влади у Сарајеву,
спочетка 1888. године. Друштво „Гусле“, још пре свог званичног ос
нивања, преузело је на себе организацију прве Светосавске беседе
——————————
Josip Lešić, Grad opsjednut pozorištem, Sarajevo, 1969, 35.
Исто, 35, А. Шола, „Људи и догађаји у прошлости Гусала“, 19–20.
13
Исто, 35; 19–20.
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у 1887. години.14 На позитивно решење молби оснивача друштва
утицао је спољнополитички положај Аустроугарске Монархије,
која је, суочена са могућношћу сукоба са Русијом, била благонаклонија према народним захтевима у Босни и Херцеговини.
Одмах по оснивању Друштва „Гусле“ Јово Шола је постао угледни члан управног одбора Друштва, на првој седници, одржаној
18. марта 1888. године. На тој седници донета су и правила
Друштва.15 По правилима која су одобриле власти, друштво је
могло да се бави само културном делатношћу. Према одобреним правилима, циљ друштва је било:
„а) да његује православно црквено појање и да судјелује
при свим обредима православне цркве у споразуму са дотичном
духовном влашћу,
б) да се поучава у пјевању српских свјетовних и осталији
пјесама,
ц) да приређују друштвене забаве и бесједе,
д) да приређују друштвене забаве у корист друштвене
благајне и у корист добротворних цијели,
е) да се учи још и музикалнијим справама.“16
Друштво је почело са радом као црквени хор и тако је деловало
у периоду од 1888. до 1893. године.17 Јово Шола је био први
председник великог црквеног хора и Друштва „Гусле“, у периоду
од 1888. до 1893. године. Први одбор „Гусала“, поред Шоле, чинили су: Ристо Иванишевић, као потпредседник, Мићо Билић,
перовођа, Игњат Гатало, књижничар, и чланови одбора: Ђорђо
Зец, Ристо Павић, Ђорђо Радуловић, Лука Кнежевић и Војислав
——————————
А. Шола, „Људи и догађаји у прошлости Гусала“, 18
Mr Edin Čelebić, „Srpsko pjevačko društvo Gusle i njegova historijska uloga“, u:
Hercegovina, br. 5, Mostar, 1986, 125.
16
Исто, 126.
17
Ђуро Гавела, „Атанасије Шола“, у: група аутора, Књига о Мостару, Београд,
1998, 121.
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Шола.18 С обзиром на то да је шест година пре формирања „Гусала“ од стране аустроугарских власти укинута Српска црквена
општина, „Срби у Херцеговини поново овим друштвом оживљавају културни и национални активитет“.19 Иако су правила искључивала сваку политичку делатност, „Гусле“ су биле стожер
окупљања и националног деловања Срба у Мостару и Херцеговини. Вође Друштва су инсистирале да оно промени име у
Српско пјевачко друштво „Гусле“, у чему су после дуге и упорне
борбе и успели 1902. године.20 Јово Шола се, као и Друштво
„Гусле“ у целини, енергично борио за побољшање образовања
и јачање културног и привредног живота Мостара и Херцеговине
у целини.
Српско пјевачко друштво „Гусле“ је имало веома разгранату културну и социјалну делатност. Чланови Друштва су од почетка
свога постојања приказивали позоришне представе, углавном
са нацио-налном тематиком, које су режирали и у којима су глумили чланови Друштва. Познати политички и национални радник Атанасије Шола је касније често говорио „како су у ‘Гуслама’
сарађивали најбољи људи из Мостара и Херцеговине, који су
доцније, у својим зрелим годинама, дошли до замерног угледа“.21
Алекса Шантић, Јован Дучић, Светозар и Владимир Ћоровић почели су као глумци у позоришним представама Друштва, као и
многи други припадници српске културне, привредне и политичке
елите у Босани и Херцеговини.22 Организовали су предавања и
разне друге културне и образовне активности. Мостарска културна елита је истицала важност образовања за развој свих области живота једног народа. Резултат тих настојања био је тај да су
српске школе, и поред јаког страног утицаја, биле раз——————————
Јагода Сердаревић, „Ристо Илије Иванишевић (1842 – 1913)“ (старе српске породице
у Мостару), у: Мост (часопис за образовање, науку и културу), бр. 130, 41 нова серија,
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вијеније у Херцеговини него у Босни. Сарајевски лист „Босанска
вила“ је писао да је уважавање српских школа у Херцеговини
боље него у Босни и да би добро било „да се овај број увећа, тако
да ће Херцеговци сачувати своје име“.23 Чланови Друштва су били
веома активни у пружању, чак и материјалне, помоћи сиромашним слојевима становништва. Нарочито су придавали велику важност пружању материјалне помоћи сиромашним ђацима.
Светозар Ћоровић, побратим и зет Алексе Шантића, имао је
пресудан утицај на развој друштва „Гусле“. Он је имао изузетно
велики допринос у раду Друштва нарочито на пољу националног
рада. Поред значаја његовог националног рада истицала се и
његова необично велика скромност. Ћоровић је био „неисцрпан
у изналажењу идеја, подесних за разне народне манифестације,
које је претварао познатом својом експедитивношћу и вредноћом у дело. Но себе у тим приликама није истицао. Волео је да
остане анониман и да другом препусти да се истакне.“24 Ћоровић је давао немерљив допринос квалитету и свежини позоришног репертоара „Гусала“.25 Он
је покренуо и оснивање
Добротворне задруге Српкиња.26 Био је кључни човек за организацију и пропаганду представа и осталих народних окупљања у
„Гуслама“, како би се подстицао дух народног заједништва и развијала национална свест српског народа. На овим окупљањима
скупљани су и прилози за помоћ Србима у свим српским
крајевима, а новац од улазница за приредбе и свечаности, које
су одржаване у „Гуслама“, даван је у добротворне сврхе. Ћоровић је иницирао и отварање јавне читаонице у „Гуслама“, поред
већ постојеће библиотеке.27 Први је дошао на идеју да се обустави „покрет сеобе Срба, због неродице, глади и прогона аустријских власти, из Невесиња и Горње Херцеговине у Србију,
-——————————
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који су аустријски агенти тајно подстрекавали, а са циљем да се
тај етнички компактни крај расели. Он је то хитно, преко својих
пријатељских веза, доставио Српској краљевској влади у Београду и изложио колики би то био национални губитак за Херцеговину. Затражио је да Влада не дозволи усељавање у Србију,
па да тако паралише тај погубни покрет. Услед такве забране
било је више него извесно да ће се свет смирити и остати на
својим огњиштима. То стога што и није намеравао да сели у неке
друге крајеве, него само у Србију, у којој је гледао земљу слободе и сваког берићета. Тако је и било. Светозар је успео и
народ се стишао. Међутим, проведена је интензивна пропаганда, нарочито у Невесињу, да народ не сели, јер га непријатељи на зло наговарају да напусти своје домове, па да се
неко други у њих усели... С том задаћом ишли су наши изасланици у Невесиње, Војислав Шола и Ристо Бошковић, по неколико пута и делили народу храну у натури, да се прехрани до
нове жетве, коју су Мостарци у знатним количинама набавили
добровољним прилозима. И тако је, захваљујући на првом месту
Светозару и његовој хитној интервенцији, спречена једна несрећна намера, инспирисана од наших непријатеља, да се омогући насељавање наших чистих српских крајева нежељеним
дошљацима. Сви договори око те акције вођени су, у главном,
баш у ‘Гуслама’, у одборској канцеларији или читаоници друштвеној.“28
Мостарцима је Нови Сад био главно духовно упориште.29 Многи
припадници културног покрета у Мостару су активно сарађивали
са Матицом српском и у многим војвођанским часописима. Међу
њима су најпознатији Алекса Шантић и Светозар Ћоровић.
Војвођански часописи су били најбројнији и најпознатији међу
мостарском интелигенцијом с краја деветнаестог и почетком
двадесетог века. Многи Мостарци су се школовали у Новосад——————————
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ској гимназији и Сомборској препарандији.30 Мостарско друштво
„Гусле“ је напросто копирало рад сличних војвођанских друштава.31 У „Гуслама“ су се певале српске песме из Војводине, играла војвођанска кола и позоришни комади, „поготово они са
певањем, донесени из прека“.32
У просторијама самог Друштва, Алекса Шантић, Светозар Ћоровић, Јован Дучић и Атанасије Шола покренули су 1895. године
процес оснивања листа „Зора“, који ће се бавити књижевношћу
и културом. Атанасије Шола је тврдио да је за покретање листа
најзаслужнији Светозар Ћоровић. О чину покретања листа
„Зора“ много касније је писао: „И покретање ‘Зоре’ је замисао
Светозарева. Једнога дана састасмо се: он, Алекса, Дучић и ја
у нашој канцеларији, у ‘Гуслама’ (био сам тада тајник друштва)
и решисмо да се лист покрене. Светозар је већ био све унапред
припремио и предвидео, чак и материјална и чисто техничка
страна није била занемарена, што често бива код неискусних издавача књижевних публикација. А најважнија дужност: окупљање и ангажовање сарадника била је, разуме се, поверена
Светозару. И он је, у року од два дана, написао преко педесет
писама (то у први мах) у којима је објаснио потребу покретања
ревије и умолио сарадњу.“33
По сећањима истакнуте чланице Друштва Зорке Шоле Јовичић,
нову енергију и напредак раду „Гусала“ донео је „долазак на руководеће положаје у Друштву тада младих људи на челу са књижевницима Алексом Шантићем и Светозаром Ћоровићем. Та је
смена наступила у години 1895, кад су се старији чланови добровољно повукли да уступе место мађима. И та се промена
одмах осетила на раду друштва, јер се убрзо пошло новим путевима, рад је био живљи, смишљенији и модернији. Иако су то
——————————
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били млађи људи, њихов је ауторитет био велик, јер се поштовало њихово пожртвовање и разумевање самог посла. Углед покојног Алексе Шантића био је врло велик, јер осим његовог
књижевног имена, нама је импоновала његова праведност, љубазност али и строгост у вршењу дужности, било диригентске
било председничке. Услед таквог тактичног опхођења са члановима, заиста није било никог међу нама који би му шта замерио.
То је био наш најпоштованији старешина и брат!“34 Огромна
већина истакнутих културних радника у тадашњем Мостару радила је у оквиру „Гусала“. Ново руководство је знатно модернизовало свој рад и постало „права Матица сваке друге народне
акције, а омладина која је учествовала у њима, била је спремна
на жртве, што је доказала за време рата, обележивши тим своју
спремност и оданост националној ствари многим страдањима
по тамницама и светлим гробовима на бојном пољу! Уопште
узевши, ‘Гусле’ нису више биле друштво за гајење уметности,
као такве, него национално средиште, које је под плаштом уметности, сновало и изводило друге народне подвиге, нарочито почевши од 1897. па до светског рата.“35
Сви чланови Друштва „Гусле“ су радили у њему, углавном, на
волонтерској бази, из љубави према свом народу, крају и граду.
Сма-трали су да ће што бољи развој Друштва допринети развоју
Мостара и Херцеговине у целини, као и побољшању културног
и политичког положаја Срба у Босни и Херцеговини. Радили су
са великим ентузијазмом а односи у Друштву, како између чланова тако и између чланова и управе, били су готово фамилијарни. О томе је, у зрелим годинама, са сетом писала, активна
чланица „Гусала“, Зорка Шола Јовичић: „чланови управе, који су
зналачки допуњавали рад свога председника, били су нам симпатични а највише зато што смо осећали, да своје дужности
врше предано и без снебивања, а са много разумевања за поверене им послове. Због тога је дисциплина била савршена.
——————————
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Морам одмах нагласити да та дисциплина није била наметнута.
Ми смо је добровољно, уз мали утицај управе, међу собом завели, па нам зато није никад изгледала као нека принудна
стега.“36 Атанасије Шола је касније са сетом говорио да је рад у
Друштву „Гусле“ „текао као у једној великој породици, где су сви
чланови били слободни, али свесни да се морају покоравати
безусловно своме старешини. Отуда је и потицала она пуна дисциплинованост. Опходили смо се као потпуно једнаки чланови
заједнице, демократски, али се ипак знало ко је старији. Своје
другарице, чланице, сматрали смо као рођене сестре и указивали им пуну пажњу. На пример, никад ниједна чланица није отишла кући са пробе сама ноћу. Него је пратио члан управе, који
је био дежуран. А Мостар је прилично раштркан: требало је гдекад ићи на врх Бјелушина или ‘липо’ (чак) на дно Луке, и то често
после две дуге пробе, мртав уморан. Али такав је био ред!“37
Атанасије Шола је био један од најобразованијих режисера позоришних представа у „Гуслама“. Био је одличан познавалац
француске књижевности.38 На пољу режије био је најактивнији
у периоду од 1899. до 1904. године. На том положају је наследио
аматера Душана Билића.39
Форсирао је сарадњу са позориштима на свим југословенским
просторима. Нарочито се угледао на Београдско позориште. У
мостарско позориште је унео део свог „београдског“ и „париског“
искуства.40 Неколико сезона колико је интензивно радио у позоришту „Гусала“ представљале су најквалитетнији и најинтензивнији период рада позоришта.41 Шола је као позоришни критичар
утицао на развој Светозара Ћоровића као драмског позоришног
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писца.42 Делимично је променио традиционалан позоришни репертоар. Увео је комаде са певањем и драме са „узбудљивим
сценским ефектима у којима редовно зло буде побеђено“.43 Форсирао је традиционални али није запостављао ни савремени позоришни репертоар. Створио је модерну и стручну режију.44
Сматрао је да Стерију треба играти као Молијера и да треба поштовати типове личности и утврђене шаблоне.45
Савременици су Атанасија Шолу сматрали изузетно талентованим режисером, који је постепено уносио префињенији и модернији однос према позоришту. Веома организовано и смишљено
је приступао сваком позоришном комаду. У току заморних и
дугих проба Шола је са глумцима aнализирао текст, упознавао
их са намерама писца – „тумачи радњу и ликове, води рачуна
да дикција буде природна, али са угодним модулацијама у гласу,
без намештености и афекције“, противи се шаблонском и стереотипном игрању класике (нарочито Стерије), тражи за свако
дјело „тачан образац“ и настоји да одстрани негативни утицај путујућих позоришта, дугогодишњу навику аматера да услијед
креативне немоћи пасивно копирају игру и ликове по клишејима
глумаца из путујућих дружина“.46 Атанасију Шоли су у режисерском стваралаштву саветима помагали и познати глумци: Ђорђе
Протић, Милорад Гавриловић, Чича Илија Станојевић, Димитрије Гинић, који су, уз Милку Гргуреву, наступали, као гостујући
глумци, у представама „Гусала“.47 О његовом раду у позоришту
Павле Поповић каже: „О француској књижевности, они тада нису
много знали. Једино је Шола, ђак Париског лицеја, знао француски и пратио француске ствари. Сећам се да је једаред поменуо Молиера. ‘Стерију’, каже, ‘треба играти као Молиера и у
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њега су утврђени типови и треба их играти по шаблону’.“48 Шола
је имао своје погледе на режију наших писаца.49 О томе је много
година касније сам писао: „Као редитељ имао сам пред очима и
та искуства из Београда и настојао сам да се еманципујем, колико су ми прилике допуштале, свега онога што је било шаблонизирано по разним путничким дружинана, које су нам долазиле.
Хтео сам да позориште ‘Гусала’ буде некако самостално у свом
начину делања. Али, на жалост, томе су сметале постепене запреке, које су наступиле повлачењем неколико главних глумица
старије грнерације, које су кроз дуги низ година давале све од
себе нашој позорници. Требало је створити нове снаге, било из
редова својих вршњака, било из кола најмлађих. Од својих
вршњака, могао сам се ослонити на Светозара Ћоровића, Милана Билића, универзалне глумце, који су се врло добро сналазили у својој роли. Затим, на Милана Радуловића, који је дао
неколико врло успелих јунака и типова, у духу нове режије. Јово
Костић, у делима Нушића и Гогоља, такође је постигао леп
успех. Од женских биле су врло добре и од стварне вредности:
Вукосава Иванишевићева, Мара Ућукалова и Зорка Шолина.“50
У својим сећањима Шола је напомињао да су му у редитељском
послу често помагали: Ристо Пичета Бошковић, Ристо Шаин,
Душан Билић и Алекса Шантић.51
Атанасије Шола се са великим ентузијазмом посвећивао редитељском позиву. Имао је веома лепу сарадњу са глумцима,
углавном аматерима, у мостарском позоришту у оквиру друштва
„Гусле“. О сарадњи са глумцима и њиховом ентузијазму Шола је
касније писао: „Редитељима није било тешко спремати чланове
позоришта, који су били носиоци главних улога, јер су то, углавном, били заиста даровити омладинци, који су се брзо сналазили и кроз кратко време постајали спремни глумци.“52
——————————
Ј. Радуловић, „Мостарски књижевни покрет уочи изласка Зоре у утицај Војводине
на мостарску књижевну средину“, 56.
49
Исто, 56.
50
А. Шола, „Људи и догађаји у прошлости Гусала“, 30–31.
51
А. Шола, „Људи и догађаји у прошлости Гусала“, 31.
52
B. S. Stojković, Istorija pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, 559.
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О Мостару своје младости, у коме је друштво „Гусле“ имало изузетно запажену улогу, и генерацији културних и политичких радника који су тада живели у њему, а којима је и сам припадао,
Јован Дучић је рекао: „У Мостару се први пут говорило о идеји и
о идеалу; ту се први пут живело за једну отаџбину без политике
и без користољубља; у Мостару се једно његово време сањало
о књижевности и култури; и први пут писали стихови, и то српски.
Мостар се може одвојити од свега другог, али не од српске традиције, хајдучке прошлости и српске поезије. За њега ће се отимати, о њему ће се писати, за њега ће се гинути и у будућности;
али Мостар ће остати занавек град једне од најбољих српских
генерација XIX века. Не само једна српска покрајина, него и
једна цела српска отаџбина не може без тих имена бити потпуна.“53
Мостар је крајем деветнаестог и почетком двадесетог века,
почео постајати културна престоница Босне и Херцеговине. Културни покрет у Мостару је предводило дванаест културних „апостола“, које су предводили Светозар Ћоровић и Алекса Шантић.
Овај покрет су сачињавали просветни радници, млади интелектуалци и омладинци из трговачких и занатлијских кругова.54 Покрет се борио за црквено-просветну аутономију општина и Босне
и Херцеговине у целини. Ова борба је имала и облике борбе за
што већу самосталност босанско-херцеговачких општина. Енергично су се борили за побољшање образовања и јачање националне свести српског народа у Босни и Херцеговини. Тврдили
су да само образован и национално освештен човек може правилно да формулише националне циљеве и бори се за њихово
остварење. Овај покрет се борио за решење социјалних питања
и социјалну равноправност свих слојева становништва, без разлике вере, пола и имовинског статуса.
——————————
Јован Дучић, Градови и химере, путописи; Стазе поред пута, есеји и чланци, Београд – Сарајево, 1989, 397.
54
Ј. Радуловић, „Мостарски књижевни покрет уочи изласка Зоре и утицај Војводине
на мостарску књижевну средину“, 52.
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Књижевници, угледни чланови овог покрета Алекса Шантић и
Светозар Ћоровић су кроз своја дела указивали на аномалије
тадашњег мостарског друштва, које су некад имале и погубне
последице по појединца и друштво у целини. Због тога их многи
сматрају социјалним писцима. Они су своје ставове исказивали и
кроз своје позоришне драме, које су, током последње деценије деветнаестог и почетком двадесетог века, приказиване у позоришту
Културног друштва „Гусле“. Неке од њих успеле су да се пробију и
буду приказане и у Народном позоришту у Београду, као што је
Шантићева драма „Хасанагиница“, која је први пут изведена у
београдском Народном позоришту 20. новембра 1910. године.55
Културно и просветно друштво „Гусле“ је имало пресудан утицај
на развој културе грађанске класе код православних Срба у Мостару у последњим деценијама деветнаестог и почетком двадесетог века. Оно је пресудно утицало на подизање свести о
потреби образовања код православних Срба у Босни и Херцеговини. У овом друштву су стасавали многи значајни политички и
културни радници који су обележили све области живота српског
народа не само у Босни и Херцеговини него и у осталим српским
и југословенским земљама у првој половини двадесетог века.

——————————
Алекса Шантић, Драмске слике, Хасанагиница, Цјелокупна дјела Алексе Шантића,
итернет, http://www.aleksasantic.com
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Ратко Марковић Риђанин, Београд
ИВО АНДРИЋ У БОСАНСКОЈ ВИЛИ

Босанска вила излази у Сарајеву од 16. децембра 1885. до 15.
јуна 1914. године. Ово особито значајно српско гласило покренуо
је уредник и издавалац Божидар Никашиновић са Николом Шумоњом. Уређивању дају значајан допринос Никола Т. Кашиковић,
Владимир Ћоровић и Петар Кочић. Дакле, имена која осмишљено отварају простор српској култури ка свету и другим културама ка Србима. На страницама Босанске виле, поред оригиналних радова наших уметника, научника и других видова духовне културе, објављен је велики број превода са руског, немачког, француског, енглеског, пољског, бугарског и других језика.
Међу сарадницима Босанске виле је и наш савременик, Иво
Андрић. Он је наш савременик, прво, делом, као и животом
(1892–1975). Као савременика делом означавам онога који
својим дометима у уметности брише временску одредницу. Напросто, његово дело припада човеку у свако доба и на свакоме
простору. Како је то могуће? Тако што његове речи проносе кроз
свет лучу истине, искрених осећања која се несебично преливају
у друге. Из других људи пробуђена осећања узрастају, тако,
енергија лепоте непрестано зрачи, непрестано се дајући – расте.
Ето, баш у Босанској вили, нежна душа сетнога ока, Иво Андрић,
објављује своје прве песме, или, лирске записе.
Одмах да кажемо, није највећа вредност Андрићевих уметничких радова у вештини приповедања, већ у искреном осећању
које собом износи на видело оно што није пред очима, него дубоко иза збивања. Збивања препокривају људску радост и
патњу, а уметник тражи и налази ону лепоту светости која чува
божански пут свакога понаособ, јер, сваки божји створ вапи за
спасом, знао то или не.
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Андрић је одрастао на Дрини у Вишеграду, а једно лето, након
губитка друге године гимназије, провео је у Сребреници код
тетке. И Вишеград и Сребреница места су са особитим култом
речи, причање и певање у овим крајевима, у то време, основни
су вид књижевнога живота. Усмена књижевност, дакле, народне
приче, легенде, песме, лирске и епске, казивали су старији људи
деци. Сама деца су их у доколици препричавала међу собом, а
идући дугим и уским стазама у школу и сам сам био део те приче
о причању. То нам је била основна забава и вид такмичења. Та
традиција била је жива све док се није урушило село распродајом радника и сељака из Социјалистичке Федеративне Републике Југославије по европским земљама и диљем света. У наша
села шездесетих година двадесетога века ушли су менаџери из
света. Уместо да завирују коњима у зубе и колена, одабирали
су људе за рад у том развијеном свету, отуда су нас запљуснуле
неке нове приче. Пуне ужаса. Претње беспризорношћу. Да би се
у пуној голоти и лицемерју исказале 1999. године бомбардовањем беспомоћног српског народа. Моћници света, настављају
раздирање руна кротком јагњету божјем. Ту никаква игра није од
помоћи. Ту прича Аска и вук Иве Андрића личи на потпуну наиву,
јер, вук је у овом случају рационална звер, која свесно раскида
српски језик на језике, српски народ на народе.
Андрићева казивања од првих лирских записа у Босанској вили,
па до оних сачуваних у белешкама – а ти списи у његовим бележницама потврђују да је до краја живота остао веран записивању и испредању танане нити на којој се држи душа човекова
– говоре о његовој вери и сигурности која долази из осећања.
Осећања воде равно до сржи појава, до откривења, до уметничке истине, по којој је он наш савременик. Дакле, та сетна лирска песничка нит Иве Андрића започела је записом У сумрак,1
следе: Блага и добра месечина,2 Лањска пјесма,3 Тама4 и Потонуло.5
——————————
1
2

Босанска вила, 18 (1911), 18: 276.
Босанска вила, 20 (1911), 20: 309–310.
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Поред оригиналних радова, Андрић у Босанској вили објављује
своје преводе В. Витмена,6 затим, А. Стриндберга.7 Ти преводи
говоре о Андрићевом младалачком интересовању и жељи да закорачи у тајне лепотом откривене код других народа. Ова два
писца, Витмен и Стриндберг, биће и надаље у његовој жижи интересовања.
Уредништво Босанске виле имало је слуха за литерарне вредности, како настале на српском језику, тако и на језицима других
народа, отуда на страницама овога гласила читамо гласовита
имена из света као и већ потврђене вредности код нас, било да
је реч о песмама, причама, драми, а посебно је придавана важност српској народној књижевности.
У окриљу бројних књижевних лепота налази своје место лирика
младог Андрића. То је трачак светла и наде, како за њега лично,
тако и за српску уметничку линију која ће се испољити на светској сцени у пуном сјају при признању и додели Нобелове награде за књижевност 1961. године.
Како је започео пут тај сетни младић са Дрине?
Тихо. У сазвежђу разноликости, опојности, наде и жеље увијене
у стрепњу над самим собом. Над сваком речи. Реч има знак свести. Кад излети иза ограде зубне (по Хомеру), реч је непредвидива сила, може бити и бумеранг, и стрела, и гром, и светлост с
лица небесника. Андрић је осећао силу изговорене речи, зато је
био тих, пробирљив, уздржан. Његова осећања излазе на видело кад се у њему стишају. Кад реч очврсне. Кад јој значење
буде сигурно, недвојбено, јасно. Кад се осећање да у њој опипати.
——————————
Босанска вила, 7 (1912), 7: 99.
Босанска вила, 8 (1912), 8: 117.
5
Босанска вила, 13–14 (1912), 13–14:187.
6
Uitmen, Ualt, Из „Пјесме о себи“, Босанска вила, 11–12 (1912), 11–12: 165–166.
7
Стриндберг, Аугуст, Из романа „Црне заставе“, Босанска вила, 27 (1912), 8: 122-123.
3
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У сумрак је прва лирска јавка Иве Андрића. Та прва јавка је у
Босанској вили. То је осећање сете изазвано умилним девојачким гласом. Асоцијације производе слике бехара, јабланова заоденутих девојачким ликом, гласови песме постају румене
латице, а све то је израз младића од деветнаест година, пуног
љубавне чежње којом се преливају његово тело и душа. Та љубавна чежња не пуни срце, напротив, оно вапи као тамно језеро
за ликом који би заронио у њега и унео светлости у дубине; за
ликом вољене које нема на обзорју још. Али, има сете којом се
приправља и отвара биће за блесак непредвидивога загрљаја.
Дакле, ово је један лирски запис, једна нит асоцијацијама саткана а развила се из напупеле љубавне чежње. Напупеле празнине спремне да прими хитац. То је оно осећање свеобухватне
празнине коју препоручују будисти, а које није страно ни једном
људском бићу обузетом љубавном чежњом беспредметно одређеном. Без конкретног усмерења. Бесциљно. Али, спремно на
одговор.
Блага и добра месечина је нова варијација осећања чежње и
љубави младића који својој усамљености тражи лека. Тај лек је
љубав скривена иза прста месечине, те сестрице љубави што
снуждени облак развесели, зâри лица уседелих девојака. Његова осећања прелазе границу призива и чежње, спуштају се у
дубину саосећања где патник чује у срцу своме одјеке старих песама.
Месечина. Њена је молитва сребрена
на гробовима оних
који су жалосно умрли.8
У овом лирском преливу низа сетних слика, осећање је удвојено,
у првом плану је саосећање са бићем које пати, са самотним
бићем на небу или у гробу, са свима над којима нема сузе са——————————
8

Босанска вила, 20 (1911), 20: 309–310.
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осећања, саосећа овај усамљеник, уметник који искри топлином
за све заборављене. Његово осећање усамљености од месечеве светлости гради занос, из заноса извија се благо, бестелесно биће, сестрица љубави.
Лањска пјесма објављена је у 1912. години, исто у Босанској
вили. Она је ијекавским говором записана. Као да је Андрић и
тиме хтео да искаже, додатно, своју сету, тешком муком савладавао је у себи осећање самоте и болести која му је обузимала
крхко тело. На супрот њему је цветно пролеће, а он, сам и болестан, без игдје иког свога. Његово биће кисне и без киша,
стрепи, његова је реч постала откинут лањски лист, лањска
пјесма. Ипак, на срећу, изборило се то крхко биће с потонућем,
и испливало, винуло се међу сазвежђа славодобитника.
Тама долази одмах после Лањске пјесме. Исте године (1912),
са сличним осећањем обезнађености. Дани су му и ноћи у незнан окренути. Губи се чекање и чекано, немар прекрива све што
је радом освештано, заборав отима све вољено. Тамни откуцаји
срца појачавају тешка осећања путника на беспутној стази.
Потонуло да не потоне? Може ли бити? Наравно, ако је залога
радости и љубави оно што смо дали и што дајемо, онда је то
баш тако. Све што је било не дижу из дубине ни неки драг глас,
ни једна лепа звезда. Тегоба и жалост за оним потонулим су
само покидани конци са оним чему је тешко одредити смисао,
али песник, уметник, слути драгу и тужну везу с оним потонулим. Он не напушта невидљиву нит која га води за собом. Овде,
поред слутње, има нешто што би се могло назвати вером. Андрић не губи веру у најтежим тренуцима осамљеноси, болести и
бола. Он је запућен некуда, он већ верује да је то што је потонуло нешто за нешто што долази. Долази реч која ће га озарити.
Узвисити. И нас са њим орадостити причом која се не да испричати.
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Насловна страна првог броја Босанске виле (16. децембар 1885).

ПРИЛОГ:
АНДРИЋЕВИ ЛИРСКИ ЗАПИСИ У БОСАНСКОЈ ВИЛИ
У сумрак
У сумрак певају девојке. Њини су гласови меки и дахну
свежином цвећа и љубави. Њина је песма блага, као кад бехар
опада. Она има нешто од мојих љубави: давно, топло и лепо
Она подсећа на сарајске сумраке, кад јабланови сјају у црвену
злату, као витке поносне жене.
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Као румене латице засипљу ме гласови. Певају девојке.
Певају лепо. То личи на поздрав од старих пријатеља, на спомен
онога, што проживех у љубави и заносу. Оне певају, у сутон, као
срећа моја, да ми рупцем маше.
Али срце је моје тамно језеро, кога ништа не диже и у ком
се нико не огледа.
Босанска вила, 18 (1911), 18: 276.

Блага и добра месечина
Блага и добра месечина,
што пада, ко молитве матера наших
по гробовима заборављених
милостива је утеха оних,
који нерадо под сунцем ходе.
Месечина.
Кад прожме сиви и снуждени облак
И он буде бео и леп,
ко латице дивнога цвета.
И сиви, снуждени облак!
И лицима уседелих девојака
даје лепоту заборављених ноћи,
младости снова и цвећа
и очима тужним сјај страсних,
дивних ашиковања.
Месечина. Мајка невољних,
сестрица оних који се воле,
улази у срца паћеника
и диже старе, сузне спомене,
ко свеле руже из прашних књига.
Сви који много страдају
не воле обесно сунце.
Месечина. Њена је молитва сребрена
над гробовима оних,
који су жалосни умрли.
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Ко мирис незнана цвећа
она је болесним,
ко бледи прсти девојке
милује образе самотним,
ко ритам старих, старих песама
звони у срцу несрећних.
Блага месечина, сестрица љубави
милосно зове себи туробне.
Босанска вила, 20 (1911), 20: 309–310.

Лањска пјесма
Миришу силно бијели цв’јетови
и пада ситна киша прољетна,
ја киснем сам.
О нико не зна како је
тешко ходити сам и болестан,
без игдје иког свога,
у златно прољеће.
У срцу моме нема љубави,
у срцу мом су тавни спомени,
давни и мучни.
Силно миришу бијели цв’јетови.
Киснем. Без мира, без љубави.
Сам и жалостан.
Босанска вила, 7 (1912), 7: 99.
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Тама
Ја не знам куд ово иду дани моји,
Ни куда воде ове ноћи моје.
Не знам.
Ни откуд магла ружна
на све што се чекало,
ни откуд немар јадни
на све што се радило,
ни заборав откуда,
жалосни на све што се љубило.
Магла.
Ко ће да ми каже ноћас, шта мени значе,
лица и ствари и спомени минулих дана?
И куда иду ови дани моји?
И зашто бије тамно срце моје?
Куда? Зашто?
Босанска вила, 8 (1912), 8: 117.
Потонуло
Неки глас, мирис неки и једна лепа звезда не могу
ноћас, да дигну из моје дубине све што је било.
Ово мора да су ми попуцали сви конци, лепи конци,
танани, што везаху мене за моје Јуче.
Не држе конци. У дубини својој осећам тегобу
мртвог Лане и жалост заборава.
Од свих ружних ноћи, ово ми дође ноћ, кад
заборавих значење свега.
Па ипак мутно слутим, да све то има драге и тужне
везе са оним, што је потонуло.
Босанска вила, 13–14 (1912), 13–14: 187.
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Андрићев први објављени књижевни рад – Босанска вила, 18
(1911), 276.

Радован Ковачевић, Београд
БЕОГРАДСКИ КРУГ ОЛИВЕРА ТИХОГ

С пролећа 1996, у ошамућени Београд изненада је стигао Оливер Тихи – риђобради сликар неретко пиратског изгледа, али
благе душе. Најавио је велику изложбу у граду који је – уз Босанско Грахово, и Макарску – увек сматрао својим рођеним, иако
је живео у богатој, чулно веселој Италији. Узалуд су га пријатељи
одвраћали – кога занимају слике усред рата, кад и иоле имућнији
под стресом суровог циклона инфлације једва састављају крај с
крајем. Додуше, има богатих скоројевића, али они радије праве
своје колекције друге врсте. Тихи је био упоран и ускоро су цариници на полупразном Хоргошу завиривали у велики камион
са платнима. А он је – после прегледа – одјурио у Београд да
лично надгледа завршне припреме за изложбу, јер је термин већ
одређен: од 7. до 31. маја.
Одлучно је одбијао предлоге бројних пријатеља да му могу отворити врата неких познатих галерија – он жели баш предворје
Дома синдиката, ништа друго! Зашто, побогу, кад су тај простор,
некада ексклузиван, сада окупирали продавци ђинђува? И зар
се не плаши да ће свечаност његових раскошних боја оштро одударати од те вашарске атмосфере...
Тихијев одговор се свео на подсећање: управо са тог места је
1961. пошао у свет, а после је још тридесетак пута излагао у
истом атријуму, на истом тргу.
Да ли је логика повратка наметала круг?
Изложио је стотинак слика, а изложбу је отворио градоначелник
Александар Бакочевић, поздрављајући сликара који је Београд
схватио као „универзални део отворених врата“, и као право
место „за проверу својих способности и храбрости“. Као и да је
остао привржен правим љубавима и дечачким сновима...
Одавде се отиснуо у авантуру стваралаштва и затим прокрстарио готово читавом планетом.
Критичари су (са малим закашњењем у односу на италијанске
колеге) у Тихијевим сликама препознавали „траг Матиса“, и то у
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езотеричном цвећу, старим једрењацима који самују, у окрепљујућој, радосној еротици... Познаваоце Тихијевог дела изненадили су неки нови мотиви, пре свега Христос на Голготи. Без
канонских узуса, позлате и других ознака божанске надмоћи –
то је човек који има наде и пружа је, иако је сасвим суочен са
свирепом метафизиком нашег посртања.
Била је то доиста велика изложба. Први ватромет у изубијаном,
каљавом граду. После ње ће се показати да је то био само предах у вртоглавом следу догађаја.
Тихи је светковао. Годила му је велика посета, на тренутке права
врева. Купци су дрешили кесу; углавном су то били нови богаташи – власници хотела су хтели да украсе апартмане и луксузне виле, сав престиж, али и гадалук новог времена. Зато
сликар није дозволио себи превелику узноситост – посетио је
београдски Центар за незбрнуту децу и поклонио им десетак
својих слика, објаснивши штићеницима Звечанске 52 да је и он
један од њих, и да ће то заувек остати.
Али, судбина је вешт, често суров редитељ – петнаестак дана
после те велике свечаности стиже глас из Италије: Тихијево срце
је напросто стало!1 Из његовог Studia d’Arte, Salita Monte
Carmelo, Verona, одазива се само уплакана супруга Неда. Последњи пут Тихи се враћа у Београд, али на Ново гробље.
Ако животи трају углавном у фрагментима, Тихијев је био сасвим
искидан – једро у олуји, без трена затишја. Рођен је априла 1943.
у неком босанском збегу, крштен као Боро Ђукић.2 Мајка му је
убрзо умрла, и он – тужан што јој није упамтио очи – касније ће
се деценијама упињати да дозове њен лик на дугој серији слика
истог мотива под заједничким називом – „Мати чека Ранка“. Причали су му касније да су га као новорођенче нашли у сметовима
Динаре („Ни вукови ме нису хтели“!). Остао је жив на теткиној
дојци („Овом сам дојила Марка, овом тебе, Боро!“). Оца није
стварно доживео, што ће осећати стално као сенку фројдовског
комплекса и пратећих табуа. Тако му је било досуђено кошмарно
детињство у домовима сирочади, углавном по Војводини. Из тог
1
2

——————————

Умро је 14. јула 1996.
На надгробном споменику уклесан је као датум рођења 13. април 1943.
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времена понео је заувек ново име по Дикенсовом јунаку Оливеру, док му је оно Тихи остало по карактерној особини.
Мука лутања настављена је по Београду, где је почео да учи сликање, мада уз непрестано враћање почецима, карактеристичним за душу која стално нешто безуспешно тражи у инаџијском
одрастању. Сећао се: „Колико пута сам коначио, као пребијено
псето, у штампарији ‘Политике’, на згужваном папиру...“ Често је
помишљао да се ода само сликању само да не види леђа оних
људи који су га често остављали и нестајали. Ипак, поверавао
се да је снажно осећао дуг према „свим људима који су ме
дојили, васпитавали и нису сумњали у мене кад сам одлазио у
свет. После рођења, у мом стварању су учествовали многи, као
у неком фабричком производу...“
Наиме, једно време је по Београду лутао као беспризорни.
Барем такву прилику је угледала једне вечери Мира Алечковић
на повратку кући, бацивши поглед на смрзнутог врапчића са београдског асфалта. Схватила је – треба му осим топле супе још
и преноћиште, а сутра ће већ наћи начина да га врати у неки
дом. Он је после често причао како у поетесином стану никако
није успео да заспи због чудне шкрипе из кухиње, а кад му је она
изујтра објаснила шта је фрижидер, и то дотрајао, за сан је било
касно. Али, њену милост Тихи ће заувек памтити као ретки одзив
ближњих. Међу њима ће још убрајати и глумицу Раду Ђуричин,
новинаре Леона Давича, Бору Ердељана, Стевана Шевића и Небојшу Драгосавца, затим песника Мику Антића...
После Београда, видимо Тихија уз екипу неког ратног филма који
је сниман на Биокову. Читав дан је момак теглио рефлекторе и
каблове, само да би се колико-толико приближио заносној глумици која се звала Шпела Розин. Дакако, девојка га није примећивала иако се упињао да остави утисак. После је, разочаран
и мртав уморан, сатима лежао под маслином у Тучепима све док
се нека старица није сажалила, скинула покровац од кострети
са своје мазге и шапнула с уздахом:
„Госпе моја, чувај овега тића.“
Тиме се наслућује други основни мотив серије његових слика познатијих с потписом „Макарска – град повратка“.
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Али, суровост планине, ваљда и та комична, свакако неузвраћена љубав, довели су га до помисли да се у њему можда
пробудила „вангоговска природа“, тако да је наук сликарства,
после Београда, успео да настави у Риму! Огроман вишак самопоуздања, или дрскост? Није знао италијански, а без пребијене
лире у џепу... Може се његова одлука схватити свакојако, али
чињеница је да је примљен на основу радова на Accademia di
Belle Arti di Roma, где ће штошта научити у класи професора Рената Гутуза. Али ће остварити и импресивну листу пријатељстава са сјајним именима, међу којима су били Фелини, Алдо
Моро, Софија Лорен, Виторио Гасман...
Дакако, то му није било довољно, већ је школовање наставио у
Лондону, такође на престижној Краљевској академији лепих
уметности. Шта је могла да буде његова резултанта у судару две
школе и наоко опречних ликовних традиција, никад није објашњавао, али је све постало јасно кад се три године касније поново
обрео у Италији.
Имао је среће – првом изложбом слика у Болоњи је скренуо значајну пажњу на могућност појаве новог имена! На то је, пишући
о Тихију, посебно указала римска историчарка уметности
Gabriela Zanardi, потписујући Тихијев каталог за изложбу у Comune di Malcersine – Casтello Scaligero. Близак је и став професора Giuseppe Chiecchi пред нову Тихијеву изложбу у Тревизу.
Судећи по тим, као и бројним другим текстовима, у Италији су
га разумели као дошљака са Балкана који успева да без патетике артикулише своју неспокојну интиму у сенци хаотичних раздобља деструкције. На то није могао да се одазове друкчије него
палетом својих боја.
Разумео га је Моравија, који му је 1973. отворио изложбу у Макарској.
Али, при том су италијански зналци одобравали и кристализацију неких Тихијевих визионарских појмова, што се може тумачити као потврда аутентичног сликарства. Рецимо, милански
Corriere della sera је открио Тихијеву склоност ка интерпретацији
италијанског неореализма, мада уз извесне специфичне напомене („In Oliver Тihi c’e ili neorealismo assorbito a Roma fra una
tela di Gutusso, un romanzo di Pasolini e un raccontodi Moravia.“).
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Ту треба тражити извор и трећег равноправног мотива у Тихијевом сликарству – то је свет италијанске улице, и оног ћућорења у „портунима“ који је запазио Гете. С тим да је Тихи уочио
и мирис девојака које се не стиде своје путености, бескрајни
жагор малих музиканата, кловнова, просјака...
Али, из тог ареала углавном јужњачких тема, тореадор с палетом
убојитијом од снопа рапира, и медитеранског сунца које је испуњавало највећи део његовог опуса, он је повремено правио изненађујуће, на први поглед предалеке, наизглед излишне, а ипак
пажње вредне излете, без којих би његова биографија била непотпуна. Наводимо само један пример: како се половином 1976.
појавио у Какњу с намером да начини корак даље у односу на
Ван Гога! Зна се, његов славнији претходник се умешао у гомилу
лоренских рудара с Библијом у руци, али је застао, заправо устукнуо испред дубоког гротла неке рударске јаме. А Тихи је одлучио
да са „камаратима“ сиђе у најдубљи и најцрњи угљенокоп!
Објаснио је само да је на тај начин трагао за изворима властите
снаге.
У ствари, претходно је био потресен вестима о страшној несрећи, кад је из метанске јаме окна Каменице извучено седамнаест мртвих тела. Та бомба је у њему позледила старе ране,
не само због сећања на једну још тежу трагедију кад је у истом
руднику погинуло десет пута више људи. Мртвачки сандуци, необојани и натопљени сузама жена и деце, у једном тренутку су
му личили на степенице ка језивом путоказу. Сликара су свакодневно фиксирали рудари, истовремено бињеџије и робови таксирата: шта овај брља, као да нема преча посла.
Тихи, међутим, није осећао да се разликује од таквих страдалника. Неоптерећен ореолом уметника који је прилично брзо био
прихваћен од Кикинде и Трогира, до Париза и Копенхагена, опстао је у копу као у хомеровском видокругу хадских полусенки.
Је ли у томе било неке позе, да не помињемо друге разлоге –
од не тако ретког егзибиционизма све до соцреалистичких
замки? Он је у одговору поново мешао присећање на Ван Гога,
не кријући неизрециву тугу што је тај велики и храбар уметник
пред рударе излазио само са светим књигама, а не и са својим
најмоћнијим оружјем по Божјем дару:
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„Болело ме то, а опет моје сликање најцрњих какањских јама
било је само покушај да изменим себе...“
Да ли је тада заборављао море и бродове? Одговор се поистоветио са жељом да лудо јадранско сунце огреје и рударе, да се
мириси етеричног биља населе у њихове црне галерије, да неки
окрепљујући аеросоли прострује њиховим плућима, препуним
угљене прашине!
„Кад сам у Какњу приредио изложбу тих слика, неки луциднији посматрач ме је запитао: зашто моји рудари имају плаве очи? Због
неба које не виде, због светлости коју толико желе, рекао сам....“
Тада је Ото Јан, у књизи „Зашто волим Југославију“ описао и сусрет са Оливером Тихијем као истинским сликаром и истинским
боемом „кога не могу копирати ни хиљаде такозваних форсираних авангардиста“. А те рудничке слике – стотинак платана –
Тихи је после изложио у новосаграђеном дому културе у Босанском Грахову, који је носио име његовог комшије Гаврила Принципа. Током разбијања Југославије и рата у Босни та стална
поставка доживела исту судбину као и народ тог краја.
Крајем осамдесетих, Тихи је у Верони отворио свој Уметнички
студио – први такав сликарски центар у граду. Осим галерије и
атељеа, студио је имао и просторе за окупљања и разговоре
уметника, за ликовне манифестације. Свечаност је била обогаћена и његовом ретроспективном изложбом. Био је то још
један доказ завидне афирмације, после две деценије рада у
Италији. Ипак, остао је странац! Без илузија о тржишту на којем
сваки уметник мора да се нађе, истицао је да осим рада и талента мора да буде спреман и на сукобљавања посебне врсте.
Помињао је каткад да то није нимало пријатно („На нишану
сам!“), али и да треба поделити судбину своје земље. Ипак, још
је у конкуренцији побеђивао квалитет, мада му је постао нужан
и ослонац на пријатеље. Један од њих је био вајар Gino Bogoni,
први скулптор Вероне. У његовом атељеу, међу издуженим фигурама жена у гипсу, камену и бронзи, Тихи је замишљено грицкао
своју вечиту цигарету и жмиркајући хитро проверавао своја схватања комплементарности, пропорција и динамике. Као да су сви
ови актови рађени по Тихијевим моделима. Сарадња два уметника
била је изненадна, али се брзо показала разумљивом, неопходном.
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Тако се Тихи својим делом уткао у италијанску културу. Његови
веронски радови уврштени су у национално благо те земље.
Једном се замислио над питањем: зашто слика? Одговорио је
поједностављено – кад је почињао, није имао представу да ли
се од тога може живети, а касније, у зрелијој фази, тражили су
га најпознатији галеристи света. Знали су да није салонски сликар, а дражило их је питање: како из мајсторових слика пробија
сублимација особитог живота и не баш угодног животног искуства? Тихи се осмехивао на то, као човек који чува тајну.
Једно од бројних питања на које спонтано одговара: шта је у
себи временом променио?
„Можда само ово: Некада сам сликао споро, да бих у сећању
што дуже задржао оне без којих сам остао. Знатно касније, кад
сам ушао у пету деценију живота, почео сам да радим брзо –
очито у складу са брзином одлажења мени драгих људи,
пријатеља!“
Шта је заправо Оливер Тихи предосећао јануарског поподнева
хиљаду деветсто осамдесет девете у Фиренци, пошто је прославио своју стоту изложбу? Можда малодушност, као последицу
бројних алкохолних урнебеса, којима се одавао да би их бржебоље, као кривац, замењивао периодима врло стрпљивог
рада? Он без одговора полако устаје... Никад се не усправља уз
штафелај – дража му је вечита нагнутост над водоравно положено платно. Говори да је тако боље – боје се не разливају:
„Покушавам с дубљим понирањем у своје недовршене снове, из
потребе да схватим себе, мада знам да ће сав мој труд постати
својина других. Верујем да је дужност сваког сликара да остави
свету нешто у наслеђе.“
Какав је његов свет?
„Ма какав био, треба га представити. Не смеш бити шкрт у емоцијама. Не мораш никога прекомерно волети, али ни подлећи
скепси без правила. Сам ништа не бих урадио, и зато говорим о
љубави изнад свега, уверен да ће ме људи кад-тад разумети...
Основно је да свет у којем живим никад нећу издати, и нека то
буде порука: још нас има на Олимпу и са њега не силазимо. Још
има спремних и заврнутих рукава. Али ваљају само чиста срца...“
Тако је, као себи, говорио Тихи, загледан у равницу око Адиђе.
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Заправо, кад се продуже његови азимути, поглед му је ишао далеко на исток. „Умрећу као кучка из оног француског романа која
је у самртном ропцу окренула њушку ка леденим пределима
Данске. Ја се окрећем крајишким шумама из којих нисам ни отишао...“
Имао је – по прилично прецизном рачуну, више од 150 изложби
– Беч, Цирих, Женева. У Паризу 1967. његове слике замишљено
је гледао чак и један Пикасо и одобравајући климнуо главом
C’est bon! За све који знају колика је била шкртост његових речи,
то је ваљда значило једно алал вера момче, само настави! Ако
је то значило да не следи никакве модне трендове и опонаша
велике скикарске узоре, мора се рећи да га је Тихи разумео.
Тако је наставио по свету – Сент Мориц, Дортмунд, Пјаћенца,
Марибор, Бардолино, Манчестер, Торонто... На позив једног великог галеристе, хиљаду деветсто седамдесет осме отиснуо се
преко Индијског океана са товаром слика – Њу Делхи, Амристар,
Чандигар, Бомбај, Хајдерабад, Калкута...
Никад никакву награду није добио, ни стипендију, ни најблажи
осмех меценатства. Али, стално је истицао: важније је бити лауреат живота. Заправо, показао је да се и на западу може живети
од сопственог рада као од лепоте.
Сахрањен је јула 1996. у Београду. Једино обележје је надгробни споменик са барељефом, рад вајара Љубише Манџића.
На плочи су уклесани стихови Косане Пејовић из Кикинде: о сликару чије је срце „грлило слику целог света“. Тако човек заслужује свој епитаф.
Годину дана касније, некако у време Венецијанског бијенала, у
Верони је објављена луксузно опремљена монографија „Артисти тривенети“ – нека врста лексикона сликарства италијанског
севера од 1900. до тада. У ту књигу, коју је издао Gianni Pivo,
ушао је и текст Vere Menegucio о Оливеру Тихим – некролог који
продужава живот. Италијани су разумели раније оно што је Мира
Алечковић рекла постхумно: „Оливер се не може мерити само
аршином академске критике. Иако је учио у Риму и Лондону код
чувених мајстора, он је увек успевао да остане свој.“
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Далеки завичај, уље на патну, 150x180см.

Мртва природа III, уље на платну, 35x50см.
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Трагови сунца, уље на платну, 80x60см.
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Једног јутра, уље на платну, 90x60см.
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Једног јутра, уље на платну, 90x60см.
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Заљубљена обала, уље на платну, 90x80см.
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Сакривена туга, уље на платну, 120x100см.

Јутро без повратка, уље на платну, 180x120см.
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Напуштени кораци, уље на платну, 90x80см.
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Очи које говоре – Борису Тихом, уље на платну, 90x60см.

Др Милослав Шутић, Београд
УТАМНИЧЕНА БОГОМАЈКА

Овај оглед је наставак нашег текста посвећеног скулптури „Богородица Соколичка“, који је написан 2007. године и објављен у
нашој књизи Подрхтавање смисла (Службени гласник, 2009).
Један од разлога нашег даљег интересовања за поменуту скулптуру је чињеница да су се, почев од времена писања првог
текста, објективне (државне, друштвене и животне) околности
знатно промениле и да је та промена посебно утицала на различите аспекте те скулптуре. Када говоримо о објективним околностима, које се у нашем случају тичу једног уметничког дела,
једне скулптуре, онда имамо у виду чињеницу да такве околности могу условљавати то дело на неколико начина. Изузимајући
настанак уметничког дела, јер су поменуте околности превазиђене самим тим што скулптура коју имамо у виду није уништена,
већ и даље реално постоји, објективне околности могу да непрекидно судбински утичу на постојеће уметничко дело тако што
ће оно бити физички уништено, стихијним деловањем природе
или несвесним и свесним људским, насилним физичким актима.
Али постоји још један, можда исто толико важан утицај објективних околности на физичку и духовну стварност уметничког дела:
искључивање тога дела из процеса комуникације, онемогућавање његове рецепције од његових прималаца – читалаца, гледалаца, слушалаца. Ова, рецептивна димензија уметничког
дела, која је постала актуелна нарочито у прошлом, двадесетом
веку, у естетици рецепције, не искључује у потпуности постојање
тога дела, иако таква мишљења нису ретка. Наиме, уметничко
дело може да постоји и независно од његове рецепције, само
што такво постојање није реално већ идеално, док једино рецепција не само што потврђује, него и непрекидно обогаћује то дело
као реално постојећи облик.
Имајући ово у виду, мора се констатовати да је Богородица Соколичка, крајем двадесетог и током претходне деценије дваде-
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сет првог века захваћена правом бујицом објективних околности,
које су битно утицале на њено комуницирање са светом. Ако се
овом дода бурна прошлост ове скулптуре, која започиње драматичним догађањем у српској средњовековној историји (Косовски
бој), онда је контекст њеног постојања прави, иако не једини пример упорног „преживљавања“ уметничких дела у овом простору.
Поменуте објективне околности драстично су се наметнуле једним догађајем на самој ивици двају векова, бомбардовањем
Србије од НАТО снага, започетом 24. марта 1999, под изговором
да Србија угрожава права националне мањине Албанаца у овој
својој покрајини. Овај разбојнички напад, остварен без одобрења УН, тешко је замислив у данашње време по својој дивљачкој ароганцији владања светом које су прокламовале и још увек
прокламују САД, потпомогнуте већином европских земаља, против једне суверене земље, СР Југославије. Почев од наведеног
датума, бомбардовање се наставило током следећих 78 дана и
ноћи, по истом сценарију: изручивањем са велике висине товара
бомби често напуњених осиромашеним уранијумом, по
тврдњама агресора намењених војним, а стварно најчешће погађаним цивилним циљевима – кућама сиротиње и зградама,
мостовима, возовима. Ово кукавичко безбедно сејање смрти са
висине најчешће је погађало цивиле, децу и старе, болеснике у
болницама, новинаре на радним местима. Нобеловац Солжењицин је НАТО челнике упоредио са Хитлером, по начину остваривања војних циљева, а сличност је видљива и по начину
замишљања акција у „јазбинама“, уз лагодна ћаскања и радовања. Покренула је ову срамну акцију империјална идеја у варијанти која се могла родити само у глави Сатане: да се западни
свет додвори милитантним исламистима, тако што ће показати
бригу према једној исламској националној мањини, кажњавајући
читав један народ и све остале становнике једне суверене, тој
мањини матичне државе у срцу Европе. И да ће, жртвовањем
тога невиног народа, обезбедити сопствену сигурност од терористичких напада!
Бомбардовање Србије, које је остварено прерастањем агресивне дипломатске свести у државни, односно мултидржавни
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тероризам, и чија се исправност, према познатим америчким
принципима понашања, за њих као најмоћнију силу, не доводи
у питање, нити је неко други може довести у питање, отворило
је пут остваривању двају циљева овог, умишљеног апсолутног
господара света: тренутног освајања стратешки веома важног
простора, осигураног стварањем моћне војне базе; и нешто дугорочнијег успостављања независне, етнички чисте државе Косова, као своје колоније на територији једне суверене државе.
Ова државност треба да се успостави милом или силом, упркос
чињеници да је територија Косово под привременом управом
Уједињених нација. Да би се ово омогућило Американци су позвали у помоћ Европу, намећући неопрезној Србији, поред мировних снага УН, мисију ЕУЛЕКС-а као европског контролора.
Тај контролор, како ће се убрзо показати, уместо неутралног понашања, постао је непоколебљиви заговорник независности Косова. Али овај од Америке програмиран сценарио морао је да
се остварује препуштањем јавне иницијативе „бази“, „обесправљеним“ Албанцима, како би његови стварни креатори имали
подршку својим плановима. Таква подршка свестрано је пружена
њиховим следећим одлучним корацима: погромом над Србима,
рушењем њихових кућа, цркава и манастира, марта 2004; затим,
самопроглашењем лажне државе Косово, 2008; и продором на
север Косова и Метохије, успостављањем границе те бесправно
створене државе према Србији, 2011. Опет, највише уз помоћ
Европе, ЕУЛЕКС-а, а пошто су лажну државу одмах признале
исте оне државе које су бомбардовале Србију. На подручју Косова и Метохије уништено је до 2003. више од 120 цркава и
седам манастира. Ако се томе дода 35 православних цркава и
манастира спаљених у мартовском насиљу 2004; ако се каже да
су православна гробља у свим местима из којих су Срби протерани, а тих места је врло много, оскрнављена, до краја уништена, без могућности да их потомци умрлих слободно посете и
поправе, што би морао бити запањујући податак за читав савремени свет – онда је тешко порећи истину да је, у присуству међународних снага, почињен и прави културни геноцид над
српском матерјалном и духовном баштином.
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На неки начин, пријем Србије у Европску унију компликовао је,
али не и довео у питање остваривање циља – награђивање изабраника од Европе и Америке. Пронађено је за њих прихватљиво, опет нечасно решење: свестрано подржавање тога
пријема, веома успорено и искључиво на речима, и непосредно,
снажно подржавање владе бесправно формиране државе да заокружи њену независност. Србији је, као награда, понуђен
крајње магловит циљ пријема у ЕУ, без обавезе да формално
призна државу Косово, али ће морати, пре пријема, ако га буде,
да има пријатељске односе са свим суседним државама, укључујући, наравно, и Косово, чије ће институције, на читавој територији, уз помоћ ЕУЛЕКС-а, силом бити успостављене.
Уосталом, дуго очекивано, сâмо додељивање кандидатуре за
пријем у ЕУ Србији, без Косова, доказ је о његовој већ оствареној самосталности у овој варијанти. Ова кандидатура слављена
је у круговима власти Србије, подељене, економски ослабљене,
без договора о минимуму националног интереса.
Најдрастичнији пример постепног реализовања наведеног циља
било је насилно успостављање границе између Србије и Косова,
остварено здруженим снагама ЕУЛЕКС-а и власти једнострано
проглашене државе Косово. Слично проглашењу АВНОЈ-ских
граница за границе насилно новоформираних држава на тлу
бивше Југославије, и граница између Косова и Србије значи претварање титовске покрајинске границе у државну границу. Тако
се крши договор, односно правна норма о неповредивости
државних граница, која одавно има пуно дејство у Европи. Вишеструко је неприродна и штетна ова граница. Треба погледати
на карти куда пролази, па је јасно колико је она не само историјски већ и географски апсурдна до неодрживости. Та граница
се, идући од запада на исток, креће водоравно, да би нагло
пошла на север, уз падине Копаоника и као једна злокобна омча
захватила и повукла сами Панчићев врх на овој планини. Тако
је ова насилно успостављена граница, опет уз пресудну помоћ
Европе, пресекла сâмо срце Србије, које баш на Копаонику
стреми увис као неки, сада располућени, небески стожер. Али,
није овом границом нарушено само једно природно, географско
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јединство, већ је, пре свега, пресечена на двоје једна непобитна
историјска, културна и државна целина, која се не може насилно
прекрајати вољом дневне политичке лажне свести. Никада, па
ни у овом моменту, не треба заборавити један такорећи вечни
поредак ствари: на првом месту је стварни, физички и духовни
живот људи, једног народа, а уз то су сва културна, уметничка
достигнућа тога живота. Непосредни физички опстанак, као
услов свега осталог, налаже овакав редослед, али, у историјској
перспективи живот и култура су нераздвојне, једна другом условљене компоненте. Тако и овде, силом успостављена граница између Србије и Косова затвара живот и културу српског народа у
границе једне, том народу туђе, бесправно формиране државе,
која се свекодневно насилно односи према његовим припадницима. А косовско-метохијска култура, то се добро зна, јесте темељна култура српског народа.
Ако је, дакле, страдалнички живот српског народа на првом
месту, нераздвојни од њега су споменици његове, по много чему
изузетне културе, који исцртавањем границе, постају загранични, одвојени од своје вековне културне матице. Тој култури
припада Богородица Соколичка, заједно са другим, познатим
вредностима укљученим у баштину светске културе. Али, не
само због савремене актуелности, овој скулптури припада посебно место у српској историји, из више разлога. Она је најстарија, међу иначе ретким српско-византијским скулптурама, и
сама та старост, према Милану Кашанину, чини је јединственом.
Истовремено, њена старост се преплиће са другим језичким и
ликовним темељним вредностима српске културе. Сетимо се,
ова скулптура је у црквицу Соколичког манастира, према легенди, премештена из оближњег манастира Бањске, после Косовског боја, да би се на овом, иако не превише удаљеном
месту, сачувала за будућност. Ако је, према општем уверењу, Богородица Соколичка настала „око XII века“, онда су неопходне
извесне допуне подацима о њеној везаности за манастир Бањску. Та везаност је несумњива, судећи и по одредници „Бањска“,
која се често користи уз одредницу „Соколичка“. Али, време боравка ове скулптуре у манастиру Бањска није прецизно утврђено.
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Богородица Соколичка, мермер, око XII века.
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Њен настанак је време око дванаестог века, а манастир Бањска,
предвиђен за вечни боравак краља Милутина, саграђен је између 1312. и 1316. године. Дакле, скулптура је настала најмање
читав век и по пре градње манастира. Морала је, онда, да буде
однекуд донесена у овај манастир. Одакле, нисмо наишли на
такве податке или претпоставке. У сваком случају, може се, и с
обзиром на поменуту легенду, рећи да је ова Богородица била у
манастиру Бањска за време Косовског боја, и да је, онда, после
тога боја због очекиваног турског продирања на север, померена
источније, не зато што би је иначе мала просторна удаљеност
заштитила, већ више због тога што њено ново боравиште,
скромна, „неугледна“ црквица соколичког манастира, за разлику
од „раскошне Бањске“, не би одмах освајачима пало у очи.
Имајући у виду манастир Бањску као место „боравка“ Богородице Соколичке пре њеног коначног уточишта Соколице, као и
време њеног настанка, идући око један и по век у прошлост од
времена зидања Бањске, може се доћи до закључка да је ова
скулптура блиско повезана са најранијим периодом српске историје и српске државности, али и са српском митологијом, религијом и са српском народном поезијом, у којој налазимо
трагове тога периода. Полазећи од народне поезије, која је настала знатно касније, али која прати историјске догађаје од времена Немањића, преткосовска збивања, да би Косовски бој
означио кулминацију и српске историје и српске народне поезије
као уметничког стваралаштва, може се реконструисати веза
наше скулптуре са том историјом и том поезијом. Формирајући,
пресудно, српску националну свест, српска народна поезија је и
пресудно утицала да се српска митологија, религија, па и српско
средњовековно уметничко стваралаштво помере из индивидуалне сфере не само у колективну свест српског народа већ и у
његово колективно несвесно. На тај начин, формиран је један
архетипски слој те свести, који препознајемо по архетипским обрасцима у наведеним областима. Богородица Соколичка укључује се у тај контекст путем једног детаља, места Бањске као
пребивалишта Страхинића бана, које, дакле, није случајна већ
арехтипски законита чињеница. Наиме, добро позната српска
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народна песма „Бановић Страхиња“ почиње стиховима: „Нетко
бјеше Страхинићу бане, / Бјеше бане у маленој Бањској, / У маленој Бањској крај Косова, / Да таквога не има сокола.“ Почетна
реч у наведеним стиховима: „Нетко“, или „Неко“, није употребљена као „неодређена именичка заменица“ („неки човек“), већ
као вредносна одредница: „значајна ...особа; онај који се истиче
својом вредношћу, значајем“. Завршна реч: соко, или „сокола“,
подразумева једну од особина те особе, овде Бановић Страхиње, њено јунаштво, јер је „соко“ у фигуративном смислу, посебно у српској народној поезији, „јунак“, изузетно храбар човек.
Какво је, онда, јунаштво Страхинића бана, и да ли оно подразумева још неку особину, на коју, можда, упућује почетна реч
песме, заменица „Нетко“. Односно, да ли, поред Бањске, још
нешто повезује народну песму са Богородицом Соколичком?
Бан је, како је у песми наведено, отишао у Крушевац, у тазбину,
код породице Југовића, остављајући у Бањској своју мајку и своју
љубу. Изненада добија писмо у коме га мајка заклињући и проклињући обавештава да је одметник из турске војске Влах Алија
разорио Бањску, њу, стару мајку ојадио, а његову љубу заробио,
одвео је у поље Косово и тамо је „љуби под чадором“. Бан, узалуд тражећи од Југ Богдана „ђеце деветоро“, како би са њима
ослободио њихову сестру и своју љубу, сам полази у потрагу за
насилником. Пролазећи преобучен кроз Косово које је „притиснула“ турска војска, налази Влах Алију, убија га на мегдану, иако
његова љуба, бојећи се освете мужа, а примамљена насилниковим обећањима о лагодном животу, прискаче у помоћ Турчину,
и рањава свога мужа „коматом сабље“. По повратку у Крушевац,
браћа Југовићи, на захтев старог Југ Богдана, хоће да сурово
казне своју сестру, али бан то не дозвољава, имајући у виду чињеницу да се нису јуначки понели и пошли, преобучени, као његова пратња, кроз турску војску, већ сада непромишљено и
лагодно исказују бес на немоћној жени. Напомиње да би он сâм
могао казнити своју љубу, али неће, већ ће прекинути везу са
тазбином која се није понела достојанствено, јуначки, већ, сасвим супротно, кукавички. У овом бановом прекору препознајемо
основну премису етичког кодекса српских народних јунака: „на
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муци се позанају јунаци“, односно, јунашто значи победити
јачега, а не слабијега од себе. Па, онда, што је јединствено, и
зажалити „ђе погубих бољега од себе“!
Треба обратити пажњу на један моменат бановог проласка кроз
турску војску, како би нам била јаснија још једна његова особина,
на коју упућује заменица „Нетко“. Један „стари дервиш“ у тој
војсци препознаје бана, али га не одаје, не само зато што је бан
јунак на гласу, већ посебно зато што се према њему људски
понео док је био у његовом заробљеништву. Ово, људско опхођење јунака Бановић Страхиње, које упућује на човечност, поменуту још у Аристотеловој Поетици, добија пуно значење ако
га доведемо у везу са једном реченицом коју бан изговара при
крају песме: „Но сам љуби својој поклонио“. Наиме, ова реченица, у контексту још неких, елиптичних, завршних стихова који
су изазвали велике дискусије међу проучаваоцима српске народне поезије, може да значи само баново опраштање љуби за
све што није добро учинила. Праштање сведочи о бановом дубоком верском, хришћанском опредељењу, јер је опраштање
грехова основни налог хришћанске вере, или основни облик односа хришћанског верника према другоме. Зато је бан, као велики епски јунак на мегдану, и као етички херој који прашта,
истовремено и витез вере, о коме, као архетипском карактеру
Кјеркегор посебно говори у свом Страху и дрхтању. На основу
бановог „поклона“ учињеног љуби, може се имати у виду и једна
даља, такође хришћанска импликација тога „поклона“ – напомена да праштање не мора да значи и заборављање.
Ако је праштање баново оно на шта упућује његова реч, глагол
„поклонио“, и ако је праштање основна хришћанска емоција,
онда та банова емоција директно упућује на Богородицу Соколичку, која управо у то време „борави“ у својој и бановој Бањској.
Богородица је Христова мајка, па, на тај начин и мајка хришћанства, јер је назив те религије проистекао из имена њеног сина.
Дакле, у једном месту, у једном моменту прожимају се два уметничка лика, књижевни и вајарски, спајајући хришћанску емоцију
праштања са изворним симболима хришћанства, са Христовом
мајком и са њеним сином. Може се рећи да је ово један од те-
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мељних културних идиома српског народа и српске државе, из
најмање два разлога. Најпре, уочљиво је инсистирање народног
певача на верној географској топологији, односно на прецизном
просторном одређењу места у којима се сусрећу два лика, Бањске, односно манастира Бањске. Када банова мајка обавештава
сина у Крушевцу о рушилачком походу Влах Алије на њихово
место Бањску, онда она, до краја географски верно, а истовремено просторно обухватно, такорећи прати сваки корак овог
сејача зла. Влах Алија, наиме: „Не шће с царем, сине, на Косово,
/ Окренуо друмом лијевијем, / Те на нашу Бањску ударио.“ А
овакво прецизно одређивање правца приближавања Турчина
Бањској сигурно нема само сврху упознавања сина са нечим што
је и он могао претпоставити: да је Влах Алија дошао с југа, а
онда уместо десно, према Косову, куда је отишла турска војска,
„окренуо друмом лијевијем“, што се, иначе, одувек, па и данас,
мора учинити да би се стигло у Бањску. Очигледно је овде реч о
спајању Бањске и Косова поља као породичног и колективног
архетипа, или о укључивању породичних архетипова у један
централни колективни архетип српског народа, Косовски бој.
И тај, Косовски бој, прикључиће се, заједно са песмом „Бановић
Страхиња“, Богородици Соколичкој. Наиме, историјска је истина
да је ова скулптура у време битке на Косову била у оближњој
Бањској, као најраскошнијој задужбини краља Милутина, иако
се у народној песми манастир уопште не помиње. Тако су хук
битке и звекет оружја готово стварно могли да стигну до манастира. Али је тако и нешто суштинско, хришћанско, слично праштању Бановић Страхиње, могло са Косова да се приближи овој
Мајци хришћанства, утемељујући још више хришћански, и
укупни духовни идентитет српског народа. Мислимо на Лазарево
опредељење за „царство небеско“, непосредно пре Косовског
боја, јер то је иста она библијска, хришћанска есхатолошка формула коју је изрекао Исус Христос, три деценије после устајања
из мајчиног крила, где га је затекло длето творца Богородице
Соколичке: „Царство моје није од овога свијета“ (Јеванђеље по
Јовану, 18:36). Лазарево опредељење не за пролазно, „земаљско“, већ за „небеско“, вечно царство, у наше време ту-
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мачено је од неких „учених“ европских људи као „негативни мит“,
који Србе претвара у највеће злочинце савременог света. Али,
то је на јединствен уметнички начин исказана приврженост угроженој хришћанској вери у моменту кад се „мријети мора“. То је,
дакле, опредељење за достојанствену смрт у ситуацији премоћи „вражије силе“, опредељење које у себи нема ништа агресивно нити пасивно, које је потврда човечности, без опасности
за другога, уколико је за тога другога исти идеал – човечност. То
је иста добронамерност у односу према другоме коју је испољио
Бановић Страхиња према ономе који је слабији од њега, али и
иста одлучност да се поразе носиоци зла лишени човечности.
То је праведност, која постоји у самој основи бића српског народа, која се потврђује чињеницом да Срби нису водили
освајачке већ одбрамбене ратове, па су зато кроз читаву историју страдали, јер, нажалост, у данашњем свету праведни
најчешће страдају.
Вратимо се друштвеном контексту Богородице Соколичке, са
осећањем дужности да тај контекст што објективније сагледамо
и због Растка Петровића, који је храбро открио ово ремек-дело,
одолевајући околностима везаним за мало место Соколицу, у
које је Богородица доспела из такође „малене Бањске“. Наиме,
према легенди, монаси су из Бањске „у пламену“ за време Косовског боја понели скулптуру мало источније, до цркве манастира Соколице. Векови су протицали, а Богородица у истом
облику и положају који јој је заувек одредило вајарско длето,
трајала је неминовно начета временом и оштећењима, али не
толико да би био угрожен идентитет њене материјалне форме.
У последњим догађајима, међутим, није лако пронаћи гаранције
за пуни будући идентитет не само Богородице Соколичке, него
и других српских културних споменика на Косову и Метохији.
Стицајем чудних околности, време рушилачких демонстрација
и погрома над Србима на Косову, 17. марта 2004. готово да се у
потпуности подудара са временом одржавања велике изложбе
Byzantium: Faith and Power (1261–1557) (Византија: вера и снага)
у Метрополитен музеју у Вашингтону, од 23. марта до 4. јула исте
године. И док је на овој репрезентативној изложби скулптура Бо-
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городице, изложена под редним бројем 41, учврстила своје посебно место међу најзначајнијим уметничким достигнућима једног времена (што се не дешава често јер су европски
историчари уметности занемаривали високо место српске ликовне уметности у оквиру, ван сваког спора, епохално значајне
византијске уметности) дотле је та скулптура, после кратког излагања у београдском Народном музеју, враћена у своје вековно пребивалиште, у малу цркву манастира Соколице, међу
монахиње са мајком Маријом, која је врсни иконописац али и,
није претерано рећи, херојски бранилац косовске манастирске
културне баштине, посебно манастира Девича, од рушилачких
најезда косовских Албанаца. Међутим, самопроглашење државе
Косово (2008) и насилно успостављање границе између такве,
лажне државе и Србије утицали су на непрекидно погоршавање
живота Срба и положаја српске културне баштине у таквој
држави. И то се дешава српским становницима Косова и Метохије, чије се власништво над поседима ни на који начин не може
довести у питање.
Империјална жеђ Америке и европских држава утољена је на
Србији, малој и сиромашној земљи, што за те моћне земље није
било тешко, нарочито ако се зна за њихово кукавичко измицање
пред јачим отпором у другим случајевима. Постепено успостављање лажне државности на територији друге, суверене земље,
које се показало као добра тактика нарочито у комбинацији са
магловитим обећањима о пријему Србије у ЕУ, после успостављања границе добија све веће убрзање. И док су раније у стављању на страну албанских косовских власти предњачили
припадници ЕУЛЕКС-а, сада им се придружују и припадници мисије УН (КФОР), иначе резолуцијом 1244 обавезани на неутралност. Слободе кретања за Србе нема, непрекидно се дешавају
напади на њих, убиства, укључујући и нападе на свештена лица.
Уништавају се сви споменици српске материјалне културе, манастири се покушавају одбранити подизањем зидова, ако за то
има средстава и снаге, монаси су постали затвореници, као што
је утамничена и Богомајка Соколичка. Граница између Србије и
Косова појачала је тежњу за брзим стицањем државности, а то
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бесправно успостављене државе могу учинити само на штету
правне државе чији простор вољом моћних сила запоседају. Ако
та држава нема традиције ни културне историје, онда то мора
узети од другога. Сведоци смо формирања низа државица на
тлу бивше Југославије, када се недостатак сопственог језика показао као велики проблем. Сви су посегнули за српским језиком,
али тако да се крађа не позна, бар по имену новог, старог језика.
Па су локалним говорима, варијантама у оквиру основног
српског језика давали имена по новоствореним државама или
нацијама, не остављајући трага о изворном српском језику. У
случају стварања лажне државе Косово језик није био препрека,
јер га је национална мањина понела из матице, Албаније. Али
је недостатак историјске и културне традиције условио једну
појаву која би, да није парадоксална, била и смешна –присвајање богате српске средњовековне културе, манастира, фресака и других културних споменика. Ова идеја већ при самој
помисли изгледа апсурдно, али данас је и то могуће, па је не
треба олако схватити. Опет је ту силом успостављена граница
почетни услов даљих освајања. Јер, онај ко је присвојио Панчићев врх може лако да присвоји и Панчићеву оморику, макар она
расла северније, на Тари. Тим боље што је северније! Граница
помаже и у лакшем одвлачењу у свој посед појединих споменика
културе. Тако су гранични прелази одвојили Бањску и Соколицу
од Студенице, а Бањска је прављена по узору на своју „мајку“ у
долини Рашке, у Србији сада одвојеној од Косова. Граница још
више ограничава слободу кретања у оквиру бесправно успостављене државе. И раније ограничена тако да је тешко наћи сличан
пример у данашњем свету, сада је слобода кретања између
најближих места, на пример између Бањске и Соколице, због великог животног ризика, сведена на минимум. Како ли је тек са
даљим местима, почев од Пећи, односно до Пећке Патријаршије? Манастири се ограђују зидинама, али туђа нога не зна за
препреке. Велика српска песникиња Десанка, видећи да су
српски манастири опкољени непријатељски расположеним албанским становништвом, пожелела је најпре да се Грачаница
„воздигне“ на небо и тако спаси, а пошто је то немогуће, да бар
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„туђа рука“ крај те светиње „траву не плеви“. Али, ни та жеља се
не може испунити, јер „туђа рука“ није само страна, већ, на Косову, „душманска рука“ која немилосрдно руши гробља и крстове
на хришћнским, православним црквама. Таква, „туђа рука“, затире живот српског народа на једном простору, или настоји да
тај простор етнички очисти зарад апсолутног господарења отетом туђом земљом. То не само да мирно гледају, већ у потпуности подржавају и потпомажу стране војне мисије, и оне које
припадају УН, па се сваки човек може уверити у легализовано
етничко чишћење, спровођено од оних које је Србија тобоже
„очистила“ са Косова, а они се, бежећи испред бомби одмах вратили доводећи са собом из Албаније бројне сународнике,
освајаче српске територије. Па, Србија невиђено сурово кажњена санкцијама и бомбардовањем, управо сада мора да од
жене, бившег амбасадора САД, слуша лицемерне речи како је
та освајачка држава Србији дала 100 милиона долара. А не помиње та жена штету већу од стотину милијарди долара коју су
НАТО снаге направиле Србији, убиства невиних људи, деце, немоћних и старих, трајно загађење једног простора убитачним
нуклеарним отпадом. Не помиње велико рудно благо Србије које
је њена земља приграбила освајањем Косова и Метохије, не помиње земљиште за највећу ратну базу у Европи. Збиља, човек
тешко може поверовати да таква лицемерна изјава на територији једне независне земље не наилази на осуду.
На жалост, у Србији постоје људи који би, како је Црњански записао у свом великом роману Сеобе, „душу... дали за туђина“. И
којима једини, крајње несигуран циљ, пријем у ЕУ, замагљује националне интересе на свим подручјима максимално ослабљене
земље, која би, као свуда у свету, за њих морала бити отаџбина,
а није. Настасијевић је за такве људе, као и у другим случајевима своје непогрешиве карактерологије, пронашао име и
основну одредницу тога имена: „Искорењени“.
Додао је: „И можда су искорењени већи произвођачи отрова него
сами отровни.“
Поменули смо материјални идентитет уметничког дела, који, наравно, одмах подразумева и други, од њега нераздвојни, ду-
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ховни идентитет тога дела. Јер нема истинског уметничког дела
из чије материјалности не зрачи његова посебна духовност. То
је оно што зависи од једног уметничког дела самог по себи и за
себе. Али, треба имати у виду и ону димензију уметничког дела
која подразумева његово постојање „за другога“: начин на који
га реципијент прима и од кога, од тог примања, рекли смо, такође зависи идентитет тога дела. То примање, наиме, увек

Црква манастира Соколице, више од шест векова уточиште Богородице
Соколичке.

садржи неку нову доживљајну и сазнајну компоненту које, посебно ако су метатекстуално формулисане, из субјективне, пролазне сфере, прелазе у објективно, трајно постојање идентитета
уметничког дела. Комуникативна ситуација Богородице Соколичке данас је до краја угрожена, посебно после насилног успостављања границе између Косова и Србије. Тако је, наиме,
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раније угрожена слобода кретања српског живља повећана за
још једно ограничење, за тешкоћу приступа овом и другим
српским уметничким, културним споменицима, јер су ти споменици добили загранични статус. Па ће вас, који долазите од
Жиче, Студенице, фрушкогорских манастира, са севера, припадници оне исте војне организације, НАТО-а, која је из ваздуха
дању и ноћу ловила и убијала Србе и остале грађане Србије на
њивама, мостовима и у кућама, легитимисати, загледати, проверавати да ли по њиховим милитантним мерилима заслужујете
улазак у њихов колонијални забран.
Велико је то понижење јер вас легитимишу на месту које су они
изабрали, како би вам евентуално дозволили прелазак из једног
у други крај од памтивека ваше земље. И мора бити узалудна
ова криминална мисија, јер ће се људи пробијати стазама и богазама, изван њихових (не)цивилизацијских прелаза, у правцу
свога циља –најпре Богородице Соколичке, па онда до других
косовских и метохијских споменика. Једноставно, зато што је тај
циљ нешто вишеструко изузетно, важно као сам живот.
Најпре, реч је о једној светињи, посебно од времена Косовског
боја, када су је монаси из Бањске пренели у Соколицу. Још више
је ова светиња неуништива оријентација у простору за Србе,
православце који посебно гаје култ обожавања Богородице, Христове мајке, па тако и свих световних мајки достојних тога имена.
Познате су српске народне молитве посвећене Богородици као
велика поезија. И да је до верника Срба, одавно би ова духовна,
Велика мајка била укључена у „Свето тројство“ јер јој тамо, уз
Бога оца, Сина и Духа светога припада почасно место. Одавно
постоје овакви захтеви верника, али да сада не отварамо дискусију о хришћанским верским, или црквеним канонима.
Богородица Соколичка, међутим, није само светиња, већ истовремено и једно уметничко ремек-дело. Естетско и свето се овде
прожимају до ретко виђеног склада, што значи да ће сусрет са
овим уметничким делом желети да остваре и верујући свет и љубитељи уметности. Само, то неће бити накићене процесије,
бучна ходочашћа, већ, у складу са једноставним православним
обредима, појединачни, често скривени походи, да се обави
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древни обичај прекривања Богомајке рубљем, што је Растко
Петровић запазио у првом сусрету са овом чудесном скулптуром, а што се и данас дешава. За оне који у себи спајају верско
и естетско осећање, или, пак, чији живот и поступке највише
оријентишу чисто естетска осећања, Богородица Соколичка је
уметничко дело које на посматрача оставља неизбрисив утисак.
Уз то, оно је јединствено као особени представник једне давне
уметничке епохе, а тај, уметнички контекст много је важнији за
идентитет овог уметничког дела него далеко од правде и морала
туђе успостављање забране њених друштвених комуникација.
Да бисмо, у завршници, сагледали тај уметнички контекст, поћи
ћемо од стила, као општег естетичког појма. Честе употреба
овог термина довела га је до ризичне границе вредносног стереотипа, али, он остаје незаобилазан, посебно у ликовним уметностима, зато што захвата читав мотивско-изражајни распон
једног ликовног уметничког дела. Наши теоретичари и историчари ликовне уметности у вези са Богородицом Соколичком
најчешће помињу романичку стилску формацију. Наравно, имају
у виду и византијски стил као историјски предзнак романике.
Овакво давање предности једном стилском раздобљу оправдано је с обзиром на једноставност и мирноћу наше скулптуре,
које романику доводе у везу са античком скулптуром. „Наивност“
поступка приметна у изради ове скулптуре је нешто што припада
„локалним“ варијантама романике, каква је у овом случају Рашка
стилска школа.
Међутим, Богородица Соколичка мора се сагледати и у светлу
готике, зато што се време настанка ове скулптуре не може до
краја прецизно одредити (распон од дванаестог до почетка четрнаестог века). Истина је да ове две стилске формације ни до
данас нису до краја разграничене, иако је романика доспела до
врхунца у XII, a готика у XIII веку. Могло би се рећи да је, због
наведених стилских одлика, реализам природно довођен у везу
са романиком. Али се показало да је тај реализам често апстрактан, а да је истински реализам више одлика готичке скулптуре,
упркос њеној „китњастој“ па и дисхармоничној форми. Наравно,
реализам не подразумева само формалне већ и садржинске
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елементе једне скулптуре, па се може рећи да је у готичком периоду „духовни садржај“ значајан „у истој мери колико и естетско
представљање“ (Х. Д. Молесворт). Управо је „духовни садржај“
оно што, усклађено са физичким изгледом, Богородицу Соколичку чини јединственим, изузетним вајарским остварењем.
Чини се да је у том усклађивању пресудну улогу имао неки припадник Рашке школе, уносећи у један аутентични рустикални лик
једног поднебља и једног времена одговарајуће, не само на лицу
видљиве духовне, карактерне црте. Растко је, вођен изврсном
интуицијом, с правом закључио да је Богородица Соколичка
„света сељанка са Косова“, а ако је та скулптура, у складу са
вајањем људске фигуре, настајала према живом моделу, онда
је и у овом случају вајар пред собом имао такав модел: сељанку
са Косова са дететом у крилу из тадашњег времена или из времена пре Косовског боја. Дозвољавајући могућност да је и
одећа, вео и огртач који је та жена носила, можда само незнатно
прилагођена лику Богородице, може се претпоставити колико
спознаја ових чињеница појачава естетски доживљај припадника
народа из чијег колективно несвесног делује снажан архетип поменуте битке. Али су тек духовни садржаји који јасно долазе до
израза на лицу, у складу са карактером и држањем жене из народа као модела, лику Богородице дали печат новог, непоновљивог уметничког дела. Нека племенита снага, непосредност и
ведрина неодољиво избијају из лица Богородице Соколичке, али
том лицу и целој фигури даје коначни смисао уздигнути поглед
широм отворених очију, који сједињује радозналост и прозирање у све што је испред и изнад ње. То прозирање има заиста
у себи нешто надљудско, божанско. Истовремено је то животност, животна снага обичне жене из народа, која у естетским оквирима ову скулптуру издваја међу вајарским и ликовним
делима претрајалим из времена дубоке прошлости. Поређења
ради, поменућемо само неколико таквих дела која, поред мотивске блискости, повезују приближно исто време настанка и
уметнички контекст, истовремено са различитим елементима поступка и уметничког израза. Најпре, Богородица са дететом из
Студенице, с тим што је њен идентитет физички нарушен (време
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је учинило да фигура детета нестане из мајчиног крила), али се
Богородица Соколичка мора сагледати у овој релацији и зато
што је манастир Бањска, као прво место боравка соколичке
скулптуре, у целини грађена по угледу на Студеницу. Иако недостаје дете у крилу студеничке Богородице, уочљиве су сличности обликовања скулптура у целини, али и разлике у домену
уметничког поступка и уметничког израза. Треба се сложити с
Миланом Кашанином, да, и поред префињености у обради детаља бањске, односно соколичке Богородице, њен аутор није
досегнуо „лепоту рада“ којом је обележена студеничка Богородица. Заиста је финоћа или лепота уметничке обраде камена у
случају студеничке скулптуре нешто јединствено не само на
овом простору, него и шире. Нежно резбарење у изради ове
скулптуре идеално је усклађено са лицем младе, љупке жене у
чијем погледу такође има радозналости, и чија је ведрина врло
близу веселости. Не избија, дакле, из тога лица она нимало
груба, већ племенита животна снага соколичке скулптуре, али је
и студенички аутор настојао да лице Богородице обележи духовним садржајима једног посебног карактера. Сигурно је да би
утисак о студеничкој Богородици био упечатљивији да она није
израђена у облику рељефа, док се соколичка скулптура, као одвојена вишедимензионална фигура намеће и својом монументалношћу.
Морамо, у вези са Богородицом Соколичком, поменути и једну
фреску, ону из Пећке патријаршије, Богородицу из Светих апостола, као сведока Христовог вазнесења и најаве његовог „другог доласка“. Дакле, мотивски различита од соколичке скулптуре
зато што се Христос одавно одвојио од своје мајке, ова фреска
има јасно изражену ону особину коју је Растко одмах уочио код
Богородице Соколичке – рустичност – али, различито изражену не само због неминовне разлике у ликовним жанровима,
већ, опет, с обзиром на тежњу аутора да спољашњим цртама рустичности саобрази унутарњи духовни садржај. Ова Богородица
такође делује као обична жена из народа, сељанка, што никако
не условљава одсуство отмености у њеној одећи и у њеном
држању. Напротив. Али је животност која нарочито избија из
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њеног лица, опет, различита од животности Богородице Соколичке. То је животност непосредности, свежине и здравља, каква
се може видети код сеоских младих жена, наглашена на лицу
ове Богородице тако да нам се, у вези са тим лицем, наметнула
синтагма: Богородица румених образа. (Под овим насловом
објавили смо текст у нашој, поменутој књизи Подрхтавање
смисла). Животност Богородице са ове фреске истовремено је
општа и посебна животност, животност онога времена (фреска
је настала око 126о. године), тако да је, опет, њена рецепција у
знаку естетског доживљаја снажно подстакнута једном сазнајном
чињеницом. Ова фреска, остварена средствима адекватним посебности њеног ликовног жанра, истовремено упућује на Богородицу Соколичку као скулптуру, на тај начин што је, управо
скулптурално, задебљалим, снажним потезима, оивичена фигура Богомајке, која подиже руке ишчекујући „други долазак“
свога намученог сина. И једно и друго ликовно остварење, с обзиром на време њиховог настанка, имају епохални значај увођења посебног стила у мотив Богородице – стила непосредности
и животности, свакодневице као контекста једног истовремено
високо сакралног лика. Мада је овај стил тек један од више различитих начина изображавања Христове мајке, он ће, полазећи
од Византије, од Рашке школе, и пролазећи кроз „раскошну“ ренесансу, на свој начин обележити и Сикстинску мадону, као
уметнички врхунац једног мотива. Јер и Рафаел је наглашено
тежио усаглашавању светог са профаним, високе религиозности
са свакодневним животом.
Ако Богородицу Соколичку упоредимо са једном скулптуром од
кречњака из француских Источних Пиринеја, која је настала такође „oко XII века“, онда ће нам, поред несумњивих сличности,
пасти у очи разлика између ових двеју Богородица са Христом,
посебно видљива на њиховим лицима. И док је лице соколичке
Богородице, како смо видели, снажно обележено њеном душевношћу, дотле чисто извајано лице Мадоне из Пиринеја, лишено
индивидуалног печата, слично неким другим романичним скулптурама, делује готово „апстрактно“.
У историји српске уметности Богородица Соколичка остаће не-
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раздвојно повезана са именом Растка Петровића. Као дечак, помажући рањеницима, прошао је Албанију да би у првим годинама
младићства, као нестрпљиви повратник из Француске, пратећи

Богородица са Христом из Русијона (Источни Пиринеји), кречњак, око XII века.

зов српске средњовековне уметности, 1920. предузео напорно
и храбро путовање до малене Соколице и открио свету једно велико остварење те уметности. Пробијао се кроз пределе око ма-
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настира чије је становништво било изразито непријатељски расположено према Србима и према читавом словенском свету.
Данас се није ништа променило набоље у том расположењу. Напротив, мржња и нетрпељивост постале су још јаче и још одлучније. Богородица је заробљена, али, упркос претњама, неће
напустити своје боравиште. Монахиње које је чувају и читав
српски народ виде у њој симбол неразоривог јединства вере и
лепоте. И они који су далеко од ње ићи ће јој на поклоњење,
често кроз беспуће и опасности, немајући слободу кретања која
је (зашто се то заборавља?) човеково највеће благо. Растко Петровић је овом јединству прикључио лепоту свога стиха, која досеже уметничке врхунце српског језика.

Леонард Немет, Бачка Паланка
ЦРКВА СВЕТОГ ПАНТЕЛЕЈМОНА У ОБРОВЦУ 1782–2012.
– ЛЕТОПИС ХРАМА ПОВОДОМ 230. ГОДИШЊИЦЕ

Вера држи човека будним за све што је Божије
и опрезним за све што је ђавоље.
Св. Јустин Ћелијски
Увод
На предлог месног пароха, протојереја Мирослава
Тронколовића, уз подршку Црквеног одбора, прихватио сам
идеју да напишем летопис светог православног храма
обровачког поводом 230. годишњице његове изградње. Није
било нимало лако писати о цркви која досеже у тако далеку
прошлост, а о којој до сада, колико ми је познато, није објављен
ниједан обимнији рад. Поред тога, документација овог храма
која се односи на време до Првог светског рата је непажњом
уништена, његов живопис је нестручно обнављан и девастиран,
а поједине реликвије (иконе, обредни предмети, црквене књиге
и др.) однете у друге цркве, манастире и установе културе, што
ускраћује могућност њихове презентације и позивања на њих.
Оно што ће такође бити мањкавост овог скромног рада је
немогућност обимнијих истраживања у области археологије,
документационих фондова, стручне анализе архитектуре и
уметничких артефаката. Ограничавајући фактор, поред
материјалних средстава, био је свакако и наш однос према
сопственој прошлости и свеукупном културноисторијском и
верском наслеђу. У прилог овој тврдњи иде и чињеница да црква
Светог Великомученика и Целебника Пантелејмона у Обровцу
– један од најстаријих архитектонских и уметничко-стилских
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културно-сакралних споменика у општини Бачка Паланка и
културно добро од посебног значаја – још увек није стављена
под заштиту државе.
Напуштајући накратко главну тему, скренућу пажњу на
мој предлог да се на темељу старе цркве на Кленовцу подигне
заветни крст као помен на добијање парохијалног звања 1745.
године и обележи стара локација села и цркве у њему.
Мисао водиља у писању овог летописа ослањала се, поред
скромних извора грађе, и на ширу базу података (домовни
протоколи, фотографије, сећања и др.), као и на писане и
сакралне споменике у светом храму обровачком.
Сврха и главни циљ овог рада је да забележи и опише историју,
архитектуру и живопис цркве Св. Пантелејмона, заветне крстове
и гробље, верски живот и обичаје, затим устројство, управу и
свештенство у парохији oбравачкој и културноисторијске
догађаје у овој цркви и око ње. Скроман допринос очувању,
заштити и презентацији цркве св. Пантелејмона је и овај рад
поводом 230. годишњице његове изградње и добијања
парохијалне земљишне сесије, 267. годишњицe стицања
парохијалног звања и 255. годишњицe оснивања школе и
црквено-школског одбора у Обровцу.
Горе поменуте годишњице и јубилеји обавезују да се у будућим
временима научне установе и појединци, уз подршку шире
друштвене заједнице, више ангажују како би црква Светог
Великомученика и Целебника Пантелејмона у Обровцу била и
остала културни и верски светионик православља благочастивог
народа и свештенства обровачког „на многаја љета”.
Историја насеља и цркве св. Пантелејмона
Имај веру и меру. У чему? У свему.
Обровац лежи на некадашњим обалама Дунава и Мостонге,
река које омеђују простор на којем се одвијао интензиван живот
од раног неолита до велике сеобе народа крајем првог
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миленијума, који су оставили материјалне доказе трајног или
пролазног карактера о свом битисању на овим просторима.
Златан новац Келта из I века пре н.е., као и керамика, украсни
предмети, оруђе и оружје Сармата-Језига из III и IV века н.е.
доказ су континуитета живота старих народа на простору
Обровца и у његовом окружењу. Трагови насељавања Хуна и
Авара од V до VIII века откривени су на локалитету „Јарош”
(Нови Обровац) и на „Бари” (у Доњем Обровцу). То су гробови у
којима су били сахрањени коњаници и коњи заједно, што
недвосмислено указује на боравак тих народа на подручју
Обровца. Словени, Франци, Бугари, Мађари, после пропасти
аварске државе у VIII веку, насељавају ове крајеве, а неки
народи, као Словени и Мађари, трајно остају на овим
просторима до данашњих времена.
Да су Срби живели на просторима Бачке почетком II миленијума
видимо из утврђених историјских чињеница: први жупан Бачке
био је Србин Вид; син српског жупана Уроша I Белуш владао је
шеснаест година мађарском државом средином XII века; деспот
Драгутин владао је Сремом око 1280. године; манастир Ковиљ
био је метох манастира Жиче; наследник Св. Саве на
архиепископском трону Арсеније Сремац био је родом из
Сланкамена. Све су то докази о присутности српског народа на
просторима јужне Угарске и пре Велике сеобе Срба под
Арсенијем III Чарнојевићем. Они који су дошли у Великој сеоби
1690. године на просторе Угарске затекли су на великом
простору од Земуна до Сентандреје и од Темишвара до
Балатона српски народ (пречане-Раце) са очуваним ћирилскометодијским основама православља. Сазнајемо да је Обровац
биo једна од тих оаза православља, што се види из сачуваних
турских дефтера, који садрже пописе пореских обвезника из
1543. године, као и неких других година током турске владавине
у тим областима.
Први запис о насеобини-насељу Обровац под тим именом
налазимо у једној папској були из 1308. године. Из тог скромног
записа-документа сазнајемо да село Обровац плаћа папски
десетак. Нажалост, из тог документа не знамо ништа о локацији
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насеља, националној и верској припадности становништва, као
што не знамо ништа ни о друштвеном и привредном животу.
Међутим, можемо са сигурношћу констатовати да насеље
Обровац у предтурском периоду, дакле пре 1526. године, има 19
пореских обвезника (глава породица) који плаћају порез. Са
повлачењем Мађара на север пред турском најездом, у ове
крајеве насељавају се Срби, највише од 1526. до 1553. године.
Из једног писма фра-Ђорђа Утешиновића, упућеног 1538. године
цару Фердинанду Хабсбургу, каже се: „Срби-Раци су се
раширили преко половине Угарске и насељавају се свугде где
год турско оружје продре.” У турском периоду је Обровац, по
попису из 1547, имао шеснаест пореских обвезника, по попису
из 1578. деветнаест, а 1590. четрнаест. Одмах по окончању
такозваног Великог аустријско-турског рата 1699. године, у
Обровцу су била двадесет три домаћина са пореском обавезом,
а 1719. њих двадесет. Од 1720. године жупанијски пописивачи,
поред броја опорезованих домаћина, наводе и њихова имена,
као и име сеоског кнеза (ешкут, биров, ритер). На основу имена
и презимена пописаних сазнајемо националну и верску
структуру становништва. Године 1743, дакле две године пре него
што ће обровачка црква добити парохијално звање, у Обровцу
има четрдесет и један домаћин који плаћа порез, а сви су Срби
православне вероисповести. Обровац се у том периоду налазио
на локалитету Кленовац-Црквине, који је удаљен око један
километар северозападно од садашњег положаја села. На
поменутој локацији нису вршена систематска археолошка
истраживања, aли су површинске налазе фрагмената керамике,
костију, цигала и делова оруђа стручњаци датирали у турски
период. На локацију Кленовац-Црквине излазио је археолог
магистар Јован Коледин и на основу материјалних артефаката
констатовао да је на том месту у средњем веку постојало
насеље са црквом. У летопису Црквене општине Обровац
налазимо запис у коме се каже: „Стара црква се налазила на
букинској (младеновачкој) страни”, што одговара локалитету
Кленовац-Црквине. У старој цркви службовали су парох Филип
Панић (умро 1760) и јереј Јован Петровић (умро 1765). Они су
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нам оставили тај тако важан, а можда и једини запис о локацији
старе цркве и насеља Обровац на локалитету КленовацЦрквине. За време службовања ове двојице свештеника, године
1757. почела је са радом школа у Обровцу. У то време је
архијереј бачки био митрополит Павле Ненадовић, један од оних
првосвештеника који су највише учинили за црквено и народно
просветитељство. Он је 25. септембра 1759. године упутио
распис у коме, између осталог, каже: „Јесмо вам много крат
наручивали и совјетовали да своју децу у школе у науке дате.”
Такође, важно је напоменути да су за време дијецезе
архиепископа Павла Ненадовића уведени „протоколи” или
„написаније” крштених, венчаних и умрлих, 1767. године, а у
Обравачкој парохији нешто касније – 1772/3. године. Тих година
је у Обровцу забележен знатан прилив нових житеља. Из
наредних жупанијских пописа, године 1769. видимо да у
Обровцу има деведесет седам пореских обвезника, а 1773.
године је сто двадесет шест српских породица плаћало порез.
Међутим, можемо са сигурношћу устврдити да тај прилив
становника од 1743. до 1773. године, односно повећање броја
породица није могло бити последица природног прираштаја,
него груписања насеља на данашњој локацији Обровца.
Доношењем Урбаријалног едикта 1782. године и првог
просторног плана насеља Обровац 1771. године, који је израдио
инжењер Франц Денк, поред доњег села (лева и десна обала
речице Бегеј) формира се и горње село (Oberdorf), у које ће бити
насељени Немци почетком XIX века. Дакле, Обровац на новој
локацији формиран је од старог Обровца (са локације КленовацЦрквине), села Метковић (које се налазило на граници између
обровачког и гајдобранског атара), насеља Јовићко Селиште
(било је на тромеђи обровачког, гајдобранског и товаришевског
атара) и насеобине Каћуде (на граници обровачког и
товаришевског атара).
За време службовања тројице свештеника – Алексија
Живковића (службовао од 1773, умро 1787), Гаврила
Радивојевића (службовао од 1773, пензионисан 1806) и Петра
Јовановића (службовао од 1773. до 1804), изграђена је садашња
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црква 1782. године на левој обали речице Бегеј, у доњем,
српском делу на новој локацији села. Било је то у време
митропилита Мојсија Путника и Цара Јосифа II.
Једно занимљиво сведочанство о времену настанка обровачке
цркве оставио нам је др Славко Јовин: „Сећам се да су моји баба
и деда, причали како су њихов деда Кузман и баба ТеодосијаТода родили двадесет и двоје деце. У црквеним протоколима
крштених, који се воде од 1773. године, нашао сам деветнаесторо њихове деце. С обзиром на то да су моји преци пре 1770.
живели на Јовићком Селишту, претпостављам да троје
прворођене деце није могло бити крштено у обровачкој цркви.“

Црква св. Пантелејмона у Обровцу.

Тада је Обровац имао око 900 становника, а његов атар је
захватао површину од 4.100 катастарских јутара. Од тога су
1.100 јутара биле ораница, а ливаде, пашњаци и шуме
простирали су се на око 3.000 јутара. Са тим привредним и
људским ресурсима Обровчани ће ући у XIX век. Али оно што
ће у привредном, културном и сваком другом погледу у великој
мери обележити тај век, као и прву половину XX века, и оставити
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дубоког трага у развоју Бачке јесте насељавање Немаца у ове
крајеве. Они се у Обровац насељавају у првој декади XIX века,
из околних села и градова, формирајући јаку националну и
верски заједницу.
На самом почетку XIX века у обровачком светом храму
службовали су свештеници: Аврам Радивојевић – од 1804. до
1820, Василије Пиља – од 1805. до 1816. и Стефан Петровић –
од 1805. до 1836. године. У њихово време обровачка црква св.
Пантелејмона је животописана, а на њен торањ су подигнута
звона. Повећање броја становника (насељавањем Немаца),
укрупњавање земљишњих поседа (комасација обровачког атара
1836. године), савременија пољопривредна производња (земља
се више не обрађује на угар), подстицајна пореска политика
(укидање дикалног пореског система) – све то имаће за
последицу економски просперитет, који ће омогућити напредак
школства, здравства и сваки други бољитак. Из оригиналног
записа свештеника Аркадија Петровића, који је настао 12.
августа 1881. године, сазнајемо: „Прво васпитање добио сам у
обровачкој основној школи [четвороразредна школа основана
1815. године] од доброг и милог ми учитеља Самуила Поповића,
који ме је у немачком и латинском језику обучавао.“
Обровац и његово становништво задесиће велики губици
људских живота и материјалних добара половином XIX века. Низ
револуционарних
ослободилачких
покрета
социјалног,
политичког и националног карактера захватио је Европу 1848.
године. Та револуционарна врења јавила су се и у читавој
Аустроугарској Монархији, у свим њеним наследним земљама.
Племство које је предводило револуцију у Мађарској руководило
се идејом потпуног осамостаљења, али је одбило све захтеве
Срба који би се односили на њихов положај у тој новој државној
творевини. То је подстакло Србе да своје захтеве формулишу
на заседању такозване Мајске скупштине (на којој је делегат
обровачке општине био Обровчанин Павле Живанов), одржане
у Сремским Карловцима 1. и 3. маја 1848 године. Бечки двор је
само формално прихватио те захтеве тако да је српски народ у
Угарској заправо остао незаштићен од мађарских револуционара.
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Колике је губитке само у људству поднео Обровац видимо из
пописа становништва. Наиме, непосредно пред ратна пустошења
Обровац је, по попису из 1846/7. године, имао 1.364 становника
српске националности, а 1867. године (двадесет година касније)
1.134 становника, дакле мање 230 душа.
Пре Мађарске револуције, за време њеног трајања, као и нешто
после ње у обровачкој цркви св. Пантелејмона службовали су
следећи свештеници: Пантелејмон Каленић – од 1826. до 1830,
Петар Јанковић – од 1832. до 1859, Андрија Милосављевић – од
1836. до 1841. године (биће спаљен 1848. године у Пирошу,
данашњој Руменки), Александар Вуковић – од 1841. до 1844,
Теодор Комадинић – током 1844–1845. и Теодор Георгијевић –
од 1861. до 1877. године. Ови свештеници делиће судбину
својих парохијана и укупног становништва Обровца.
Што се тиче материјалних разарања, зна се да су она била
велика и да је аустроугарски цар Франц Јозеф I (Фрањо Јосиф),
по завршетку револуционарних збивања, одобрио износ од
петсто хиљада форинти за обнову оштећених цркава у Српском
Војводству и Темишварском Банату. У тај период треба датирати
и прву обнову ентеријера и екстеријера обровачке цркве.
Право на гробље је једно од ретких права које је поштовала чак и
римска држава – није га ускраћивала хришћанима које је иначе
прогонила. У том смислу је и Аустроугарска, приликом урбанизације села, доделила земљиште за српско православно гробље,
које се налазило преко пута садашњег гробља, стотинак метара
северозападно, према железничкој станици. Епархијска
Конзисторија (црквени суд) је 24. јуна 1897. године најстроже
забранила да се „назарени“ (секта у оквиру правосљавља)
укопавају на терену православног гробља. То старо гробље биће у
функцији до 8. јуна 1909. године, када ће обровачки јереј Никола
Теодоровић освештати ново гробље у којем се од тад до данас
сахрањиују верници православне вероисповести. Године 2011.
завршена је градња капеле на том обровачком сеоском гробљу.
Од Мађарске револуција до Првог светског рата, на подручју
Бачке није било ратних дејстава и може се рећи да је тај период
мира један од најдужих откако Срби живе на овом подручју. У то

117

време Бачком епархијом управља еписком Василије Петровић
а у црквеној општини обровачкој службу Божију врше
свештеници: Данило Перишић – од 1885. до 1893, Александар
Калинић – 1893, Василије Јовановић, протонамесник, и Петар
Катанић, јеромонах манастира Ковиљ, – 1894, Василије
Чворковић, јеромонах манастира Бођани – на испомоћи
обровачкој парохији у вршењу службе Божије до постављења
сталног пароха Обровачког, и Стеван Николић, парох – од 1894.
до1897, који се постарао да се обнови обровачка црква (по
нацрту Антона Освалда радове је извео Карл Хорват).
Обровачком свештенику Николи Теодоровићу (1868–1917), из
пијетета и поштовања према његовом делу, посветићемо више
простора, јер је „у цркви и око цркве“ оставио дубоког трага не
само у духовним, већ и у овоземаљским пословима. За
администратора обровачке парохије постављен је 1. априла
1898, решењем бр. 709/98, а за сталног пароха 26. новембра
1899. године. У тој служби остаје све до своје смрти, 20. априла
1917. године. Његово Преосвештенство Митрофан Шевић,
епископ бачки, одликовао га је 1915. године црвеним појасом за
ревносну службу и узоран живот. Протојереј Никола Теодоровић
је, поред свог матерњег, знао и још неке језике – говорио је,
читао и писао на мађарском, немачком и француском језику.
Написао је двотомну историјску расправу „Сведочанства о
хришћанству у нехришћанских писаца I и II века“. Изабран је за
члана патроната свештеничког Мировног фонда у Сремским
Карловцима 23. фебруара 1906. године, а већ 4. јануара 1907.
године за члана Епархијске конзисторије (црквени суд),такође у
Сремским Карловцима. На Народно-црквеном сабору, који је
одржан 13. новембра 1911. године, био је посланик и црквене и
световне општине обровачке. Био је перовођа Црквене општине
од 1901. до 1903. године. О световним пословима пароха Николе
Теодоровића (предузимљивост у изградњи и обнављању села),
као и његовом доприносу свеукупном бољитку цркве обровачке,
навешћемо најкраће – на старом парохијском дому прекривен је
кров трском, подигнут је заветни крст на парошком путу, купљена
је кућа преко пута цркве од Силвестера Темеринца, поправљена
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је ограда око црквене порте а до улице је направљена ограда
од кованог гвожђа, сазидана је ћелија у порти, саграђена је
гробљанска кућа, поправљена је школска зграда у порти цркве.
Поред напред наведеног, овог предузимљивог и надасве часног
и богоугодног свештеника издвојило је од осталих у дугој
историји обровачког храма и села Обровца и то што је у његово
време: 1900. године изграђена општинска кућа (Gemeindehaus);
каналисана речица Бегеј у дужини од неколико километара;
заједничким напором становника Обровца – и Срба и Немаца –
4. марта 1901. подигнут нови парохијски дом преко пута цркве;
изграђен 1903. године тврди пут (калдрма-макадам) кроз
Обровац; исте године подигнута је нова школа; године 1908.
свети храм темељно реновиран и споља и унутра; Његово
Преосвештенство Г. Епископ Бачки Митрофан Шевић обавио
архијерејско освећење обровачког храма о црквеној слави на
дан св. Пантелејмона, 27. јула по старом календару или 9.
августа по новом; отворено и освештано ново гробље 8. јуна
1909. године; октобра месеца 1910. прошао први воз кроз
Обровац; године 1912. поправљен црквени торањ и подигнут
нови позлаћени крст на цркву; године 1913. поправљен кров на
певницама и црква окречена.
Рат и оронуло здравље спречили су овог предузимљивог
свештеника да настави духовну и градитељску мисију на добробит цркве, њених верника и становника Обровца. Протојереј
Никола Теодоровић упокојио се 20. априла 1917. годи-не у 49.
години живота и 24. години ревносне службе својој цркви и верном
народу. Постхумно је одликован Орденом Светог Саве. Сахрањен
је о трошку Црквене општине обровачке (иако је располагао
великим црквеним фондовима био је врло сирома-шног
материјалног стања) на обровачком православном гробљу.
Према сећањима најстаријих Oбровчана и усменим предањима
њихових предака, као и на основу скромних писаних трагова,
сазнајемо да се пред Први светски рат и током његовог трајања
издваја неколико догађаја који су обележили тај бурни период
световног и духовног живота села и цркве у Обровцу. На основу
одлуке Црквеног одбора, пред Први светски рат сва
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документација, затим црквене књиге, скупоцене свештеничке
одежде, барјаци и друге реликвије стављени су у велику дрвени
сандук, који је закопан, како би те вредности биле „заштићене“
од окупациионих власти. После рата сандук је ископан из
земље, али сем неколико оштећених књига све је било пропало.
Тако је уништена целокупна црквена архива обровачке парохије
у којој су се налазили документи до Првог светског рата.
Живот Обровчана за време Првог светског рата био је тежак –
мобилисано је све способно мушко становништво, биле су
сталне реквизиције хране, коња, кола и другог, а 8. новембра
1916. године (на Митровдан) скинута су звона и са православне
и са католичке цркве у Обровцу, и то за потребе аустроугарске
војске. Са православне цркве скинутна су три звона – велико
звоно, тешко 400 килограма, ливено 1811; средње звоно, тешко
250 килограма, ливено 1812; мало звоно, тешко 150 килограма,
ливено 1880. године. Митровдан није био случајно изабран, јер
се славио као богомољачка слава верника парохије обровачке.
Скрнављења је било и пре тога. Један аустроугарски војник из
44. пешадијског пука из Капошвара, пролазећи у патроли кроз
Обровац 25. септембра 1914. године, ушао је у општинску
већницу, скинуо са зида икону св. Пантелејмона и затим је бацио
у пољски клозет, због чега је парох Никола Теодоровић уложио
оштар протест војној команди.
У ратним годинама, 1917. и 1918, после смрти протојереја Николе
Теодоровића, у парохији обровачкој службу Божију и све послове
црквене администрације обављали су свештеници из Старе
Паланке Душан Јаблановић и Ђорђе Николић, све до постављења
сталног пароха у обровачкој парохији свештеника Николе Мидића,
који је службовао од 1918. до 1926. године. Прва благодарења за
уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, 16. септембра 1919, и за
Његово
Краљевско
Височанство
регента
Александра
Карађорђевића, 17. децембра исте године, обавио је месни парох
уз саслужење свештеника Георгија Лазића из Товаришева.
Овде ћемо навести и једну занимљивост. Наиме, Срески суд у
Бачкој Паланци је 28. новембра 1921, актом који се води под
бројем 1877/21, прогласио Обровчанина Глишу Вукојева мртвим,
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будући да се за њега чуло да је као аустроугарски војник био
доспео у руско заробљеништво. Међутим, он се 1937. године,
са женом Рускињом Тајсијом и троје деце – Каћом, Лидијом и
Ђурађем, вратио из Русије кући у Обровац.
После реновирања парохијског дома 1922. године, јереј Никола
Мидић и поменути јереј Георгије Лазић освештали су 20.
фебруара 1923. два звона за свету цркву обровачку. Звона су
ливена у београдској звоноливници „Југ“. Велико звоно било је
тешко 282 килограма, а средње 274 килограма. Тежина круне
звона и клатна била је 131 килограм. Звона су плаћена 51.402
динара, а њихов превоз и монтажа коштали су 8.214 динара.
Средства за ливење, подизање и монтажу обезбеђена су: из
аренде од земљишне сесије – 49.146 динара, продајом
багремове грађе из црквене шуме – 6.321 динар, затим од
прилога и разреза на народ – 4.149 динара.
Године 1925, 17. марта, умро је један агилан националиста и
честит борац, Србин, предсеник Епархијске конзисторије Бачке
у Сремским Карловцима, учитељ Младен Ђурошевић, који је у
обровачкој школи службовао тридесет година. Црквена
општина, у којој је он био дугогодишњи перовођа и црквени
појац, у знак захвалности, купила је венац и свећу. Било је то
лепо признање дугогодишњем просветитељу. Сахрањен је на
обровачком православном гробљу.
Решењем Епархијске конзисорије (К. 82. 1873/65 ЕX), 1926.
године јереј Љубомир Слепчевић именован је за
администратора парохије обровачке. Исте године, 20.
септембра, Епархијска конзисторија, решењем К. бр. 1058/456
ЕX, припојила је обровачкој парохији филијале Букин
(Младеново) и државно добро Карађорђево. У првим годинама
службовања Љубомира Слепчевића урађено је доста тога –
израђена је ограда око крста испред цркве, подигнут је заветни
крст на силбашком путу, поправљен је црквени сат на кули, део
торња од крста до првог нагиба покривен је бакарним лимом,
уведена је електрична расвета у цркву и парохијски дом. Од
Епархије бачке јереј Љубомир Слепчевић одликован је
насловом протонамесника, али је од стране Краљевско-банске
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управе у Новом Саду оптужен да школску децу на веронауци
телесно кажњава.
Године 1937, 1. октобра, за месног пароха обровачког
постављен је јереј Симеон Видак. У време службовања овог
пароха у обровачки свети храм у два наврата је долазио Његово
Преосвештенство Г. Епископ Дијацазен др Иринеј. Први пут, 12.
марта 1938, дошао је у пратњи архијерејског намесника
новосадског проте ставрофора Владислава Јанчулова, а јула
месеца 1939. свратио је у обровачки храм у пролазу за манастир
Бођане, којом приликом је одржао и кратку поуку народу и
новоформираном Црквеном одбору. До избора сталног
свештеника у парохији обровачкој Војислава Ст. Стоје 12.
септембра 1944. године, службоваће повремено – неки на
замени а неки са сталном службом у обровачкој парохији –
следећи свештеници: јереј Мило Марцекић из Старе Паланке –
1941. године, парох Лазар Новаковић – 1941–1944. године и
Милан Антић – исте године. За време Другог светског рата,
мађарски окупатори нису спречавали литију кроз село и атар,
вијање Божића и освештања заветних крстова, док је за време
комунистичке власти нове Југославије то било забрањено.
Управо првог дана службовања пароха Војислава Ст. Стоје, 12.
септембра 1944, немачки насељеници напуштају своје куће и
одлазе из Обровца. Поводом тих догађаја свештеник Стоја
пише: „Под притиском ратне ситуације обровачки Немци
(Швабе) иселили су се из Обровца оставивши своје целокупно
газдинство и село скоро празно. Остало је свега неколико
породица, које су третиране као помагачи ослободилачког
покрета. Године 1945, Обровац је по ослобођењу много изменио
свој изглед. Швабе су оставиле све своје, тако да је настао
општи грабеж и крађе. Крајем 1945. године истерани су из
напуштених кућа Срби (мештани-староседеоци који су се
самовољно у њих уселили – прим. Л.Н.) и на њихово место су
колонизирани већином досељеници из Босанске Крајине.
Примећује се да су досељеници чврсти у својој вери, тако да је на
веће празника и сам Св. храм био мали да би примио све вернике.”
Парох Стоја је оставио и ову забелешку: „Његово
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Преосвештенство Г. Епископ Бачки (др Иринеј – прим. Л.Н.)
налази се у притвору у свом владичанском двору још од
ослобођења 1944. године.”
Као истински духовни пастир свих верника у својој парохији,
Војислав Ст. Стоја је 1947. године осетио потребу да их позове
на узајамно разумевање, толеранцију и суживот: „Драга браћо и
сестре! Ја ћу вам говорити о једној врло важној ствари о којој
највећим делом зависи даљи успех у раду и животу у нашем
селу... Чим говорим о зближавању, значи да колонисти и
мештани нису зближени... Значи да односи између њих нису
најздравији, да нису најбољи... Ми смо исте националности, исте
вере и истог језика. Гледајте да на сваком кораку и у свакој
прилици дате израз своје љубави, привлачности и поштовања
једни према другима, јер је у томе бољитак и напредак свих нас.“
Године 1945, 6. октобра, продужен је мандат Црквеноопштинском савету и Управном одбору, који су били
конституисани још 1939. године. После Другог светског рата
црква се нашла у потпуно новим околностима. Осим што јој је
одузето око 30 јутара земље, много већи проблем је био духовне
природе. Духовни живот је био ограничен само на обредни део
у светом храму и порти. Није се, чак и на велике црквене
празнике, смело излазити ван светог храма (вијање Божића,
паљење Бадњака, ношење вертепа, литије, врбица, освећење
заветних крстова и др.).
Парох Војислав Ст. Стоја отишао је из Обровца 1954. године па
је за свештеника парохије обровачке постављен јереј Василије
Протић, који ће ту службовати 1954–1955. године. Њега ће
наследити Душан Станковић од 1955. до 1957. године. (За
време овог свештеника, на други дан Духова 1957. године,
одлучено је да храмовна слава у Младенову буде Св. Илија.)
Јереј Светозар Шећеров, који је био парох обровачки 1957–1959.
године, основао је црквени хор 22. маја 1958. године. Нешто пре
тога, 4. маја 1958. године, десила се једена посета – епископ
бачки Никанор дошао је у прву канонску посету обровачкој светој
цркви и Младенову (у кући Душана Кнежевића).
О свештенику Стевану Крунићу, пароху обровачком од 1959. до
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1972. године, зна се да је био добар духовник, вешт у
спровођењу својих идеја и способан да надмудри представнике
локалне социјалистичке власти. Био је цењен међу својим
парохијанима, али су га и атеисти гледали са симпатијама.
У своју другу посету парохији обровачкој епископ бачки Никанор
дошао је 27. фебруара 1960. године, којом приликом је освештао

Ђаци који похађају веронауку, родитељи и јереј Светозар Шећеров, 1958.

потпуно обновљен свети храм. Велико звоно (постављено 1923)
напукло је 1949. године и није од тог времена звонило. О
храмовској слави 9. августа 1963, пресаливено велико звоно
освештао је епископ бачки Никанор. (Звоно је из звоноливнице
у Земуну довезао трактором Мирко Гајић.)
Парох Стеван Крунић је одликован правом ношења црквеног
појаса 1969. године. На Велику суботу 1970, епископ бачки
Никанор био је у посети парохији обровачкој, а поново ће доћи
о храмовној слави 1971. године. Деца су на Бадње вече 1972.
носила вертеп, који је последњи пут ношен 1937. године, а парох
Стеван Крунић и парохијан Гаја Јовин ухапшени су као „народни
непријатељи“ само зато што су на Бадњи дан носили српску
тробојку са крстом и оцилима.
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За време службовања пароха Радослава Живанова, 1972–1980.
године, обновљен је свети храм. Отац Радослав остао је у
сећању својих парохијана као ревностан духовник, практичан и
предузимљив парох.
Свештеник Радомир Савић, службовао 1980–1989, један је од
пароха обровачких у чије време се доста градило. У порти цркве
је 1986. сазидана нова ћелија, а испред цркве је, уместо дрвеног,
подигнут гвоздени крст.

Парохијски одбор са свештеником Стеваном Крунићем, 1971.

Епископ шумадијски и администратор бачки Сава освештао је
темеље новог парохијског дома 15. септембра 1989. године.
На храмовној слави 1991. године, епископ бачки Иринеј и
епископ осјечко-пољски и барањски Лукијан одржали су
архијерејску литургију.
Епископ бачки Иринеј освештао крстове за храм и нови
парохијски дом 1992. године.
Пронешена је литија кроз село 1994. године (после педесет година).
За све догађаје у светом храму и око њега у периоду од 1988.
до 1994. године заслужни су: свештеник Милета Мајкић, Црквени
одбор и парохијани обровачки.
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Од 1994. године Младеново није више филијала парохије
обровачке.
Јереј Љубомир Пајић, од 1994. до 1998. године, био је свештеник
ближи овоземаљским уживањима него према духовном животу
и молитви. У време његовог службовања обновљена је црква
1995. године.
Првог јануара 1999. године, свештеник Мирослав Тронколовић
је преузео дужност сталног пароха обровачког. Те године је, први
пут после Другог светског рата, у овдашњој Основној школи
„Жарко Зрењанин“ резан светосавски колач и прослављена
школска слава Свети Сава. Кум је био директор школе Стојан
Темеринац. Генерална обнова светог храма почела је 6.
септембра 2001, за време садашњег пароха Мирослава
Тронколовића. Уочи Петровдана 2002, скинут је крст са торња
цркве ради позлате. Новац за трошкове позлате приложио је
Жељко Бођанац. Позлаћени крст освештао је месни парох
Тронколовић.
О храмовној слави 2002, епископ бачки др Иринеј освештао је
чином малог освећења новообновљени свети храм. Црквени
одбор је 11. маја 2003. донео одлуку да се прошири и продужи
ћелија у порти цркве, што је и урађено.
Дужан сам да, на крају, напоменем да сам историјат цркве св.
Пантелејмона и духовних и других догађаја у вези са овим
домом Господњим, као и свим световним приликама (и
неприликама) пренео без икаквих ауторских интервенција, на
моју душу, онако како су забележени у црквеној архиви и
другим изворима и како су о њима сведочили моји саговорници.
Архитектура цркве св. Пантелејмона
Ми градимо цркве, цркве граде нас.
Обровачка православна црква св. Пантелејмона грађена је у
барокном стилу, скромних је димензија, једноставне основе, али
достојанственог старинског изгледа. То је једнобродна
грађевина. Због издужених певница, од темеља до кровне
контрсукције има крстообразну форму. Брод цркве је засвођен.
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Звоник (торањ) је окренут западу, зидан је опеком, квадратног је
пресека, а на његовом врху доминирају крст и јабука под њим.
На источној страни храма је полукружна апсида са „малим”
крстом на врху кровне полукружне конструкције. Црква има двоја
врата, западна (велика-главна испод звоника) и јужна (мушка),
на јужном зиду са порталом на средњем травеју лађе. На
западној фасади цркве су четири лезена и три фасадно
наглашене нише. У средњој ниши, између средња два лезена,
налази се улазни портал који је полукружно засвођен. На
западном прочељу куле-звоника делимично у барокном
калкамону (забату) упуштена је ниша у којој је икона св. великомученика и целебника Пантелејмона, патрона цркве. На горњем
нивоу куле-звоника су четири засвођена прозора (монофоре)
окренута на све четири стране куле, изнад којих се налазе „цагер
платне“ часовника (црквени сат), упуштене фасадно у
полукружне лунете наглашене плитком кровном конзолом.
Изнад куле-звоника је торањ озидан опеком као и цела црква до
првог нагиба, одакле је торањ покривен бакарним лимом. Јужни
улаз у цркву извучен је у односу на лезене а увучен на ширину
певница. Портал јужних врата оивичен је са две стране
пиластрима а горња конзола портала се завршава (носи)
троугласту тимпанолу. Цела грађевина има осам профилисаних
прозора – по један на певницама, два на апсиди, и по два на
средњем и западном травеју. Кровна конструкција је двоводна,
ослоњена на кровну конзолу. Кровни покров је од новог ситног
бибер-црепа црвене боје.
На јужној фасади апсиде узидана је надгробна плоча упокојеног
свештеника који је био један од тројице који су цркву градили.
На каменој плочи пише: „Овде почива раб Божији јереј Петар
Јовановић поживе лета 68 представи се октобра 30. 1804. у
Обровцу“.
На регулационој линији улице је ограда од кованог гвожђа
издигнута на зидани парапет и капија засвођена полукружним
барокним тимпаноном, изграђена 1904. године. Лево од
западног прочеља цркве у порти налази се ћелија завидних
димензија.
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Живопис
Кад зидови говоре.
Кад уђемо на главна, западна врата цркве наћи ћемо се у
припрати која је подељена са два лука и пандатифима на
северни део, који служи као крстионица, и јужни део, који није
осликан, а у коме је изведено степениште и простор за паљење
свећа. У централном делу припрате изведена је мала купола
постављена на пандатифима. У калоти куполе животописан је
Христос Пантократор са пратећим текстом: „Ја сам пут, истина
и живот”, док су пандатифи осликани анђелима. У северном
делу (крстионици) живописани су: св. Петар и Павле, св.
Параскева, Христово крштење, Благовести, а на луку који одваја
крстионицу од централног дела припрате: св. Ана са
Богородицом и Богородица са Христом који благосиља. На
јужном луку живописани су: анђео, св. Георгије и св. Никола.
Наос (лађа или брод) цркве подељен је на три травеја фасадно
наглашеним лезенима на спољном северном и јужном зиду, а са
унутрашње стране осликаним на своду цркве. На западном зиду
наоса животописане су сцене: Тајна вечера, Успење Богородице,
затим Јеванђелиста Лука и Архангел Михајло, а све сцене су
уоквирене имитацијом рама за слике. Свод западног и
средишњег травеја осликан је као „звездано небо“. Источни
травеј (солеј) осликан је најрепрезентативније. Преко целог
свода солеја, врло доброг колорита и инвентивне композиције,
у академском реализму, осликано је Свето Тројство са
Јеванђелистима и њима припадајућим симболима. Св. Тројица
представљена су са Христом који држи крст на коме је страдао
и Светим писмом са словима алфа и омега (што значи „Ја сам
почетак и свршетак свега“). Јеванђелисти су представљени са
симболима – Марко са лавом, Матеја са анђелом, Јован са орлом
и Лука са биком. Нажалост, не знамо ко је и када насликао ову
сцену, али то је, без сумње, у уметничком погледу врло вредан рад
и заслужује озбиљнију стручну анализу историчара уметности. На
сводовима певница у медаљонима насликани су анђели.
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Иконостас цркве св. Панталејмона у Обровцу осликан је (као и
у свим православним црквама) у строгој канонској форми и
распореду икона према важности у хришћанској православној
хијерархији. У соклу иконостаса налазе се четири сцене изнад
којих су четири престоне иконе. Икону св. Панталејмона, патрона
цркве, урадо је С. Поповић, а остале три иконе – Богородица са
Христом, Христ који благосиља и Јован Крститељ –
представљају рад сликара М. Марковића из Панчева. Рађене су

Иконостас цркве св. Пантелејмона.

1908. године. На иконостасу се налазе троја врата (двери). На
централним, царским дверима осликана је сцена Благовести, а
изнад њих Тајна вечера. У дрвеном резбареном и позлаћеном
иконостасу, све до свода солеја, у медаљонима, налазе се
празничке иконе. Кроз северне и јужне двери улази се у олтарски
простор, проскамидију и ђаконикум. Најисточнији и најсветији
део храма, олтар, налази се у полукружној апсиди. У апсиди, на
полукалоти, налази се зидна слика Богородице знамења, испод
те фреске је представљен „Христос цар над царевима“ (Христ
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на престолу), а лево и десно су Петар и Павле. У централном
делу олтара налази се часна трпеза (часни престо, жртвеник,
Христов гроб), најсветије место у олтару на коме се налазе света
јеванђеља, крст, свећњаци и други свети предмети. Северни и
јужни зид наоса осликани су сценама из живота светаца и
ликовима појединих светитеља (крсне славе-свечари породица
које су дале прилоге за њихову израду). Покретна икона Светог
Саве (уље на платну) – рад Данијеле М. Јандрић из Обровца
настао 1996. године – налази се изнад архијерејског трона.
Целивајуће иконе са леве и десне стране, између мушког и
женског дела цркве, постављене су на тетрапод-налоњ (сточић
са косом горњом плочом). У наосу (главном броду-лађи) цркве,
уз северни, јужни и западни зид постављене су стасидије
(столови-столице) за вернике, израђене од храстовог дрвета
украшене дуборезом.
П р и л о г 1.
Извод из житија св. Пантелејмона
Свети Великомученик и Целебник Пантелејмон био је родом из
Никомидије. Рођен је око 275. године н.е. Као млад, изучавао је
лекарске науке. Свештеник Еромолеј привео га је хришћанској
вери, а за време цара Максимијана осуђен је на смрт и
погубљен заједно са свештеником Ермолејем, 27. јула по старом
или 9. августа по новом календару 304. године н.е. О његовој
мученичкој смрти остало је забележено: „И док не сврши
молитву, џелат га не могаше мачем посећи.“
О култу св. Пантелејмона код Срба најбоље говори то да га
многе породице славе као крсну славу (у Обровцу, десет
породица). Делови моштију овог светитеља налазе се у
Хиландару и трима црквама у Београду. Пантелејмон у
буквалном преводу значи свемилосни, а у молитвама се призива
при водоосвећењу и јелоосвећењу. У многовековној традицији
култа св. Пантелејмона посвећени су му:
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Тропар гл. 3.
„Мучениче Свети Исцелитељу Пантелејмоне, моли милостивог
Бога, да опроштај грехова подари душама нашим.“
Кондак гл. 5.
„Био си подржаватељ милог Бога и благодет исцељења си
примио од Њега, страдалниче и мучениче Христа Бога.
Молитвом твојом излечи душевне болести и одгони демонска
искушења оних који верно кличу: Спаси нас Господе!”
П р и л о г 2.
Устројство, управа, свештенство

Православље се изучава молитвом,
а срце свих молитви је Св. Литургија.
Српска православна црква је једна, недељива, аутокефална, а
у догматско-канонском смислу одржава јединство са осталим
православним црквама. Седиште СПЦ је у патријаршиском
двору у Београду.
Устројство СПЦ је прописано Уставом. На челу СПЦ, као њен
врховни поглавар, налази се патријарх српски, са титулом
архиепископ пећки митрополит београдско-карловачки и
патријарх
српски.
Патријарх
спрски
је
епархијски
архијереј београдско-карловачки.
Највиша црквено-јерархијска тела у СПЦ-у су: Свети архијерески
сабор, Свети архијерејски синод, и Велики црквени суд. Највиша
црквено-самоуправна тела су: Патријаршијски савет и
Патријаршијски управни одбор. На челу ових тела, сем Великог
црквеног суда, налази се патријарх српски.
СПЦ је епископална, односно њена главна административна
подела је на епархије, како у црквено-јерархијском, тако и у
црквено-управном погледу. На челу сваке епархије налази се
епархијски архијереј са једним од звања: епископ, митрополит,
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архиепископ или патријарх. Епархије се деле на архијерејска
намесништва у чијем саставу се налази по неколико црквених
општина-парохија. Парохија је најмања односно основна ћелија
у организацији СПЦ. То је заједница верника који се окупљају на
светој литургији, коју организује и води парох-свештеник уз
помоћ парохијског Црквеног одбора и других црквених тела у
оквиру парохије.
Парохија обровачка, односно Црквена општина Обровац,
припада намесништву бачкопаланачком. Парох цркве и верника
обровачких је прота јереј Мирослав Тронколовић, а протонамесник је Бране Миловац. Парохија и Намесништво у
административно-организацијском смислу припада Епархији
бачкој, са седиштем у Новом Саду. Епархијски архијереј је
владика др Иринеј Буловић. Црквени одбор парохије обровачке
у години јубилеја чине: Миодраг Чолин, предсадник, Бране Миловац,
потпредседник, Ђорђе Јовин Писили, благајник, и чланови: Јово
Јатић, Милорад Томичић, Милован Јовин, Радован Ђукић, Станко
Медић, Маринко Вукојев и Бранко Јовишевић.
Свештеници које је обровачка парохија препоручила у
Богословију су: протонамесник Лазар Вукојев и свештеници
Павле Јатић и браћа Предраг и Стојан Билић.
Обровчани кандидати за ученике Богословске школе су: Драган
Медић, вероучитељ, Мирослав Максимовић, студент
Богословског факултета, Кајица Недељков, ученик четвртог
разреда, Ђуро Обрадовић, ученик трећег разреда, Милан
Тронколовић, ученик трећег разреда, и Димитрије Босанчић,
ученик другог разреда.
За овако завидан број кандидата за ученике Богословије
дугујемо захвалност свештенику Мирославу Тронколовићу, који
је много труда посветио одабиру и ревносној духовној припреми
деце за упис на Богословију.
Свештеничка породица Петровић давала је свештенике преко
сто педесет година. Родоначелник ове породице, колико ми је
познато, био ,је Јован Петровић, свештеник обровачки, који је
умро 6. маја 1765. године. О његовом сину, који је такође био
свештеник, нисам пронашао поуздане податке. Јованов унук
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Стефан Петровић био је парох обровачки од 1805. до 1836.
године, а Јованов праунук Аркадије Петровић од 1833. до 1881.
године. Јованов чукун-унук Стеван Петровић био је парох
парошки (Параге) од 1878. до 1890. године, али је његов син
Светислав Петровић умро веома млад, по завршетку
Богословије.

Јереј Аркадије Петровић.

Многи свештеници који су службовали у Црквеној општини
Обровац оставили су дубоког трага у духовном и световном
животу Обровчана.
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П р и л о г 3.
Подигнимо белег свети
Ако не подигнемо крст ми, ко ће га подићи?
Ако не подигнемо крст сада, када ћемо га подићи?
У позиву: „Подигнимо белег свети!“ многи Обровчани су
препознали и подржали идеју подизања крста на темељима
старе цркве у Кленовцу. У овој години јубилеја – 230. годишњица
нове-старе цркве, 267. годишњица добијања парохијалног звања
и 700. годишњица првог писаног помена Обровца – остаје једно
питање: Ако не подигнемо крст сада, када ћемо га подићи?
Радмила Мудринић, удата Нешић, власница парцеле 2659
Катастарске општине Обровац (на којој се налазе темељи старе
цркве) уступила је то земљиште за подизање крста. Идејни
пројекат за градњу крста је урађен, остаје нам само опомена:
Ако не подигнемо крст ми, ко ће га подићи?
Према пројекту, на четвртастом постаменту крста су четири
„нише“ у којима ће бити написано: на источној страни – 1745–
2012. (267. годишњица стицања парохијалног звања); на
западној страни – 1308–2008. (700. годишњица првог помена
Обровца); на јужној страни – 1782–2012. (230. годишњица
изградње нове цркве и пресељења села на садашњу локацију).
На северној страни постоља треба да пише: У славу Свете
Тројице, подижемо ово крсно знамење за помен селу и цркве у
њему, за срећу, здравље и благослов житеља Обровца.
Наравно, не само да је пожељна, него је и добродошла свака
нова идеје или предлог у вези са пројектом, начином градње,
натписом на постаменту крста, као и у вези са локацијом крста
на поменутој парцели. По усаглашавању пројектне документације биће утврђени трошкови градње крста. Према досадашњим
сазнањима, то не би прелазило 70.000 динара.
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Имена свих приложника и градитеља биће објављена у
Летопису парохије обровачке, који се штампа поводом 230.
годишњице изградње цркве, а оригинални текст биће положен у
темеље крста.

Цртеж крста који ће бити подигнут на темељима старе цркве у Кленовцу.

Радован Ждрале, Нови Сад
КАМЕЊЕ КОЈЕ ХОДА

Становници мога атељеа су каменови који ходају и, понеки, говоре. Најатило их се на стотине. Настанили су све полице, сва
постоља, све буџаке; има их и око улаза. Дошли су са разних
страна и потичу из разних времена. Различитих су величина, изгледа и хемијског састава. Управо задивљује та различитост,
већа него међу људима и биљкама. Има их малих као зрно кукуруза и великих као Шекспир: белих, зелених, жутих, плавих,
прозирних и провидних, невиних и грешних (који су убијали), који
само ћуте, о којима нико ништа не зна; има их старих четири милијарде година, младића и девојака којима нема ни сто милиона.
Како старост не оставља трагове на њиховом изгледу, само
зналци могу да кажу које су доби, да ли су настали у време када
и планета или много доцније. Они само о томе не говоре, гледају
са полица, где су се сместили, и чекају да одгонетамо њихове
милионе година. Сваки камен – жена исти је као камен – дете,
или камен – бака. Ни по ходу им није могуће одредити старост,
ни по боји.
Том чудеснику човек је поверио своју судбину, од њега је заискао
прву братску помоћ. Тај ћудљиви хладни брат показао је велику
племенитост и спремност да нам служи: као убојица на врху
стреле и копља, као белег око гроба драгог покојника; као лик
првог бога, као бедем од нападача и звери. Историјски трактат
о Благородном, за чију се мишку човек чврсто ухватио, зачео се
оног тренутка када је Благородни пристао да буде преобликовани човеков ум, његова мисао и осећајност, и средство да своју
немоћ догради њиме. Када је то било, нећемо сазнати. Неки каменови мисле да је то било у Танзанији и Кенији, тамо где је настао вешти човек (habilis), где је нађено обиље клесаног
камења. Било је то пре два милиона година. Од тада су човек и
камен – нераздвојни.
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Већ два милиона година човек и Благородни се прате, један нем
и тврд, други истрајан и вешт. Тог првог клесара наука назива
усправним, а његовог далеког потомка homo sapiens, умником
који је чврсто решен да са каменом секиром преко рамена крене
у историјску одисеју, да прави копља, стреле, да гради гробове,
алате, куће, бедеме, ликове моћних и драгих, да глача кристале
и управо у камену открије најситнији делић материје, онај кварк
који га је кроз сва времена мучио као питање свих питања.
Његова градитељска трајност, тврдоћа и често мистериозна лепота упутили су га на монументалне градитељске и ликовне замисли: пирамиде, Стоунхенџ, гробнице за владаре и статуе
богова и хероја. Своје најзначајније мисли, емоције и поруке поверио је управо камену. Умирао је у уверењу да ће Благородни
на његовом гробу трајати и памтити преко његове ефемерности.
Тај рани смисаони однос између човека и камена трајаће све
док се нешто битно – и то само чудом – не деси са планетом и
материјом, или ако – Благородни! – као пуки објект човековог
иживљавања – не каже: Доста! Хоћу сада ја тебе да клешем!
Доста си ти мене!
Човеков први и најзначајнији проналазак је окресани камен или
неугледни камичак: кремен, рожнац, опсидијан или базалт. Тим
каменовима оштрих ивица homo sapiens sapiens створио је прву
културу, непогрешиво најбољу и трајаћу колико и сам Благородни. Најстарији вид човекове митологије и религиозности развио се у размишљањима о камену као светињи. Био је то
неандерталац, који је у Хијениној пећини код Арси сир Кира у
Француској тело покојника положио у венац од облутака. Исто је
поступио у пећини на Монте Чирчеу у Шпанији. У Намибији,
поред топлог извора, нађена је гомила камених сфероида. Очит
је њихов сакрални карактер. Од неандерталца до мене ова
двојица склапају интелектуално кумство старо сто двадесет хиљада година. Неандерталац је творац прве мисли коју материјализује у камену. Камених гомила, камених гробница,
камених грађевина, све до Нотрдама и катедрале у Улму, и
црквице у Баљцима изнад Билеће, свуда су мисаони белези, као
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тумачи човековог битка. Та функција белега о човековом битку
са камена ће, касније, бити пренета на писмо у камену, користећи и друге материјале, али камен ће бити почасни до данас.
Сва места, гробови и преци означени су увек – каменом. Али и
међе, естетски пориви, историја, етика, време, камени гроб,
храм, жртвеник, украс, оруђа и оружја. Пре тридесет хиљада година sapiens sapiens ствара прва бића од камена као вид филозофије и митологије опредмећујући их у трајну материју,
остављајући на тај начин заветну поруку потомству.
Најрадије је клесао жену са веома развијеним еротским деловима. Право значење тих раних уметничких дела, како их данас
гледамо, тешко да се да и наслутити. Вилендорфска венера одмара руке на великим грудима – шта то значи? Шта?! Јер тај
чова је био веома промишљен. Да таквим облицима и сликама
по пећинама није веровао да подстиче рађање? Зашто није насликао ниједно дрво? Пејзаж? То ће чинити много касније, када
се променила функција његовог дела. Тамо где није било камена, човек је зарио прсте у глину, али са истим смислом.
Најдаржи накит по жељи вољене израђен је од камена. Огрлице,
гривне, минђуше, фибуле, амулети – израђени су од нефрита,
карнеола, базалта, стеатита, калцедона, опала. И тиме се коначно ликовно дефинишу садржаји које је древно човечанство
положило у облутак и у форме које сам ствара. Обожавање
облутка, што траје и данас, прекорачило је све континенте и
океане. Мистични, чудни, узбудљиви облутак: зелени, плави,
бели који личи на јаје, на зеца, на жену, на ништа, осим што
блешти. На том путу ка камену нашао се такав један облутак који
и данас доводи до значења како је то чинио мој далеки предак.
Рано човечанство облутку је дало централно место у религији и
култу. Вајари тога доба клешу кумире и богове; кумир уз огњиште, где је боравиште душе предака, као ембрион универзума, као примордијално јаје. Камен кише, камен среће, лик
бога. У додиру са облутком успостављена је највећа присност
човека са универзумом. Камено доба ће минути, ало он, тајна
над тајнама, не раскида везу са човеком.
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Све што је човек чинио, грађевинар или вајар, има за последицу
вечно самовање њега у њему и њега у трајању. Сваки човеков
додир са каменом изазива више од чувара сећања на догађаје
и појаве, тај додир је реалитет поезиса. Физис камена је заувек
постао поезис, знак за врелину или нежност творчеве душе. Како
носи у себи тајанство сопственог битка, који се само делимично
измени радом уметника, скулптура од камена, ма како клесао,
остаје више од његове идеје, оно што се не може поништити, са
чиме творац облика рачуна као са субјектом који заједно с њим
клеше облик. Увек само онај који је вајару унапред задат каменом који је увек форма, планина или камичак. Отуда дело у камену никада није само дело које је творац учинио, јер је камен
као носилац форме раван по утиску своме обрађивачу, што се
јасно и импресивно види када је изузетне лепоте, која често надмашује идеју у облику. Исклешите анђела у белом мермеру и истоветног анђела у црном – добићете анђела и ђавола.
Исклешите Двида у истом камену у висини од двадесет сантиметара и другог од два метра, тек онај од два метра изазваће
идеју о монументалном. Но, маса је само једна од тајни његовог
субјективитета, друга је његова боја, светлосне сензације и
сенке које оставља у простору. По томе скулптура у камену од
давнина казује ликове, догађаје, митске садржаје, историјска
збивања, све што човек једног времена и духовности може да
види у временском артефакту.
Пре него што се упустио у вајарске додире са каменом, човек је
скупљао лепе каменчиће. Неки би изазвали одушевљење обликом, бојом, неком шаром или сјајем. У тим тренуцима буде се
најнеочекиваније мисли о чуду које је деловало у његовом нестанку, о свемиру чији је делић. Исти доживљај тајанства и лепоте имао је и неандерталац, имаће га и они који долазе. Када
нађете онај који се зове опал, ахат, циркон, малахит – ви сте узбуђени у највећој мери. Руке подрхтавају од заноса, хоћу да га
посвојим и учиним смисленијим. Носим га у атеље да му дам
себе, не ништећи га. Тај преображај аморфног у еманциповано,
што ће се десити између мене и њега, раван је избављењу дав-
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љеника из мора аморфног и случајног, толика је радост моја и
његова, камена који је само слутио да може бити оно што је неки
непознати човек начинио од њега. Такав је поступак и однос био
дуго између човека и камена: човек би само нешто сувишно откинуо, или би га онаквог каквог га је нашао пренео на своје свето
место и наденуо му значење, обожио га. Том праодносу између
ове двојице враћају се савремени вајари након периода потпуне
узурпације каменове естетске и формалне субјективности.
Скулптура у камену више него у било ком материјалу изазива
„догађање без разлога“, како Платон схвата феномен естетског
уопште. То је отуда што у нама није утуљена она митска и религиозна свест о камену као првом посвећенику јунговског архетипског виђења света. У овим случајевима фигурална поетика
не да се одвојити од прапоетике у којој је учествовало цело човеково биће. После су се односи еманциповали како због промена у човековом поимању себе и света, тако и због промена у
креативном бићу творца уметничког дела. Архајска времена и
архајски ствараоци веровали су да је у каменој форми, у лику и
месту где је постављен, вечни облик и садржај покојника или
неке друге представе. О томе има доказа и у народној поезији.
То митско живи у нама и данас.
***
Напустимо општа места о Благородном као брату у невољи,
брату од непроцењиве користи. Када је Благородни узвишеног
рода, од супстанци изразито естетских сензација, он у нама изазива буре доживљаја снажније и дубље од иједне неживе и живе
појаве. Кристали берила, калцедона, шаре у ахату, дијаманти,
рубини, сјај смарагда, блесак сафира и других 65.000 варијетета
у којима се јавља Благородни, узбуђује дубље од иједне човекове умотворине. Та лепота је неодгонетљива јер је тајанствена.
Врховно божанство минерала: дијаманти, нежно плави сафири,
црни мориони, као вино жути берили, љубичасти аметисти,
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оперважени зеленим везом, друзе ружичастих „девојака“ од серпентинита метаморфозираног у опал, камичци ахатне структуре
које су ткане најтанајнијим нитима беле, зелене, сиве и бордо
боје; јасписи црвене, окер, зелене и беле боје (од којих сам исклесао неколико стотина непознатих бића из заумног света, асоцијативних облика – увек са религиозном обзирношћу да не
одломим ништа што би могло да се од аморфног преобликује у
смислени облик за задивљеног човека); зелени опали из рудника Леце, од којих настају путници са торбама преко рамена,
па мермерни оникси великих формата; па орлови, сове, трооки
куштери – птице, двокљуне сенице, четворокриле ласте – лептири, гривасти коњи – пужеви – људи, бујна жена која управо
скида ахатно прслуче са груди.
Годинама вадим из Дунава у близини Новог Сада, из подводног
легла лепих каменова, предивне комаде провиднога арагонита
кончасте кристализације. Они се морају дуго гледати, гледати и
сањарити пред њима, пре него дијамантска резна плоча крене у
потрагу за обликом. Тамо где је живео у Фрушкој гори, у подземним селима и градовима, сусед му је често био жућкасти и сиви
оникс, па су на неким комадима њих двојица, када су их одламали, остали загрљени као браћа и под мутним водама Дунава
чекали даљу судбину. Зелених серпентинита препуна је Фрушка
гора; тај камен, за који су стари Римљани веровали да лечи од
уједа змија (отуда латинско име – serpes), чека на каменоресце
и вајаре милионима година нудећи им своју зелену лепоту и податност. За час се тај камен преобрази у зелене женске облине.
Због релативне мекоће, са њим се мора бити нежан као са размаженом женом, ако хоћеш да јој видиш груди или беложуте бутине, или да у њему откријеш гуштера у трави који је живео пре
сто милиона година или јариће које је ојарила корњача у фрушкогорским честарима.
Милионе и милионе калцедона, ахата, оникса, опала и јасписа,
разних боја и величина, миленијумима носе наше реке. Дунав је
велики сакупљач драгуља и лађар – извозник који у подводним
баржама транспортује вековима билионе тона окамењене ле-
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поте. Дунав и Морава, старији брат и млађа сестра, вековима
односе огромне количине драгог камења у Црно море. Сваке
ноћи може се чути како хорови тих облутака певају тужне одлазеће песме, а да их нико не чује. Глуви смо за њихову тугу што
ће своје чудесне облике сахранити у недоступне дубине мора.
Од њих ниједна дива неће носити огрлицу од њихових кристала,
нити ће вајари клесати њихова лица алабастерне отмености.
Некада су стари народи који су живели на овим просторима од
тих тврдих каменова правили бритвице, врхове стрела и секаче
за мекше камење. Сада Срби то не чине. Не праве ни ђинђуве
за своје лепотице, ништа.
За уметност облика у камену калцедони и јасписи се често нуде
као полуготова форма којој тек-тек треба нешто одузети, одбити
или обрусити, да се добију задивљујући облици. То су букети
жутих и црвених ружа, то су чудне птице са два кљуна, коњи са
ватреном гривом, гомилице беличастих мрављих јаја, брадавичаста свиња, ћаса пиринча који нису могли да поједу подземни
богови. На једном комаду калцедона угледао сам дечија стопала
и прстиће толико верно одсликане да сам на осталој површини
исклесао њихова тела која подземни вајар није стигао или није
желео да изваја.
Једна од најотменијих дама (Ц–1901) настала је од белог калцита. Са њом ми се десила мала неприлика: док сам се са длетом врзмао око њеног крила да га дообликујем, она ми се
попишкила у длан! Поцрвенила је што јој се то десило, а ја сам
збуњено рекао: Извини, нисам хтео.
У једној пећини крај мора у Грчкој одломио сам скупину људи
(Ц–900) који фрапантно личе на становнике Ђавоље вароши на
Радан планини. Нису имали главе па сам их исклесао да могу
да мисле. Сада иду некуда у групи, шесторо, четворо одраслих
и двоје деце. Не знам куда су се упутили, можда у посету рођацима у Ђавољој вароши.
Док сам планинарио Цером, испод легендарног Текериша, из
сплета храстовог корења, помаљао се дечији зов црних, сићушних турмалина, из чврстог стиска сивог камена, на коме је изра-
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стао храстови див. Угледавши ме, камена деца заплакаше: Чико,
добри чико, знаш ли где су наши очеви? Из камена су ме гледале црне уплакане очи. И камен, и храстови див сећају се
страшне битке која се овде водила. Та четири кристала турмалина (Ц–1303) још увек траже очеве по планини незаборава.
Дуго је у атељеу чекао на ред мушки уд од опала (Ц–3) са два
обликована семеника, један се само назирао, као да се у једном
тренутку док је настајао, подземни вајар постидео, или за њега
није дотекло супстанце, или је уследио земљотрес па је стварање престало. Та опсцена скулптура, део подземног генија,
стајала је усамљена на полици. Често су посетитељке кришом
бацале поглед на њу, док једнога дана није нестала. Тај је на
врху имао око, видео је која га је однела.
Шестоугаони кристал црвеног ванадинита, који сам купио на
сајму минерала у Минхену, заноси неком пролетњом ружа-бојом.
Штета га је окрњити само да би у њ утиснуо своју фикцију (толико пута сам застао задивљен пред делом подземног творца
коме нисам ни до колена).
Смарагд је најомиљенији женски камен. Тајну његове привлачности знају само оне. Огрлицу од смарагда носила је Клеопатра,
највећа заводница свих времена. Та огрлица од шездесет девет
зелених сунаца, а не она, очара Антонија, пре њега три асирска
принца који су јој падали пред ноге, засењени зеленим сјајем
којим је исијавало њено грло гугучући страсне консонанте вреле
Африке. Ко зна колико дугујемо тим смарагдима за пад египатског царства? Смарагд у атељеу, како је записано на једном папирусу, можда је склизнуо са Клеопатрине огрлице? На том
папирусу пише да је једно зрно зеленог чудовишта лепоте императорка стављала у пупак да осветли њено и иначе лепотом
убитачно тело. (Први пут о томе говорим, са страхом да ме разбојници не оробе.)
Минијатурна Венера од аметиста (Ц–1032) чува се у трезору
једне банке. Зове ме сваке ноћи да је избавим отуда. Хтела би
да прошета новосадским улицама, да се испне на Петроварадинску тврђаву и махне љубичастом марамом Дунаву, у коме се
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некада купала са другарицама из племена Сармата. Ту жељу јој
не могу испунити, јер она не зна какав је свет настао, какав бол
се ваља улицама наших градова.
Скулптуре од опала су прозирне, нежно плаве, кестењасте, наранџасте, зелене (метаморфозиране из серпентинита), безбојне
као вода. Арапи су мислили да је опал пао с неба уз блесак
муње и од ње примио спектар боја. Знате ли колико воде може
да садржи овај камен? Двадесет процената, а ипак је камен,
нигде у њему не видите воду. Чудно, камен пун невидљиве
воде. У Србији, у близини места Рамаћe, из земље се помолило
брдо од зеленог, жутог, бордо и белог опала. По њему расту храстови и букве, па се то драго камење не види. Неко је ипак у то
чудесно брдо зарио канџе булдожера и израњавио га на врху.
Од тог камења сељаци Рамаће и околине зидају куће, штале и
ограде. Индустрију за обраду лепог камења, па и ових опала,
Срби немају па са њима калдрмишу сеоска дворишта. Са тугом
гледам у опалове зелене мачке, птице, у неидентификована
бића, у становнике једног брда где је земља процвала лепим каменом.
Каменову сову (Ц–705) од фосилизованог стабла од пре тристо
шездесет милиона година Благородни је сачувао и дотурио до
нас као узорак прадавног живог света планете. Ето, и то.
Можда је оникс најстарије писмо са оне стране времена. Један
од белоцрних површина добио сам од стогодишње Јоване Петрановић из Сјенице, као уздарје што сам јој спасио козу из провалије. Рекавши ми: „Он лијечи од свега на шта помислиш, само
му реци, он је свемогући доктор од камења.“ Када сам окушао
његову моћ, разумео сам зашто међу камењем нема болесног и
зашто она живи сто година, здрава и крепка. Још је моћнији мали
ахат (Ц–1019) на коме се осликала арабеска шифрованих смислова који еманирају његову тоталну моћ. Јована ми је рекла:
„Овај одгони уроке, спречава громове, зауставља поплаве, претвара ноћ у дан и непрекидно певуши сетну мелодију својих чудесних шара које су настале са првим даном света који се тек
беше окаменио.“
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Једнооки аметист (Ц–142) (стари Грци су веровали да аметист
лечи од пијанства; и одиста, стари Грци су били пијанци) добио
је облик пастува. Оним једним плавим оком пожудно гледа на
Каменову кобилу од прозирног калцита.
Малог јарца са две главе (Ц–303) геније подземља насликао је
у јесењем пејзажу у сивом пољу и снежном планином у даљини.
Та панорама се открила тек када је лева јарчева глава исполирана до блистања. Оба рога су му заломљена у борби за женку;
стоји на улазу у атеље и пази ко улази и јавља ми реским мекетањем.
Јагоде од јасписа (А–200) у чинији од оникса изгледају тако
свеже као да су овога тренутка убране. Мој отац је пружио руку
да узме једну и насмејао се превари.
Мајка зеленог серпентинита (А–129), настала опалним метаморфозама, бива све млађа; убрзо ће час када ће је време, које
за њу тече у обрнутом смеру, вратити у родницу.
Ушаста сова у окамењеном дрвету (А–1905) дрема успавана у
вечности чекајући последњу ноћ свеопште фосилизације на
земљи, када ће све поново бити камење, као пре настанка света.
Облик од црног опсидијана (Ц–14) из планине око Јеревана, послужује моје посетиоце светлуцањима тајанственог значења. Он
је несумњиво женка, јер се не смиче испред огледала чекајући
несуђеника који је пре десет милијарди година одлутао на галаксију Орион, за неком дроцом од обичног гранита.
Камен који хода и пева (А–704) дође једнога дана да му исклешем штулу, јер му је неко од радника, горе у каменолому, одбио
десну ногу. О камењу које хода певају певачи Калевале; само
оно тамошње не пева, немају уста, а рађају се са три ноге.
Каменов слон (Ц–2016), из Поклон-збирке Музеју Херцеговине
у Требињу, Каменова кћи, Каменов кум, Каменова пета жена,
Каменова два суседа, Каменов стриц, Каменов издерани опанак, његова квочка са пилићима, огњиште на коме гори ватрени
опал, живе у кући пустињака, високо у брдима Копаоника. Када
сам га посетио, на дар ми је дао грлицу са црном огрлицом од
мориона и пун торбак јаребичиних јаја. Пустињак радо прима
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госте и нико се од њега није вратио празних руку. Ако не потрефите на његову кућу, питајте за великог Ахата Чудаковића, сви
га у том селу у планини знају. Када будете прилазили његовој
кући, припазите се његовог пса од мермера – хоће да избуца
панталоне.
Све што се види и што можемо додирнути, а од камена је, прошло је кроз неизмерно дуга и неизвесна мучења да би очврсло
у лепоту, можда само до другог космичког поремећаја који ће
изазвати појава сунца-убице у нашој галаксији. Но, сада, док све
мирује и не наговештава катастрофичну промену над летом камених вртова и водопада, стоји претња Вечите Промене.
Геометријско савршенство кристала дугујемо космичком Питагори, чији земаљски син живљаше међу нама, који у једноме
трактату о геометрији свемира забележи да тајну савршеног геометријског реда и закона људи никада неће открити јер им то
није дато. Остаје нам само да се дивимо тој математичкој сили
пред којом стојимо немоћног ума. Мислиоци, сликари и вајари
могу само да понешто позајмљују од дела космичког Питагоре,
пуни зависти што се морају задовољити пуким имитацијама.
На леђима Каменове газеле од серпентинита (А–3) одсликана
је географија Африке, зачудо тачан изглед, са реком Конго и Великим језером које је веће него сада, што може да значи да је
земљин географ исцртавао његов облик пре тристо милиона година када је тако изгледало. Газела је са дендритима у облику
гранчица које су се надвиле над узбуркано Велико језеро где
пасу бисерне капи росе.
На десетинама скулптура од ахата, можда више него на иједном
другом камену, подземни сликари испољили су необичну генијалност, попут Дирера. На Каменовом фазану од рубне коре
до груди осликан је деведесет и један прозор. Како их није могуће набрајати, навешћу само неке: на глави носи ватрену кресту
која дрхтуљи неком суспрегнутом страшћу; прозирна крила оцртана су белом линијом коју је повлачила веома вешта рука, са
једном плавом мрљом у раменом делу, где се разлило камено
мастило; шарени реп представљају листови трске коју јак ветар
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повија; црвено око му је према величини тела огромно и њиме
може да обујми сва збивања надалеко од себе и да наслути долазак ловаца који улазе у трску са подлачком намером; пре него
га угледају, он ће изненада прхнути у плаве висине, толико изненадно да ће им пушке испасти из руку. Тога фазана створила
је вода, мајка свих таложних минерала и сликарских креација,
свих чудеса на малим и великим платнима у подземљу – таложењем невидљивих атома и молекула градећи: колибе од трске,
заласке сунца, паучину на ветру, људе без глава, гавранове са
три крила, бизона заглибљеног у дилувијалном глибу, нека бића
нама непозната, да ли из заумља небеског Тесле? Или су то фосилни цртежи изумрлих светова? Има на Благородном и прекинутих смислова, недовршених идеја, ометених креација, о чему
су увек одлучивали токови воде и раствори које је остављала
врелина усијане лаве, вулкани, земљотреси и космичке полуделе силе. Као траг свога бивства у прохођењу кроз тајне путеве
који воде до девичанских недара неке планине, Благородни показује инвенцију без граница, особито када гради ахатне бравуре. Мада је дијамант покупио све поене жирија који одлучује
о лепоти, ахат је ремек-дело непојамних инспирација.
У моме атељеу можете видети Каменог кума, Каменову трећу
жену, Једанаест Каменових синова, Каменовог магарца, Каменову стрину и њене пријатељице камених фаца. Сви су овдашњи, а има и дошљака из космоса, из бескраја времена и са
неизвесних небеских путева. Пали и остали, гвоздени и силикатни, најчешће црни од времена и уморни од брзина. Један је
сличан огромном кромпиру. Познато је да је један у пречнику од
десет километара пао у америчку пустињу Јелоустон, улубио
планине, разнео брда и улегнуо тле неколико стотина метара и
– распао се. Од њега су остали само ситни стакласти каменчићи.
Може се десити да рукне још већи и одосмо до ђавола, сви. Без
обзира на те претње, наши подземни вајари и сликари стварају
чудновата дела, не знамо чему ни за кога, само запањује смисленост између онога што они стварају и онога што је на земљи.
Вероватно нема облика, графије и боје, која не постоји и на по-
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вршини. Та корелација изазива фантомску мисао о томе да су
подземници створили горњи свет.
Кристали су, каже Роже Кајоа, „цветна уметничка дела демијурга,
несврсисходна, неутилитарна, самосвојна деца, у дубинама камених масива“, као цвеће. То Каменово цвеће цвета свуда где
се међу стенама и минералима створила пећина или геода,
свуда где је било простора цветале су камене руже, бели љиљани, љубичице, колоније плавих цветића мајкине душице.
Неки фантасти тврде да те кристалне ливаде и баште цветају
само у пролеће када и на земљи.
Сова од окамењеног дрвета (А–115) ноћивала је у крошњи давно
изумрле врсте дрвећа; једне ноћи долеће у мој сан и затражи
нови живот. Њене велике очи гледале су ме из давних еона са
истом позорношћу којом је ловила миша који је кренуо у ноћну
авантуру. У пресеку на темену виде се године када су, као и
данас, падале кише, долазиле зиме, пред којима се селила у
пределе сталног пролећа. Сада гледа у неподмитљиву трајност.
Смрт јој ништа не може одузети, она је камен, кроз њено тело
пробила се опална супстанца и учинила је бесмртном. Комад тог
окамењеног дрвета купио сам на сајму минерала у Минхену, где
се могу видети највеће лепоте и изненађења, што сваког посматрача упућује на мисао да је створитељ света, ма како га замишљали или порицали, био естета; све што је створио узбуђује и
пчелу и човека, и јазавца и лист на брду изнад реке, и саму реку;
сви смо узбуђени оним у чему постојимо. Тај Творац је знао да
живот има смисла ако се њиме узбуђујемо. Поред сове је камен
исто пореклом од дрвета, претворен у Каменог пса који спава
склупчан у трави поред пута којим пролазе брза возила времена.
Обоје су узбудљиво вечни.
У једном облику ахата (Б–99) скривала се Мала Богиња Плодности из времена пре милијарду година, ко зна, бокаста и с великим гравидним трбухом чинило ми се да јој је после толиких
еона дошло време да се породи. Узбуђење је било велико, чуо
сам како се дете бућка у плодовој водици и удара ножицама у
трбух, хоће напоље. Али мајка није имала отвор, било је зази-
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дано каменим оклопом; мали становник тихо је јецао уморан од
узалудних напора; једино решење био је – царски рез. Када сам
то схватио, више нисам оклевао. Засекао сам дијамантске зубе
резне плоче у њен дрхтави трбух. У утроби се појавило сазвежђе
љубичастих кристалних звезда и један малишан, румен као све
бебе, насмејан и срећан што је угледао свет. Био је то ризичан
порођај пет милијарди година после сексуалног чина који у науци
називају Великим праском.
На планети има три милијарде великих и малих шупљина (велике зову – пећине, а мале – геоде). Има шупљина малих као
дечији џеп, у којима живи драго камење; то су заправо музеји и
галерије у којима стари грчки бог Хад и древна подземна божанства других народа чувају своја блага, кристале и сталактите. Ту
за вајара нема посла. Све је урађено далеко пре њега и боље
него што би он могао. Сводови су осликани и извајани модрим
звездама, зечевима који се јуре по пољу, каменим шишмишима
који висе са свода, циком младих девојака, коњима који пасу
кречњачку траву по каменим бреговима, по којима расту кристали аметиста, кварца, хризолита, берила, арагонита, грумење
злата. Често на дну тих пећиница, као у скулптури (А–12), љуљушка се правода у зачараном језерцу у коме се купају виле од
аметиста. То је вода пре живота.
У Ресавској пећини, где живи стари словенски бог Сварог са
својом женом Весном, налази се огромна коза, прамајка свих
коза; стоји на врху брда и брабоња кристале кварца који се котрљају низ литицу у кањон чедне воде која протиче кроз тајновите
шупљине и уливају се у тамна језерца. Како је неко откинуо, или
се десило само од себе, са свода је отпала мајушна дојка. Кришом од Сварога, ставих је у џеп, да му је украдем. На излазу ме
сумњичаво загледа Камени стражар, висок тридесет сантиметара, али ме пропусти без речи. Како је очигледно дуго лежала
у кречњачкој трави која расте на том месту, на њој се беху наталожили младежи кречњака, које сам морао уклонити и глачати
да пут Непознате заблиста као када је била део њеног тела и
њиме заводила камене младиће који су за њом јурили кроз пе-
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ћинске ходнике. Извајао сам много дојки у напору да поновим
ону коју сам украо, али све су то били узалудни напори; човек
никада неће, ни руком ни умом, досећи димензију тајновитог у
појавном свету, коју еманирају овакви стихијни, а чудно значењски облици, по којима је, несумњиво, настајао свеукупни свет.
Случај са малом дојком од сталактита разбуђује најдубље мисли
наших напора да се приближимо недокучивим смисловима по
којима је настајала креација естетска и филозофска, земаљска
и свемирска, неодгонетљива, мрачна и загонетна колико и сам
свемир. Све што јесмо и можемо, мајушно је према неизмерности тајне те мале дојке. Медитација о томе ствара вртоглавицу,
јер ми исказујемо само себе, скромност својих спознајних моћи,
а та дојка је, као и све друго оком видљиво и умом несхватљиво,
тоталитет непојавних космичких смислова. Чему и ко издваја ту
дојку, чему бројанице од смарагда, чему сиви подземни вукови,
чему сто милиона гнезда кристала, чему све? Ниједан човек не
зна – чему.
Мали слон (А–3002) од прозирног арагонита носи на леђима махараџу из Њу Делхија на ходочашће у светилиште на обронцима
Хималаја; са бокова, на левој страни, висе торбаци пуни ствари,
на левој, у једној од бисага, спава млада жена с једним оком.
Слон нема ноге и никада неће стићи тамо где је махараџа наумио.
Скулптура од јасписа Камен тугује (А–1598) (јаспис је камен
подземних сликара шизофреничара), у бордо тоновима,
запањује сложеношћу графичких замисли. Рад на јаспису увек
подразумева будно праћење тих шизофрених шара. Линије
којима се одвајају бордо поља од сивих и црвених поља, крећу
се уздрхтало, страсно, понегде се губе, па настављају да
раздвоје и смисаоно ојачају идеју камена који је запао у
меланхолију тамних понора душе. Нема ту ниједног јасно назначеног лика, што радо тражимо свуда. Само графичка геометрија у потопу невеселих боја. Тај камен тугује, не знам због чега,
ни да ли ће се икада његов лик обвеселити. Туга у камену какву
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је тешко замислити код човека. Можда су му деца помрла, или
му је драга одбегла?
***
Три и по хиљаде скулптура у камену чине мој камени опус. Легат
са сто шездесет седам скулптура налази се у музејској постацви
Завода за заштиту природе у Новом Саду. Други легат, збирка
са сто седамдесет једном скулптуром, налази се у Музеју Херцеговине у Требињу.

Ратко Шутић, Београд

СТАРИ ХЕРАЛДИЧКИ И СФРАГИСТИЧКИ
СИМБОЛИ ГАЈДОБРЕ И ЊИХОВО ИЗВОРНО ЗНАЧЕЊЕ1

Како је настала Гајдобра, урбанистички и административно уређена сеоска општина немачких колониста. Општина, одмах по
оснивању, свој идентитет обележава симболима – грбом и печатом. Како су обликовани ти симболи. Централна фигура и њени
атрибути: истицање аграрног карактера привреде нове заједнице. Ношња централне фигуре на грбу и печату. Симболизам
биља уопште и аграрних култура посебно. Митолошки извор
симболиза пшенице, првог атрибута фигуре у грбу и на печатима. Видови графичког уобличавања жита. Митолошки корени
симболизма српа.
Нема никакве сумње да је Гајдобра, као урбанистички и административно уређена сеоска општина – о чијим симболима је
овде реч – настала у време такозване средње терезијанске колонизације (1749–1772), којом је руководио барон Антон Котман.2 Да би израдио план даље колонизације Котман је предузео
путовање по Бачкој 1763. године. О том његовом путу писао је
Штелцер у својој Историји Бачке.3 Из Апатина, где је приспео у
мају, Котман је кренуо у обилазак коморских насеља и пустара.
_______________
У првој публикација коју је 2004. године објавио Огранак Вукове задужбине у
Гајдобри, Билтену Огранка... (који је промовисан у оквиру програма Вуковог сабора
у Лозници исте године) објавили смо и неколико прилога за неку замишљену монографију Гајдобре. Један од њих био је са овом темом, али смо били принуђени да га
знатно скратимо, будући да је расположиви буџет за ту намену могао да покрије
једва стотинак страница за све прилоге. Сада објављујемо шири текст тог прилога.

1

Антон Котман (Cothmann), дворски саветник, председник Импопулационе комисије
Угарске коморе, присталица идеја физиократизма и меркантилизма у економији и
идеје германизације у популационој политици, које је заговарала и спроводила императорка Марија Терезија; он је један од главних организатора колонизације Немаца у Бачку – населио је и Гајдобру.

2

3

Fridrich Steltzer, Geschichtе der Bácska, Neusatz 1883.
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После Пригревице-Сентивана, пустара Гакова, Станишића, Крушевља и Ђурђина, затим најстарије немачке колоније Чатаље,
стигао је у Паланку преко Букина. Ту је „сачинио предлог да се
пустаре Јосан и Гајдобра искористе за оснивање једног немачког
села“.4 Оцењујући значај Котмановог путовања, Штелцер закључује: „На основу Котмановог извештаја са путовања проистекла
је 28. јуна 1764. године преузвишена резолуција којом се наређује да се све српске породице насељене уз Дунав упуте у друга
места која насељавају припадници њихове нације и да се одмах
поведе рачуна о насељавању пустара Гајдобра, Јосан и Кула.“5
„Преузвишена резолуција“, како је назива Штелцер, заправо је
позната Котманова релација (извештај, предлог – Bericht),6 темељни акт планског насељавања Бачке. Видимо да је то насељавање подразумевало расељавање српског становништва које
је живело у приобаљу Дунава.
Колонизација Гајдобре почела је 1764. године, а њен први талас
окончан је 1765. године. Коморски администратор Паул Крушпер, из свог седишта у Сомбору, извештава у јуну 1764. о току
припрема за насељавање пустара Керњаје и Гајдобре: „У коморским пустарама Керњаја и Гајдобра, које су назначене за насељавање, завршавају се припреме за прихват нових колониста;
у оба случаја у току је изградња шест домова, у складу са оним
што је прописано 14. маја 1764...“7
Нема сумње ни око тога да је Гајдобра знатно пре насељавања
Немаца била мало српско насеље. О томе сведоче дефтери,
турске књиге пореских обвезника, које су вођене током њихове
владавине овим областима у XVI и XVII веку,8 као и демографски
_______________
Geschichtе der Bácska, S 83.
Исто, стр. 83.
6
Пуни назив тог акта је: Zustand und Besiedlung der Batscher Kameralpussten, 1763,
а чува се у Бечком коморском архиву – Wiener Hofkammerarchiv, Fasz. Nr. 32.
7
Овај документ на латинском језику објавили су Славко Гавриловић и Иван Јакшић:
Грађа за привредну и друштвену историју Бачке у XVIII веку, САНУ, Београд 1986,
254.
8
После турске окупације ових крајева, мађарско становништво се повукло далеко
на свер, а како турски поданици нису имали пореских обавеза у односу на своју
управу – само је српско становништво на просторима окупиране јужне Угарске у то
време могло имати пореске и друге обавезе према турској администрацији.
4
5
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и фискални пописи нове аустријске администрације из прве половине XVIII века.9 То насеље, додуше, није имало ни сталну локацију – по свему судећи, померало се од Мургаша (данас
топоним између Парага и Силбаша) према југу – па, разумљиво,
ни стално утврђене границе свога атара, али је увек носило име
које је свакако словенског порекла.10
Али, како су у XVIII веку настала плански уређена насеља, међу
којима је и Гајдобра, на простору који данас називамо Бачком,
односно Војводином?
Такозвани Велики аустријско-турски рат, започет аустријском победом над Турцима код Каленбурга 1683, завршен је Карловачким миром 1699. Новим аустријским ратним операцијама
усмереним ка југоистоку, које су окончане Пожаревачким миром
1718, Аустрија је повратила у свој посед Мађарску, Славонију и
данашњу Војводину. Те области, које су у току дугих ратова биле
веома опустошене и слабо насељене, назване су Неоаквистика
(„Neoaquistica“). „Њихово насељавање било је један од основних задатака који је стајао пред новом, аустријском управом. У
то време је у аустријској економској теорији и пракси, коју је
спроводио бечки двор, афирмисао се меркантилизам који је
имао изражену популационистичку црту, јер је више него западноевропски меркантилизам инсистирао на планском насељавању и повећању становништва. Више него на Западу, у
Аустрији се сматрало да проширење трговине, оживљавање занатства, промета и јачање привреде уопште зависе од повећања
становништва (популације).“11
Историја Неоаквистике, на известан начин, почиње већ поменутом победом над Турцима код Каленберга, а наставља се у
знаку великих победа Хабсбуршке монархије код Сенте, Петроварадина и Београда. Сеобе у правцу те области, које су потом
уследиле, биле су засноване на државно-правним, економским,
_______________
Сви становници у тим пописима имају српска имена.
О пореклу и настанку месног имена Гајдобра писали смо у првом броју „Изворника“
2005. године, у чланку: „Месно име Гајдобра – један необичан композит у нашој топономастици“, стр. 61–66.
11
Славко Гавриловић, Прилог историји миграције Балкан–Подунавље XVIII и XIX
столећа, САНУ, Посебна издања CDXXXIII, Београд 1969, стр. 106, стр.111.
9

10
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политичким и демографским принципима колонизације Немаца
на просторе Барање, Бачке и Баната, а ревносно су оствариване
од стране чиновника Дворске коморе у Бечу и њихових комесара
на терену. Мобилизација колониста је два пута подстицана и
царским патентом (Ansiedlungspatent), тј. писмом владаоца о повластицама – први пут 1689. насељеничким патентом који је
издао цар Леополд I, а други пут 1781. „Патентом о толеранцији“
који је издао цар Јосиф II, а којим су изједначене све вероисповести у Монархији. Дакле, то је био велики државни пројекат од
времена Леополда I до времена Франца II – да се од ретко насељених и опустошених предела средњег Подунавља створи
плодни и заштићени хришћански животни простор. Због прилика
на западним границама свога царства, Аустрија је желела да
одржи „сношљиве односе са Турском“ и није прибегавала подстицању миграције балканског становништва на подручје Неоаквистике, мада су две велике сеобе српског живља са
простора јужно од Саве и Дунава (1690. и 1737–39) показале од
каквог би значаја тај резервоар миграната могао бити за њену
меркантилистичко-популационистичку политику. Из тих, па и из
неких разлога економске и политичке природе, бечки двор је
прибегао насељавању наших области колонистима из јужне и
југозападне Немачке (Швапска, Баварска, Алзас, Лотрингија
итд.), па и из Чешке, Италије... Међутим, пошто је та колонизација била скупа и недовољна за попуњавање области Неоаквистике, Аустрија је остављала мање-више отворена врата за
имигранте са турских територија на Балканском полуострву.
Побуде за неоимпопулацију наших крајева – посебно Бачке –
тј. за њихово насељавање пре свега немачким живљем, после
ослобођења од турске власти, добро је систематизовао Фридрих
Лоц у својој монографији Оџака.12 Оне су биле фискалне природе (са девизом: je mehr Leute, desto mehr Steuer – више људи,
више пореза), затим црквено-верске природе (Марија Терезија
није тражила да се врбују просто Немци, него Немци католици)
и, најзад, те побуде биле су мотивисане национално-политичким
разлозима. Оцену да су ови мотиви колонизације Немаца добро
_______________
12

Friedrich Lotz, Aus der Vergangenheit der Gemeinde Odžaci, (Novi Vrbas 1929).
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документовани – мађарском и српском литературом и списима
који се чувају у Архиву Дворске коморе у Бечу и Жупанијском архиву у Сомбору – даје Васа Стајић у приказу Лоцове књиге објављеном у „Гласнику Историјског друштва у Новом Саду“ (1932,
св. 3).
Тако је историја Бачке након расформирања Потиске и Подунавске војне границе била у знаку „интензивног насељавања...,
првенствено Немцима и Мађарима, у коме је она у етничком погледу добила онај лик који је имала до Другог светског рата“, а
то је и „време у коме су ударени темељи њеној економици на
савременијим, меркантилистичким принципима“.13
Као село које је изграђено на коморском поседу у складу са
државним инжењеријским плановима и укључено у уређену аустријску државну администрацију, Гајдобра је, као и остале сеоске заједнице (општине), преузела своје обавезе према
Дворској комори. Као камерално добро, свакако је била у прилици да склапа уговоре са носиоцем феудалне власти оличеном
у Комори и да потврђује разна административна акта која се
тичу фискалних обавеза, урбара и другог. Отуда је разумљива
потреба да та заједница свој идентитет материјализује у виду
симбола, печата и грба. И док нам је разумљива потреба за
печатом, као и прилике у којима је он коришћен, теже нам је, међутим, да докучимо како је материјализован други симбол – грб,
и у којим приликама је истицан као симбол заједнице, јер немамо других трагова о њему, осим једног цртежа.
Од три позната репрезентативна симбола Гајдобре два потичу
из друге половине XVIII века, оба највероватније из године 1765,
у којој је, као што смо већ рекли, окончан талас масовног насељавања овог од давнина српског насеља немачким живљем
претежно из баварског Пфалца.
Први од тих симбола спада у ону категорију графичких представа које се, додуше условно, могу назвати хералдичким симболом, тј. грбом (види сл. 1). На његовој десној хералдичкој
страни убележена је девиза на латинском Comunitatis (зајед________________
Гавриловић-Јакшић, Грађа за привредну и друштвену историју Бачке у XVIII веку,
VI.

13
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ница, општина), на левој Gajdobrae, а изнад хералдичке фигуре
у централном делу година: 1765.

(Сл.1) Грб Гајдобре из 1765.

Графички приказ овог „грба“ био нам је доступан у виду цртежа
нечитко потписаног аутора из 1955. године репродукованог у
уводном тексту књиге Антона Рајмана Месна родословна књига
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Гајдобре – Нове Гајдобре.14 Испод те репродукције стоји легенда: Ortswappen von Gajdobra (Месни грб Гајдобре). Аутор
књиге не наводи где се налази оригинални приказ тог симбола
општинске заједнице. Поменута централна хералдичка фигура
у средишњем делу „грба“ представља мушкарца који стоји окренут улево, а одевен је типично за другу половину XVIII века – то
је одећа коју су носили становници Виртемберга. Тa централна
фигура је заправо представа сељака који у рукама држи атрибуте који то и потврђују – у десној руци три класа пшенице а у
левој срп. Међутим, иако је изричито назван грбом, овај симбол
Гајдобре не задовољава основна начела хералдичког обликовања и законитости хералдике, а пре свега једно од основних
правила која важе за грб: добро ликовно (графичко) решење је
оно које уважава све хералдичке каноне, тј. које је хералдички
исправно, без обзира на то какав је ниво уметничког обликовања
приказаних фигура у њему. Наиме, сваки репрезентативни симбол који се назива грбом разликује се од осталих репрезентативних симбола – знака, беџа, печата – по томе што за основу
има облик штита који мора да одговара једном од пет утврђених
хералдичких облика. У том погледу, облик штита у грбу Гајдобре,
додуше, личи на један од традиционалних прописаних облика –
одсечени или немачки штит, али он није изведен у строго хералдичком духу, није правилно хералдички обликован, него више
подсећа на произвољно стилизовану разапету животињску (говеђу) кожу. Аутор грба није поштовао ни правило да се девиза
или текст који иде уз грб исписује на ленти, траци која се поставља испод грба, а веома ретко на самом грбу. Он је једноставно исписао девизу на самом „штиту“, додуше на латинском
језику – што је у складу са хералдичком традицијом, али она је
језички некоректна: стоји Comunitatis, уместо, исправно, Communitatis. Латински језик као језик државне администрације кори_______________
14
Anton Reimann, Ortssippenbuch Gajdobra – Neugajdobra, Frankfurt am Main, 1976.
Месне родословне књиге рађене су за свако село немачке дијаспоре. Оне прате историју појединих породица и кроз два-три столећа. Заснивају се локалним црквеним
књигама у којима су бележени сви подаци о рођењу, венчању и смрти, а коришћени
су и извори државне администрације. Коначни приказ понекад обухвата и више стотина породица а поједине књиге садрже и до хиљаду страница документарних података.
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шћен је у свакодневној преписци са извесним скраћењима. Приређивачи зборника докумената из тог времена, понекад на почетку дају преглед „неразјашњених скраћеница“, али се ово
изостављање једног слова не може третирати као скраћеница.
Напротив, у једном таквом зборнику грађе15 налази се докуменат у коме неки административни службеник (нотар) на једном
месту пише Communitatis а на другом Comunitatis, али су аутори
нашли за сходно да у другом случају додају у угластој загради
још једно m, које недостаје. Делује посве необично да аутор једног тако репрезентативног симбола какав је грб не обраћа
пажњу на текст девизе, него допушта себи да једну од свега две
речи не напише исправно. Али то нису сви недостаци који се
могу уочити. Ако обратимо пажњу и на то како је представљена
централна фигура (сељака) у грбу (иако, као што смо рекли,
уметничко обликовање слика са симболичким значењем у хералдици није у првом плану), видећемо недостатке у анатомији
– неприродна дужина леве руке и исто тако неприродан положај
десне шаке у односу на онај део руке који је покривен рукавом.
Други репрезентативни симбол Гајдобре – печат, није прецизно
датиран, али се готово са сигурношћу може тврдити да, као и
грб, потиче из 1765. године. Његов кратак опис, такође без података о томе да ли је сачуван у оригиналном облику или је описан само на основу његовог отиска на неком документу, налази
се у књизи Антонa Шеферa Историја општине Гајдобра. Пошто
је утврдио да је Гајдобра 1765. године постала самостална административна јединица, општина, Шефер говори о општинском
печату као симболу те нове заједнице: „Из овог времена потиче
и наш први општински печат, у чијем средишњем пољу је представљен лик сељака са одећом до колена, тророгим шеширом
на глави, три класа пшенице у десној и српом у левој руци. На
овом печату је натпис: Sigil. Comunitatis Gajdobrae [Печат општине Гајдобра].“16 Видимо да се натпис на печату разликује од
девизе на грбу – садржи латинске речи: sigil. (скраћеница од sigillum – печат), comunitatis и месни назив (Gajdobrae), али нема
_______________
Поменути зборник је: Грађа за привредну и друштвену историју Бачке у XVIII
веку С. Гавриловића и И. Јакшића, стр. 309–310.
16
Anton Schäffer, Geschichte der Gemeinde Gajdobra von ihren Anfängen bis zur Gegenvart, Novisad 1938, s 36.
15
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ознаку године, па можемо само да претпоставимо да је настао
када и грб – 1765. године. То би било све што смо могли сазнати
о првом печату Гајдобре да, сасвим случајно, није пронађен
његов отисак. Наиме, приликом рушења кафане у центру села,17
у њеном темељу пронађен је већи запушач од плуте на коме је,
с горње стране, у црвеном воску утиснут печат који одговара Шеферовом опису. Упркос томе што је восак делимично оштећен,
види се, пре свега, да је реч о печату за суви отисак,18 који има
елипсасту основу са дужом осом (пречником) од 27 милиметара,
а краћом од 23 милиметра. Оштећења ипак допуштају да се реконструише натпис: SIGI(LL.) (CO)MMUNITATIS GAJDO(BRAE)
(види сл. 2). Одмах се може приметити разлика у изради грба и
печата Гајдобре. Гравер који је израдио печат имао је више
смисла за пропорције централне фигуре, а видимо да у натпису
коректно исписује латинску реч COMMUNITATIS.

(Сл.2) Отисак печата Гајдобре, вероватно из 1765.

_______________
Прва крчма (Wirtshaus, што је корен нашег германизма „бирцуз“) у Гајдобри изграђена је у лето 1765. године. Она се налазила на углу Бачке улице (Batscher Gasse)
и Силбашке улице (Silbascher Gasse), а то су били први називи две од укупно четири
улица које су се пружале у правцу Бача, Силбаша, Паланке и Петроварадина, чинећи тако крстасту основу села.
18
Печати за суви отисак израђују се од метала а у растопљени печатни восак утискују
се руком или помоћу посебне пресе.
17
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Трећи симбол Гајдобре настао је средином XIX века. То је општински печат из 1854. године чији је оригинал сачуван у
Гајдобри. Направљен је од месинга, има елипсасту основу са
дужом осом (пречником) од 33, а краћом од 28 милиметара. И у
његовом средишту је, грубо изгравиран, лик сељака обученог
„до колена“, са шеширом модернијег облика на глави и већ понатим атрибутима у десној и левој руци, па је, бар што се тиче
ликовног мотива у његовом средишту, готово реплика печата из
1765. године. Пошто у време његовог настанка латински није
више био језик администрације, натпис је на немачком, матерњем језику становника Гајдобре: Gemeinde Vorstand zu Gajdobra
(Општинска управа Гајдобре). Он се простире ободом елипсе,
готово у пуном њеном обиму, а изнад фигуре стоји година израде
печата – 1854. (види сл. 3). То је, за разлику од првог, печат који
се отискује на хартији тако што, као код високе штампе, његови
испупчени делови преносе мастило на хартију. Пада у очи да је
у овом другом случају, обрада материјала много грубља, да су
контуре лика, његових атрибута и слова у натпису разливене, и
да, уопште, њихово упоређивање иде у прилог оном првом
печату из, вероватно, 1765. године.

(Сл. 3) Отисак печата Гајдобре из 1854.
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Исти мотив – људска фигура са класјем и српом, атрибутима
који указују на аграрни карактер заједнице – налази се у сваком
од три поменута симбола Гајдобре, па би свакако требало рећи
нешто о пореклу те ликовне представе, о томе шта она симболизује, а посебно о томе шта симболизују њени атрибути –
класје жита и српа.
Видели смо да фигура у централном пољу сваког од поменутих
симбола Гајдобре представља сељака који носи одећу немачких
насељеника у овим крајевима типичну за XVIII век. Осврћући се
на „обележја првих досељеника“, занимљив запис оставио је
Јохан Ајман, нотар из Сивца, који је у то место дошао крајем
XVIII века: „Што се тиче ношње, њена разноликост је била помало смешна. Мушкарци су, уопште, имали тророге шешире посувраћене на крајевима, дуге сукнене (чохане) као и платнене
(ланене) капуте, већином кратке кожне панталоне, разнобојне
чарапе и, потом, ципеле са копчама. Жене су, опет, имале различито обликоване капице, особите капутиће, кукуљаче (ризе)
– мараме од тканина различите врсте, које у дебелим свицима
и увојцима висе око слабина, осим тога прилично кратке, сужене
сукње, чарапе свих боја и ципеле са високо постављеним копчама. Прошле су многе године док се ова мода није изметнула.“19
А стотинак година након овог Ајмановог записа међу Дунавским
Швабама се изгубио сваки траг традиционалних народних
ношњи. Зато је најпознатији њихов сликар Штефан Јегер, припремајући се да наслика свој триптих великог формата „Досељавање Шваба“, био принуђен да се 1906. године упути на
студијско путовање у Штутгарт, Улм и Нирнберг. За неопходне
студије одеће досељеника Јегер очигледно није имао прилику
за то у новом завичају – ношње првих досељеника одавно су се
биле изгубиле. О томе с каквом је преданошћу и студиозношћу
приступио својим студијама ношње (Trachtenstudien) из XVIII
века у Немачкој, говори права „галерија ликова и костима“, посебно у централном делу триптиха Одмор. Тек Јегерова слика
је показала какво је било богатство народних ношњи првих на
_______________
Johann Eimann, Der deutsche Kolonist, Crvenka 1928, s 63. (поновљено издање истоимене књиге која је објављена 1822. године).
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сељеника. Уједначено одевање и брисање разлика између
појединих дијалеката могли су се јавити, како то у својој књизи
тврди Јохан Ајман, у првим деценијама XIX века. Тада су се осетиле последице планског мешања насељеника у појединим насељима ради њихове „брже асимилације“. Тако је било и са
Гајдобром. „Краљевски Уред за насељавање делио је приспеле
колонисте тако да се придошлице из једне области не насељавају у истом месту, него су они, ради брже асимилације у овој
земљи, били међусобно брижљиво измешани. Упркос овом мешању, у свакој заједници је један део насељеника односио превагу и тај је део онда, путем свога дијалекта, својих обичаја и
навика, давао заједници карактер оне области из које је та
већина потицала. (...) Гајдобра је по дијалекту, обичајима и навикама била најсличнија баварском Пфалцу, што допушта закључак да је већина наших насељеника дошла из Баварске,
односно из баварског Пфалца.“20 Али ношња сељака на грбу
Гајдобре није карактеристична за Баварску, него за Виртемберг,
а њен детаљан опис налазимо у монографији Карл-Ханса Гроса
о Штефану Јегеру: „Оно што нам понајвише код Виртембержанина пада у очи јесу: дугачки бели капут, панталоне до колена
и тророги шешир.“ То се најбоље види на једном детаљу са прве
слике триптиха „Досељавање Шваба“ (види сл. 4): „Раскопчани
ланени капут без поставе открива црвени прслук закопчан жутим
металним дугмадима. Мрке панталоне до колена стегнуте су око
листова, преко којих су вунене чарапе са жутим подвезицама.
Пада у очи још и плава вратна марама која покрива врат страга,
изнад крагне капута, док је спреда везана у чвор. И, по правилу,
мушкарци носе ципеле са великим месинганим шналама.“21
Видимо да је, упркос томе што је, по Шеферовом мишљењу,
већина досељеника била из Баварске, фигура сељака у централном пољу грба Гајдобре обучена у виртембершку ношњу. Аутор
грба се није освртао на то, као уосталом ни на друге детаље.
_______________
Anton Schäffer, Geschichte der Gemeinde Gajdobra, s. 7.
Karl-Hans Gross, Stefan Jäger Maler seiner heimatlichen Gefilde, SersheimMannheim 1991, s 82.
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(Сл. 4) Виртембержанин, у средини.
Симболизам биља уопште и аграрних култура посебно обилато
је коришћен у графичком обликовању ликовних знамења како у
хералдици тако и у сфрагистици. У ликовној обради жита као
симбола може бити речи о житу било које врсте, али су то
најчешће раж (secale cereale) и пшеница (triticum vulgare). Као
културна биљка, жито је, бар у ликовној уметности која је настала на простору Месопотамије, а потом у античкој, грчкој и
римској уметности, најчешћи атрибут који иде уз неко аграрно
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божанство. Али уз Цереру, рецимо, поред жита, иду и други атрибути, мак и јабука, док је на једном ликовном приказу Персефона представљена са класјем у руци, а испред ње је мак (види
сл. 5).

(Сл. 5) Персефона и Хад на трону, мермерна вотивна плочица (питос)
из Локрија у Великој Грчкој (јужна Италија).

Најстарије ликовне представе фигуре човека или антропоморфног божанства која у руци држи класове жита припадају архаичним ратарским цивилизацијама Месопотамије (види сл. 6), у
којима клас жита, те хране без премца међу тековинама цивилизације, симболизује плод хијерогамије небо – земља. Та космогонијски утемељена симболика класа настала је на оном
ступњу развоја религијске свести који представља корак даље
од примитивног обожавања природних сила, животиња и би-
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љака ка персонификацији заштитника/заштитница појединих
људских делатности или богова/богиња плодности, без којих,
како се веровало, није била могућа појава било које од културних биљака, а посебно жита (пшенице). На то нас, у својим Пословима и данима, упућује и Хезиод:
Зеуса моли земаљског, Деметру божицу часну,
Да би земљи свето, божанско уродила жито
Тако ће касније класје и земљи се пригнути зрело,
Ако господар Олимпа добар свршетак даде
(Стихови 465–6 и 473–4)22

(Сл. 6)

Божанства земље (сумерски Енкиду, вавилонски Тамуз, египатски Озирис, велике семитске мајке-богиње Астарте, Иштар и
Анат, грчке Деметра и Персефона, римска Опа...) блиска су симболизму земље-мајке са њеним одликама (родност-плодност),
_______________
22

Heziod, Poslovi i dani, preveo Albert Bazala, Zagreb 1970.
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дакле симболизму земље која рађа, а не земље као космогонијског елемента – симболизму Деметре према симболизму Геје
у грчкој митологији. Та божанства обележавају почетак цивилизације. Цивилизација је дар богова:
„Прва је Церера земљу разгрнула кукастим плугом,
Прва плодове земљи и храну слатку је дала,
Прва је законе дала; од Церере сви су нам дари.“
(Овидије, Метаморфозе, V, 341–343.)23
Њихове бројне представе са класом као основним атрибутом наводе на закључак да је у духовном кругу старих ратарских цивилизација клас жита симболизовао сам чин њиховог стварања а
потом и њиховог благостања. Иако су многе митске представе о
житу пале у заборав, или је избледело њихово изворно (космогонијско) симболичко или алегоријско значење, овај његов изворни симболизам далеко је превазишао простор његовог
родног места – архаичне аграрне заједнице – и стекао најшире
размере и у синхронијској и у дијахронијској равни.
Жито се поуздано нашло у рукама човека, као жртва захвалница, у виду његове елементарне честице – зрна – свакако пре
шест хиљада година, о чему сведоче стихови са Пете плоче сумерско-вавилонског епа о Гилгамешу, чији су поједини делови
настали у то давно време:
Гилгамеш се успне
и стане на хумку избачене земље
баци зрневље у јаму и рече:
Брдо, донеси сан.
Дај снове Енкиду, узвишени Шамашу!24
Што се пак класа тиче, нема неког сличног извора на основу кога
је могуће утврдити када се он у својој обредној или некој другој
_______________
23
Publija Ovidija Nasona, Metamorfoze, preveo T. Maretić, Grafički atelje Dereta, Beograd
1991 (Fototipsko izdanje iz 1907).
24

Gilgameš, preveo Stanislav Preprek, Veselin Masleša, Sarajevo 1991.
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симболичкој функцији нашао у људској руци. Нејасно је, на пример, да ли фигура са класовима у руци која припада уметности
Месопотамије са почетка трећег миленијума старе ере (види сл.
6), представља божанство плодности са његовим основним атрибутом, или човека који приноси жртву. Али ми знамо име првог,
додуше митског, смртног носиоца класа. То је Триптолем, син
елеусинског краља, који је тај божански атрибут плодности и
благостања примио у руке од Деметре (види сл. 7) и, као њен
емисар, кренуо да усрећи свет њеним даровима.
Жито је ушло и у круг хришћанских симбола, најпре у виду његовог деривата, бесквасног хлеба, кроз чин еухаристије, тај
најсвечанији хришћански култ који је установио сам Христ, током
ког се хлеб и вино претварају у тело и крв његову:
И кад јеђаху, узе Исус хљеб и благословивши
преломи га, и даваше ученицима, и рече:
узмите, једите, ово је тијело моје.
(Јеванђеље по Матеју, 26: 26)
Као еухаристијски симбол, жито предочава и смисао Христове
жртве:
Заиста, заиста вам кажем: ако зрно пшенично
паднувши на земљу не умре, онда једно
остане; ако ли умре много рода роди.
(Јеванђеље по Јовану, 12: 24)
Најзад, из богате симболике жита у хришћанству може се издвојити и клас као симбол девичанског материнства, који се
може видети на једној немачкој графици из XV века, која представља ликовни израз патристичке алегорије о безгрешном зачећу – Богородица је „поље Господње које без семена роди
житом“.
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(Сл. 7) Деметра приноси жртвенику класје жита.

На темељу тог изворног симболизма класа, настала је и једна
наша народна лирска традицијска песма која носи наслов по
свом уводном стиху: „Три птичице гору прелетиле“, а која је,
мада посредно, ипак у ближој вези са нашом темом, мотивом
класја у грбу Гајдобре. Она затвара круг изворног симболизма
класа, бар када је реч о Бачкој, заправо о оном њеном најплодоноснијем делу у коме обилно рађа жито, а у чијем се средишту
налази Гајдобра. Мада је први пут једна њена варијанта забележена 1807. године,25 песма је могла настати управо када и први
ликовно обликовани сиболи Гајдобре – грб и печат. Наравно, те
две творевине не стоје у директном узајамном односу, али им је
сврха иста: симболизују један географски простор користећи
жито као једно од његових основних обележја. И не само то, него
_______________
„Лирска усмена традицијска песма која почиње стихом Три птичице гору прелетише први пут је записана нешто пре Вука, давне 1807. године, негде у крајевима
северно од Саве и Дунава... Касније се њена рукописна и штампана варирања (као
и мелички записи) распростиру по готово целом терену српскохрватског језичког подручја, све до под сам крај XIX столећа“, Зоја Карановић: „Усмена лирска песма Три
птичице гору прелетише“, Расковник, зима, 1984, 77.

25
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им је и извор исти, мада сеже у далеку, но заједничку прошлост.
Теоретичари имагинације који су истраживали законитости на
основу којих фунционише симболички свет имагинације, указали
су управо на митску основу тог света. А пример за то како се
биљке уздижу до обележја, симбола појединих крајева, и постају
хералдичка знамења (блазон) налазимо још у старом Египту.
У Вуковом запису (I – 680) поменута песма овако гласи:
Три птичице гору прелетиле,
Свака носи у кљуну зламење:
Једна носи влатак од пшенице,
Друга носи винову лозицу,
Трећа носи здравље и весеље;
Која носи влатак од пшенице,
Она пада на ту равну Бачку,
Те је Бачка житом изобилна;
Која носи винову лозицу,
Она пада на Фрушку горицу,
Те је Фрушка вином изобилна;
Која л’ носи здравље и весеље,
Она пада нама на трпезу,
Да будемо здрави и весели!
Ништа у овој песми, бар не у варијанти коју је забалежио Вук, не
указује директно на њен христијанизовани сакрални карактер. У
песму нас уводи само један стих: Три птичице гору прелетиле,
у којем се не локализује простор из којег оне долазе, не помиње
време њиховог доласка – смене годишњих доба, обнављања
природе, рођења младог бога –, као ни то чији су оне емисари.
Управо то усмерава нашу пажњу у правцу њене временски
најудаљеније митске основе, на богове плодности старих аграрних цивилизација. Имајући у виду ту далеку архаичну основу ове
песме, клас у кљуну птице може се схватити као симболички дар
божанства (плодности) који се транспонује у биљку (ратарску
културу) која пружа стварно животно благостање једном крају
(„Те је Бачка житом изобилна“), а птица је или хипостаза самог
митског божанства плодности (рецимо, Деметре) или емисара
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тог божанства (рецимо, Триптолема). Зато што је античка, грчка
и римска митологија, која је најпотпунији и најсавршенији облик
добила у делима Хомера и Хесиода, била најснажнији културни
подстицај из ког је изникла сјајна грађевина античке уметности,
преко које је прешла у наслеђе читаве европске цивилизације.
Имагинација аутора грба Гајдобре могла је, дакле, бити подстакнута архетипским античким светом митолошких симбола и представа, али када је реч о његовој непосредној мотивацији морају
се имати у виду две битне околности које одређују његову савременост. Непосредни мотив аутора грба Гајдобре да на њему
представи класове пшенице има двоструко утемељење: географско – плодност јужне бачке лесне терасе, и историјско –
Седмогодишњи рат (1756–1763), који је проузроковао конјунктуру жита и позитивно утицао на пољопривреду Бачке.
Најчешћи вид графичког представљања жита у симболичкој
функцији је класје. Ређе, то је само један клас – у песми „Три
птичице гору прелетиле“, једна од њих носи у кљуну „влатак од
пшенице“. Много чешће су то три класа (Деметра, Персефона...),
али je и сноп жита честа шаржа, тј. слика са симболичким значењем, у хералдици, зато што он означава: наду у добар род жита,
гостољубивост и напредак. Један од најстаријих познатих примера коришћења снопа као симбола потиче из XIII века. „Ранулф
де Блондевил, ерл од Честера (умро 1232) имао је на свом
печату три снопа или свежња пшенице... у време Хенрија III знамење на штиту (блазон) ерла од Честера била су три снопа
[види сл. 8]. Тај штит припада Честерима све до данас. А један
или више снопова могли су се видети на већини огртача који су
припадали племству и господском сталежу грофовије великодостојника Честера.“26
Жито у његовој симболичкој функцији искључиво се представља
у виду класа или снопа, а не зрна или неког његовог деривата
(нпр. хлеба) зато што клас и сноп нуде најбоље могућности за
графичку стилизацију. Рецимо, Деметра се у елеусинској мистичкој драми поштује посредством зрна жита, које се посматра у тишини, али се зато та богиња увек представља са класом у руци.
_______________
26
Charles Boutell and A.C. Fox-Davies, The Handbook to English Heraldry (Illustrated
11th Edition 1914), The Echo Library Teddington, p 195.
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А тешко би било и замислити да се један дериват жита у виду
бесквасног хлеба, који се уводи у круг хришћанских симбола кроз
чин еухаристије, нађе међу познатим симболима у хришћанској
иконографији.

(Сл. 8) Штит Ерла од Честера.

И други атрибут људске фигуре у грбу и на печату Гајдобре, срп
у њеној левој руци, такође вуче своје корене из грчке и римске
митологије. И његов симболизам покрива дуг временски распон,
све до, на пример, грба Совјетског Савеза, где срп укрштен са
чекићем симболизује нераскидиву везу радништва и сељаштва
у борби за остварење њихових права.27 Из XX века је и један беџ
на коме су укрштена два српа (види сл. 9).

(Сл. 9) Беџ једног еснафа фармера, XX век.

_______________
Укрштање хералдичких симбола је поступак који има дугу традицију. Може се видети на једној Кефреновој статуи од диорита из доба његовог краљевства 2520–
2494. године пре. н. е., на којој је са стране, на трону владара, уклесан амблем са
укрштеним биљкама – папирусом, који симболизује северни Египат, и лотосом, који
симболизује јужни Египат, док њихово укрштање симболизује уједињење царства.

27
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У грчкој митологији, срп је незаобилазан Кронов атрибут, будући
да је тај други митски господар света доспео на трон тако што
је, по наговору своје мајке Геје, српом одсекао гениталије свом
оцу Урану (види слику 10). По угледу на Крона, и ликовне представе Сатурна, староиталског бога-заштитника свих пољопривредних радова, садрже срп као његово обележје.

(Сл. 10) Ђорђо Вазари, Кастрирање Урана, фреска, палата Векио Фиренца.

Распростирању српа као симбола у дијахронијској равни допринела је, осим митолошке, и још једна традиција – он је, као што
је познато, пожељан реквизит у многим апотропејским обредним
(магијским) радњама, свакако због његовог претећег изгледа.
Може се прихватити да је тако створени архетип био несвесни
подстицај ауторима симбола Гајдобре, али, срп је међу симболе
Гајдобре доспео пре свега као тада основно оруђе за обављање
једног од најважнијих ратарских послова – жетве.

Марио Буцуљевић, Бачка Паланка
ЈУБИЛЕЈ КАО КОЛЕКТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА:
ПРОСЛАВА ПЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ТАКОВСКОГ УСТАНКА
У ТОПЧИДЕРУ 1865. ГОДИНЕ

Јубилеј и двоструко време нације
Формирање званичне репрезентативне културе започето је
крајем осамнаестог и почетком деветнаестог века. Увођење
државних празника постало је један од важних елемената њеног
уобличавања. Истиче се потреба за памћењем прошлости, како
би национална историја добила на важности, која је све значајнија у свакодневици и категорише се кроз појмове нације,
државе, односно националне државе. Јавно сећање на прошлост имало је двојак значај – као што се прошлост посматрала
кроз садашњост, тако се и модел садашњости уобличавао кроз
прошлост. Та узајамна веза почива на идеологији сталног прогреса, како истиче Рајнхарт Козелек. Прогрес се огледа у веровању да ће будућност бити боља од прошлости, а да је
садашњост само део етапе ка просперитету. Посматрање нације
кроз прошлост намеће мишљење о њеном ентитету који се посматра изван временских контура. Овакво смештање нације у
двојни временски период доста је контрадикторно јер се константно наслања на прошлост а истовремено је и негира сталном тенденцијом да се модернизује у сваком погледу.
Државни празници били су једна од најважнијих одлика новонастале државе и њене независности. Међу празницима, Дан
државности заузима посебно место. Он обележава датум када
се држава изборила за слободу и независност. Овај датум има
интимну вредност како за сваког појединца тако и за колективно
памћење. Убрзо се и колективна репрезентација оваквих манифестација почела одвијати на јавним трговима и значајним историјским местима.
Кнежевина Србија је следила практиковање оваквих церемонија још од почетка 1830. године, али због полувазалног односа

174

није могла да прогласи званичне државне празнике а поготово
не Дан државности. Уместо тога конституишу се такозвани општенародни празници, са којим се у основи прославља идеја
народне суверености са народним владарем на челу. Званични
општенародни празници уводе се 1836. године, посебним актом
кнеза Милоша Обреновића бр. 3622 од 7. септембра у којем су
за државне празнике проглашени следећи датуми: Цвети, Свети
Андрија Првозвани и Теодорова субота. Цвети су се комеморисале као дан „у коме је Његова Светлост дело ослобођења отечаства започело“, на сабору у Такову 1815. године. Светим
Андријом је обележавано проглашење Другог хатишерифа и
„Берата о наслеђивости Књажевског достојанства“, а Теодоровом суботом кнежев рођендан. Сва три празника имала су
хришћанску основу, што је било уобичајено и у другим хришћанским срединама.
Када су се у Кнежевини Србији почели славити државни празници, они су првобитно имали наглашен богослужбени карактер
са призвуцима патриотских беседа у току церемоније. Током
времена, црквени карактер се не укида, али му је додат и световни обред у којем су се под отвореним небом на тргу славиле
Цвети, за чије су организовање биле задужене градске и општинске власти. Цвети се нису славиле по силаску Обреновића
са власти, али по њиховом повратку одмах су уведене у званични празнички календар и бивају веома популарне у народу
под називом Српске Цвети. Јачањем ових државних празника,
дошло је до слабљења утицаја државних празника Османског
царства на овим просторима, пре свега султановог ређендана,
о чему се и говори у последњем члану такозваног Султановог
хатишерифа из 1838. године, који је имао снагу и значај званичног устава све до доношења новог Намесничког устава 1868.
године. Овакво слабљење утицаја и занемаривање поштовања
према званичним празницима Османског царства осећало се и
раније, што се може видети и у писмима која су упућена београдским митрополитима у којима се поглавари српске цркве
опомињу на поштовање и обавезу на обележавање празника
везаних за султаново име.
Колико су прослава и значај ових празника били од утицаја за
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време владавине Михаила Обреновића сведочи прослављање
јубиларне педесетогодишњице сабора у Такову, 1865. године.
Постојала је такође замисао да се 1863. године обележи хиљадугодишњица деловања светих Ћирила и Методија, међутим
ова идеја није прихваћена и није добила општенародни карактер. Ова пракса се у последњој четвртини деветнаестог века у

Паја Јовановић, Таковски устанак.

Европи почиње практиковати све чешће. Позивањем на велике
историјске догађаје потврђује се легитимитет самосталне
државе и њене независности. Колективни меморијал се користи
у служби планирања перспективне будућности. Битан фактор у
томе је и етички емотивизам који крајем деветнаестог века добија на значају. Патриотизам се све више доводи у функцију популарисања династичко-државне спреге. Кнез Милош је тај који
је обновио златно доба средњовековне Србије а његов син Михаило је водио државу ка бољој будућности. По устаљеном обрасцу двојне стратегије времена, кнез Михаило је одлучио да
свечано прослави педесетогодишњицу Таковског устанка. Понекад је нужно да се владавина везује за прошлост, али је исто
тако добро да је започне ad nuovo. Тако се кнез Михаило уједно
тумачи и као нови кнез Милош и као опомена на стални напре-
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дак, позивајући се на славног претка, у овом случају на свога
оца. Као још један вид наслањања на славну прошлост, јавља
се и објављивање званичних фотографија, као што је фотографија кнеза Милоша и Михаила, која је сачувана у такозваном
фото-албуму династије Обреновић. У горњем делу представе су
репрезентативна попрсја Михаила и Милоша, а испод њих је грб
Кнежевине са укрштеним гранама ловора и храста и натпис:

Кнез Михаило Обреновић.

„Михаило Обреновић садашњи кнез Србије 1865. године и отац
му Милош у време устанка против Турака 1815. године“. Самом
представом са кнезом Михаилом на левој и кнезом Милошем на
десној страни указује се на то да је у двојном времену нације акценат стављен на златно доба. У прилог томе иде и чињеница
да се у натпису на дну фотографије прво помиње кнез Михаило,
а тек онда Милош. Реминисценција прошлости одиграва се посредством садашњости а легитимитет садашњости потврђује се
прошлошћу. Уз литографију је ишао и Проглас који је литерарно
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објашњавао визуелну слику. Патриотизам је тада схватан као
показивање љубави према земљи, али и као признавање и поштовање династије Обреновић.
Прослава овог јубилеја требало је да се одигра према одређеним правилима. У плану је било да се окупе државна тела на
истом месту где се тај историјски догађај десио и истог дана када
се десио, а тај дан је 1865. године падао у недељу 28. марта. С
обзиром на то да су Цвети покретни хришћански празник, а те
1865. године падале су календарски рано, свечаност је одржана
два месеца касније – 23. маја, на Духове. Разлог за то био је једноставан, због погоднијих метеролошких услова. Духови су били
адекватни зато што су значајан хришћански празник, један од
дванаест Великих празника. Манифестација је, према замисли,
требала да се одржи у Такову али је било немогуће окупљање
већег броја људи у тако малом и забаченом месту, па је церемонија одржана у тадашњој престоници, Београду. Овим је Београд промовисан као престоница не само унутар својих граница,
већ и на спољнополитичком плану. Пошто Кнежевина Србија
тада није била суверена држава, а њена престоница још је била
под Турцима, свечаност је била одржана на Топчидеру, што
даље од очију Турака. Тако је било могуће прославити јубилеј у
већем духу суверености него што је тада она стварно постојала.
Тежња за суверенитетом уочава се и у покушају да се поводом
јубилеја и доделе ордени Таковског крста, на шта нису имали
право ни кнез Михаило, ни Кнежевина Србија.
Програм и реализација прославе
Јубилеј је обележен на иницијативу владе и кнеза Михаила, на
шта је утицала и његова супруга књегиња Јулија.1 Неоспорно је
да је повод за организовање јубилеја било уздизање угледа и
ширење утицаја на унутрашњем и спољнополитичком плану,
али не треба занемарити ни емоционално мотивисање јавности
за ослободилачки рат о коме се све више говорило. После бом——————————
Јулија Хуњади де Кетељ (Беч, 26. август 1831 – Беч, 19. фебруар 1919) била је
књегиња Србије, супруга кнеза Михаила Обреновића.
1
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бардовања Београда 1862. године, које је уследило након сукоба
код Чукур-чесме, ситуација је била напета а идеја о прослави
јубилеја била је и више него добро прихваћена, поготово међу
елитом. Обележавањем јубилеја правила се јасна паралела између будућег ослободилачког рата и устанка који је подигао Михаилов отац у Такову 1815. године. Вест о прослављању јубилеја
изазвала је негодовање код Турака а ни Порта није то прихватила са одушевљењем. Међутим, после објављивања у званичној Српској штампи, овај гест је окарактерисан као чин
патриотског самоуважавања. У престоничком Видов дану се тим
поводом истиче да „племенитост људске природе води српски
народ кад сваке године слави Цвети као дан у који је започео
нов живот његов; она хоће да народ српски и педесету годину
тога новога живота свога, која се навршава ове године, прослави
особитом светковином, и мислимо да је влада српска говорила
из срца свога народа када је ту светковину огласила“.2 Због важности догађаја који није био као уобичајена прослава Српских
Цвети, оформљен је Организациони одбор на челу са Михаилом
Обреновићем, што је била већ устаљена пракса приликом организовања важнијих државних манифестација. Јубилеј је био замишљен тако да се народ окупи „под Таковском заставом“, па је
планирано да се позову званичници из свих делова Кнежевине.
Међу највећим препрекама за организовање јубилеја били су
финансијски трошкови, због којих су распоред и планови од почетка више пута мењани, пре свега зарад смањења трошкова.
Поред финансијских потешкоћа препрека организовању прославе јубилеја било је и даље негодовање Порте. Као највећи
разлог за противљење била је намера да се установи орден који
ће пре свега бити намењен преживелим устаницима. Председник владе и министар иностраних дела Илија Гарашанин на све
то рекао је да се не могу игнорисати осећања народа и да ће
прослава јубилеја бити одржана „на један врло миран и тих
начин без сваке увредителне демонстрације ма за кога“. Званични програм организовања јубилеја штампан је као летак који
је дељен и објављиван у јавним гласилима. Програм је био по——————————
2

Видов дан, год. V, бр. 46, 24. април 1865. године.
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знат већ 15. маја када је и објављен у Српским новинама. Првобитно је требало да се део програма одигра у новој цркви на Топчидеру, али она због недостатка материјала и времена није била
довршена па је церемонија премештена у придворску Топчидерску цркву Св. Петра и Павла. На том месту подигнут је олтар на
којем је требало да се одслужи благодарење. Намештена је и
оближња позоришна сцена на којој је требала да се изведе
драма Матије Бана „Српске Цвети“, коју је наручио кнез Михаило. Од представе се одустало како из техничких разлога, тако
и због великог противљења Порте. Већ дан пред јубилеј осећала
се празнична атмосфера. Народ је био весео, играло се и певало. Сутрадан, рано изјутра, оглашен је почетак свечаности испаљивањем топовских плотуна са еспланаде Велике касарне.
Затим се војска праћена свечаном војном музиком упутила ка
Топчидеру. Стигавши тамо поставила се лево од цркве Светог
Петра и Павла, а наспрам ње, са десне стране цркве, постављена је топовска батерија. Убрзо је стигао и београдски метрополит Михаило Јовановић а са њим и два епископа, ужички и
шабачки, у пратњи бројног свештенства. Тачно у шест сати и
тридесет минута почело је богослужење. Сат времена касније
пристигли су кнез Михаило и књегиња Јулија са свечаном пратњом. Одмах за њима почели су да пристижу рођаци династије,
саветници, министри и представници престоничке елите. Кнез
Михаило се појавио у „богатом старинском властелинском оделу,
са скупоценим копчама, опасан сабљом и окићен драгим камењем“, док је књегиња била одевена у скупоцену народну ношњу.
Кнежевски пар био је одевен карактеристично за представљање
владарске династије тог времена.
Такво одевање имало је симболични карактер, где се кнез Михаило, одевен у властелинско одело са сабљом и драгим камењем, представљао као типичан владалац патријархалног
васпитања, одважан, онај који је задужен за мир и безбедност
своје породице, док је књегиња, одевена у традиционалну народну ношњу, требало да симболише конзервативну, заштитнички настројену мајку, домаћицу и одану супругу. Долазак кнеза
и књегиње био је дочекан великим аплаузом и одушевљењем
присутног народа, који се био окупио у великом броју.
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Након богослужења поворка је кренула ка олтару где је одржано
благодарење. Пре почетка благодарења митрополит се, у име
цркве, обратио кнезу кратком поздравном беседом, у којој је истакао да су српска црква и српска држава увек делиле исту судбину и да је борба за слободу била уједно и борба за веру. У

Прослава 50. годишњице Другог срп. устанка (фото: Анастас С.Стојавић).

патриотској беседи, митрополит је историју српског народа сагледао кроз стереотипну трилогију – златно доба, његова пропаст, обнова –, само што је сад акценат био на Таковском
устанку, који је он окарактерисао као почетак обнове златног
доба српске историје. Уследио је свечани део јубилеја, додела
Таковског крста и спомен-медаље, одличја која су, како се наводило у тадашњој штампи, била одливена од првог топа кнеза
Милоша. Том приликом, кнез Михаило је одржао патриотску беседу, у којој се захвалио преминулим и живим устаницима из
1815. године. Након тога, министар унутрашњих послова Никола
Христић прочитао је списак имена живих устаника којима је додељен Таковски крст. На списку се налазило двеста осамдесет
шест имена, али је прослави присуствовало свега двадесет
седам устаника којима је кнез уручио ордење у име своје личне
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захвалности и захвалности целог српског народа. Прво одличје
уручио је Матији Симићу, званом „Црвени“, министру правде
1860. године и члану државног савета. Међутим, Симић је Таковски крст узвратио кнезу, наводећи да је он син великог кнеза
Милоша и да је самим тим он најзаслужнији да га први понесе.
После уручивања ордења осталим учесницима и читања имена
преминулих четрдесет седам ратника, званични део свечаности
је завршен дефилеом војске. Уследио је свечани ручак под хладњаком изграђеним још за време владавине кнеза Милоша, а за
народ су биле постављене импровизоване крчме. После ручка
почело је весеље. Остало је упамћено велико коло, које су повели кнез и књегиња, а потом се укључио и сав присутни народ.
Ватромет који је био планиран за предвече одложен је за сутрашњи дан због олује и јаке кише, када је и одржан на варошком
тркалишту. На прославу је, према извештајима аустријских пограничних власти, дошло око шесто-седамсто Војвођана из
Новог Сада, Сомбора, Суботице, Панчева, Карловаца, Земуна.
Прослава је, како је и било планирано, завршена сутрадан уз
свечани опроштај.
Јубиларна прослава као колективна репрезентација
Схватање и поимање владара у модерним државама доста је
промењено. Владар се више не бира по божанској већ по народној вољи. Самим тим потреба владара да удовољи народу и
придобије његове симпатије је све већа. Владар је због своје будућности и безбедности морао да обезбеди лојалност народа.
Један од начина било је и организовање јавних политичких манифестација, које нису биле једностране као пре, када се између
тела народа и тела државе одржавала дистанца. У духу тих модерних схватања прослављен је и јубилеј педесетогодишњице
Таковског устанка, у којем се сада народно тело и власт у колективном представљању спајају у једно државно-народно тело.
Овакво схватање истицано је и тиме да етичка вредност не припада само домену разума него и емоција.
Програмом прославе јубилеја постепено се долазило до комплетног интегрисања кроз више симболичних одвојених чинова. На
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почетку прославе, одслужено је богослужење у придворској цркви
Светог Петра и Павла. Тим чином требало је да се симболично
укаже на миропомазаност кнеза Михаила. Пошто је ова црква у
престоничкој сакралној топографији тумачена и као „српски
Емаус“, ово је било идеално место за потврђивање владарске
небеске богоизабраности.3 Церемонијал је одржан по устаљеној
форми свечаности – Михаило је био окружен представницима династије, државе и цркве. Новост у односу на традиционалну
форму се одликовала тиме што је завршни церемонијал премештен из затвореног у отворени простор прославе.
У наредној ритуалној етапи манифестације – додела одличја –
кнез Михаило има водећу улогу и ступа у директан контакт са народом, уручујући ордење преживелим устаницима и одајући
почаст у лично име и у име целог народа српског. Одликовањем
заслужних појединаца династија је хтела да стекне жељену лојалност народа и задобије његово поверење. На важност личне везе
владара и народа указује и пример Матије Симића и његове предаје примљеног Таковског крста кнезу Михаилу. Прихватајући понуђено одличје, кнез је тим чином прихватио и моралне обавезе
и узвратио је дипломатским тактом: „Ја примам радо из ваше руке
овај знак отличја, Господине Саветниче, но не зато што би помислио да ми он пристоји као награда за моје заслуге, које су још премалене, него га зато са препуним срцем радости на моје прси
стављам, што ми то доказује, да они, који су га заслужили, у том
уверењу живе да ћу се ја са услугама, које ми предстоје Србији
чинити, овога крста достојним показати.“4
Тим чином присутни народ, који је оличен у његовим истакнутим
појединцима, постаје активни учесник свечане манифестације,
нема више улогу пуког декора или немог посматрача, како је до
тада било правило. То је управо та интимна веза коју владар
идинастија желе да постигну: да се створи заједништво и привидна једнакост и равноправност, сматрајући да ће преко ње
придобити лојалност и поштовање.
——————————

О храму и његовом месту у симболичном простору Топчидерског дворског комплекса:
К. Митровић, Топчидер: двор кнеза Милоша Обреновића, Пос. 32–33. О улози владарског пара у обележавању славе придворне топчидерске цркве, у време непосредно
по ступању кнеза Михаила на власт: Србске новине, год. XXVII, бр. 77, 30. јун.
4
Србске новине, год. XXXI, бр. 57, 27. мај 1865.
3
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Перформативни простор прославе
Место на којем ће се одиграти прослава, само по себи било је
веома важно. Тај простор требало је да симболизује идеалну
земљу којом владар треба да влада, и то са свим њеним најбитнијим компонентама. Топос Топчидера био је изабран за прослављање јубилеја зато што је већ имао велику важност за
династију Обреновић. Ту се налазио конак кнеза Милоша и придворска црква Светог Петра и Павла која је подигнута по његовом повратку на власт. Самим тим овај простор био је већ
претворен у уређени јавни парк, па је његово прилагођавање
функцији манифестације било знатно олакшано. За сценско уређивање перформативног простора био је задужен сликар Стеван Тодоровић, који је већ имао прилику да се у томе опроба
приликом свечаног повратка кнеза Милоша и Михаила у Београд
1859. године. У сликарским пословима помагали су му и Доменико и Натали Д’Андреа, чланови италијанске декоратерске породице која је тих година боравила у Београду, као и Радован,
син распопа Милије Марковића. О овом догађају посведочио је
и Стеван Тодоровић у својој Аутобиографији, у којој наводи да
је, поред скица за тријумфалну капију, извео и неколико композиција везаних за догађаје из 1815. године.
Пут којим се долазило до места прославе био је богато украшен
и традиционално је називан Via Regia или Via Triumphatis. На
крају пута, при самом уласку у симболизовани простор, налазила се тријумфална капија а пролазак кроз њу значио је симболични улазак у историзовани простор славе.
Подизање оваквих тријумфалних капија има корене још у Константиновом и Јустинијановом времену. На њима су представљани симболи рата и мира и свеобухватност владара. Таква
једна капија подигнута је у Пожаревцу по повратку кнеза Милоша из Цариграда 1835. године и на њој су се налазиле представе Марса са симболима рата и Минерве са симболима мира.
Павиљон ротондног облика постављен је наспрам крста на постаменту, на којем је одржана додела ордења и кнежев патриотски говор. На врху куполе налазио се јарбол са заставом а мало
испод њега грб кнежевине Србије. Сам тај балдахин имао је ду-
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боко и сложено значење које се откривало кроз симболично библијско тумачење. У близини павиљона била је за ту прилику подигнута још једна ротондална грађевина. Био је то балдахин у
којем се, на издигнутом правоугаоном постаменту, налазило
попрсје кнеза Милоша Обреновића. Попрсје је настало убрзо
после смрти кнеза Милоша, а извео га је грчки вајар Јоанис
Косос, о чему сведочи и јавно гласило Видов дан од 28. априла
1862. године. Величање покојног владара и његово постхумно
глорификовање била је устаљена пракса, а била је у служби величања његовог наследника. Наго кнежево попрсје на уздигнутом постаменту без иједног атрибута требало је да кнеза
измести из временских оквира и да му да једну ванвременску и
универзалну славу.

Топчидер, гравира из 1856.

Јубилеји и годишњице као колективне репрезентације све ће
више у будућим временима бити у функцији дневне политике и
суверена, за које и због којих су и организовани. Патриотска, верска и општенародна осећања, као и њихови интереси, временом
ће губити своју изворну суштину и биће злоупотребљавани
зарад краткорочних циљева политичке елите.

Академик др Рајко Драгов Томановић, Нови Сад
ТОМАНОВИЋИ ИЗ ДОМАШЕВА У ХЕРЦЕГОВИНИ

Има их који се рађају велики... /
и оних који освајају висине...
(Шекспир)
Увод
Велика је дилема на почетку друге декаде XXI века да ли ишта
треба писати. Техника је толико напредовала да се преко Интернета комуницира и информише. Времена за читање је све мање,
а пише се све више. Поставља се питање: зашто писати ако је
претпоставка да то што је написано неће бити прочитано?
Ипак се на Интернету налази само оно што је неко унео, али ово
о чему ми желимо да оставимо писаног трага тамо се не налази.
А може то интересовати будуће генерације као што садашње интересује како су живели наши преци.
Полазећи од тога да су родослови ријеке без извора и ушћа,
ријеке које непрестано теку, сматрамо да треба обележити и
оставити трага о оном делу тока до ког можемо досећи у прошлости ради садашњих и будућих генерација. Разлог више је то
што је интензитет комуникација све мањи. То нас води у мoгућност да се отуђимо до те мере да смо једни другима странци. У
животу је много примера блиских нетолерантних контаката сродника. И то је један од разлога да се прикаже на научним основама засновано родбинско и крвно сродство. Због тога ћемо, за
разлику од многих родослова који су пратили само мушку линију,
овде приказати равноправно и женску линију.
Трудићемо се да изнесемо фактографију, имајући у виду да родослови нису завршене књиге док год има живих и оних који у
њима прате своју историју, потврђују својеврсни идентитет братства и свој лични идентитет.
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У вези са идентитетом поставља се низ питања: Шта је човек
без идентитета? Шта је наш идентитет? Ко смо? Од кога смо?
Одакле смо? Ко су нам ближи рођаци а ко даљи? Са којим породицама смо у ближем крвном сродству? итд.
Одговоре на ова питања, бар када је реч о Томановићима из Домашева, потражите у следећим редовима, а оно што не нађете
у њима, потражите према путоказима на које вам указујемо.
Поред података о члановима братства Томановића из Домашева и породица од којих су настали и са којима су се ородили,
биће дат приказ и основне карактеристике места у коме живе
или су живели, као и подаци из литературе до којих смо могли
доћи одакле су се у Домашево доселили и где су се раселили.
Такође ће бити указано на најосновније историјске услове у
којима се одвијао живот братства од настанка презимена Томановић и родоначелника до данашњих дана.
Ради што аутентичнијег приказивања постојбине и избегавања
субјективности у прилогу ће се дати изводи из литературе коју
смо користили, а посебно истраживања Јефта Дедијера, који је
ближе приказао Љубомир, Домашево и досељавање Томановића у Домашево, и историографских истраживања Јована Ердељановића о прецима Томановића у Цуцама и настанку
презимена Томановић.
За оне читаоце који нису заинтересовани за садржину текстова
Дедијера и Ердељановића, и других који су о томе писали (углавном преписујући их), биће приказано у главним цртама оно што
сматрам најинтересантнијим за разумевање услова и историјског
развоја братстава Томановића и краја у којем су живели.
Поносни смо на ужу и ширу породицу, да су следили утемељену
породичну традицију. Нико није долазио у сукоб са законом у свом
времену живљења а стварао је колико и како је могао и умео.
Искрено се надамо да ће се тако и наставити, и да ће то неки
будући аутор моћи да констатује.
Приликом писања овог родослова стално смо имали у виду да
би сваки савременик, нарочито када уђе у зрелије године, желео
да зна понешто о својим прецима, па и савременицима, будући
да су се многи од нас кроз живот „погубили“, јер нема патријархалног усменог преношења сећања, што је некада била пракса.
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1. ГЕНЕАЛОШКО СТАБЛО

Време је река, а књиге су лађе. Многе су кренуле низ реку, али
су се насукале и нетрагом нестале у песку. Само мало њих,
изузетно мало, издржи искушења времена и доживи да свој благослов преда вековима који долазе.
Да би се разумело генеалошко стабло, или његов шематски приказ, потребно је утврдити називе предака и потомака. Уобичајено је и у научној литератури усвојено да се степен
родбинских односа у оквиру братства одређује по коленима. По
том мерилу, прво колено је син-ћерка, друго колено унуци-унуке
итд. У Херцеговини за колено се каже „пас“, тако су син-ћерка
први пас, унуци-унуке други пас итд.
Поред назива по вертикалној линији, потребно је указати и на
сроднике по хоризонталној линији (побочне сродникe).
По вертикалној линији, називи предака дати су за десет колена,
а називи потомака за пет колена.
Преци: отац / мајка (1) – деда / баба (2) – прадеда / прабаба (3)
– пра-прадеда / пра-прабаба (4) – чукундеда / чукунбаба (5) – наврндеда (6) – аскурђел (7) – кунђел (8) – курлебало (9) – сукурдов
(10).
Потомци: син / ћерка (1) – унук / унука (2) – праунук / праунука
(3) – пра-праунук / пра-праунука (4) – беле пчеле (5).
Да би се боље разумео назив сродника по хоризонталној
линији (побочни сродници) набројаћемо их онако како се
то у Херцеговини практиковало. То су: брат / сестра; стриц,
тетка, ујак; братанац, сестрић; брат / сестра од стрица, тетке,
ујака; осталу родбину називамо једним именом: рођак / родица, додајући колено (пас) када желимо да прецизније
одредимо на кога се односи.
Када смо утврдили неопходне термине за разумевање и препознавање степена сродства, прелазимо на податке о личностима
у родослову.

188
а. Стабло Томановића од настанка презимена по мушкој линији
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Презиме Томановић налази се у литератури, у Његошевом Горском вијенцу, где се на више места помиње Вук Томановић. Захваљујући
истраживањима
Јована
Цвијића,
Јована
Ердељановића и Јефта Дедијера, као и из других извора, у могућности смо да прикажемо ток и развој ове породице у оном делу
који се односи на Томановиће из Домашева у Херцеговини.
Томановићи су истог порекла којег су и Лаковићи, тј. из Куча са Медуна од Лакова брата Средана. Средан се био настанио на Ровинама и имао сина Томана, а Томан синове: Вука, Перишу, Ђукана
и Тодора. Њихови су се потомци сви прозвали Томановићима по
Томану Среданову. Сви славе Никољдан и Малу Госпојину.

Драго Томановић са децом, слева надесно: Радојка, Даница, Данило,
Даринка, Милева, Рајко, Гордана, Драгица, Славко.

Вуко Томанов(ић) је био чувени харамбаша у првим деценијама
18. века, о њему се пева у 12. и 14. песми Огледала српског,
поред Горског вијенца, што смо већ напоменули. Његови су синови били Живко и Матош. Живко се није женио и није имао потомства а Матош се доселио у Херцеговачко село Домашево,
где се развило братство Томановића.
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У литератури нисмо могли да пронађемо годину рођења Вука Томановића, али смо пронашли годину погибије његовог синовца Николе Томановића – познатијег као Никац од Ровина – сина Вуковог
брата Ђукана. На бази тог податка проценили смо да је Срђан Лаковић могао бити рођен око 1650. године. Томан Лаковић, по коме
су Томановићи добили презиме, могао је бити рођен 1680. године.
Пасови се могу проценити – на основу података из предања и литературе – на тридесет до четрдесет година. По том критеријуму,
Вук Томановић је рођен негде око 1710. године.
Матош Вуков је први рођен са презименом Томановић око 1740.
године и живео је са породицом у Домашеву у Херцеговини.
Према писаним изворима, Матош је имао сина Риста, рођеног
око 1770. године, а он Ђукана, рођеног око 1800. године. Ђукан
је имао шест синова.
Крсто Ђуканов Томановић, рођен око 1830. године, имао је синове Стевана и Николу. Стеван је рођен око 1852. године (Никола није имао деце и рано је умро).
Стеван Крстов Томановић, од мушке деце, имао је сина Драга,
рођеног 1897. године, а Драго синове Данила (1932), Рајка
(1940) и Славка (1943). Ово је линија наших предака којој ће
бити посвећена посебна пажња.
Други Ђуканов син Ћиро имао је синове Бошка и Спасоја (који
није имао наследнике). Бошко је имао Милована и Аћима (који
није имао наследнике).
Милован Бошков је имао синове Светозара и Видомира. Светозар
са породицом и даље живи у Домашеву у Херцеговини.
Светозар Милованов има ћерке Видосаву и Зору, које су удате, и сина
Слободана, који живи у Требињу. Слободан има сина Милована.
Видомир Милованов је давно одселио из Херцеговине, ожењен
је и има две кћери.
О остала четири Ђуканова сина: Илији, Трифку, Јоку и Томици
и њиховим наследницима нисмо нашли довољно података.
Прегледајући бројне приказе породичних стабала, запазили смо
да је велика већина приказивала мушку линију, као што смо и
ми у уводу приказали. Реалност нам налаже да се објективизирано прикаже целокупно породично стабло са свим бочним линијама које су у крвном сродству.
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б. Стабло Томановића од Драга и Косе, мушка и женска линија
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2. ПОИМЕНИЧНИ ПРИКАЗ ПОРОДИЦЕ ДРАГА ТОМАНОВИЋА
Драго Томановић (1897–1965), син Стевана и Анђе рођ. Кијац
(1864–1939) са Пода (о чијој породици немамо података), био је
једино мушко дете у породици. Описмењен је и предодређен за
школовање, али су обавезе вођења домаћинства биле прече.
Оженио се Косом рођ. Денда из Мириловића. Родили су деветоро дјеце, и то седморо у Домашеву: синове Данила, Рајка и
Славка и ћерке Даринку, Даницу, Милеву, Радојку, а двоје у Новој
Гајдобри: ћерке Гордану и Драгицу. Био је успешан домаћин.
Саградио је кућу, чатрњу, стаје, торове за више стотина брава,
крава и ситне стоке. Подигао колибу у планини Видуши, јањила,
чатрњу итд. Сточарство је било главна породична делатност.
Имао је раднике у најму за чување стоке. Обучио се за основне
ветеринарске послове, а посебно за штројење вепрова, овнова,
јарчева итд. Друга делатност била је ратарство, а за породичне
потребе и воћарство, пчеларство итд. У Новој Гајдобри је живот
био другачији. Основна породична делатност била је ратарство
– углавном житарице и индустријско биље, а повртарство и воћарство за сопствене потребе. Једно време је било заступљено
и виноградарство. И поред бројних обавеза, био је активан, нарочито у Домашеву, у организовању активности у селу прилагођених том времену. Помиње се у едицији Устанак народа
Југославије, као и у књизи Љубомирска раскршћа Љ. Кијца.
Коса Томановић, рођ. Денда, рођена 1905. у Мириловићима од
оца Марка и мајке Саве. Удата 1925. у Домашево. Делила је са
Драгом све напред наведене послове, са наглашенијим обавезама у подизању деце и обављању кућних послова. Писменост
и солидно образовање за то време стекла је у породици Денда,
која је била моћна и бројна и дала значајан број интелектуалаца
разних струка а највише високих официра. Обучила је ћерке разним женским пословима а нарочито ткању, јер је породица поседовала стан, затим разним врстама плетења а касније и
шивења на „сингер“ машини, коју је породица поседовала. Умрла
је рано, 1950 године. Имала је несвакидашњу прилику да јој тадашњи председник државе кумује деветом детету.
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Даринка Драгова, рођена 1927. у Домашеву, где је и похађала
основну школу. После колонизације радила у Сељачкој радној
задрузи у Новој Гајдобри, затим на кудељари у Гајдобри. Удала
се за Секула Гордића из Гајдобре. Преселила се у Нови Сад и
од 1963. радила у „Новитету“, где је и пензионисана. Саградила
кућу у Новом Саду. Родила ћерке Десу и Радовинку. Умрла
2008. у Новом Саду.

Коса Томановић, рођ. Денда.

Деса Даринкина је рођена 1949. у Гајдобри. Удата за Бошка Зарића из Новог Сада, технолошке струке. Радила највише у
„Југоденту“ где је и пензионисана. Ћерка Вања, рођена 1969,
журналиста, уредник Телевизије Нови Сад, удата за Станка
Пјевца са којим је родила Душана 1997. године. Деса је родила
и сина Горана 1974. године. Он је професионални фудбалер.
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Ожењен је Марином Самарџић, са којом има сина Алексу 2001,
Луку 2004. и ћерку Нину 2011. године.
Радовинка Даринкина је рођена 1952. у Гајдобри. Удата за Милана Гужвицу из Новог Сада, машинске струке. Радила у „Нафтагас промету“. Родила Драгану 1975, стоматолога и Драгана,
студента.
Даница Драгова, рођена 1930. у Домашеву. Описмењена, али
није похађала школу. Завршила курсеве из домаћинства. Удала
се за Сава Драговића из Нове Гајдобре. Радила у Сељачкој радној задрузи. Живи у Новој Гајдобри. Родила сина Радована и
кћер Лену.
Радован Даничин, рођен 1956. у Новој Гајдобри. Ожењен Љиљаном Бјелош из Бачке Паланке. Службеник у СО Бачка Паланка. Родили близњакиње Јовану и Бојану 1985. Обе завршиле
Учитељски факултет у Сомбору.
Јована удата за Дејана Жарковића, са којим има сина Огњена,
рођеног 2008. и ћерку Сару, рођену 2012. године.
Бојана удата за Ђорђа Ћулибрка, са којим има ћерку Љиљану,
рођену 2006. године.
Радован и Љиљана имају и сина Николу, рођеног 1991. године.
Сада студент ПМФ-а у Новом Саду.
Лена Даничина, рођена 1963. године, удата за Ранка Вукасовића.
Запослена у Новом Саду као учитељица. Родила Виолету 1996.
Данило Драгов, рођен 1932. у Домашеву. Ожењен Слободанком
Буквић из Нове Гајдобре. Завршио економску школу и радио у
„Нопалу“, „Туристу“, СУП-у Бачке Паланке, где је и пензионисан.
Умро у Новој Гајдобри 2007. године. Данило и Слободанка имају
синове Слободана и Горана.
Слободан Данилов, рођен 1970. године, био ожењен Мирјаном
Васковић из Нове Гајдобре. Родили Оливеру 1995. и Марка 1997.
Живи у Бачкој Паланци са Жељком Чечур. Ради у СУП-у Бачке
Паланке.
Горан Данилов, рођен 1972. Живи у Новој Гајдобри а ради у
„Таркету“ у Бачкој Паланци.
Милева Драгова, рођена 1935. у Домашеву. Удата за Ђурицу
Мишчевића из Бачког Маглића. Завршила поштанску школу и
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радила у Гајдобри и Бачком Маглићу као управник поште, где је
и пензионисана. Живи у Бачком Маглићу.
Драган Милевин, рођен у Бачком Маглићу 1960. Ожењен Милином Копчок из Силбаша. Родили Игора 1984. и Јелену 1986.
Живе у Новом Саду.

Синови и кћери Драга и Косе Томановић, слева надесно: први ред – Даница, Данило, Даринка, средњи ред – Милева, Рајко, Радојка, горњи ред
– Гордана, Славко, Драгица.

Радојка Драгова, рођена 1938. у Домашеву. Удата за Вукоту Зиројевића. Описмењена, напустила школовање због породичних
обавеза. Завршила курсеве из домаћинства и квалификацију у
„Меркуру“ у Бачкој Паланци, где је радила до пензионисања.
Преминула 2010. у Бачкој Паланци. Радојка и Вукота родили су
Зорана, Ненада и Оливеру.
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Зоран Радојкин рођен 1963. Ожењен Биљаном Пуђа из Бачке
Паланке. Завршио војну академију. Ради у НИС-у Београд. Имају
сина Марка, рођеног 1988, студента и кћер Николину, рођену
1995, ученицу.
Оливера Радојкина, рођена 1966. Погинула 1970. у саобраћајној
несрећи.
Ненад Радојкин, рођен 1971. Ожењен Горданом Малић. Радио у
трговини у Новом Саду. Имају сина Вукоту (1997) и кћер Бојану
(1998). Умро 2011. године.
Рајко Драгов, рођен 1940. у Подприсоју-Домашево. Ожењен
Аном Поцрнић, дипл. социолог из Буковца у Лици. Завршио Технолошки факултет у Новом Саду, магистрирао, докторирао и
биран у универзитетска звања на истом факултету. Био директор „Албус-детергала“, функционер Извршног већа АП Војводине укључујући и функцију члана Већа, директор Института
за петрохемију, гас, нафту и хемијско инжењерство Технолошког
факултета у Новом Саду, помоћник генералног директора Нафтне индустрије Србије. Биран за: консултанта Светске банке
– експерта за нафту и гас, члана Академије инжењерских наука
Србије и Црне Горе, председника енергетичара Југославије,
СЦГ, а сада АП Војводине. Живи у Новом Саду. Рајко и Ана
имају ћерке Весну и Мирјану.
Весна Рајкова, рођена 1969. у Новом Саду. Завршила Електротехнички факултет у Новом Саду. Радила на истом факултету,
НИС-Инжењерингу, НИС-ТНГ-у, а сада у НИС-развоју. У браку
са Томом Мимицом родила Лару. Сада живи у браку са Срђаном Костовићем у Новом Саду.
Мирјана Рајкова, рођена 1972. у Новом Саду. Завршила Економски факултет у Суботици. Радила у НИС Нафтагас-промету, а
сада у Рафинерији нафте Нови Сад. Удата за Синишу Стокућу.
Родила Вукашина (1999) и Немању (2002). Живи у Новом Саду.
Славко Драгов, рођен 1943. у Домашеву. Ожењен Софијом
Црногорац из Автовца. Завршио школу ученика у привреди, студирао вишу економско-комерцијалну школу. Радио у Земљорадничкој задрузи и Месној заједници као секретар – у Новој
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Гајдобри, где је и пензионисан. Живи у Новој Гајдобри. Славко
и Софија родили Драгана и Далибора.
Драган Славков, рођен у Новој Гајдобри 1967. Ожењен Милком
Караћ. Завршио Електротехнички факултет у Новом Саду. Ради
у „Синтелону“. Има ћерку Теодору (2005). Живи у Бачкој Паланци.
Далибор Славков, рођен 1973. Ожењен Лидијом Шкрбић. Завршио Средњу пољопривредну школу у Футогу. Ради у Земљорадничкој задрузи у Новој Гајдобри. Има синове Алексу (2004) и
Луку (2010). Живи у Бачкој Паланци.
Гордана Драгова, рођена 1946. у Новој Гајдобри. Удата за Александра Стаматовића из Београда. Инжењер статистике. Као
ђак генерације радила у Савезном заводу за статистику, затим
у Савезном секретаријату за здравље где је и пензионисана.
Живи у Београду. Гордана и Александар имају ћерку Ирену и
сина Игора.
Ирена Горданина, рођена 1973. у Београду. Завршила Правни
факултет у Београду. Положила адвокатски испит и отворила
канцеларију у Београду. Удала се за Младена Нинковића 2006.
у Канади, где живи и ради у адвокатури. Родили Јовану (2007)
и Богдана (2010).
Игор Горданин, рођен 1977. у Београду. Завршио Економски факултет у Београду. Ради у приватној фирми. Ожењен Мирјаном
Видаковић. Родили Александра (2007) и Ању (2010). Живе у
Београду.
Драгица Драгова, рођена 1948. у Новој Гајдобри. Удата за
Стојана Тешовића из Српског Милетића. Завршила Економски
факултет у Београду. Запослила се у СДК-у као шеф АОП-а,
затим саветник, па директор Управе за трезор министарства финансија Србије, где је и пензионисана. Живи у Новом Саду. Драгица и Стојан родили Вељка и Мирка.
Вељко Драгичин, рођен 1974. у Новом Саду. Инжењер информатике, ради у Пореској управи Министарства финансија
Србије, центар за АПВ. Ожењен Тином Икељић. Имају ћерку
Мају (2007).
Мирко Драгичин, рођен 1978. у Новом Саду. Завршио Правни
факултет у Новом Саду. Радио у Суду у Бачкој Паланци, школи
„Коста Трифковић“ у Новом Саду, а сада запослен у „Електро-
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војводини-одржавање и услуге“ у Новом Саду. Био је ожењен
Маријом Перовић из Краљева. Имају Богдана, рођеног 2007. године. Сада ожењен Снежаном Живановић.

Потомци на венчању Далибора (Славковог) и Лидије.

3. ПОРОДИЦЕ СА КОЈИМА СУ ТОМАНОВИЋИ У КРВНОМ
СРОДСТВУ
Као што је у уводу речено, Драго Томановић се оженио Косом,
ћерком Марка Денде и Саве рођ. Бољановић.
а. Породица Денда
Родослов Денда је следећи: родоначелник Вуко 1690 (нема других података о њему) – Анто Вуков 1730 – Јаков Антов 1770 –
Митар Јаковов 1810 (жена Стана Шешлија) – Симо Митров
1835 (жена Милица Папић) – Марко Симов 1872 (жена Сава Бољановић из Меке Груде) – Коса Маркова 1905.
Коса је имала браћу Дамјана и Михајла и сестре Плему, Анђу и
Ђурђу.
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Плема Маркова, рођена у Мириловићима 1908. Удала се за
Крста Бајчетића. Умрла у двадесет петој години.
Ђурђа Маркова, рођена у Мириловићима. Удала се за Рема Томовића из Сечња. Ђурђа је родила два сина: Тома и Милорада
и ћерку Љубицу.
Томо Ђурђин рођен 1949. године у Сечњу, завршио школу ученика у привреди, ради у Студентском центру у Новом Саду. Ожењен Зорицом Бајагић. Имају сина Владимира (1978), завршио
економски факултет, ожењен Стојанком Срдић и имају сина Огњена (2009). Томо и Зорица имају и ћерку Миљану (1983), која
је завршила ПМФ.
Милорад Ђурђин, рођен 1954. године у Сечњу, завршио основну
школу, ожењен Паулом, живе у Сечњу.
Љубица Ђурђина (1951–2007). Била удата за Живицу Лудошког.
Њихов син Бојан (1979) ожењен је Надицом. Имају ћерку Милицу (2004) и сина Дејана (2006).
Дамјан Марков је имао синове Славка, Жарка и Родољуба.
Славко Дамјанов, рођен у Мириловићима 1946. Завршио школу
ученика у привреди, молерска струка. Оженио се Станом Милинић из Подосоја. Раде и живе у Билећи. Имају сина Мирослава
и ћерку Милену, а Мирослав Срђана и Дејана.
Жарко Дамјанов, рођен 1948. Завршио основну школу. Оженио
се Радојком Шешлијом из Шобадина. Живе и раде у Билећи.
Имају Ратка и Раденка, а Раденко Немању.
Родољуб Дамјанов, рођен 1960. у Мириловићима. Завршио основну школу. Оженио се Недељком Капор из Меке Груде. Живе и
раде у Билећи. Имају троје деце: Марка, Милоша и Слободанку.
Михајло Марков је имао сина Драгана и ћерку Наду.
Драган Михајлов, рођен 1947. Студирао право. Оженио се Драгицом Јовановић из Ужичке Пожеге. Живе у Београду. Имају
ћерку Јелену и сина Марка.
Нада Михајлова, рођена 1952. Дипломирала на Филолошком
факултету у Београду. Ради у „Звездара театру“ у Београду.
Анђа Маркова, рођена у Мириловићима 1914. Удала се за Тома
Милићевића из Звијерине. После Другог светског рата колони-
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зирани су у Међу. Умрла 1999. године. Родила је ћерку Јелу и
синове Луку и Мила.
Јела Анђина, рођена 1949. године у Међи. Завршила средњу медицинску школу. Удата за Драгана Милојковића. Пензионисана,
живи у Чоки. Јела има две ћерке: Драгану и Тању.
Драгана Јелина, рођена 1976, удата Јеремић, има сина Стефана (2008). Живи у Београду.
Тања Јелина, рођена 1977. Завршила психологију на Филозофском факултету. Живи у Новом Саду, а ради на телевизији.
Лука Анђин (1946–1989), рођен у Међи, радио у Новом Саду, био
ожењен Павом Прстојевић. Родили ћерку Мају (1973) и сина Томислава (1978).
Миле Анђин рођен 1952. Пензионер, живи у Зрењанину. Радио
у Нафтагасу. Завршио школу ученика у привреди. Ожењен Божаном Ђуричић. Имају синове Огњена и Вука.
Огњен Милов (1987), студент ДИФ-а. Вук Милов, рођен 1988,
студент.
Као што је напоменуто, супруга Марка Денде Сава, рођ. Бољановић, имала је брата у Новом Саду који је имао потомке, а они
су у крвном сродству са мојом породицом.
б. Породица Ћапин
Мој отац Драго Томановић имао је две сестре, Милицу и Мару.
Милица Стеванова је била удата за Милића. Рано умрла и о
њој немамо више података.
Мара Стеванова, друга Драгова сестра, удата за Јована Ћапина.
Има синове: Крста, у Домашеву, Ратка, на Корчули, и ћерке Дару
и Милу, у Домашеву, које се нису удавале и немају потомака.
Крсто Марин је имао, рекли би Херцеговци, пет шћери, које
живе у Требињу и имају потомке.
Драгана Крстова има Николину и Дијану.
Ратка Крстова има Радована и Радмилу.
Весна Крстова има Ирену и Божену.
Марина Крстова има Николу, Ивану и Невену.
Једна Крстова ћерка је рано умрла.
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Ратко Марин има сина Жељка, који живи у Дубровнику, и ћерку
Милијану, удату у Сиску, која има потомке.
Жељко Ратков завршио је поморску школу и живи у Дубровнику.
Милијана Раткова има Игора и Данијела.
***
Поред наведених Томановића из Домашева, у литератури смо
пронашли да су муслимани Саламановићи и Јахићи од православних Томановића из Домашева. Такође се помиње да су
Инићи пореклом од Томановића из Црне Горе.
У „Стаблу бр. 1“, поред Крста и Ћира, чији се наследници приказују, помињу се и Илија, Трифко, Јоко и Томица.
Према информацијама које смо прикупили у Домашеву, Илија је
имао „седам шћери“, чије даље кретање нисмо успели да утврдимо.
Трифкова породица одселила је за Мостар и одатле се даље
ширила и расељавала.
Јокова породица одселила се у Невесиње. Њихово даље расељавање нисмо успели да истражимо.
Томица није имао породицу.
4. ЉУБОМИР – ДОМАШЕВО
Љубомир је пре Другог светског рата био седиште једне од пет
општина Требињског среза. Обухватао је тридесет два села и
засеока. У њима је живело око четири хиљаде становника
српске националности. Љубомир је добио име још у средњем
веку. Тада је у трновит предео звани Трново био послат Љубомир Немања да га као жупан уреди и унапреди. По том Љубомиру Немањи – који је, кажу „књиге староставне“, био прадеда
Стефана Немање, оснивача српске владарске династије Немањића – Трново је добило име Љубомир. А да га је мудар жупан
доиста уредио и унапредио, доказује чувени турски путописац
Евлија Челебија, који је онуда својевремено прошао с турском
војском и након тога записао да је Љубомир рај на земљи. Једно
од већих села тог краја је Домашево.
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Домашево је смештено на северозападном делу Љубомирског
поља, која је у ствари висораван на око 600 метара надморске
висине, окружена брдима и планином Видушом. Крш, голет и
кречњак са врло мало плодног земљишта и оскудицом воде су
његове основне карактеристике. Да би се заштитилo оно мало
земље на њивицама и у вртови, они су „подзиђивани“.
Од високог растиња распрострањени су: граб, буква, храст, клен,
јасен, леска, дрен, а од шибља: зановет, трн, купина, зова и вресак. Има цветног растиња и лековитог биља погодног за пчеларску производњу.
Од дивљачи има: вукова, лисица, зечева, куна, јазаваца, веверица, јежева, а од пернате дивљачи: јаребица, врана, сврака,
јастребова, кобаца, соколова и орлова.
Недостатак воде представљао је највећи проблем у Домашеву.
Чатрње је описао Дедијер. Када лети оне пресуше, врело Зминац је служило као једини извор воде, како за људе, тако и за
домаће животиње.
Мање је познато да је Домашево састављено од три села, а то су:
Поди, Подприсоје и Мушић. Лично сам имао доста проблема што
сам, као и сви Томановићи, у свим документима уписивао као село
рођења Домашево. Али у Изводу из матичне књиге рођених писало
је да је место рођења Подприсоје. Сви моји подаци носили су тај
печат мада нико у породици ужој и широј није могао да објасни ову
измену. Тек задњих година, прикупљајући податке потребне за писање овог родослова разјаснио сам наведене нејасноће.
Куће у Домашеву зидане су од камена а покривене сламом.
Имале су обично по једну просторију у којој је било отворено огњиште. На њему се спремала храна. У тој просторији се и обедовало, а поред ватре се седело, разговарало, примали су се
гости, ту се и спавало. Отворено огњиште на средини просторије
било је величине 2x1,5 метар. Са горње стране огњишта је био
простор за чување пепела, који је служио за прављење цеђа
којим се прао веш и рибало посуђе. Са друге стране огњишта
налазио се метални саџак на који су се наслањале цепанице наложене на ватру. Огњиште је обично било поплочано каменим
плочама. После мешења хлеба у дрвеној посуди званој „наћве“,
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тесто је остављано да укваса, па се поново месило. Хлеб се
пекао на разгнутом огњишту – покривао „саксијом“ на коју се нагртао жар. Када се пекла погача, пријеснац, кртола са месом и
слично, онда се то стављало у тепсију на троножни саџак и покривало се саксијом или сачем. Испод саџака се нагртао жар
који се стављао и на саксију или сач.

Кућа коју је сазидао мој отац Драго, после нашег одласка у Војводину
претворена у шталу.

На средини огњишта биле су вериге, тако подешене да се посуда може подизати или спуштати ближе ватри и регулисати
температура кувања.
Са обе стране огњишта подзидан је плато, „банак“, висине 30
сантиметара, на удаљености око 70 сантиметара, који је служио
за спавање; обично је био набијен земљом а прекривен сламеном простирком. Укућани су се покривали губерима, а јастуци су
биле врећице напуњене сламом.
Изнад огњишта није било плафона. Испод крова се сушило месо
на диму и промаји. Обедовало се из једне посуде, а ако су у питању чорбаста јела, она су сипана у тзв. „сан“, који је био израђен од бакра и обавезно калајисан. Кашике су биле дрвене, а
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виљушке, („пантаруљи“) су биле металне. Сто са ниским постољем, који се звао „синија“, био је округлог облика. Чељад су седела на малим троношцима или обичним трупцима. Бурила су
служила за доношење и чување воде, а вода се пила из велике
дрвене чаше која се звала „путура“.
У оваквом амбијенту рођен сам ја и моја браћа и сестре.
У пролеће, лето и јесен главни оброк је била вечера, јер су преко
дана чланови домаћинства, идући за разним пословима, међусобно били удаљени. После вечере сви окупљени чланове породице распоређивани су на послове које ће обављати следећег
дана: око стоке, обрађивања земље и снабдевања домаћинства
потребама за свакодневни живот.
У исхрани преовлађивао је кромпир спреман на више начина,
затим пура, разне чорбе и пите.
Све напред наведено дешавало се у периоду ропства под Турцима
(1463–1878) и четрдесет година под Аустроугарском (1878–1918).
Значајан напредак у животном стандарду породице настао је изградњом нове куће од камена, покривене црепом, која се састојала од једне велике просторије. У њој се налазио шпорет, а
не огњиште, имала је плафон и степенице до поткровља, које
се звало „шиша“, где су чуване неке од намирница и друго што
је зхтевало посебне услове за складиштење.
Необичан догађај десио се за време рата, када су чобани покренули огроман камен „у страни“, који се скотрљао до наше куће у
подножју брда, пробио кроз зид и завршио у просторији. Та громада стоји и данас испред куће и подсећа на тај догађај.
Недалеко од тог камена налази се приватна чатрња, коју је правио мој отац Драго Томановић, а близу ње је и тзв. „државна
чатрња“. У планини Видуши сазидани су: колиба, чатрња,
јањило итд. Они су служили члановима породице који су током
летњег периода у планини држали стоку на испаши.
У Домашеву није било онога што данас називамо средставима
јавног информисања и комуникације, у било ком облику. Једноставно, није било точка. Из таквог амбијента, у пролеће 1946. године, породица је колонизирана у Војводину, село Нова
Гајдобра. Саму колонизацију описали су многи аутори, сним-

205

љени су и филмови, испричане анегдоте, а ми ћемо то скраћено
приказати.
5. КОЛОНИЗАЦИЈА ИЗ ДОМАШЕВА У НОВУ ГАЈДОБРУ
Као што је познато, 1945. и 1946. године извршена је колонизација становника из крајева опустошених ратом – Босне и Херцеговине, Лике, Црне Горе, Косово и Метохије, Македоније у АП
Војводину.
Организационе форме колонизирања биле су различите у различитим крајевима. Па чак и у истом подручју, односно Општини,
и у самим селима, било је различитих врста активности и критеријума који су опредељивали одлучивање о колонизацији.
У књизи Рајка Кијца Од блата до злата описан је начин колонизирања Херцеговаца из села Домашева у село Клек код Зрењанина. На страни 11, аутор напомиње да је Раде Поповац,
звани Кошара, био члан Комисије за колонизацију житеља требињског краја. Он је са групом угледних домаћина из Домашева
посетио село Клек као место предвиђено за колонизацију, што
је опширније описано у поменутој књизи.
За Нову Гајдобру, у прегледаној литератури, нисмо нашли података о таквој организационој форми. Али, према наводима више
учесника колонизације, добровољци колонисти, предодређени за
Нову Гајдобру, били су прихватани од стране сеоског Одбора за
прихват колониста. Распоређивање по кућама вршено је према
броју чланова домаћинства који су се налазили на листи за колонизацију, али и зависно од кућа које су биле на располагању.
Критеријуми за одобравање колонизације су општепознати:
предност су имале породице палих бораца из Другог светског
рата, ратних војних инвалида, учесника рата, сарадника и симпатизера итд. То су били критеријуми и Комисије за колонизацију
житеља требињског краја.
Оно што следи представља приказ колонизације сагледане кроз
литературу и казивања других. Лична сећања веома су дубока
јер су догађаји деловали готово трауматично, будући да утисци
трају до данашњих дана.
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Окупљање породица за „пртљање“, како се то у жаргону тада
називало, опраштање са рођацима и комшијама, расподела
стоке и имања на рођаке и пријатеље, тешка растајања од свега
што се није могло понети, пешачења од Домашева до Требиња,
без превозних средстава на око двадесет пет километара удаљености – својеврсни су и јединствени догађаји које је тешко
описати, јер свако носи своје утиске о доживљеном. За мене је
било најпотресније када сам ушао у тзв. „ге“ кола, празни вагон
без намештаја, и када сам се, стицајем околности, сам нашао у
вагону у време маневрисања. Као петогодишњи дечак, то кретање сам доживео као кретање земље и предмета на њој у односу на вагон. Током пута, у сваком вагону су биле смештене по
три породице са око двадесет чељади и са најнужнијим деловима намештаја од којих се нисмо могли растати. О начину исхране, одржавању хигијене и другим утисцима са тог путовања
могла би се дуго причати. Други дубок утисак било је обавезно
колективно туширање у Броду. Чељад из села у коме није било
воде, већ је она доношена у бурилима са удаљеног извора,
нашла се под тушевима проточне воде, коју многи од нас пре
тога нисмо могли ни замислити.
У Новој Гајдобри, у кућама са више просторија (док је у Херцеговини била само једна за сву чељад), са непрегледном равницом
у односу на брдовиту и кршевиту Херцеговину, окућницом и баштом већом од свих у збиру Драгових њива у Домашеву, бунаром
и довољном количином воде у дворишту, шталама, стајама и салашима, и свим другим различитостима, неминовно је трансформисана наша психа и схватање амбијента и начина живота.
Колонизација како смо је доживели ми – генерације које су 1945.
и 1946. године досељаване у Војводину добровољно и без било
каквих притисака, ратног окружења и невољних околности –
знатно се разликује од других видова досељавања у околностима страха, притисака или других фактора. Можда су баш ти
измењени услови живљења мотивисали младе генерације на
тежњу за образовањем која је, као што је више пута објављено,
довела до тога да је из Гајдобре и Нове Гајдобре потекао највећи
број високообразованих стручњака различитих профила у односу на број становника на нашим просторима.
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6. ЖИВОТ У НОВОЈ ГАЈДОБРИ
У Новој Гајдобри је начин живота био сасвим другачији од онога
у Домашеву. Кућа „на лакат“ са пет просторија, подрум, магацин, штала, шупа за сено, свињац, кокошињац, салаш, посебна
зградица у дворишту са летњом кухињом и пекаром за хлеб, велико двориште са бунаром и ђермом, окућница са више стотина
чокота винове лозе – то је амбијент мог одрастања и школовања до 1959. године.
Свако војвођанско село има своју историју. У литератури се могу
наћи подаци о њима па и о Новој Гајдобри. То је мало село са
око 1500 становника, са железничком станицом, школом, омладинским домом, читаоницом, а без индустрије, сем кудељаре у
суседној Гајдобри која је производила и електричну енергију за
та два села. У селу је постојала централна разгласна станица,
са звучницима по улицама, а то су била места окупљања слушалаца у вечерњим часовима.
Ратарска производња и сточарство били су доминантна делатност становништва. Поред индивидуалне производње, педесетих година двадесетог века је изграђена
Економија
Земљорадничке задруге.
Одлуку о њеној градњи донели су тадашњи сеоски руководиоци
а материјал је обезбеђен рушењем католичке цркве.
Земљорадничка задруга се бавила и производњом паприке и
бостана. Избушен је бунар за заливање и саграђен базен – резервоар за заливне системе. Највећа срећа и задовољство омладине села је било купање у том базену, мада му то није била
превасходна намена.
Знатно касније, у селу је изграђен фудбалски стадион, који је годинама био место окупљања не само љубитеља фудбала него
и осталог сеоског становништва. Највише заслуга за то припада
Бориши Зиројевићу, познатом фудбалеру и привреднику.
Од инфраструктурних и других активности треба поменути изградњу артешког бунара, дома здравља, сеоског водовода и канализације, затим путева и стаза, сеоског гробља и капеле.
За разлику од Домашева, где је понеко од деце завршило покоји

208

разред школе, у Новој Гајдобри су сва или готово сва деца похађала основну школу, која је постојала у селу. Током школовања понеко дете је одустајало од даљег школовања из различитих
разлога, док је већина настављала школовање до осмогодишње и
средње школе, па и виших школа и факултета. Знатан број је оних
који су достигли врхунске стручне нивое образовања.

Породична фотографија из Нове Гајдобре.

Паралелно са школовањем, било је могућности да се прошире
знања и кроз литературу захваљујући сеоској библиотеци и читаоници, што су амбициознији и користили. Могућности за учење
страних језика и бављење било којом граном уметности није било.
Сеоска омладина је сама организовала спортске активности, а
истицали су се фудбал и одбојка. У осмогодишњој и средњој
школи постојало је Друштво за телесно васпитање „Партизан“,
које је привукло један број ђака, међу којима сам био и ја. Задовољство ми је било да нашу школу предасављам у вишебоју на
међушколским такмичењима.
Културно-уметничке манифестације у селу окупљале су рецитаторе, глумце аматере, плесаче и извођаче разних вишебоја итд.
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То данас делује нестварно, а тада је било ствар престижа прво
појављивање на сцени и у јавности, и то не само за појединца,
него и за читаву његову породицу.
Увођење разгласне станице у селу знатно је допринело бољој
информисаности становништва, док је забавни живот био у
знаку незаборавне „Веселе вечери“ Радио Београда.
За разлику од Домашева, где се омладина окупљала, веселила
и упознавала на црквеним саборима, у Новој Гајдобри, где није
било цркве, млади су се окупљали у омладинском дому на игранкама, спортским манифестацијама, ретким биоскопским
представама, по кућама на сијелима итд.
Током летњег распуста, били смо обавезни да радимо у кући и
на њивама, на пословима косидбе жита, вршидбе и бројним другим пољопривредним радовима.

Рајко Драгов на венчању синовца Далибора и Лидије, слева надесно:
Рајко, ћерка Мирјана, зет Синиша, супруга Ана, ћерка Весна, зет Срђан,
унук Вукашин и унука Лара.

Заједничка карактеристика живота бројних генерација у Новој
Гајдобри, од времена колонизације па надаље, било је велико сиромаштво породица. Запослених готово да и није било, сем незнатног броја оних који су радили у кудељари и у млину у Гајдобри.
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Приходи за школовања и потребе породица обезбеђивани су од
пољопривреде. Првенствено су се гајили: кудеља и шећерна репа,
кукуруз и пшеница, пасуљ и кромпир, и то на екстензиван начин.
Понешто прихода обезбеђивало се и од сточарства.
По мом дубоком уверењу, такав начин живота био је значајан
подстицај бројним генерацијама да успешно уче и изналазе начине за одлазак из села.
И поред наведених услова живота и рада, у младим генерацијама живео је неки оптимистички дух, неко позитивно стремљење, а често се могла чути песма и весеље, једном речју, то је
било нешто што је данас несхватљиво.
7. ПУТ ОД РАЛА ДО КОМПЈУТЕРА
Огроман распон у начину живота и рада исказан у овом тексту
са свим осталим подацима првенствено је намењен породици,
и то младом нараштају, односно будућим генерацијама.

У Домашеву, са ћеркама Весном и Мирјаном, 1978.

На предлог редакције „Изворника“ сагласили смо се да он буде
објављен, више као подстицај другима који имају сличне амбиције.
Фигуративни приказ „од рала до компјутера“ може се изразити
на бази наведених података на више начина.
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Специфичност је временски распон од сто петнаест година
(Драго 1897. године и време када се исписују ови редови, 2012),
што, календарски, повезује три века.
Распон година деце у истој генерацији од истих родитеља је двадесет и једна година. Неки праунуци су знатно старији од унука.
Неки сестрићи су старији од својих тетака.
Од периода рођења у амбијенту где није било точка до бројних
кола, уређаја и дигиталне технике. Од спортских активности у
Херцеговини – играње „клиса“ и „бацање камена с рамена“ – до
међународно признатих спортиста итд.

На радном месту у НИС-у, помоћник генералног директора за развој.

У погледу образовања, у истој генерацији и од истих родитеља
су и они без школе и носиоци највиших звања и функција, како
је наведено у родослову.
Складан развој породице подразумева напредовање у једној генерацији за један квалификациони степен (од земљорадника до
радника итд.). Овде има и таквих примера, али и другачијих.
Све напред наведено у једној до две генерације је, сем изузетних случајева, реткост.

212

ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИ ИЗВОРИ
1. Јован Цвијић, Балканско полуострво I-II, Београд 1966.
2. Јевто Дедијер, Херцеговина, Сарајево 1990.
3. Јован Ердељановић, Стара Црна Гора, Београд 1978.
4. Новица Денда, Братство Денда, Земун 2003.
5. Војислав Кораћ, Требиње, 1964. и 1971.
6. Р. Кијац и В. Кирда, Од блата до злата, Нови Сад 2004.
7. Данило Кијац, Љубомирска раскршћа, Београд 1991.
8. В. Миљанић и А. Миљанић, Презимена у Црној Гори, Београд 2002.
9. Ф. Малетић и П. Шимуновић, Хрватски презименик, Загреб
2008.
Изворни подаци сакупљани су задњих двадесет година на терену – у Домашеву, Новој Гајдобри и свим местима у којима
су живели или још живе људи о којима је овде реч.

Људи и судбине
Борислав Д. Милошевић, Бачка Паланка

БОЖИДАР ЖУГИЋ – ОД КОКАРДЕ ДО ПЕТОКРАКЕ

И познаћете истину и истина ће
вас ослободити
Јеванђеље по Јовану, 8: 32
Aко неким случајем с пролећа путујете аутобусом или аутомобилом из Новог Сада у Бачку Паланку, пролазећи кроз Гложан
(Хложан), видећете како се, обављајући повртарске радове,
тихи и вредни житељи овог словачког села у приобаљу Дунава
размиле по својим баштама које се налазе с обе стране асфалтне траке.
Село Гложан (општина Бачки Петровац) до половине 18. века
било је српско насеље са старом црквом плетaром. На њеним
темељима биће саграђена нова црква 1839. године, посвећена
Рођењу св. Јована Претече и Крститеља (Ивањдан).
Ова црква и старо Српско гробље (са нешто новијих гробова)
једини су трагови староседелаца.
Половином 18. века (1754), спахије Симеон и Павле Чарнојевић
насељавају Словаке који долазе из Њитринске жупаније, а Срби
се пресељавају у Бегеч, прво село до Гложана, на путу према
Новом Саду.
Гложански Словаци су, као и већина Словака у Бачкој, евангелистичке (аугсбуршке) вероисповести (лутерани, односно протестанти). Цркву су саградили 1797. године, коју су касније
обнављали и рестаурирали.
Ту у Гложану, поред самог пута, у непосредној близини бензинске пумпе и некад познатог и атрактивног ресторана „Студња“
(студенац, бунар), на старом Српском гробљу, налази се једна
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заједничка гробница, оивичена ниским бетонским опсегом, са
два спомен-обележја.
На старијем надгробном споменику, подигнутом после Другог
светског рата, пише латиницом:
„Ovde počiva 17 boraca 10. posadnog puka koji predvođeni
poručnikom Božidarom Žugićem padoše 13. IV 1941. u borbi protiv
okupatora“.

Заједничка гробница на старом српском гробљу у Гложану.

Изнад поручниковог имена и презимена налази се његова
слика, а при самом врху споменика утиснута је црвена петокрака. Није назначено ко подиже спомен-обележје.
Овај немушти и недоречени текст, као и познати идеолошки симбол (петокрака) збунили би неупућеног посетиоца или намерника да нема новијег споменика, подигнутог 2006. године, на
коме се налази краљевска круна (грб) и крст на врху. На споменику је ћирилични натпис:
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„Војницима и официрима Краљевине Југославије који 13. 04.
1941. године падоше у борби против мађарског фашистичког
окупатора“.

Првобитни споменик на заједничкој гробници, подигнут 1964.

Ни на овом споменику не пише ко га подиже.
Шта се то десило у селу Гложану 13. априла 1941. године и ко је
Божидар Жугић?
Други светски рат започео је 1. септембра 1939. године нападом
Немачке на Пољску, а на наше просторе пренео се 6. априла
1941. године бомбардовањем Београда којим је руководио
командант немачког ваздухопловства (луфтвафе), војни заповедник Југоистока генерал Александaр фон Лер (Alexander von
Löhr), иначе Немац православне вере. Тиме је започео општи
фашистички напад на Краљевину Југославију.
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Мађарска Хортијева солдатеска кренула је у инвазију Бачке 12.
априла 1941. Мађарском Трећом (јужном) армијом командовао
је генерал Новак Елемер Горцони. Његове трупе су нападале у
два правца: Први армијски корпус, на челу са генералом Золтаном Дехлевом, кретао се правцем Бајмок – Кула – Бачка Паланка, док је Пети армијски корпус, под командом генерала
Антала Шилеја, нападао правцем Суботица – Србобран – Нови
Сад.

Инжењеријски поручник Божидар Жугић.
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Под притиском надмоћнијих мађарских снага формације југословенске војске, сем мањих чарки и сукоба, без борбе су се повлачиле од севера ка југу. Мађари су већ 13. априла 1941. дошли
надомак Новог Сада и обала Дунава, ушли у Сириг (добровољачко село) где су починили страховит злочин над цивилним
становништвом (страдали су жене, деца, старци).
Југословенска војска, дезоријентисана и у расулу, повлачила се
и даље ка Дунаву. Тако се део Десетог посадног пука, под командом пуковника Божидара Ристића, повлачио од Змајева ка Бачком Петровцу, да би се 13. априла 1941. коначно нашао у атару
села Гложан. Пуковник Ристић је намеравао да се са својим
војницима некако пребаци преко Дунава у Срем, па да преко
Срема настави даље ка Београду и Србији. Међутим, било је
касно – мађарске моторизоване и тенковске јединице су пристизале и убрзо су војници Десетог посадног пука били откривени и опкољени.
Када је схватио да је безуспешан сваки оружани отпор многобројнијем и технички опремљенијем непријатељу, пуковник Ристић је истакао белу заставу и са мађарским официром
(капетаном) започео преговоре о предаји.
Тада је из редова југословенских војника истрчао инжењеријски
поручник Божидар Жугић са пиштољем у руци и уз речи упућене
своме команданту: „Зар се тако брани отаџбина? Ја се не предајем!“ – испалио хице усмртивши свог претпостављеног, а
затим и мађарског официра.
После неочекиваног инцидента, мађарске трупе су отвориле
ватру и том приликом, поред поручника Жугића, убиле још шеснаест југословенских војника. Преостали војници су се разбежали, али су касније били заробљени или су се предали. Ова
погибија десила се око три часа после подне.
Револтирани овом непредвиђеном „диверзијом“, Мађари су наредили да југословенски војници и официри буду сахрањени на
сточном гробљу, односно ђубришту, испод пута, према Дунаву.
Тек залагањем бегечког пароха Љубомирa Поповића, који је као
привремени административни парох опслуживао и два суседна
села Гложан и Чиб или Чеб (данас Челарево), тела изгинулих су
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након два дана, 15. априла 1941. године, пренета на старо
српско гробље у Гложану и сахрањена у заједничку гробницу
када је извршено и опело.

Из Протокола умрлих храма Рођења св. Јована Претече у Гложану.

На основу војних плочица, које су погинули имали око врата, као
и других докумената, бегечки свештеник је идентификовао
седам убијених и њихова имена унео у Протокол умрлих српске
православне цркве храма св(етог) Рођења светог Јована Претече у Гложану (на странама 7 и 8). За све наведене у Протоколу је записано да су преминули 13. априла 1941. године у 15
часова, а сахрањени 15. априла 1941. године на „опћем гробљу“
у Гложану. За сваког настрадалог парох Љ. Поповић је, у рубрици Узрок смрти, записао: „Погинуо у борби са мађарском
војском“ (то је написано и за пуковника Божидара Ристића).
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У рубрици Примедба, парох Љ. Поповић записује: „Изгинули са још
11 (једанаест) другова, за које се није могао утврдити идентитет.“
Према гложанском црквеном протоколу, у заједничку гробницу
сахрањено је осамнаест убијених војника. Али, међу погинулим
југословенским војницима била су и четири Горана (Горанца),
који као муслимани нису подлегали православном обреду опела,
те њихова имена нису ни унета у Протокол.
Пуцњи у Божидара Жугића од 13. априла 1941. одјекнули су не
само у Мађарској, него и у Европи. Наиме, мађарске новине су
известиле о догађају у Гложану – вест је стигла и до команданта
немачке Друге армије, фелдмаршала Максимилијана фон
Вајхса (Maximilian von Weichs), својевремено учесника у Првом
светском рату, који је том приликом изјавио: „Саможртвовање и
кажњавање смрћу свога команданта због чина предаје, највећи
је морални чин и патриотско осећање припадника армије, а то
је својствено српском ратнику и може да служи на част војсци
која такве појединце има.“
Само четири дана након овог кобног догађаја у селу Гложану,
17. априла 1941. године, Краљевина Југославија је у Београду
потписала капитулацију чије је услове диктирао Максимилијан
фон Вајхс, а коју су са југословенске стране потписали Александар Цинцар Марковић и генерал Радивоје Јанковић.
Максимилијан фон Вајхс је, иначе, творац злогласне наредбе
од 28. априла 1941, да се стреља сто Срба за једног убијеног
немачког војника, а педесет за једног рањеног. Резултати овог
окупаторског прописа убрзо су се показали у масовним стрељањима невиних цивила и ђака у Крагујевцу 21. октобра 1941. и
нешто раније у Краљеву 18. октобра исте године.
Након капитулације Краљевине Југославије, Војводина је подељена тако што је Бачку анектирала хортијевска Мађарска,
Срем је припао Независној Држави Хрватској (НДХ), док је Банат
потпао под непосредну управу Немачке.
Поткрај Другог светског рата, 1944/45, Југославија је улазила у
дугогодишњи комунистички период.
Преко двадесет година – многи далеко од свог завичаја – у селу
Гложану, на старом Српском гробљу, почивали су изгинули
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војници и официри Краљевине Југославије без спомен-обележја.
Тек 15. октобра 1964. године, у организацији Месног одбора СУБНОР-а Гложан, откривен је споменик поручнику Божидару Жугићу
и његовим саборцима из Десетог посадног пука.
Братство Жугића као племенска јединица припада сложеном
племену Дробњака, а у ужим оквирима племенској области
Језера у подножју Дурмитора у Црној Гори (Шаранци су, такође,
ужа племенска област у саставу Дробњака). Жугићи славе Ђурђевдан (6. мај), као и други Дробњаци, па се сви, како они у завичају тако и расељени, својатају због заједничке славе (касније
ће неки Дробњаци променити славу).
Божидар Жугић је син Вукашина Жугића и Марије (Маре), чије
је девојачко презиме Џаковић из Шарана. По оцу, Божидар је потомак познатог ратника, барјактара и војводе Мића Жугића, а по
мајци хајдука и војводе Трипка Џаковића.
Отац Вукашин је био учесник Балканских ратова као и Првог
светског рата, а по занимању је био зидар и каменорезац. Вукашин и Марија изродили су четири сина и једну кћер – Сава, Савету, Божидара, Витомира и Александра.
Божидар Жугић је рођен у селу Жугића Баре – Новаковићи
(Језера, код Жабљака) испод Дурмитора.
После Првог светског рата, 1918. године, породица је преселила
у Пљевља, да би се деца лакше школовала. Имали су породичну кућу на спрат, а у приземљу је отворена кафана.
По документацији на коју се позивају аутори текстова о Божидару Жугићу, Божидар се родио 1915. године. Међутим, на спомен-плочи породичне гробнице Жугића на Илином брду код
Пљеваља, коју је подигла Марија, Божидарева мајка, уписана је
1913. као година Божидаревог рођења. (Разумна је претпоставка
да је мајка Марија најбоље знала годину рођења свога сина.)
Ту у Пљевљима Божидар похађа гимназију. У родољубивој кући
Жугића Божидар је одрастао и васпитавао се у епској гусларској
традицији, задојен косовским митом и херојским подвигом Милоша Обилића. Поред Обилића, заносио се јунаштвом Баја Пивљанина, кога је, као петнаестогодишњак, опевао у једној песми.
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После гимназијског школовања уписује се у Војну академију Краљевине Југославије коју завршава 1935. године. Службује једно
време у Вировитици да би пред сам Други светски рат, као инжењеријски поручник Десетог посадног пука, био распоређен на
границу према Мађарској. Нападом фашистичких снага на Краљевину Југославију (инвазијом Мађарске на Бачку) – почиње и
завршава се прича коју смо већ испричали.

Кућа породице Жугић у Пљевљима (срушена шездесетих година).

Трагедија породице Вукашина и Марије Жугић (која је започела
нешто раније) била је вишеструка. Најмлађи син Александар,
питомац подофицирске школе Краљевине Југославије, гине у
саобраћајној несрећи пред сам Други светски рат – на споменплочи поменуте породичне гробнице као година погибије уписана је 1940. година. Други син, поручник Божидар Жугић,
видели смо, гине 13. априла 1941. у бачком селу Гложану. Трећи
син, Витомир, краљев официр, гине под неразјашњеним околностима, по једнима – 1941. у Тешцима у кањону Таре, a по другима – 1943. код Жабљака (на спомен-плочи породичне
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гробнице уписана је 1942. као година његове погибије). Најстарији син, Саво, правник, такође краљев војник, нестаје у вихорима рата негде у босанским врлетима – помињу се 1941. и
1942. година (на спомен-плочи породичне гробнице уписна је
1942). Ниједан од њих није био ожењен и породица је остала без
потомства по мушкој линији.
Прича, боље речено истина о подвигу Божидара Жугића у Титовој Југославији била је „под ембаргом“ само зато што је реч о човеку који је, као бранитељ монархије, био веран заклетви коју је
„положио Краљу и Отаџбини“ (као и његова браћа). Овоме је допринела и чињеница што му је ујчeвина (ујаци), из познате куће
Џаковић, била „прочетнички оријентисана“ – у комунистичким
чисткама убијени су: Периша, Наход, Момчило и Перко.
Тај обрачун са „идеолошким непријатељима“ (у које су спадали
и цивили, често жене, па и деца), комунисти су касније звали
„левим скретањима“, а у ствари то су били ратни злочини на просторима Црне Горе, познати као „пасја гробља“ – задужбине Милована Ђиласа и његових сабораца.
Отац Божидара Жугића Вукашин, ојађен губитком синова, телесно
и духовно сломљен, преминуо је 1955. године. Мајка Марија живела је у породичној кући Жугића у Пљевљима; сломљеног срца
таворила је од успомена у соби са чијих зидова су је гледали „њени
соколови“, у соби коју је претворила у мали породични музеј. Преживљавала је сиротињски, тако што је издавала собе, сакупљајући
новац да сину Божидару подигне споменик.
Обијала је прагове многих руководећих људи како би прибавила
дозволу за подизање споменика, али све је било узалуд, име и
подвиг њеног сина били су табу тема – срачунато ћутање и игнорисање како би се све избрисало из сећања и заборавило.
Истина о Божидару Жугићу живела је, чувала се у мајчином
сећању и у најужој породичној традицији. Међутим, без обзира
на све тадашње иидеолошке предрасуде и забране, ову заверу
ћутања часно и храбро су разбијали звуци гусала једног од
највећих живих гуслара – песника Хаџи Радована Бећировића
Требјешког који је кликтао:

223

Момче младо двадес’ и пет љета,
Обилићу, оба ти свијета,
Одликујте овога витеза
Са орденом Косовскога Кнеза.
Упорности мајке Марије коначно су се смиловали 1966, двадесет пет година после синовљеве смрти (генерал и народни херој
Данило Дањо Јауковић и Милош Јованов Ђерковић).
Мајка Марија, која је још раније спремила бронзану бисту свога
сина, умрла је исте, 1966. године не дочекавши постављање
споменика (послове око споменимка довршио је Милорад Жугић
из Београда). Споменик је постављен на Ђурђевића Тари, покрај
моста, низводно са жабљачке стране. На споменику пише:
„Споменик подиже мајка Мара сину Божидару инж. поручнику,
рођеном 1915. године, а херојски погибе 1941. године.“
Следе мајчини простодушни, али потресни стилови:
Споменик дижем теби сине
да ти мајку жеља мине,
а валови брзе Таре,
глас проносе мајке старе,
па и путник нека знаде,
зашто твоју младост даде.
После Маријине смрти, стару породичну кућу Жугића на Вароши
у Пљевљима, преузела је општина и срушила, а Божидарови
лични предмети (униформа, сабља, фотографије и друго) пренети су у Завичајни музеј у Пљевљима.
Недавно је једна улица у Пљевљима добила име Божидара Жугића. Удружење ратника, потомака и поштовалаца традиције ратова 1912–1918. из Пљеваља залаже се за враћање Божидара
Жугића из заборава у историјско памћење и прикупља новац за
подизање споменика у близини породичне куће Жугића на Вароши у Пљевљима.
Ћерка Вукашина и Марије Жугић Савета Жугић, удата Вујошевић, преминула је 2000. године.
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У породичној гробници Жугића на Илином брду у Пљевљима
(са спомен-плочом са фотографијама) почивају: Вукашин Жугић
(1876–1955), Mарија Жугић (1896–1966) и кћер Савета Вујошевић, рођена Жугић (1912–2000); на спомен-плочи су и четири
фотографије синова: Сава (1904–1942), Божидара (1913–1941),
Витомира (1916–1942) и Александра (1920–1940), али њихова
тела нису похрањена у тој гробници.
Свештеници Српске православне цркве нису пола века излазили
на гроб у Гложану да дају помен изгинулим. Тек 13. априла 1991.
године, Месни одбор Српског покрета обнове из Челарева, Општински одбор СПО-а из Бачке Паланке и Црквена општина челаревско-гложанска организовали су први послератни помен.
Уз саслужење неколико свештеника, помен је одржао надлежни
парох из Бегеча протонамесник Љубомир Станковић. Помену
је присуствовао и део родбине погинулих и око сто житеља Гложана и околних села. После представника Цркве, у име СПО-а
говорили су проф. др Стеван Јевтић из Новог Сада и професор
Борислав Милошевић из Бачке Паланке, а затим директор ОШ
„Јозеф Марчок Драгутин“ из Гложана, Андрија Кишгеци и Мирко
Жугић из Новог Сада, док су пригодне рецитације припремили
ученици поменуте основне школе из Гложана. Венац су положили представници МО СПО из Челарева.
Од 1991. па надаље, помени су одржавани сваке године.
Када је аутор овог текста 1995. гопдине именован за председника Новосадског Окружног одбора СПО-а (који је, истовремено,
и члан Главног одбора СПО-а), одмах је започео разговоре са
МО СПО-а из Гложана, односно са ОО СПО-а Бачки Петровац
и његовим тадашњим председником Карлом Бартошем (који је
житељ Гложана) о подизању новог споменика са крстом и круном (и новим, нешто измењеним текстом), који би био постављен поред старог споменика. Већ је било упућено и циркуларно
писмо свим општинским одборима СПО-а и евентуалним донаторима, али су новонастале политичке прилике омеле ову идеју
(ратне прилике у Хрватској, прилив великог броја избеглица, посебно у Војводину), те су се активности СПО-а преусмериле на
прихват и збрињавање избеглица.
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Након десет година, 13. априлa 2006, ова идеја је реализована
– захваљујући залагању председника СПО-а Бачки Петровац Зорана Радивојкова и ветерана Карла Бартоша из Гложана, подигнут је нови споменик са крстом и круном и раније предложеним
текстом Борислава Милошевића.

Нови споменик, подигнут 2006.

Подизање споменика су финансирали СО Бачки Петровац и
Окружни одбор СПО-а за Јужну Бачку у Новом Саду. Споменик
је освештао парох из Гајдобре Предраг Милутин, привремени
администратор за Гложан. Пригодну беседу одржао је Борислав
Милошевић.
Словаци, мештани села Гложана, више од пола века одржавали
су и одржавају ову гробницу, а посебно је то чинила учитељица
Вјера Скленар са својим ученицима.
У званичној историографији оно што се десило 13. априла 1941.
код Гложана остало је непознато или се прећуткивало. Вероватно се радило о овом другом јер поручник Божидар Жугић није
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пуцао као комуниста, већ као монархиста и бранилац Краљевине Југославије!
Почев негде од 1991. године – када су почеле да попуштају комунистичке стеге – па све до данас, написан је известан број
текстова о поручнику Божидару Жугићу и кобном 13. априлу
1941. код села Гложана. У тим текстовима, међутим, има много
грешака, непрецизности, противуречних интерпретација и мистификација. Сем тога, пада у очи један преседан: Месни одбор
СУБНОР-а из Гложана – дакле, једна комунистичка организација – подиже споменик војницима и официрима који су положили заклетву Краљу и Отаџбини, браниоцима Краљевине
Југославије, коју су комунисти одувек називали „тамницом народа“, залажући се за њено рушење.
Надаље, спомен-обележје је подигнуто 1964. године, двадесет
година од завршетка рата. Зашто тако касно? А када је споменик
коначно подигнут, учињен је и други преседан: на њега је утиснута црвена звезда петокрака!
То је био једини разлог (осим текста који замагљује истину) због
чега је касније СПО подигао нов споменик са крстом и круном (и
јаснијим текстом).
Зато није тачна прича појединих бораца НОР-а, попут Јана
Хлпке и Самуела Салајиа, да је иницијаторима за подизање
новог споменика „сметала звезда петокрака“ утиснута на старом
споменику. Звезда петокрака као звезда није сметала, али у
овом случају, као непримерен идеолошки симбол, очигледно
представља фалсификат, крађу мртвих душа, акт насилне посмртене атеизације крштених српских душа.
Она и даље стоји и стојаће на старом споменику и сведочиће о
нашим заблудама и странпутицама – али зато треба рећи „попу
поп, а бобу боб“, треба рећи истину: поручник Божидар Жугић
је на капи носио круну, а не петокраку – као и сви они који почивају у заједничкој гробници.
Нико разуман не спори антифашистичке заслуге словачких бораца НОР-а и њихов комунистички (и вероватно атеистички) поглед на свет, али и они треба да знају да су петокраком на овом
споменику крштене душе лишене крста. Сем тога требало би да
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знају да је чин стављања крста на нов споменик у складу са учењем великог Словака Јана Колара, који рече: Narodnost a
nabožnost su sestry! и Beda narodu naložnosti! (Teško narodu bez
vere!).
Непристрасни истраживач догађаја у Гложану од 13. 4. 1941.
мора да укаже на извесне околности или моменте о којима се
нерадо говори или се прећуткују. Истине ради, треба рећи да и
данас можете чути причу о томе како је тог кобног дана један
мештанин Гложана отрчао у сусрет мађарским војницима и с
њима се довезао на оклопним колима (тенку) и открио положаје
југословенских војника.

Два споменика – два симбола, један поред другог.

Упућенији и правдољубивији Гложанци рећи ће вам да је то тако
било и да је реч о Стевану Дудаку, познатом као „мађарон“, због чега
су га прозвали „Пишта“. (Има и оних који покушавају да ово демантују
и оправдавају говорећи да је „Пишта“ био преводилац – знао је мађарски – па да је био приморан да пође са Мађарима итд.)
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Други случај је везан за сахрану изгинулих југословенских
војника и официра. Већ смо раније рекли да су изгинули били
прво сахрањени у риту села Гложана и да су настојањем бегечког пароха Љубомира Поповића њихова тела пренета и сахрањена у заједничку гробницу на старом српском гробљу у Гложану.
Али, док је парох Љубомир Поповић вршио опело, једна групица
Гложанаца окупила се у близини гробља и, уз хармонику, гласну
песму и игру, ометала је обред. Бегечки парох је морао да прекине опело, да се обрати мађарским властима и тек је уз њихову
интервенцију завршио чинодејствовање. Ови појединачни и изоловани случајеви поштеним Гложанцима и антифашистима сигурно су непријатни, али они не могу да баце сенку на цело село
– и зато би било добро да сами Словаци из Гложана о овоме проговоре, по ономе „Ни по бабу, ни по стричевима, већ по правди
Бога истинога“, јер „у сваком житу има кукoља“.
Године 2011. посебно је обележена седамдесетогодишњица трагичног догађаја у селу Гложану. Залагањем челаревског пароха
госп. Миладина Бокорца, већ 12. априла 2011. радио Српске
православне општине у Бачкој Паланци – Радио „Тавор“ емитује
получасовну емисију посвећену Божидару Жугићу и изгинулим
војницима и официрима Краљевине Југославије, под насловом
„Да се не заборави“.
Помен на гробљу у Гложану одржан је 13. априла 2011, а сутрадан, 14. априла, у МЗ Челарево одржано је предавање са
истом темом – „Да се не заборави“.
Двадесет седмог августа 2011. у Гложану је одржан велики братственички скуп Жугића, када је, између осталог, затражено да се
једна улица у Гложану назове именом Божидара Жугића, да се
збратиме Гложан, Жугићи и Пљевља и да се коначно каже истина о 13. априлу 1941. године у Гложану.
Догађаје и искуства прошлости не смемо да заборавимо – јер
човек се учи док је жив, a историја нас учи да на темељима прошлости разумемо садашњост и планирамо будућност.
Путеви судбине су тако хтели да Божидару Жугићу и његовим
саборцима последње и вечно боравиште буде у селу Гложану,
селу које им сваке године одаје пошту и казује да неће бити за-
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борављени. Зато је ово село данас најбољи пример толеранције
и поштовања према свим људима без обзира на верску и националну припадност – путоказ и опомена нама живима и онима
који ће доћи после нас.
Ова прича о Божидару Жугићу често се ставља у контекст или
раван неких догађања на нашим просторима током Другог светског рата, а који наилазе и наилазиће на подељена, чак драстично супротстављена мишљења и вредновања (пуч 27. марта
1941; улога Милана Недића, председника владе националног
спаса у Србији за време немачке окупације; стрељање цивила,
нарочито ђака у Краљеву, Крагујевцу 1941. године...).
То су размишљања о рационалности и сврсисходности овог његовог чина, без обзира на личну храброст и патриотске побуде
које су га руководиле. То су, истовремено, питања која залазе у
област етике, религијске филозофије, пре свега хришћанске интерпретације живота, а своде се на суштинско питање човекове
слободе и њених граница. Сме ли, дакле, неко ко неспорно располаже својим животом, без обзира на хероику, да жртвује и животе других, који на то (можда) нису спремни, или једноставно
то не желе?
Одговоре на ова питања препуштамо свести и савести сваког
појединца.
Прича о Божидару Жугићу, посмртно разапетом између кокарде
и црвене петокраке, исписана је на надгробним споменицима у
бачком селу Гложану.
Без обзира на све околности, Божидар Жугић не би смео да буде
жртва било каквих својатања и подела – Божидар Жугић је пао
као војник, ратник патриота, а то надилази све идеолошко – политичке или страначке разлике.
Треба подсетити да је Божидар Жугић одрастао и васпитавао се
на косовском миту и етици Његошевог „Горског вијенца“. За младог поручника Божидара Жугића, човека динарског менталног
склопа, косовски мит и херојски чин Милоша Oбилића били су
реалност. Он је живео са тим косовским јунаком, с њим се идентификовао. Из редова војника Краљевине Југославије јурнуо је
не Божидар Жугић, него Милош обилић, само што у десници
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није држао ханџар, него пиштољ. Он је у мађарском официру
видео Мурата, а у пуковнику Ристићу Вука Бранковића... Знао је
шта га чека, видео је „страшну уру пред очима“, док му је у
ушима одзвањало:
Удри врага, не остав’ му трага,
али губи обадва свијета.
Док је падао покошен мађарским рафалима, вероватно се сетио
познате поруке:
Нека буде што бити не може,
нек’ ад прожд’ре, покоси сатана;
на гробљу ће изнићи цвијеће
за далеко неко покољење!
На гробљу у Гложану сваког пролећа ниче цвеће за нека нова
покољења.
На првом, старом споменику, испод петокраке стоји слика поручника Жугића, који на глави има официрску капу са кокардом.
Стицајем околности, на растојању од свега једног педља, нашла
су се „два страшна символа“ – петокрака и кокарда. Два симбола
која су нас у току несрећног Другог светског рата поделила и разбратила – овде су нашла помирење с оне стране смрти.
Нека буде што бити не може!
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Стефан Гужвица, Бачка Паланка

ЈЕВРЕЈИ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Јевреји су све до 1948. године били наши суграђани и били су
значајни чиниоци у културном, економском и друштвеном животу
града. Али након великих прогона од стране нациста у Другом
светском рату, тридесет и седам паланачких Јевреја који су преживели холокауст, заједно са својим кантором Еугеном Гросом,
преселило се у Израел.
Занимљиво је, међутим, да су први становници јудаисти насељавали ове просторе пре више од хиљаду година. Године 1966.
откривен је археолошки локалитет „Циглана“, крај пута Бачка Паланка – Нови Сад, у непосредној близини Челарева. На том локалитету су 1972. године започета ископавања којима је
руководио Драган Вилотијевић, кустос Музеја града Новог Сада.1
Тада је откривено насеље са краја VIII и почетка IX века, које је
у научној јавности постало познато као Аварска некропола и на
којем су нађени гробови Авара, Словена и Хазара, који су били
јудаистичке вероисповести и прихватали јеврејске обичаје. Овај
локалитет је један од најзанимљивијих и најмистериознијих на
територији Општине Бачка Паланка, јер нигде другде на овом
подручју нема остатака Хазара.
Након нестанка мистериозног народа јудаистичке вероисповести који је овде насељавао леву обалу Дунава, тек након више
од хиљаду година, у време такозване средње терезијанске колонизације (1749–1772), први Јевреји насељавају се у Новој Паланци 1771. године.2 Новопаланачки Јевреји су били Ашкенази,
_________________
Ирена Балат, Дворац у Челареву, Нови Сад, 1989, стр. 7.
Павле Шосбергер, Јевреји у Војводини: Кратак преглед историје војвођанских
Јевреја, Нови Сад, 1998.
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како су, почев од XIV века називани припадници свих јеврејских
етничких заједница из северне, источне и централне Европе.
Јозеф II је 1782. године издао Патент о верској толеранцији,
којим је либерализована стратегија колонизације његове мајке

Цигла са менором са налазишта „Циглана“ код Челарева.

Марије Терезије, захваљујући чему су и Јевреји добили право
на високо школовање, оснивање приватних фабрика, као и могућност да запошљавају хришћане, било као раднике, било као
слуге. Међутим, Јевреји су и даље били обавезни да у званичним документима користе немачки језик уместо хебрејског, а од
1784. морали су и званично да усвоје германизована презимена.
Велико побољшање је ипак било и утоме што Јевреји више нису
морали да живе у гетима и носе жуте траке, те у Паланку осам-
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десетих година долази нови талас јеврејских породица. Али досељавање Јевреја није било добро прихваћено од стране осталих становника.3
У то време паланачки Јевреји нису имали сопствену црквену општину, него су били под надлежношћу Јеврејске општине Неопланта. Верске службе обављале су се у једној приватној кући
коју су звали „молитвени дом“. Постојање Јеврејског гробља,
које се и дан-данас налази на гајдобранском путу, забележено

Синагога у Бачкој Паланци (порушена 1956. године).

је још пре 1800. године. Хевра кадиша, добротворно удружење
које се бави погребима јеврејских верника, било је активно током
читавог XIX века. Жупанија је половином 1806. године донела
длуку о додели грађевинског земљишта за изградњу синагоге.4
_________________
Nikolaus Hepp, 150 Jahre Bačka Palanka. Die Geschichte der drei Schwestergemeinden
Palanka bis zur Gegenwart, Novi Vrbas, 1930.
4
Радован Шуњка, Бачка Паланка у пет векова, Бачка Паланка, 2009, стр. 269.
3
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Изградња синагоге завршена је 1807. године, на данашњој адреси Жарка Зрењанина 62. У истој улици, поред саме синагоге,
1835. године изграђени су: ритуално купатило – микве, кошер
месара и Јеврејска основна школа.
Јевреји су се најчешће бавили трговином и банкарством, о чему
сведочи раскош очуваних кућа и надгробних споменика, који
надмашују чак и немачке на Римокатоличком гробљу. Први па-

Унутрашњост паланачке синагоге.

ланачки историчар, Николаус Хеп, спомиње да су неки јеврејски
трговци у то време ишли са фрулицом кроз село, продајући домаћицама ствари које су им биле потребне, а које су претходно
откупљивали од локалних пољопривредника. Већина је по из-
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градњи синагоге живела у самом центру једне од три Паланке –
Немачке Паланке, што ближе самој грађевини, највероватније
због ограничења кретања на Шабат.
Неки Јевреји били су и индустријалци. Тако се у каталогу Треће
трговачко-занатлијске изложбе 1938. године рекламира паланачка
Фабрика сирћета Абелсберг Геза основана још 1846. године.
Синагога у Немачкој Паланци је до 1820. године била без рабина. Након тога, рабини су били:
• Арон Штерн (1820–1831)
• Лев Лихтентал (1836–1851)
• Соломон Дојч (1885–1904)
• Др Бенјамин Фишер (ортодоксни рабин, напустио заједницу 1917)
Постоји документ из 1864. године у којем се као заменик помиње
Емануел Денбах, али није познато колико је он служио. Од 1917.
године заједница је такође била без рабина, а службу је вршио
кантор Пинкас Кон до своје смрти 1926. Затим је дошао кантор
Еуген Грос.5 Иако се овако дуги периоди без рабина нигде не
објашњавају (од 1800. до 1948. године заједница је само 45 година на челу имала свог рабина, не рачунајући ортодоксне
Јевреје), то је вероватно зато што је број Јевреја у граду ипак
био поприлично мали.
Године 1880. у Немачку Паланку долази учитељ Исидор Кон и
постаје главни покретач јеврејске заједнице у граду. На његову
иницијативу, основани су друштво за здравствену заштиту и омладинска библиотека и читаоница.6 Исте те године, на попису
становништва су забележена 493 Јевреја, што је било 4,6% становништва.
_________________
Nikolaus Hepp, 150 Jahre Bačka Palanka. Die Geschichte der drei Schwestergemeinden
Palanka bis zur Gegenwart, Novi Vrbas, 1930.
6
Радован Шуњка, Бачка Паланка у пет векова, Бачка Паланка, 2009, стр. 121.
5
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Не баш најбољи положај Јевреја илуструје податак да су у
Јеврејској школи 1884. постојала три учитеља – Коломан
Хајман, Адолф Шпиц и његова жена Илона Шпиц, а мање од
двадесет година касније школи је био потребан само један учитељ.7 Међутим, њихова је заједница, упркос константном опадању броја становника у наредном периоду, остала развијена и
почетком XX века био је уочљив њен велики утицај на друштвени, културни и привредни живот нашег града. Тако су и међу
оснивачима парног млина у Старој Паланци, преко пута право

Зграда бивше јеврејске банке (Фото Саша Лазаревић, 2008)

славног гробља, била и два Јеврејина – Јозеф Шен и Јакоб Јерковски. Млин су отворили 1911. и прво је служио за сушење
хмеља. Зграда у улици Југословенске армије у којој се сада налази кафе „Springfield“ до Другог светског рата је била јеврејска
банка у власништву Боде Хоровица. Чак је и чувени хотел
„Дунав“ припадао Јеврејину по имену Рајтер.8 Поред тога, дво_________________
Nikolaus Hepp, 150 Jahre Bačka Palanka. Die Geschichte der drei Schwestergemeinden
Palanka bis zur Gegenwart, Novi Vrbas, 1930.
8
Сава Петрић, Грађа за историју Бачке Паланке, 1976, стр. 7.
7
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рац Фриц-Христић, изграђен 1900. године у Бачком Новом Селу,
заједно су држале јеврејска породица Фриц и српска породица
Христић из Старе Паланке.
Пред крај XIX века, долази до издвајања из јеврејске заједнице
мање групе ортодоксних Јевреја, који су били много конзервативнији од неолога. Њихов број у Паланци никада није премашио више од педесетак људи и зато су увек могли да се
окупљају у приватној кући. Занимљиво је да је обичај међу
малим јеврејским општинама био да доводе људе са изузетном
репутацијом. Тако је почетком XX века паланачки ортодоксни

Др Бенјамин Фишер (1878–1965).

рабин био др Бенјамин Фишер (1878–1965). Тај следбеник идеја
ортодоксног јудаисте Самсона Рафаела Хиршла (1808–1888),
по одласку из Паланке служио је у Лондону. Касније је постао
ортодоксни главни рабин Мађарске и служио је у познатој будимпештанској синагоги Румбах. Тада је већ био толико попула-
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ран да је за време његове инаугурације 1926. полиција морала
да интервенише да би задржала масу.9
Године 1913. у Стару Паланку долази још један знаменити
Јеврејин др Александар Дембиц, први старопаланачки лекар и
срески лекар од 1916. до 1921. године. Његов син Андрија Дембиц (1904–1991) полази очевим стопама, завршава медицину у
Бечу и од 1935. године ради у Бачкој Паланци. Пошто је имао
мешано порекло, окупационе власти га не дирају за време рата
и он то користи да кришом лечи партизане. У НОВ званично
ступа тек по ослобођењу и тада постаје лекар болнице Војног
подручја Бачке Паланке, а затим и заменик шефа епидемиолош-

Кућа породице Дембиц у Улици Југословенске народне армије 29.

ког одељења болнице Војне области за Војводину.10 Др Дембиц
ради као лекар у Бачкој Паланци од краја рата до своје смрти.
На једном од улаза у Дом здравља налази се и спомен-плоча
_________________
9
Kinga Frojimovics, Geza Komoroczy, Viktoria Pusztai and Andrea Strbik, Jewish Budapest: Monuments, Rites, History, Budapest, 1994, 136.
10
Др Јаша Романо, Јевреји Југославије 1941–1945. Жртве геноцида и учесници
Народноослободилачког рата, Београд, 1980, стр. 352.
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посвећена њему. Кућа породице Дембиц, која се налази у Улици
Југословенске народне армије број 29, заштићена је као споменик културе. Наиме, кућа је изграђена још 1920. године у стилу
модерне те је, вероватно, једна од првих модерних грађевина у
Војводини (Нови Сад је прве зграде у духу модерне добио тек
око 1930. године).

Рахела Ферари на поштанској марки из 2007.

Вероватно најпознатија бачкопаланачка Јеврејка је Бела Рохел
Фрајнд, познатија као Рахела Ферари (1911–1994). Убрзо након
њеног рођења у Земуну 27. августа 1911, њен отац је од стране
аустријских власти протеран у родну Немачку Паланку, где је она
одрасла и завршила основну јеврејску школу. У својој богатој глумачкој каријери играла је у Српском народном позоришту у
Новом Саду, Уметничком позоришту у Београду и водећим београдским позоришним кућама Југословенском драмском позоришту и Атељеу 212, а глумила је и у бројним филмовима и
телевизијским серијама.
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Пред Други светски рат, у Бачкој Паланци је живело 229 Јевреја
неолога и још педесетак ортодоксних Јевреја. Неолошки кантор
је био Еуген Грос, а ортодоксни Јонас Глаубер.11 Они су уједно
били и последњи кантори Јеврејске заједнице у Бачкој Паланци.
У Каталогу Треће трговачко-занатлијске изложбе 1938. године
забележено је постојање Јеврејског госпојинског удружења које
је бројало 56 чланова. То је било исто оно „друштво за здравствену заштиту“ које је основао Исидор Кон по свом доласку у
Немачку Паланку 1880. године. Поред тога, спомиње се и месна
група циониста која је окупљала 57 чланова.
Једанаестог априла 1941. године Мађарска је објавила рат Краљевини Југославији. До 15. априла, мађарска војска је окупирала целу Бачку.12 а 29. јуна су Бачка и Барања званично
припојене Краљевини Мађарској под називом „Delvidek“ (Јужна
област).13 Јевреји су у Мађарској већ били лишени основних грађанских права. Злогласни „Закон о Јеврејима“ се у окупираним
територијама спроводи од децембра 1941. године.14 У Бачкој Паланци је забележено постојање логора у којем је између 1941. и
1944. године настрадало „5-50 жртава“.15 Највероватније, то је
био мали сабирни логор из којег су заточеници депортовани
даље у концентрационе логоре широм Мађарске и Немачке. У
јануарској рацији 1942. године у Новом Саду страдало је двадесет двоје Јевреја из Бачке Паланке и са територије бачкопаланачког среза. Један паланачки Јеврејин убијен је и у Бечеју, а
један Србин из Деспотова у Локу. У марту 1944. Немачка је окупирала Мађарску и преузела надлежност над Бачком, а 5. маја
исте године, по наређењу Адолфа Ајхмана, сви преостали па
_________________

Павле Шосбергер, Јевреји у Војводини: Кратак преглед историје Војвођанских
Јевреја, Нови Сад, 1998.
12
Ђорђе Басић, Хроника о ослободилачком рату у Јужној Бачкој, Нови Сад, 1969,
стр. 28.
13
Dennis J. Bauer, A Collection of Genealogical Information of Palankaer-Americans
and Related Family Members – 1895 to 2008, Levittown, 2008, p. 25.
14
Др Јаша Романо, Јевреји Југославије 1941–1945. Жртве геноцида и учесници
Народноослободилачког рата, Београд, 1980, стр. 155.
15
Јован Мирковић, Жртве Војводине у логорима 1941–1945. према до сада извршеној ревизији пописа 1964. године, 2005, стр. 521.
11
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ланачки Јевреји су стрпани у возове и депортовани у Аушвиц.16
Занимљив је и податак који је објављен у једном чланку у „Политици“ од 18. јула 2008. под насловом „Прави и лажни Петер
Егнер“ да је Фриц Штраке, СС унтерштурмфирер који је радио
у сектору IV-D београдског Гестапоа задуженом за истребљење
Јевреја и масона, био фолксдојчер из Бачке Паланке. Али, услед
тренутне недоступности извора, ову тврдњу није могуће
детаљније истражити. Завршетак рата је доживело само 37 од
скоро 300 Јевреја у Бачкој Паланци, укључујући и кантора Еугена Гроса.

Споменик Јеврејима страдалим у Другом светском рату подигнут 1955.

Бачкопаланачки Јевреји су се, заједно са кантором, 1948. године
одселили у Израел. Остали су само они који су овде живели у
мешовитим браковима. Синагога, за коју се каже да је била „им_________________

Dennis J. Bauer, A Collection of Genealogical Information of Palankaer-Americans
and Related Family Members – 1895 to 2008, Levittown, 2008, p. 28.

16
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пресивна, позната по својим галеријама и ковчегу на два
нивоа“,17 порушена је 1956. године. На том месту је 29. априла
2007. године подигнута спомен-плоча,18 на иницијативу Рахеле
Фриш, ћерке кантора Гроса.19
Једини аутентични материјални доказ о постојању Јевреја у бачкој Паланци је старо јеврејско гробље поред гајдобранског пута,
које је током последњих годину дана обновљено и сређено. На
том гробљу је 20. октобра 1955. подигнут споменик Јеврејима
Бачке Паланке и околине који су страдали у Другом светском
рату. Последњи паланачки Јеврејин који је сахрањен на том гробљу био је Соломон Кон. Он је умро 20. априла 1981. године.

_________________
http://www.jewish-heritage-europe.eu/country/serbia/serbia3.htm
Радован Шуњка, Бачка Паланка у пет векова, Бачка Паланка, 2009, стр. 122
19
Новосадски „Дневник“ од 20. фебруара 2007.
20
http://www.bajka.org/viewtopic.php?f=59&t=21&p=26&
17
18
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ПРИЛОЗИ
1. Списак идентификованих Јевреја и припадника других
народа жртава Новосадске рације из Бачке Паланке и околине, са редним бројем под којим се воде20
30. Алмослино Жени (62), рођена у Бачкој Паланци (од оца
Филипа), сестра стаклара Емила Алмослина, куварица
132. Биро Јосиф-Режо (36), рођен у Бачкој Паланци (од оца
Јосифа и мајке Ризе рођене Бергер), супруг Хелене-Јелене
рођене Немеш, кројач
165. Босковиц Лили (23), рођена у Бачкој Паланци
234. Вајнбергер Алфред (44), рођен у Обровцу, општина Бачка
Паланка (од оца Рудолфа), чиновник
274. Вајс Ирена (13), рођена у Бачкој Паланци (отац Бела),
ученица
276. Вајс Јосиф (65), рођен у Бачкој Паланци, тапацирер
379. Гајдобрански Војин (18), рођен у Бачкој Паланци (од оца
Николе)
380. Гајдобрански Јован (19), рођен у Бачкој Паланци (од оца
Гојка)
283. Вајс Розалија-Ружа (62) рођена Хофман (у Бачкој
Паланци од оца Хермана), Јосифова удовица, домаћица
426. Голдштајн Александар (32), рођен у Бачкој Паланци од
оца Леополда-Липота и мајке Регине, трговац памуком
(становали у Гробљанској (данас Новосадског сајма) улици)
878. Колб Залман-Жигмунд (22), рођен у Бачкој Паланци (од
оца Исраела и мајке Хане), штављач коже
885. Колб Сигмунд (22), рођен у Бачкој Паланци (од оца
Исидора и мајке Малвине), монтер
886. Колб Херман (21), рођен у Бачкој Паланци, Сигмундов
брат
975. Лајнер Игнац (69), рођен у Бачкој Паланци (од оца
Емануила и мајке Руже рођена Шпицер), Јоланин супруг,
трговац
985. Ласкафелд (Ласкофелд) Антонија (78) рођена Лајтнер-
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Литнер (у Бачкој Паланци од оца Гершона и мајке Лени рођене
Силбер), Хенрикова супруга, домаћица
1014. Левингер Естера (74), рођена у Бачкој Паланци (од мајке
Јелке), удовица, домаћица
1180. Мојзес Герзон-Геза (54), рођен у Бачкој Паланци (од оца
Игњата и мајке Розалије-Розе рођене Лајтнер), супруг Јулијане
рођене Шкуч, трговац, убијен 22. јануара
1183. Мојзес Леополд-Лео (51), рођен у Бачкој Паланци,
Герзонов брат, трговац
1188. Мојзес Паулина-Паула (66) рођена Цилцер (у Обровцу,
општина Бачка Паланка од оца Вилхелма и мајке Нети),
домаћица
1316. Пискер Геза (71), рођен у Бачкој Паланци од оца Гавре,
трговац
1319. Пискер Марко (34), рођен у Новом Саду (живео у Бачкој
Паланци)
1320. Пискер Шандор (9), рођен у Бачкој Паланци
1447. Рутка Антун (26), рођен у Бачкој Паланци
1603. Тратнер Андрија (29), рођен у Бачкој Паланци од оца
Коломана и мајке Еле, чиновник
1607. Требић Карло (36), рођен у Бачкој Паланци од оца Карла
и мајке Хане рођене Брајнер (Требићи су пребегли из Загреба)
1608. Требић Амалиа (33), Карлова сестра (рођена у Бачкој
Паланци), куварица
1748. Хаузер Јене (39), рођен у Бачкој Паланци од оца Адолфа
и мајке Јозефине рођене Шлезингер, службеник (породица
Хаузер је доведена, или се затекла у Новом Саду)
1749. Хаузер Адолф (53), рођен у Бачкој Паланци од оца
Изидора, фармер
1750. Хаузер Јозефина (56) рођена Шлезингер (у Бачкој
Паланци од оца Вилхелма и мајке Иде), фармерка
1776. Хефтер Мавро (Мартин-Мартон-Мориц-Мор-Марко) (41),
рођен у Бачкој Паланци, Јакобов брат, власник фабрике четки
1945. Шосбергер Бјанка (23), рођена у Бачкој Паланци
1959. Шосбергер Марија (39), рођена у Бачкој Паланци,
Дезидерова супруга
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2. Паланачки Јевреји који се у књизи др Јаше Романа
Јевреји Југославије 1941–1945. помињу као активни учесници покрета отпора
Абелсберг, др Павле Ш., лекар из Суботице. Рођен 1893. у
Бачкој Паланци. Медицински факултет завршио 1919. у
Будимпешти, а затим специјализирао оториноларингологију.
Априла 1944. године интерниран од мађарских фашиста у логор
у Бачкој Тополи, где је водио логорску амбуланту, а затим је
одведен у логор у Немачкој, одакле се вратио марта 1945. и
ступио у НОВ. Био је лекар Болничког центра I и II армије.
Дембиц, др Андрија А., лекар из Бачке Паланке, рођен 1904.
Медицински факултет завршио 1928. у Бечу. У НОВ је ступио
новембра 1944. Лекар болнице Војног подручја Бачке Паланке,
а затим заменик шефа епидемиолошког одељења болнице
Војне области за Војводину.
Епштајн, Шимон-Сима, крзнарски помоћник из Бачке Паланке,
рођен 1925. Члан СКОЈ-а. У НОП-у од 1941. у саставу ударне
групе. Ухапшен од мађарских фашиста и осуђен на две године
и шест месеци робије. Маја 1943. доведен из будимпештанског
затвора у сегедински затвор – одељење за малолетнике, а јуна
1944. одведен у затвор у Араду. Ноћу 28/29. новембра 1944.
побегао из затвора, вратио се у Југославију и ступио у НОВ.
Јафа, Бенјамин, старетинар из Бачке Паланке, рођен 1891.
Сарадник НОП-а од почетка устанка. Ухапшен од мађарских
фашиста и осуђен на годину и шест месеци робије. Фебруара
1942. доведен у сегедински затвор, а фебруара 1943. пуштен
условно на слободу. Маја 1944. одведен од стране Немаца у
логор у Аушвицу, где је страдао.
Орова, Арнолд, трговац из Бачке Паланке, рођен 1877. Сарадник
НОП-а од почетка устанка. Ухапшен од мађарских фашиста и у
истражном затвору „Армија“ (Нови Сад) зверски изубијан. Потом
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је одведен у сегедински затвор, где је, већ наредног дана, 19.
фебруара 1942. умро од задобијених повреда.
Шенк, Иван-Мишо М., ученик из Новог Сада, рођен 1924. Члан
СКОЈ-а од 1939. На почетку устанка укључио се у састав ударне
групе и учествовао у саботажама и диверзијама. Септембра
1941. ухапшен од мађарских фашиста и осуђен на три године
робије. Одведен у затвор у Будимпешти, а октобра 1942.
пребачен у сегедински затвор. Новембра 1943. пуштен из
затвора условно, па се пребацио у Југославију, где је ступио у
НОВ. Изабран за члана МК КПЈ Бачка Паланка, а од марта 1944.
био је политички руководилац у Бачкопаланачком одреду.
Носилац Партизанске споменице 1941.
Штајн, инг. Тибор, из Бачке Паланке. У НОП-у од 1941.
Приликом провале у Покрету ухапшен од мађарских фашиста и
осуђен на робију. Одведен на присилни рад у Украјину, где је
страдао 1943.
Штерн, Ивица В., ученик из Осијека, рођен 1927. у Бачкој
Паланци. По капитулацији Југославије пребегао у Далмацију,
одакле је интерниран од Италијана почетком јуна 1943. у логор
на Рабу. По ослобођењу из логора ступио НОВ септембра 1943.
Борац у Даљском партизанском одреду. Погинуо крајем 1943.
приликом напада одреда на оклопни непријатељски воз.
Сахрањен у Подгорју (Славонија).
Штерн, Звонко В., ученик из Осијека, рођен 1928. у Бачкој
Паланци. По доласку усташа на власт пребегао у Далмацију,
одакле је интерниран почетком јуна 1943. у логор на Рабу. По
ослобођењу из логора ступио септембра 1943. у НОВ. Борац у
Осјечкој бригади, а затим војни руководилац.
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3. Попис преживелих Јевреја у Југославији до јуна 1945,
према сајту El Mundo Safard
(Пописивани су по местима у којима су се затекли у тренутку
прављења списка. Стога се овде налазе само они паланачки
Јевреји који су у тренутку пописивања боравили у граду. Јевреје
из других градова који су тада били у Паланци нисам укључио у
списак.)
Бачка Паланка – преживели:
Бергер Марко, 1923, радник
Епштајн Елвира, 1928, Бачка Паланка, домаћица
Епштајн Симон И., 1925, Бачка Паланка, крзнар
Епштајн Симон Ил., Бачка Паланка, 1925, механичар
Голдштајн Ела, 1923, Бачка Паланка, домаћица
Грос Александар, 1929, Бачка Паланка, студент
Грос Едита, 1936, Бачка Паланка, студент
Грос Ерне, 1925, радник, сада у Армији
Грос Еуген, 1899, рабин
Грос Лили, 1930, Бачка Паланка, студент
Хаузер Франциска, 1916, службеник
Хаузер Марија, 1910, домаћица
Хершковић Јаша, свештено лице
Хершковић Јолан, 1896, домаћица
Хершковић Ладислав, 1927, Бачка Паланка, шегрт
Хофман Херман, 1927, Бачка Паланка, бравар
Хофман Леополд, 1884, Бачка Паланка, обућар
Хофман Марија, 1891, Пивнице, домаћица
Хофман Пепи, 1914, Бачка Паланка, домаћица
Јафа Цили, 1904, трговац
Јафе Арон, 1925, Бачка Паланка
Кирц Златица, 1882, домаћица
Колб Терез, 1925, Бачка Паланка, домаћица
Кон Ирен, 1914, Бачка Паланка, домаћица
Кон Јакоб, Бачка Паланка, 1875/1881. обућар
Кон Роза, 1882/1886, Бачка Паланка, домаћица
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Нидерлендер Нина, 1924, Бачка Паланка, домаћица
Рајтер Ерна, 1922, Бачка Паланка, службеник
Рајтер Ервин, 1927, Бачка Паланка, бравар, сада у Армији
Рајтер Јолан, 1897, Товаришево, домаћица
Рајтер Јосип, 1895, Бачка Паланка, бравар
Секељ Флора, 1881, Букин, домаћица
Штрасбергер Марта, кројачица
Урман Манци, 1918, радник.

Митар Шутић, Гајдобра
АНДРИЈА ТЕПАВЧЕВИЋ (1896–1942)

Андрија Тепавчевић, омиљени народни учитељ и борац за слободу свога народа, био је и један од бројних просветних радника,
а многобројних учитеља, чија су демократска и патриотска убеђења била толико снажна да су у борби за те идеале положили
своје животе. Судбина му је била предодредила да доживи два
светска рата, али онај други, нажалост, није преживео – погинуо
је у четрдесет и шестој години живота. За плејаду младих којој
је припадао може се рећи: „Шта су још све могли дати своме народу? – пита се човјек с тугом. Колико би сваки од њих значио
у својој средини – и због своје стручности, и због својих особина,
првенствено оне најдрагоценије – братске људске солидарности“ (Родољуб Чолаковић у предговору за књигу Отргнути од
заборава, Сарајево 1982, стр. 3).
Андрија је рођен у породици Тепавчевића, у селу Казанци, општина Гацко, у источној Херцеговини. О старијем пореклу Тепавчевића нема много трагова, али изгледа да је поуздано оно што
су запамтили Вуковићи из Меке Груде, која се налази на североисточној страни Фатничког поља (а припада широј области
која се зове Билећке рудине). Наиме, они су сачували предање
о свом пореклу, које су забележили сарадници Јевта Дедијера у
прикупљању грађе за његово познато дело „Херцеговина – антропогеографске студије“, које је објављено 1909. године у оквиру
„Српског етнографског зборника“, у научној серији „Насеља
српских земаља“ – издање Српске краљевске академије.
Вуковићи су могли да саопште истраживачима да су у првој половини 19. века доселили у Меку Груду из Бањана, као и то да
су пореклом од чувене породице Баћовића. Знали су и то да су
од њиховог племена Тепавчевићи у Гацку и Зечевићи у Невесињу. Дедијер није ништа забележио о Тепавчевићима у Гацку,

252

али јесте о Зечевићима у невесињском селу Раникуће, „на
лијевом бријегу Заломке“. Зечевићи су запамтили да су старином из Зете, да су „живјели у Бањанима под именом Баћовића,
одакле су прије 135 година [тј. око 1770] доселили у Колешко, а

Андрија Тепавчевић, 1926.

из Колешка прије 65 година овамо [тј. у Раникуће]“ – што се
слаже са казивањем Вуковића из Меке Груде, да су они, као и
Тепавчевићи, пореклом од Баћовића са Бањана. Треба рећи и
то да је најчувенији из породице Баћовића био је херцеговачки
војвода Максим Баћовић, син Јована Баћовића. Био је писар и
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сарадник свога стрица, бањског војводе Сима Баћовића. Именован је за војводу у Бањанима 1872. и постао један од најмлађих херцеговачких војвода у устанку 1875–1878. године.
Предводио је Бањане и Рудине током многих устаничких акција,
а погинуо је у бици између Радован ждријела и Глуве смокве, о
чему су писали и бројни европски листови тог доба.
Андрија је завршио нижу гимназију у Казанцима. Након избијања
Првог светског рата, као осамнаестогодишњи младић придружио
се батаљону српских добровољаца из Херцеговине који су прешли
у Црну Гору да се, удружени са тамошњим борцима, боре против
Аустроугарске окупације. Црногорска војска убрзо је поражена и
Андрија се вратио у свој родни крај, да би се, поново добровољно,
придружио српској војсци са којом је прешао Албанију. Након пробоја солунског фронта врaтио се у родно село Казанце.
Први светски рат се завршио и Андрија је за своје дотадашње
заслуге добио стипендију за даље школовање. Определио се за
учитељски позив, отишао у Вршац, уписао се у учитељску школу
и завршио је 1924. године. Најпре, био је учитељ у селу Парти,
у Банату, а већ 1925. године долази у Бачку, у село Ото Мајур.
Убрзо је премештен у Пашићево (данас, Змајево), где је засновао породицу, а а био је учитељ кратко време и у Малом Иђошу.
Уследила су још два премештаја, да би 1936. године дошао на
службу у основној школи у Степановићеву, заправо у одељењу
те школе у колонији Танкосићево (данашњи Кисач), где је остао
до почетка Другог светског рата. Андрија је често премештан из
школе у школу, наводно, „по потреби службе“, али су разлози
били у томе што је „Андрија отворено и смјело испољавао своја
демократска убјеђења и националну толеранцију, што је био народни учитељ у пуном смислу те ријечи“ (Спомен-књига Отргнути од заборава, стр. 319).
О времену његовог живота и рада у Танкосићеву казивала је деведесетседмогодишња старица Софија – Сока Рончевић, која је
добро познавала Андријину породицу. Са Софијом Рончевић је
разговарала њена ћерка Невена Рончевић-Бабин и ево шта је
забележила:
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Мајко, када сте ти и тата дошли у Танкосићево?
Дошли смо неђе у марту 1938. године: Пеко, баба Ана, Добривоје, Кона и Радмило. Са Надом сам била носећа. Стрико нас је
дочекао на станици и одвео његовој кући, ђе смо били око
мјесец дана. Тог дана или сјутрaдан дошли су Андрија и његова
супруга Евица да нас виде. Били су права господа – лијепи,
крупни, насмијани.
Сјећаш ли се како су били обучени?
Јок, богами.
Какав је био сусрет?
Јако лијеп. Изљубили су нас све, ђецу посебно. Евица се о
свему распитивала, ђецу је мазила. Причала је са бабом, са
мном, са Божаном и стрином. Причала је и са другима, тамо је
био и Пеко. Не знам о чему су све причали.
Како је Евица изгледала?
Лијепо, баш лијепо. Права госпођа. Увијек је била лијепо обучена. Касније сам је често виђала код стрика, увијек је о свему
питала, а највише о ђеци. Више пута су долазили код нас
заједно – дођу у посјету, сједе, причају и оду. Свуђе су, ђе се ко
разболи, ишли у посјету. Сјећам се да је Евица ноћу ишла да
посјети једну болесну жену. Ниједно дијете које је ишло у школу,
а било је болесно, није било а да га нијесу посјетили. Андрију су
звали Учо. Причали су са свима, са ђецом највише. Андрија би
и на улици са сваким ђететом причао као да је одрасло.
Да ли сте ви, жене, одлазиле код њих?
Јесмо. Сјећам се да је Евица звала жене кад је чијала перје.
Правила је лијепе јоргане кад су живјели у Пашићеву. Жене су
код Евице ишле за разне савјете, а она их је савјетовала о
свачему. Сјећам се и да нас је учила да не треба сипати млијеко
у тучени кромпир, ако се касније користи, јер ће бити тврд. Од
ње смо виђели како се паприке пеку.
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Је ли имала кућну помоћницу?
Не сјећам се... е, да, Божана је била неко вријеме. Код ње је научила баш лијепо да кува. Евицу су звали учитељица, вјероватно, по њеном мужу Андрији, а она није била учитељица.
Са којом се од жена највише дружила?
Дружила се са свима, а највише са стрином, са Драгињом, Јелком, Марицом, Дуњом, Машом. Милева Анђелић је често ишла
код ње. Милица је умљела и да разговара и да оговара. И
Дивна.
А да ли је Евица неког оговарала?
Никад. Јок Бога ми.
Да ли су њу жене оговарале?
Никад, нијесам чула. Све што је најљепше о њој су причале. Kад
су хтјеле неког да истакну, рекле би: „Ко Евица кува“, „Ко Евица
ради“... Она је била од Ботића из Пашићева, били су богати.
Да ли је била весела?
Јес, била је и много лијепа, а њена Оливера, као ђевојчица, била
је мало пуста.
Пуста, шта ти то значи?
Увијек се знало ђе је. Била је гласна, причљива, галамила је,
пјевала, смијала се, није се тукла са ђецом, била је коловођа.
Она и Рада Поповић увате коње, гањају их цио дан по селу и
пјевају пјесму „Дуни вјетре“. Никад није била безобразна нити
је говорила ружне ријечи, ни ђеци, ни старијима. Јок, богами. Не
знам какав је ђак била. За Перицу, Оливериног брата, причали
су да је добар ђак.
Да ли се Евица по нечем разликовала од Херцеговки, да ли су
јој нешто замерали што није Херцеговка?
Не, богами. Није се примјећивало да није ‘Ерцеговка.
Да ли се дружила са мештанима који су живели у Кисачу?
Јесте, кад је ишла на пијацу сретала се са њима, дружила се.
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Каква су јој била деца?
Ко и друга. Сва ђеца долазила су у школу, у двориште, и ту се
играла.
А за чега су прављени они базени у дворишту школе?
Ђеца су се љети тамо купала. Ђеца тада нијесу ишла на искурзије, учитељ Андрија водио их је у поље и нешто им тамо објашњавао.

Андрија Тепавчевић са својим ђацима, 1934.

Овим је своје казивање о Андрији Тепавчевићу завршила старица Софија – Сока Рончевић, говорећи нешто више о његовој
супрузи Евици.
А о Андрији учитељу, посебно о његовим активностима у школи
и ван ње, краћи текст написала је његова кћер Оливера Кечић,
супруга познатог сликара Милана Кечића, која, у уводном делу
своје забелешке каже: „Оно што сам написала, мислим да је
важно, јер је тачно.“ Преносимо њену причу у целини:
„У колонији Танкосићево Андрија је са својом породицом био све
до опште мобилизације, пред Други светски рат, када се одазвао
на позив и отишао у Билећу. У Танкосићеву смо остали: моја
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мама, мој брат од тринаест и ја од једанаест година. Доласком
мађарске војске сви насељени добровољци морали су у року од
два сата да напусте своја огњишта. Протерани су преко Дунава и
даље у неизвесност. Пошто смо ми рођени овде у Бачкој, а нисмо
имали ни кола ни коње, остали смо на улици све док није дошао
мамин отац и одвео нас. Мама је са децом одмах прешла у Нови
Сад и успела је да нас упише у гимназију на српском наставном
језику. Ту смо били све време окупације, па и после рата.
У доба Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца учитељи су обучавани у разним школама и на курсевима да би, поред рада са
децом, обучавали сељаке за рад у разним областима. Тако је,
још 1929. године, у Ваљеву, у пољопривредној школи, Андрија са
успехом завршио курс и на тај начин се упознао са великим
бројем делатности у пољопривреди: задругарством, виноградарством, воћарством, ратарством, сточарством, живинарством...
То му је омогућило да пољопривредницима, који су, као колонисти, дошли из пасивних крајева, помогне својим знањем и саветима. Завршио је и учитељски течај за ручне радове, затим за
наставнике општих трговачких школа у Новом Саду 1931. године,
као и соколски течај 1938. године, такође у Новом Саду.
У школи у Танкосићеву Андрија је, поред израде разних учила,
основао библиотеку, и читаоницу са дугачким столовима, снабдевену и дневном штампом. Ученици и сви из села могли су да
узимају књиге и да читају дневне новине. Школско двориште је
оградио, било је чисто, травњак уредан, а направио је и многе
школске справе, мале базене за купање и примитиван али користан туш за туширање. Посадио је много воћака. Са друге
стране школе, где се налазио учитељски стан, један део био је
цветна башта, а у другом делу гајио је поврће. Купио је радио
апарат на батерије – село тада није имало струју – ставио га на
прозор школе, па су се сељаци окупљали: поседали би на травњаку и слушали вести и друге програме.
У херцеговачким досељеничким породицама било је много деце,
а добровољачке земље мало да би остали на селу да раде
земљу. Деца су била бистра и жељна знања. Сви су хтели у гимназију. Андрија је помогао да та паметна деца наставе школо-
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вање. Сваке године, возом Врбас – Нови Сад, после завршеног
четвртог разреда, водио их је на пријемне испите, које су успешно полагали и настављали студије. Колико је мој отац био
омиљен у селу најбоље говори то да је код свакога ишао на
крсну славу, а сви су долазили на нашу славу Св. Јована, коју
смо славили у школској учионици, јер у кући није било довољно

Спомен-плоча на згради Основне школе у Кисачу.

места. Ето, то су моја сећања на оца и сазнања о њему до којих
сам дошла на основу проверених података.“
Андрија се од породице, нажалост, трајно растао одласком у Билећу, где му је био ратни распоред. Притиснут тешком неизвесношћу шта му је са породицом и великом тугом за својима, из
Билеће одлази у родно село Казанце. Онде је организовао чету
за борбу против Италијана, као окупатора, и усташа, њихових
помагача. Четом је Андрија и командовао. Током 1941. године
било је много превирања како у редовима партизана, тако и у
редовима четника – неодлучни појединци теже су се одлучивали
којој страни ће се приклонити, да би се крајем године коначно
поделили. Код Андрије није било колебања – он се у раној младости определио за борбу за слободу и достојанство свог на-
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рода. Прекаљени борац из Првог светског рата, стао је уз свој
народ и у овом другом рату, управо онако како је са својим народом живео и радио у миру. Његова улога у разјашњавању циљева рата била је велика. Није му било тешко да своме народу,
борцима пре свих, објасни за чега се ваља борити. Кад је у Казанцима дошао у сукоб са попом Перишићем, четничким вођом,
одлучио је да са својим борцима пређе у село Изгори. Требало
је село одбранити од свакодневних напада удружених непријатељских снага из правца Борча. Без обзира на њихову
бројну надмоћ, храбри борци, на челу са Андријом, успешно су
одолевали нападима, али у борби 8. априла 1942. године, на велику жалост народа на тим просторима, Андрија је изгубио
живот. Сахрањен је на гробљу у селу Изгори. Његови посмртни
остаци пренети су 1963. године у Гацко и сахрењени на партизанском гробљу. На том гробљу Андрија Тепавчевић почива као
„активан борац и политички радник од 6. јуна 1941. године“, како
је записано у Удружењу бораца НОР-а у Гацку.
За заслуге у два светска рата Андрија је одликован: „Споменицом за рат ослобођења и уједињења 1914. до 1918. године“,
„Албанском споменицом за верност отаџбини 1915. године“,
„Споменицом за вјечну успомену и славу бораца НОР-а“. А на
школи у Кисачу постављена је спомен-плоча у његову част.
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Породично стабло Тепавчевића

Радован Ковачевић, Београд
КАКО СЕ ГУБИО ГУБЕТИН

Повест села у дубрави под планином Видојевицом и поред реке
Топлице истрајавала је деценијама као сага о судбинској везаности за земљу. Почела је да се тањи после Другог светског
рата селидбама колониста у Војводину, а убрзо и да бледи, па
и да се губи са крахом утопијских експеримената намењених
прогресу по сваку цену... Како доћи до нити за излаз из лавиринта?
Коме је до освежења, или потребе радозналца да баци поглед
око себе, незаобилазна је једна стајна тачка на путу кроз топличку котлину. Сува чесма – чудан назив нечега што је истовремено топоним и објект испод овећег брда Умац. Окружен
виноградима и покојом бресквом, из њега шикља хладна, бистра
вода: горња славина је за путнике, а неколико степеника ниже,
над бетонским коритом, била је намењена запрежној стоци. На
плочи од венчачког мермера било је уклесано да је то дар Пастеровог завода из Ниша, али је после време однело штошта,
па и тај кратки, врло службени траг. Опстао је, ваљда по некој
нужности, само мит о краљу Александру: како је овуда пролазио
двадесетих година прошлог века и благоизволео показати пратњи
на убоги поточић који се цедио из шикаре заливајући плебејски
друм: „Овде нека се уреди вода!“ И би чесма, како монарх рече.
Али, откуд јој оно сушно име, то још нико не одгонетну.
Елем, са тог места, преко топличких врбака и топољака, поглед
мора да падне на тамнозелену дубраву под планином Видојевицом. Управо зато су и насељеници из Старог Влаха, у време претпоследњег Обреновића и док чесме још није било ни у сновима,
овде застајали на путу ка југу, меркајући где да сврну воловска
кола и да пренесу жар са принудно остављених на нова огњишта. И док су се националне елите по Европи везивале за
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идеје либерализма, национализма, социјализма, и кад је победа
капитализма све те замисли већ понизила, они су морали да потраже где да се поново скуће.
При том, Губетин се, као име села, није одгонетао. Додуше, депресивнији се сетише презреног губитништва и губљења као
принуде, понекад и начина живота, али им није било лакше кад
су ускоро чули легенду о окрутним Турцима који су – во времја
оно – похватали житеље овог села које се у срећно доба звало
Добротин. Затворили су их у цркву под видојевичким Великим
висом и спалили, а доказа за то нема, мада се назиру археолошки неистражени темељи храма. Наводно, отада се лепши
топоним изгуби а остаде овај. По другом тумачењу, којем нису
недостајале научне претензије, село је формирано још у време
првих Немањића, али је, као и још нека места, имало санитарну
улогу, као подручје за смештај губаваца. Све горе од горег...1
Кажу да су из каравана одмах на ту тему самоуверено проговорили неки из фамилије Средојевића: „Е, ако се досад нисмо изгубили, и разгубали, нећемо ни овде...“
Тако је почела једна хроника, од које су сачувани само сетни
фрагменти.
Мом прадеди Јакову Ковачевићу – једном из колоне са сјеничке
висоравни – по свему судећи су најпривлачније морале бити
управо визуре помешаног пејсажа у којем је било свега и
свачега. Замишљам га као кротког пастира који једним оком
прати чељад, а другим, равноправно – стоку, благо. И са дистанце се лако разазнаје да тамо, дубравом, теку потоци из
огранка планине, у којој има доста шуме, а и пропланака по
којима се коче дивљаке за хлад...
Ипак, и тако прижељкиван крај понекад чува тајне од путника,
не показујући му све своје мане и понеку предност. Зато сећања
кажу да је на мах била одабрана извидница Ковачевића, Прелића, Нишавића и Средојевића, да заједно са среским чиновником осмотри где су се намерили. Требало је, заправо, прећи
——————————
Божидар Ђевори, „Топономастика Топлице, историјско-географске и етничке промене“, у: часопис ТОК, Прокупље, јесен–зима 2005, 23.
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преко плодног, али уског поља, што се нестрљивима морало
учинити као лет изнад свих амбиса.
Бескућник је, наиме, као нахоче у хладној црквеној порти.
Преко реке, чије име су већ знали, лакше су прешли. После летимичног загледања у пешчане наносе, лако су могли замислити
вражја посла с бујицама и ерозијом. Много чежњивије су застајали поред зелених оаза које ће постати баште. Загледали су
како се даље пружају орнице од којих ће испасти добри јабучари
и шљивици, па – зар то није мозаик контролисане реалности између неба и земље?
Мада, свеукупност онога што их је дочекало није могла да одушеви – није ово земља обећана... Али, бољега није било, и тренутак одлуке се нагло приближио пошто им је бирократа без
пардона понудио да узму или иду даље, горе преко врлети. Да
продру кроз беспутну планину до висова Мрљака, Статовца,
Гајтана..., па онда хај, хај, све до тадашње српско–турске границе... Прва заједничка одлука је пала – да се не иде даље! Посна
је земља, али барем због реке, види се и нешто питомине...
Свака колонизација има своја ограничења, а ова је – осим бекства из отоманског хаоса – подразумевала и нужну имовинскоправну регулативу, што је значило куповину земље и кућа од
дотадашњих власника Арнаута.2 Истина је да су се они већ били
повукли тамо где су им два цара – њихов, турски, и руски – одредили, али поседовали су власничке папире, што је светиња.3
Тако се извидница прилично шкртог расположења вратила колони под Умац. А онда је караван, без епског заноса, кренуо
преко Сланишта на први топлички брод, да преузме оно што су
му судбина и ратови донели. На сличан начин, једнакосмерним
——————————
Под овим именом се у Топлици подразумевао народ чији су преци, пред навалом Турака на Арменију, избегли у Византију, и која их је населила северно од Солуна и Драча
да учврсте границу према Србима. У пределе данашње Албаније стигли су до XI века,
а затим су подршком турских власти наставили продор све до Јужне Мораве. О имену
Арнаутин, у Топлици говоре топоними: Арнаутска путина код Топонице, Арнаутска ливада код Лукомира, Арнаутски брег код Јасенице, Арнаутски поток у Доњој Трнави.
3
Број арнаутског становништва се у Топлици од 1884. до 1890. смањио са 2742 на 17
душа. Такође, забележено је да је последњи Турчин иселио из Прокупља 1908 (Видосава Стојанчевић, Топлица – етнички процеси и традиционална култура, Етнографски институт САНУ, посебно издање, књига 28, Београд 1985).
2

264

топличким путељцима и стазама, стизали су и насељеници из
Херцеговине, са Копаоника, из Баната, а најорганизованије из
Црне Горе.4
Старци су се после присећали да су неке жене крај првих сеоских кућерака закукале: у шта их мужеви доведоше – на прљушу
и на камењаре! Неки од досељеника, који су већ били стигли са
Косова, радознало су посматрали дошљаке: зар им је било
боље тамо, у Рашкој области? Чак рекоше: Што се не вратите у
те ваше Лопиже, Мишевиће, Аљиновиће..., кад ово не ваља?
Звучало је као жесток прекор. Горштаци рефлексно показаше да
су мужјаци – утулише зачас женску мудролију: Ћут`, бре! Успостављање голе истине о великом померању ка јужној Србији није
могло да се изведе без мачо-типова, који су имали вишак отмености и снаге. Авај – тако су били блиски друштву мушке тираније:
„Е, жене... Сад им нешто фали, а нису ни пробале ново насеље...“
Ваљда и зато је наредних месеци било више прилика да се помене вест да су тамо, одакле су се склонили, доведене стотине
резервиста (редифа), као за припрему неког ратног похода, али
су пуштани као пси с ланаца да праве зулум по околини. По
месец дана сјенички Срби нису смели да сиђу у варошицу.5 Другима је ко зна како дојављено да је турска војска опколила Штаваљ док је највећи део Срба био у цркви ради причести.
Полиција је с једним јузбашом и тридесетак аскера и заптија
упала у храм, и пред иконостасом до гола свукла попа Радоја,
јер је неко дојавио да има поверљива писма из Србије. Можда
их је и имао, али му ништа нису нашли, па су зато извршили преметачину по цркви, разбацали оно мало сасуда и поломили
иконе, наводно тражећи оружје. Стално су подвикивали да знају
све – јер су из Србије, преко Копаоника, упућене три арабе (запрежна кола) пуне оружја. А кад им ни то није било доста, оставили су повећу групу аскера да их село издржава и храни, а они
ће га кобајаги штитити од Арнаута који су – ко зна зашто –
најавили да ће све Штављане поклати.
——————————
Илија Радуловић, „Црногорци у Топлици“, Гласник Цетињског музеја 1, Цетиње 1968.
Та прича је потврђена извештајем шефа српске царинарнице на Јавору: да су Срби
одустајали од пазара и лекара „јер мора да буду убијени или опљачкани ако су што
продали, а чак злостављају и старе жене“ (Архив Србије, МИД, ПО, бр. г/10).
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Јасни су атрибути страховласти – проницљивост и безобзирност,
вешто прерушавање и манипулација... Нису Сјеничани могли
знати ни ко је Шатобријан, ни да је он, при путовању од Париза
до Јерусалима, пролазећи Оријентом, записао да су све јавне
установе у Отомана прћија приватног, и да држава ништа не
чини за себе! Али, то сазнање је вредело колико и нова шака
соли на ране све тањег опстанка. „Налет их било“ – клеле су
жене. Од тога им је у Топлици било лакше.
Пуно тога су могли да причају за себе и о себи док су се сналазили у новом насељу. Најпре, о свом учитељу Манојлу Мрвићу,
који је тражећи смисао живота у овом крају сваки час био принуђен да бежи из Сјенице „или ће погинути“. Али је осећао да, ако
не потражи срећу, неће је ни наћи, па се упорно враћао с главом
у зобници да одржи наставу, макар уз јаку војничку стражу: „Није
бежао само наш уча, који ће и у наредном животу остати гладан
вук. Бежанија је и за друге била једини излаз, честа и безглава...“
Чуло се тако и да су из Лопижа, одакле су Ковачевићи, упућена
нека докумената у Београд, у којима је – по ко зна који пут – понављан низ нових очајника који су у Кнежевину Србију „пребегли
голом душом“. Поименице су наведена имена Петра и Максима
Вранића, као и Милана Вуковића, који су морали да „оставе Турцима све имање и фамилије на милост и немилост...“6 Време
опште несигурности у области Старог Влаха обележавали су и
снажни одјеци сукоба на турско–црногорској граници. Остало је
записано да је тих дана на Тари изгинуло десетак Турака, али не
и ко им је наместио заседу и с каквим циљем. Није се знао ни
повод – је ли у питању било преотимање плена или освета, односно нека врста дивље правде. Тек, један турски пуковник и начелник горњоколашински Богдан Дробњак послати су на лице места
да би утврдили да се (као ни до тада) ни око чега не слажу. Зато
је Етем-паша, гувернер новопазарски, отада бесно кружио са
осамдесетак коњаника по селима – неком разбише главу, срећнијима запалише сењаке и млекаре, трећима одведоше домаћина куће у затвор на бескрајно „испитивање“, уз обавезно
——————————
6

АС, МИД, ПП, бр. 236 II.
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мокрим штрангама по леђима... Показа се то као психолошка припрема за објаву: у Сјеници ће се изградити нова касарна!
Од којих пара? – забрину се народ активирајући, намах, епску
технику дугог памћења. Убрзо је постало јасно да је царски десетак као намет отежао за онолико колико паши треба. Султан
царује у Стамболу, а он ће безбели овде. И, као личност из антиутиопије, деловао је баш како се очекује од осионог званичника једне сатрапије. Зато је мерио и кројио како му се свиђало
– са златоткане серџаде, ама преко камиша.
„Зар толика војска не одржава неки ред?“ – домишљали су Топличани староседеоци, мада су морали знати одговор. Много касније, испричаше им о изненадној пуцњави у сјеничком логору:
„Шта то би?“ – забринуто су се питали Срби и муслимани, не надајући се добрим вестима. Обелодањено је одмах да је ршум
започео од турског официра зато што се изгаламио на арнаутског трубача који није на време свирао трубни знак за молитву.
Војник није отрпео увреду већ, онако резил, отрча по мартинку
и уби старешину, а у наставку стража осу паљбу по убици...
Срби су имали своје тумачење догађаја које ће наћи места и у
извештају неком министарству у Београду: „Кад Арнаути овако
раде својим командирима, да шта ли је остало нама јаднима
хришћанима у Новопазарском санџаку?“7
Присетише се жене – с тим и сличним питањима најчешће се
креће у избеглиштво, мада се суштина сведочења могла, мало
касније, наслутити из скопских новина, по броју колонизованих
у Новопазарском санџаку. За само две године, у само два мутесарифлука (округа), сјеничком и пљеваљском, доведено је 246
мухаџерских породица. „Власти намерно насељавају дошљаке
у српска села, која су до сада чинила компактне заједнице. Међу
Србе су набацана мухаџерска насеља, која су већ толико загорчала живот српским сељацима да су они као староседеоци приморани на одсељавање...“8 Турска је иначе успешно ширила
страх од Срба као од „смртне опасности“, само да своје досељенике припреми за предстојеће ратове.
——————————
7
8

АС, МИД, ПП, бр. 191.
„Политика“ 26. октобра 1911. преноси информацију из скопског „Балкана“.
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Дошљацима из сјеничког краја као да су највише веровали Јанићијевићи звани Пећанци, који су такође носили са собом сведочења о мрачним искуствима с Косова и Метохије. Код њих је
у гостима била Полексија Симић која сада има само деветнаест
година, а већ је прошла паклене муке. Три године раније пошла
је с оцем, трговцем из Пећи, на сабор у Дечанима, где се окупило много православног народа. У јеку литургије, као што се
могло очекивати на отвореном простору дивљих интереса, Арнаути су припуцали на голоруки народ. Пали су мртви и тешко
рањени, почела је немилосрдна пљачка стоке. Девојчицу је шчепао неки Мета Емин из суседног села, заробио је и почео са
сталним присилама да промени веру и постане му друга жена.
Тукао је и мучио, бели дан није могла да види месецима. Водио
је сваки час на вешање, па би је избезумљену скидао са конопца. После дуге тортуре случајно је остала сама у кући; хитро је
обукла мушку робу, зграбила неки пиштољ и разбила катанац и
побегла – решена да се жива ником не преда. Срећом, инстинктивно се усмерила ка манастиру, где су је примили, данима
лечили и крили све док је нису тајно пребацили у Србију и сместили код неке фамилије у Прокупљу.9 Јанићијевићи се нису
исцрпљивали вајкањем о Балкану као паклу који је поплочан
„злим намерама великих сила“.10 Девојци су били даљи род и
нужно је било да изговоре најпречу српску реченицу, барем на
југу: „Море, одмах срећу дете да потражи! Дом свој да скући!
Време јој је за удају:..“ Следило је логично питање: „Можда ви
имате неког момка, добру ће домаћицу добити.“ И приде: „И отац
јој само чека прилику да се пребаци у Србију, па ће срећник
имати доброг таста.“
Зна се да је та Полексија удата у Блацу, за ковача.
Судећи по матичним књигама, ускоро се у Губетину оженио први
момак, од Средојевића. Тако су пуштани корени. Колико ће бити
дубоки?
Имали су Сјеничани, и с преобиљем искуства, многа преча
посла око насељавања – били су део свесне и планске колони——————————
АС, МИД, ПП, 179.
Израз британског публицисте Џона Гантера у књизи Inside Europe, Лондон 1914,
1940.

9
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зације, каквих је било много по Балкану. Затечене арнаутске
куће једва да су им могле послужити за прву помоћ, углавном
док презиме. Ужурбано су крчили планинске падине – места за
нове њиве и ливаде. У Прокупљу су им краљевски чиновници
благонаклоно одобравали помоћ у складу са потребама етничке
стабилизације и по закону краља Милана о насељавању југа
Србије:11
„Предност имају земљорадници – нека вас је што више... По владарској милости, свакој породичној задрузи припада по четири хектара државне обрадиве земље, као и окућница. Засебна породица
добија два хектара по мушкој глави. Занатлијама следује по три
хектара... После петнаест година земља прелази у трајно власништво. Три године сте ослобођени пореза. Немате обавезу служења у стајаћој војсци за пет година, а у народној војсци за три
године... И још, колико планинске дивљине освојите, ваше је!“
Ковачевићи су дуго затим чували сноп тапија, густо искићених
арапским писмом, као и признанице да су исплатили купљено.
(Све док их један гимназијалац није, педесетак година касније,
предао музеју у Прокупљу.) Свако је у селу меркао прилику да
се овајди, а у неколико кућа Прелића пожурише да намире одсељеног агу за воденицу на Рашевичком потоку. Средојевићи и
Нишавићи кренуше да обнављају винограде на југозападним обронцима Умца – нема слађег грожђа и црњег вина него од сорте
прокупац. Остали, гладни земље, прокопаше прве канале (дубина три риља – око 35 центиметара), у потесу Грчке ливаде,
рачунајући да ће из барљиве, мочварне земље после одводњавања, уместо раставића изнићи кукуруз. Нису се преварили.
А сви су поштовали затечено – стара стабла „турских“ крушака
шећерки, калуђерки и црвенки, јабуке колачаре, шарунке и будимке. Било је и нешто мушмула и шљива. Тек пошто су од домаћег становништва научили како се саде нови воћњаци,
добавише саднице и калемљену лозу из крушевачке Жупе, научише како се младе биљке негују и штите, и почеше да се прилагођавају производњи која је била сасвим нова за њих.
——————————
11

Реч је о Закону о насељавању од 3. јануара 1880.
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Топличко поднебље није далеко од митске Шумадије, али су ту
и чари југа и част граничарска. Углавном се нису попишманили
они који су се поуздали у нову снагу. Било је то неуморно, каткад
бескрајно будачење, али оно се нужно претварало у добар род.
Тако је село, већ крајем десете године новог постојања, у доброј
мери редефинисало начин живота и почело да дише нужним,
доста добрим ритмом. Дошле су прве принове – Јаков Ковачевић доби сина Алексу, мога деду. Он је до смрти био познатији
као Леко, невољни субјект историје свог родног места.
Касније, причао је својим синовима како су на брзину, у месецима пољоделских пауза, досељеници завршавали своје грађевине, разбацане по прилично широком простору. У неколико
ма(ха)ла изникле су двособне кућице на плитким темељима од
сувозидине пешчаника или кварца, прошараног искрицама лискуна, с ногоступом једва до прага. Грађе је било доста, јер су,
без изузетка, врло строги шумари – по специјалној милости
државе – одобравали нужну сечу. (Иначе, забрани су чувани за
лиснике.) Тумачио им је како је на конструкцију од греда, дирека
и кованица, спојену само дрвеним клиновима, постављан кров
с дебљим рукохватима ражене сламе, а преко ње грабове мотке
– да је ветар не разнесе. Слама је замењена ћерамидом тек двадесетак година касније, али неретко се задржала и по истеку тог
столећа. Зидови од набоја били су облепљени мешавином
блата и плеве и обавезно кречени бар једном годишње, у јесен.
У таквом примитивнм склоништу, без басамака и доксата, с једва
којим димњаком, разазнавала се јасна функција прве просторије
у којој се дим огњишта уздизао право увис, ка непостојећем плафону. Око ватришта, симбола окупљања породице, били су поређани троношци и трупине, а међу њима једна столица
прекривена меканом сећијом (нештављена овчја кожа) за домаћина. После посних година, уз попару и качамак, и једва мало
цицваре о празницима, коначно се – за владе краља Петра
Првог – димило вешано месо, а на веригама је кувао калајисани
бакрач. У једва склепаној полици слагане су ћасе, тепсије, чиније
од печене земље. У другом делу куће, гостинској соби, на главном месту био је повећи сто, који је памтио углавном славе. А
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изнад свечане трпезе Ковачевиће и госте је строго посматрао
Арханђел Михаило, као светац заштитник. Уз икону је још висило
кандило, гусле на зиду, венчић сувог смиља...
Око куће су ницале остале зграде – кошара за овце, стаја за
марву, кокошарник... Највећа пажња је ипак посвећивана кошу
– спремишту за кукуруз, с амбаром за пшеницу.
Тако је стотинак губетинских породица почело да се устаљује ту,
где су некад исту земљу превртали ратници Дардани, сурови
Печенези и Кумани, затим Келти, Илири, Саси, Фрузи, Алемани,
Римљани, Византинци, Угри... Османлије су колонизовале Анадолце, Черкезе и арнаутске фисове по целој Топлици, све до
Ниша.12 Тек наслућујући ко им је све претходио, Сјеничани накривише капу, свесни релативности живота на посвојеном:
земљо, чија ли си била, чија ли бити нећеш... Углавном су без
муке прошли кроз распад многочланих породичних задруга. Губетин је по томе постао плодно тло за деобу браће и заснивање
нових домаћинстава! Снажни симболи породичних обавеза се
ипак нису гасили – дуго су се браћа са фамилијама окупљала
код оца ради бденија и заједничке молитве, а и да се понешто
пресуди у споровима. Почетком лета су сви братственици с комшијама излазили у поворку крстоноша, у обредни обилазак
поља. Једно време задржала се пракса заједничких утрина и
шума, али гладних уста је бивало све више и парцеле се углавном све нађоше у нечијој својини, или су – као и све ничије –
пропадале у вододеринама.
Тако је село, по моделу етничке и друштвене хомогености, већ
почетком двадесетог века сасвим било утопљено у своје језеро
илузија да ће на своме вековати! Њихале су се у колевкама прве
набујале генерације Топличана.13 Старији су још отезали ијекавски, надевали лична имена која су подсећала на остављену ви——————————
Вујадин Рудић, Становништво Топлице, Етнографски институт САНУ, посебно
издање, књига 17, Београд 1978.
13
Организованим насељавањем, Топлица је доживела демографски бум. До Балканских ратова у Куршумлији је број становника порастао шестоструко (649 одсто),
у Блацу три и по пута (334 одсто), у Прокупљу два и по пута (Буда Илић, Споменица
1878–1902–1958, Прокупље 1958).
12
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сораван, а редовно су у сумрак оглашавали повратак из њива,
или сече, тужним, отегнутим напевима. Без особитог ритма, и
громовитим акцентовањем, чинило им се да померају планине:
„О, ђевојко рано љута, ооој, јање бијело ој...“
Тако је пустио жиле чист језик вуковски, и то у шареној добричкоморавској и уопште старосрпској средини. Није му било лако,
као ни свакој биљци која у запуштеном пољу тражи себи место.
Мешање с другим селима је испрва било нерадо, устегнуто, али
кад се осетило да зова старог завичаја више нема, као васпостављања романсе са њим, сљубљивање постаде неминовно,
и са сваком наредном генерацијом све чешће. Локални момци
су све радије освежавали гене својих врлих потомака женећи се
девојкама из староседелачких српских породица, али и са онима
које су пристигле са Косова или из околине Пирота и Врања. Захваћени биолошким пољем одржања врсте, заглêдали би се у
њих на саборима, или у Прокупљу, где се сваке суботе одржавао
пазарни дан, а неретко би се ти бракови утаначили и проводаџисањем. Старији су дотле у граду склапали познанства са преосталим чорбаџијама, махом трговцима и занатлијама. Једва су
успели да се одрже под турском влашћу, а знатан број је, још пре
ратова са Турцима 1876. и 1878–9, некако пребегао у Кнежевину
Србију, настављајући да ради у београдској чаршији.
Сјенички досељеници, навикли на масно, слано и кромпир приправљан на све могуће начине, прихватају истину да се вештина
прилагођавања своди и на моћ заборављања. Почињу опрезно,
а ускоро и с одушевљењем да прихватају до тада им мање познате врсте воћа; мало теже паприку, парадајз, мркву и остало
поврће. Нова приврженост бивших сточара животу земљорадника изражавала се и променом зимског јеловника, у којем све
видније место имају зелениши – уз хуморно припевавање да
„нема стола без расола, ни прћије без туршије!“ Уједначење навика и искустава мушкарци су настављали у војсци и током ратова, или одласком у неку врсту печалбарења чак до Космаја,
или чак до Битоља.
Биле су то праве мале експедиције, из којих су се враћали осве-
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жени увидом у разнолике могућности света који вреди упознати,
мада неретко и постиђени што су их први називали „бугарашима“, а други „црногорцима“. Жалио се Леко, с доста гнева:
„Залуд моје упињање да докажем да сам Србин, а богме и
Србијанац, не лошији од других. Буди Бог с нама, како нас деле
без повода и потребе!“
Упркос свему, а можда баш због порива доказивања, треба знати
да је Губетин – као мало које село у околини – међу првима сазидао цркву, храм посвећен св. Параскеви, пре свега зарад бесмртности душа горштачких. Да ли је, подизањем „белега
поседовања“,14 село срушило психолошки зид између сновиђења и реалности? Као да је предосећао нова страдања, народ
се посебно окупљао на Видовдан, дан св. Амоса и заштитника
ратника и рањеника, за сећање на кнеза Лазара и српску властелу. Још веће саборовање је било на Видојевици, код пећине
Испоснице, где су бројне породице ноћивале уз ватре са јањцима на ражњу. У јутарњим часовима и после служења литургије, коротне и уцвељене мајке, сестре и кћери дошаптавале су
се са мученичким душама, молећи за њихов и свој спокој.
Следећи мудрост хватања у коло потреба и амбиције – село сазида и прву школску зграду, као обелиск касног али часног прихватања просветитељства по Доситејевим начелима. У тој
школи је прве наредне јесени гвоздену дисциплину завео учитељ обичног имена Диша, ваљда Димитрије. Могло би се рећи,
по томе, да су људи у новом крају, који су омеђивале падине
планина, били прилично задовољни собом, ако се под тим подразумева осећање какве-такве остварености. Да би се разумело
њихово површно (мада све дубље) осећање безбедности у Топлици, морале би се потврде потражити и од истраживача. Постоји једно писмо које су мештани Сјенице, Штиткова, Лопижа,
Радијевића и још неких места, препуни стрепње да им се не
обије о главу, упутили чак председнику Министарског савета (!)
Краљевине Србије, с молбом да поради у Цариграду и у Васељенској патријаршији, да се – уз све што им прети – спречи и
——————————
14

Трајан Стојановић, Погледи на Вас и на Другога, Београд 1999, 32.
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„опасност од Римске цркве“! Објашњавали су свој страх овако: из
искрсле појаве, коју су могли описати само као превелику жељу
младих за просветом, „могло би им потомство склизнути у католичанство“.15 А заправо нису знали шта је горе – затражити помоћ од
„друге вере“ или остати необразован? Јер у Лопижама је постојала
школска зграда коју су мештани сами подигли, али сјенички Турци,
уз чистог беса, дуго нису дозвољавали да се отвори.
Зато су сјенички насељеници могли да сведу први рачун о свом
храбром искораку – крај Топлице бистре воде имају, за почетак,
оно што у старом крају нису могли ни да замисле! Могли су да
граде најнужнију егзистенцију, изједначивши се отприлике са
свом осталом Србијом. Шта ћеш више! Нису се поколебали у
том скромном осећању ни током Балканских ратова, уверени да
у новом грађењу државе нису пука игра краљева. Затим, нису
устукнули ни у прве две године Првог светског рата, иако им
главнина најбоље младежи оде са чувеним Гвозденим пуком
Моравске дивизије преко Албаније.
Али зато, кад је бугарска војска после Топличког устанка за одмазду уништавала све пред собом,16 све се зацрни између Копаоника, Јастрепца, до Лесковца и Бојника. Ниче и шума
крајпуташа за нестале од Медове до Драча, као и на Крфу! Као
да замре нада да ли ће икад сванути.
Ипак, и с Пировом победом у великом рату, показа се колико је
људско биће жилаво. Клонули дух поправи време и обновљено
уверење да – како су говорили – живом инсану увек ваља дати
предност над неугаслим сећањем на мртве. Биолошка динамика
Топличана само је привремено олабавила – од 1910. до 1921.
број становника се у округу, и поред свих страдања, није смањио! Чудо се догодило – чак је увећан за пет процената.17
Тек нешто касније могло се сазнати да је, са сличном муком,
више од милион муслимана напустило Балкан, населивши се од
——————————
АС, МИД, ПП, бр 191.
Према налазу једне међународне комисије, лишено је живота више од двадесет
хиљада људи (Топлички устанак, зборник научних радова и докумената, Београд
1998).
17
В. Стојанчевић, н.д.
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16

274

Истамбула до Трабзона. И да је барем још толико балканских
хришћана било принуђено да промени боравиште. У ту слику се
утопила много познатија статистика о сто хиљада Арнаута који
су раније напустили југ Србије, али је зато троструко већи број
Срба морао принудно да сели са Косова и Метохије.
Елитама је после свега остало да снуждено процењују поразан
резултат свих тих миграција. Људска патња потроши се улудо,
а ни једна једина балканска земља није достигла „идеалне
облике европских националних држава“ – ни етничку, ни верску
хомогеност.18
Наметао се горак укус стереотипа о клајнештатерају,19 како су
нам се подсмевали Немци. Нису осетили да изазивају судбину,
која ће их после следећег рата, властитом кривицом, жестоко
стрефити.
Губетинчани су у наредне две деценије наставили да живе уракљени између заборављања старог и динамичног придизања,
упркос околностима које нису нудиле много новог. Колико год таворило на периферији, село им поста средиште света! Прилагођавајући своја искуства локалним приликама, ипак нису чинили
неке веће узлете – овде задуго још није био рођен ни поп, ни
учитељ, па ни осредњи трговац, а камоли нешто више, али се
ни кафана не отвори. Све је било подређено циљу да се издигну
из коректне стабилности! У локалној класификацији вредности
остаде важно да си врстан орач, копач, жетелац, а о косцима и
воћарима да се и не говори. Па затим, да село има најлепше
момке и девојке, да се напуни школа... Мада, као и толика друга,
и ово село је – по олаком веровању о држању златне средини –
у хроници краја и у историји свог народа, остало у пукој анонимности. Могло би се сврстати и у галаксије незнатности.
Али, ни без маргина се не може. Ваљда је то сазнање било више
од утехе. Зато пробија осећај да у трајању човечанства овакво,
као и слична села, има значај атома, а да без такве – наоко занемарљиве енергије – ни закони природних сила не би функционисали.
——————————
Марија Тодорова, Имагинарни Балкан, Београд 1999, 300.
Kleinstaaterei – израз из речника политичких увреда, којим се и данас на европском
Западу означава појам балканизације.
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А ипак, да није гробља и сећања, Губетин би остао село без
координата. Или је то варка?
Овде се деценијама живело у минијатурном аутархичном кругу
– производило се све неопходно, мада скоро ништа за продају!
Било је кућа које су једва куповале гас (петролеум) за лампе, и
по коју коцку шећера – за славу и за, не дај Боже, предсмртне
путнике. Горштаци се још нису заносили искуствима туђег света
– варошани су били ружни „цревари“, чиновници господа којој
што пре ваља видети грбину (леђа). А стране путнике – који би
се каткад зауставили код поменуте Суве чесме – углавном су
доживљавали као сумњиве протуве које ваља по сваку цену заобићи. Чак је и калуђере, који су махали папирима и печатима
Свете горе, био глас да су варалице, све док Сава Гагулић, наш
човек и добри парох, не потврди њихову веродостојност и поштене намере.
Отуда и отворене сумње у новине као у „шарене лажи“, јер „артија трпи све“. Књиге су већ много боље пролазиле – у школи је
била библиотека са око триста књига, право чудо за то време!
Губетинчанима је било довољно да их нишки владика, у пратњи
среског начелника и булументе политичара и једног пуковника,
посети једном у петнаестак година, макар у пролазу, на пола
сата. Данима су после причали само о високодостојниковом
фијакеру и његовим бесним коњима. Једном је тај лагани отпор
добио ноту извесне нехришћанске и не баш саборне освете.
Мимо очекивања, владика није одржао литургију у скромној сеоској црквици, већ је као машина за декодирање теолошких истина само позвао Губетинчане до много лепше – и ваљда зато
достојније, мада не и старије цркве – у десетак километара удаљеном селу Конџељ. Дакако, нису отишли.
Тако се без суштинских промена живело чак и већим делом Другог светског рата. Не рачунајући разумљиве опасности и несреће
на које се народ одавно свикао, овде није било изразитијих политичких подела. Хиљаду деветсто четрдсет прве многи су видели четничког војводу Косту Пећанца како шета по прокупачкој
Царини са неким нижеразредним немачким официрима, и то уздигнуте главе као да му је Хинденбург дошао на ноге, да понуди
савезништво. Дражиних четника је било мало, углавном су сти-
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зали из Расине. Губетинчанима је остало да се – под утицајем
неколико школаца – определе за партизане, мада ни у том
сврставању није било револуционарнијих узлета. Само у почетку, село је уздрхтало подсећајући се старих рана, кад се једног јутра на раскрсници код бреста зауставила колона
избеглица. Најнужнију идентификацију („Јадни људи, одакле
сте?“) потврђивале су очи које уплашено вире из неких поњава
– голуждрава деца траже хлеба! Лако се могло дешифровати
шта се ради: јадни људи су на Косову, у Дреници, оставили све!
Годинама су тамо на голој ледини државне земље градили куће,
култивисали имања, запатили стоку... а све то остаде балистима.
Ко изгуби дом свој нема му утехе, и зато сеоски кмет Мићо Ковачевић ћутке поведе једну повећу породицу својој кући, а затим
позва неколицину домаћина да направе распоред где да се сместе остали. Фамилије Милановића, Лажетића, Вулетића и још
неких, утопише се тако у губетинску свакодневицу, прехрањујући
се наредне четири године надничарењем и од неких заната.
Пуком срећом, бар овде – осим узгредних паљевина, честе
пљачке и хапшења – није било масовних бугарских стрељања,
мада зло није мимоишло многа друга села.20 По општепримењивом принципу механике претрајавања врд овамо, врд онамо, у
Губетину се рат оконча без хероја, али и без издајника, што је –
ако се забашури општа мучнина ратног думбања – ипак послужило за сврставање уз опојну ведрину победника. И ослободиоци су ваљда морали уважавати способност ове чељади да
се сачува од катаклизмичних потреса, а да им ипак користи –
село им је дало много хране, једног доктора права, једног машинског инжењера, неколико активних официра, доста добровољних бораца и још више мобилисаних. Мало ли је!
Одмах се обнови школска зграда, коју су Бугари развалили
зарад грађе за своју караулу. Прострујаше изненада неки нови
ветрови – анафалбетски курсеви, здравствено просвећивање,
женско право гласа. Омладина оде – што се до тада нипошто
——————————
Упркос свему, током Другог светског рата у Топлици је број становника повећан за 45
одсто, а домаћинстава за 53 одсто (Књиге пописа становништва 1879–1991. године).

20

277

није могло десити – на смотру драмских аматера у Ниш са Борином Коштаном. Село испрати косовске избеглице које покушаше да се врате на своје, али с половичним успехом – неке су
пустили преко Мердара, али друге вратише с обећањем да ће
добити много бољу кућу и земљу у Војводини. Гојко Лажетић се,
као глава фамилије, побунио: хтео је на своје, шта ће му туђе,
али био је брзо ућуткан – дај шта даш!
И тај догађај ублажи невиђени полет – слободу је требало спроводити у дело. Учесташе зборови Народног фронта. Први избори одржани су у присуству једног вода војске из прокупачког
гарнизона, али протекоше без узбуђења. Додуше, парох из Прокупља поче све ређе да се појављује у селу, а ипак се мало ко
због тога забрину. Само се по пакетима Унре могло видети како
се живи другде, у далеком свету, који има фабрике, робу,
тржиште...
Једнога јануарског дана четрдесет пете у кућу Ковачевића донесоше конзерву у којој се нешто мућкало, а опрезном дегустацијом се показа садржај – парадајз сок! Није Бог зна шта, али
ипак, усред зиме ваља, брате! Развезла се зато прича колико тог
поврћа у нас пропадне, заправо поједе га стока, а види како то
Амери користе: „Можда се ови наши досете шта нам је најпрече
да се помогнемо.“
У крају где се још увек више ценила кашика масти или кајмака
од тоне зелениша, ова наклапања не би дуго опстала да није
кренула кампања за одлазак у Бачку. Руку на срце, критеријум
за одлазак није био баш по борачкој линији – углавном прст судбине паде на најсиромашније. Једини отпор сеоби изрицао се
куђењем панонске воде за пиће, која се – по сећању бивших кадроваца новосадског и суботичког гарнизона – никако не може
равнати са овом нашом планинском. Жацну само нечија опомена из вечног људског искуства да није велика срећа живети
на најплодијној земљи, јер привлачи грабљивце, али ни то није
спречило типоване фамилије да се придруже првом ешелону колониста. Свечано се отварала шифра: Прелићи – правац далеки Парабућ...
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Топличани ће том месту ускоро променити име у Ратково, по
свом хероју Ратку Павловићу Ћићку.21
Лажетићи одоше у Гајдобру, други у Оџаке и Каравуково. Неки
доспеше у Сомбор, а из околине Куршумлије чак у Банат... Отуда
су писали о праволинијским шоровима, дудовима и пространим
немачким кућама које су добили по списку, али и о носталгији
коју подстиче летња равничарска прашина и зимска магла. Ипак
чаролија лепше даљине устали се кад бивши Губетинчани дођоше у родно село за Светог Николу са коферима пуним симита
и кобасица. Поједини остадоше све до Божића – лепше одевени
и с накривљеним крзненим капама. Оно тамо је живот, а не ово.
На питање о навикавањи на воду, одговорише да више воле
пиво!
У Губетину се зато мало ко заносио одгонетањем појма миграције, још се није ни чуло за такав велеучени израз. Али је промена места боравка тумачена благонаклоно: Нека наших, нека
се шире!
То није био једини израз све бржих мена првих послератних година. Мада, само најобавештенији су предвидели оно главно –
оснивање сељачких радних задруга. У Губетину се то чудо – као
увод у процес прилично дугог трајања – збило преко ноћи, после
неколико састанака партијске организације. Само једној присуствовао је начелник Озне Младеновић звани Корчагин, што је
било довољно за почетну одлуку – ко ће први ако не Губетин!
Задрузи наменише име у спомен на једног беспрекорно чистог
момка из Нишавића фамилије, погинулог у партизанима.
Али, најлакше је с именом... На сељачку муку се навали нешто
ново и тешко прихватљиво, што су неки умници касније описали
као кошмар „комунизма“. Отпор се спонтано садржавао у једном
питању, које је сугерисало страх од тешких последица: како да
туђи плуг, зло и наопако, преврће моју земљу?!
Да ли је моћ победника била довољна да безболније артикулише скепсу ситног поседника? У Губетину као да није било дво——————————
То прилично мирно панонско место је 1948. нагло је нарасло на 6 000 становника.
Досељених из Топлице и Јабланице било је 70 одсто, а из Босне 20 одсто.
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умљења – окупише се људи у новој школској згради (она прва,
код цркве, већ је била заборављена), и поче изјашњавање. Међу
првима, мој деда Леко суочи се са увредљивим покушајем уцене
неких младих људи, која је гласила отприлике овако: три сина
има и сви су – према учешћу у борби и способности – добили
службе у војсци, милицији и правосуђу, и зато се очекује да он
преда земљу. У колектив!
Одговор – више ината него промишљања: „Чујем, момче, да је
упис добровољан. Зато не бих...“
Одмах су га напали неки из задњих редова, па се старац разгневио: у рату му је често била пуна кућа партизана, а нико од њих
не помену колхозе... Обрецну се – своје неће испуштати, бар док
не види како ће се у тој задрузи привређивати. „Дај онда земљу
синовима!“ – довикивали су му.
Иако на свом терену, морао је тактички да узмиче: наслединицима ће припасти део кад им затреба. Сада су код државе, а ако
јој не буду добри, дочекаће их мотика код оца, тако да ни они не
буду гладни, ни Србији о врату...
Задруге су у Топлици, уосталом као и по читавој Србији и међу
Јужним Словенима, постојале и раније, али овде је под старим
добрим именом понуђено нешто друго – мутно и несигурно.
Ретки су предосећали да држава новог типа настоји да се наметне селу, задржавајући традицију задругарства ради лакшег
уклапања и овог дела приватног власништва у нову економску
структуру земље. Чак је првим уставом федерације прописана
обавеза да се разни облици задругарства свуда шире и негују. А
у Београду да се оснује главна задружна управа, коју ће именовати влада! Свако село биће задруга, а ко остане ван игре, неће
имати коме да прода свој берићет.
Било је јасно да се грубо, понегде и уз посртање хуманости и
провоцирање политичких проблема, намеће контрола над селом
из једног центра. Рецимо, тумачило се да само задруге могу добити тракторе, чудесне машине које су се могле видети само у
новинама. И стварно, појави се гусеничар италијанске марке „ансалдо“ из ратних репарација, али је неко морао да га постави уз
овећи национализовани млин у суседним селу – да покреће
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млинско камење јер је река срушила водојажу, а ораће се као и
раније! Мотор је брундао неко време, па се покварио без мајстора,
али је колективизација настављена. У Губетину се у наставку
дрчне агитације наметнула као прворазредни политички задатак:
„Ама силом ће нас постројити!“ – гунђали су сељаци.
Већина Губетинчана не хтеде да потпише: „Кад би задруга била
као велика непрестана моба, то би лако прихватили, али нема
правог домаћина међу радницима јер седи у канцеларији. Свако
ће да чепрља преко воље, а од таквог посла `леба нема“ – говорио је Јован Кувељић.
Старац је имао четири сина – један се из заробљеништва вратио
у село и одмах ухватио први воз за Парабућ, где се оженио Швабицом и отворио кафану, што му се урачуна у победу над рођеном судбином. Друга два су се, као демобилисани официри из
партизана, довијали шта ће, куд ће, док нису пошли са воловима
на рабаџилук, чак до Крагујевца, а најстарији унесе у задругу наковањ да би се бавио ковачким занатом.
Тако се неслућена позитивна енергија, која је трајала у рату и
мало касније, брзо топила. Задруга је, нестручно вођена, упадала из грешке у грешку. Тако се, после прве године рада и
након обрачуна трудодана,22 једва могло понешто поделити.
Уздах „мрка капа“ зачу се у највећем броју кућа.
Само су два снажна момка, такође са ратним официрским чиновима, за то време наставила свој необичан посао. Одређени
да копају нешто важно поред реке, по васцели дан су ћутке тукли
мацама по челичним шпицевима, бушили рупе, минирали... Сакупљали се радозналци: шта раде? По ком плану, с којим средствима, с чијим одобрењем, ко води ово градилиште? Коначно
се појави човек из комитета, а његов прилазак маси – с идејом
жртве ради подвргавања реду, и одрицања до слепе послушности – ваљало је упамтити. Имао је раздрагану физиономију
борца који ломи све препреке: „Овде ће бити хидроцентрала.
Нећемо жалити труда да буде много струје за остваривање програма индустријализације и електрификације“ – говорио је.
——————————
Трудодан је радни дан – израз из задружне терминологије који означава меру уложеног тежачког рада.
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Пред таквом самоувереношћу било је депласирано чак и гуркање ређих најсмелијих: каква централа, какви јади, кад Топлица
преко лета скоро пресуши, а ни зими кад има доста воде, нема
довољно снаге из пада, за покретање турбина... Међутим, човек
из града је одржао говор, узео на себе политичку, моралну, чак
историјску одговорност за овај подухват и – нико га више не
виде!
Само сасвим лаковерни прихватише голу реч здраво за готово
– развише лепршаве заставице новог доба које их неће мимоићи, иако је држава у тешкоћама – Коминформ не да мира,
око Трста се закувава, а и на оближњем Косову и Метохији
стално хватају агенте „сигуримија“... Вечерње седнице у селу
учесташе, с истим нервозним порукама да ће ускоро засијати
наша струја, из наше реке; да ћемо бацити све гараве лампе; да
ће свако имати свој радио пријемник, не само онај батеријски у
задрузи.
Данима су још она два момка тукли, палили динамит и слагали
брдо извађеног камења да би се употребило за градњу. Али, тутњава изненада престаде – рад се обустави чим се неко сетио
да за овакве и сличне сумњиве рупе, као и за безбројне домове
културе, нема пара. Уследи кампања о „кресању“ непокривених
инвестиција, а после првих јесењих киша поводањ засу градилиште тонама песка и тиње. Друг из града „зглајза“, и нико се
више не врати да настави губетински капитални пројект за улазак у социјализам.
Ускоро из запуњеног каменог гротла, као из огромне саксије, ижџикљаше врбе и тополе, а шкрти писмени траг о том волунтаристичком подухвату заврши у логичком русвају, недостојан ни
локалног архива.
Сви су у селу – у задрузи и ван ње – били подједнако незадовољни. Роморили су старци забринуто током зимских слава:
први пут после Сјенице, дакле за шездесетак година, наста нека
врста „политичког“ зазирања међу комшијама, па и омраза. Милиција учеста с „шпартањем“, наводно због трагања за сакривеним оружјем, чак и у познатим партизанским фамилијама. У
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ствари, јасно се видела претња државе непослуху и страх од могућег бунта. Терет такозваног „контрахирања“ или „откупа“ превали се на плећа оних сељака који су покушали да опстану
изван задружног тора. Гнев се гасио мазохистичким певушењем
(„Друже Тито, ти нам узе жито, џак на главу, па хај` у Мораву“), и
то од полугласја до потмулости. Али – чудо једно – у селу нико
зато не заврши на Голом отоку, ваљда зато што још није било
озбиљно начето осећање за људске односе. Зато је тројка сеоских мангупа, коју народ назва „јахаћа трупа“, наводно у дослуху
са милицијом, три месеца пресретала окаснеле путнике, малтретирајући их. То људи схватише као реалност зла које не треба
замагљивати и опраштати, па се стари Бошко Вучићевић лупи
по кундаку ловачке двоцевке: „Нигде више голорук!“
Узалуд је деда-Леко, више у једу него по инерцији предратног
следбеника мале странке земљорадника, бацао шајкачу на
земљу и псовао што не може слободно да говори. Почетком педесетих је – први пут у животу – био приморан да се запита како
чељад да прехрани до нове жетве. Тражећи излаз, писао је кумовима Лажетићима у Бачкој, а они му без речи послаше возом
замашну врећу кукуруза. Уследила је захвалност до неба; мада
се она могла разумети и као знак дубоке фрустрације, можда и
као антрополошки уздах жртве невољних промена: „Није тачно
да сам против тог вашег социјализма“ – хуктао је деда-Леко. „Ја
само не волим глупости...“
Кад му је прекипело, после кратких поверљивих жалопојки, са
још двојицом старијих људи који су знали да чувају тајну, запутио
се у Београд: „Ако икако може, идемо до Ранковића, или до
Стамболића!“
Логичније би било да су поменули овог другог, јер је пред крај
рата друг Пера, иначе агроном, боравио у Губетину и људи су га
могли подсетити на време политичке идиле. Зна се да су, као у
преддемократско доба Обреновића, као просечни српски домаћини у сукненом руху, с шајкачом на глави и с притајеним гневом у срцу, стигли са железничке станице право пред зграду
владе. Али, деда никад није објаснио да ли је депутацију примио
баш савезни министар полиције, мада се могло закључити да је
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срео неку прилично важну личност! Да ли баш зато, ко ће га
знати, притисци убрзо ублажише, откуп се донекле смањи, а милиција одмах прореди парадирање кроз село.
Деда је врло ретко причао о дивану у престоници, али није било
тешко назрети да је и сам морао да начини неке уступке – сила
Бога не моли! Једног дана позва синове да их одели – ето вам
ваше, радите шта морате! Нови уступак – један од синова, мој
отац Владимир, морао је по партијском задатку да се повуче из
државне службе, јер су губетинској задрузи били неопходни кадрови. Поставише га овде за бригадира.
Деда резигнирано одби штампу – претплатио се само на стручни
часопис „Нови тежак“, који му је поштар уредно доносио. Али,
кад је на тим страницама прочитао за Лисенково калемљење
пшенице на пиревину, и кад виде слику маршала Тита како се
ухватио плуга и кобајаги оре пред објективом камере, зграну се
и баци новине: „Е, тој лажи мане нема...“
Отада, ништа више није читао осим Светог писма, али је научио
да држи језик за зубима. Мада, увек се чудио каква је мудрост
оних који, упркос свему, издржавају у „колективи“. Зато се није
много изненадио, нити је осетио моралну утеху кад се задруга –
четири године после формирања – напречац угасила, и то једним декретом, као што је и настала.23 Власницима су враћена
имања. Не много касније, показа се да ње, земље хранитељке,
има више него радне снаге! Као да нико није приметио да су у
међувремену млађи људи, углавном с ратним искуством, све одлучније и у све већем броју, напуштали родни крај, с лабавом
намером да се једног дана врате.
И враћали су се, али само да осете свеж горски ваздух, пробају
сарме каквих више нигде нема, ожене се цуром из комшилука...,
па опет назад. Један од њих, из фамилије Прелића, вајкао се
што своје село не препознаје као голубије гнездо, али ни као
симбол, усуд. Рођен у југословенској краљевини, проходао у Недићевој Србији, детињство је начео током бугарске окупације, у
——————————
Могућност коју је давао нови Закон о земљишном фонду 1953. одмах је по целој
Топлици масовно искоришћена.
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рату био сведок опредељења да „народ неће краља јер не
ваља“ – осетио је врло снажан порив да се мора школовати и
побећи! После је тумачио студентима британски егзодус у 18.
веку, и како су на том острву „овце појеле људе“ (како се изразише класици марксизма). Није му било лако да поверује да је
напуштање села закономерност у свету, негде пре, негде касније! Консултовао је и неке социолошке студије, причао са колегама разних струка на међународним семинарима, и – чинило
му се – ипак стварао поуздане закључке о пражњења читавих
регија као неповратном процесу индустријске урбанизације на
рачун деаграризације. Ипак, копкало га је – одакле је почео тај
усов? Закључак: концепт сељачких радних задруга је био унапред осуђен на крах, јер се није радило стручно.
Зато се мање зачудио последицама, поготову кад је касније
читао о истраживању неког Енглеза о теорији хаоса. Користећи
уобичајене нумеричке податке за временску прогнозу, тај је – зло
и наопако – уместо очекиваног лепог времена, добио најаву „разорног“ циклона, aли само зато што за рачунску операције није
узео у обзир и неколико наоко неважних података. Уместо чистог
плавог неба запретила је виртуелна катаклизма, срећом само на
папиру. Сетио се Прелић – тако се и у пројект задруга ушло безглаво. Контраефекат је био многострук; углавном је деловао као
велики пораз, који је владајућа политика морала да призна.
Једног јулског дана педесетих година, кад се задруге затреше,
показа се први наредни знак судбине. Један од губетинских Нишавића, напреднији од других, добио је са четрдесет ари добре
земље, под неком чудном пшеницом – кусом, без осја – четири
пута више рода него други на њивама исте површине, али под
традиционалним озимицама поетских имена и тврдог плода.
Деда-Леко је био произвођач – у акцији „Борбе“ током шездесетих, уврстио се у листу победника и добио признање „Златни
клас“ – лично од новинара Захарија Трнавчевића. Радознало
пође да види пшеницу, за коју му рекоше да је „талијанка“ –
какво је то чудо? Прво је измрвио клас па сажвакао зрна и бацио
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остатак уз кисели осмех који се могао разумети овако: високородно
јесте, ама неукусно, брате! Од овога неће бити наше погаче.
Залуд се љутио – ускоро нове селекције пшеница превладаше,
нека боља, нека гора, али се ретко који род могао носити, на
осушној топличкој иловачи, у конкуренцији са панонском црницом. И кад су задруге почеле да се сасвим потискују из меморије, слични нестручно замишљени пројекти за процват
пољопривреде, какав је био закон о минимуму агротехничких
мера, уместо да допру до села, пропадали су по Топлици преко
ноћи. И то се подудари са стартом демографске имплозије! Потискивањем традиционалних вредности, и у одсуству цркве, расуло нису контролисале ни владајуће идеологије, ни држава, док
се српска елита заносила другим питањима. У међувремену је
почела да се развија индустрија и топличко село једва дочека
да презре пољопривреду и нагура се у прокупачку Индустрију
обојених метала. Јер она је – као и остали – давала кредите за
изградњу кућа.
Остало jе нeдоумица: победа, или пораз? Показа се да је циљ
самоуправног социјализма, „комунизма“ на наш начин, непрестани привредни раст, што ће се касније именовати као „грешка
рђавог разумевања Просвећености“.24 На одсељавање се одразио и „узлет духа“ најбољих, с покушајем да освоје нове просторе. Преписка са рођацима и пријатељима који су стигли до
Љубљане на северу и Битоља на југу, укрцали се на океанске бродове и слетели у белгијске угљенокопе – одједном показа да их је
све више по свету, а све мање у родном крају. За смех или сузе –
као да је Топличанима та линија кретања постала безгранична!
Куљнула је вековима акумулисана енергија. Пошто су први кораци
начињени из морања, други из потребе, сваки нови као да настаде
из чуђења што је свет овако мали. Али, изненада се све обрну –
док на српском селу нема ко да ради, у градовима нема посла!
Истина је да се Губетин у игри на све или ништа, не рачунајући
шаку баба и стараца, сасвим погубио. Постаје метафора хиљаду
и двеста српских села којих можда ускоро неће бити.
——————————
24

Т. Стојановић, н.д., 38.
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Је ли сећање нових варошана на родни крај постало тако тешка
алка око врата? Додуше, има мислилаца који нас уверавају да
су миграције корисне, чак неопходне, јер омогућавају мешање
антрополошких варијетета и бескрајних крвних и генских веза.25
То ме чини радозналим, али не знам одгонетку зашто се егзодус
нашег села догодио тако стихијно, без иједног покушаја разумног
усмеравања! А нико се – током тих деценија – није сетио да је
село свуда у свету, ипак стуб народа! Током само једног века су
моји Топличани – и ја с њима – једва измилели испод шиндре, а
сада се, под куполама великог света, као ноћне мушице најпре
одазивају наизменичним бљесковима хладног сјаја и живе ватре
кибернетичких сензора.
При том, нико не зна докле ће их такве вибрације завести у цивилизацијске голети. Денаталитет већег дела српског простора,
или емиргације, депопулација, девастација – одавно су заједнички знак за узбуну.
Од једног до другог пописа топлички крај губи по десетак и више
хиљада становника. Грдно боли што је завичај сада запуштен,
демографски опустошен крај.26
Зато мој Губетин и остала једва жива насеља питају: шта с толиком земљом, шумама, ливадама, са производњом хране?
Проблем је одавно достојан пројеката и стручно утемељених
планова националног значаја, за стратегију ослањања на властите ресурсе. Можда ће нови начин производње уважавати
неке међе, али је важно да не трпи бурјан и глог тамо где
најбоље роде (не само по Драинцу) дуње ранке, крушке караманке... У надање треба прибројати и овај оглед, заправо позив
за намотавање оне чудесне вунене нити која се помиње у Црном
јагњету и сивом соколу Ребеке Вест.
Наиме, реч је о нити која би требало да покаже пут из сопственог
лавиринта.
——————————
Петар Бокун, Речник забрањених појмова, Београд 1998.
Драгољуб Мирковић Цане, „Денаталитет у Топличком округу“, у: ТОК, Прокупље
2005.
25
26

287

П Р И Л О З И:

1. Карта Топличког Округа
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2. Примери народног градитељства у Топлици у XIX и почетком
XX века

Тип куће са доксатом над подрумом, Рељинац (Прокупље).
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Дводелна кућа над подрумом, Чунгуљ.

Кућа са доксатом, Пепељевац.

290

Висока стамбена зграда са тремом по целој дужини, Пепељевац.
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Ћерамидара са квадратном основом.

Дводелна ниска кућа покривена плочом.
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Хлебна пећ.
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Амбар у селу Данковиће.

Амбар од дебелих дасака над подрумом, Пљаково.
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Дуга кућа са надстрешницом на ужој страни, Пребрза.

Зграда јавног карактера, „двобојница“, Блаце.

Јован Јерков, Нови Сад
ШАЛАЈКЕ

Пардонирање
Шалајка се најчешће певала, колико то може да досегне памћење оних људи који су се, не тако темељно, њоме бавили, почетком XX века. Међутим, није могуће оспорити тврдње
појединих етномузиколога, који су, наводећи годину записа шалајке као и времешност певача, спонтано, време настанака ове
милозвучне мелодије померили у XIX век. Један од водећих
српских и јужнословенских етномузиколога Тихомир Вујичић
(Сентандреја, 1929 – Дамаск, 1975) слушао је и записао неколико шалајки у оном делу Баната који се налази на југу Мађарске
још давне 1952. године, а певао их је хор стараца из Батање
(Мађарска), што јасно и недвосмислено указује на податак да су
то људи старије доби (65–80 година) који су песме чули и научили од својих предака. Народна уметност, посебно музика,
увек је млађа од рођења, а старија од смрти. Према томе, почетак XX и прва половина истога века, када се она врло често певала, данас се ретко чује – није и година рођења ове прелепе
песме. Њена крштеница, додуше, знатно је посивела, посебно у
делу где је уписана година рођења, име родитеља и место – регија настанка. Ако је веровати барду српске етномузикологије
(Тихомиир Вујичић), онда се настанак шалајке може ситуирати
у, давно минули, XIX век, али и нешто приближније одредити
њено прво станиште. То би, на основу свих показатеља, могао
бити северни Банат у Војводини, односно јужни Банат у Мађарској. Границу духовности, међутим, није могуће механички повући, иако је Хоргош одредиште где се легитимишемо приликом
преласка административне границе, али, усуђујем се још једном
да поновим, не и духовне границе. Није случајно што је најзначајнији број шалајки уписан у Мокрину и околини, односно у Батањи (Мађарска). Исто тако, није случајно што су се поједина
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господа баш из Мокрина и Кикинде (Лука Надлачки, Драгољуб
Бадрљица) бавили, повремено, уписивањем текстова у народу
радо певаних шалајки. Могуће је очекивати да се о овоме и оваквом размишљању супротставе Панчевци, Сивчани, Товаришани,
Бечкеречани, Парабућани, Паланчани или Митровчани и докажу
да је песма процветала баш у њиховој башти. Она је, у сваком
случају, чедо ових панонских недогледа, окићених жарко црвеним булкама и пшеницом златног класја, небодерућим јабланима и тополама, дудовима, мирисним багремима и врбама
погнутих глава које својим крошњама надкриљују Тису и Мориш,
Неру, Тамиш и Бегеј. Исто тако племенито растиње уз Дунав и
Саву које, вековима, упире поглед на ону другу страну, огледајући се у таласима месечином позлаћених река, кријући бројне
тајне, а можда и ону о настанку шалајке у њеној ‘ладовини.
Одувек се складна и раскошна мелодија ове изазовне девојачке
и момачке песме растолегала далеко и високо, више од црквеног торња... и ваљда још пара небеске висине; вратиће се она у
облику еха и заузети место у витрини истинских вредности, које
јој по лепоти и заслузи припада.
Баш о шалајки
Рашчлањавањем и дефинисањем речи шалај долази се до
њеног изворног значења: шала(ј’е). Све је подвргнуто шали, па
и озбиљни садржаји и наводи. Шајака одражава живот Панонца
казујући о богатству његовог духовног живота и бића; она не изврће руглу рад, љубав, имање, догађаје, и све друго што чини
живот; она се не шали само шале ради, него бележи догађаје,
благо указујући на људске слабости, могућу охолост, извргавајући је критици, али има намеру и да засмеје, подстичући веселост и шалу; она указује на бројне невоље и непогоде које
човеку наносе штету... Ето, свему томе, и још много више, придодаје се на крају песме, или можда у средини, чудесна реч
шалај којом се изражава безазленост и топлина 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,
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тужна, саркастична, безазлена... Научио је човек равнице да
буде високо толерантан у свакој ситуацији: немилосрдна суша,
поплава, војевање, сеoбе, сватови, весеља, вашари и славе,
туга...
Географију шалајке није тешко ни компликовано научити: простире се дуж панонских великих река, преко узвишица и брда,
има је на ливадама и шумарцима, у селима, али и варошима где
мајке ‘ране цуре беле и вармеђске швалере, ту је и цура ко колера што чека швалера, па отац који грди веру мени и швалеру; појави се понекад и негде нотарош паметни који шије
капут плаветни и адвокат који купује златан сат, али и сетне
деве јефтичаве, болан дика итд. итд. Да, то је све географија.
О пореклу, настанку и изворишту шалајке није много писано. Извесно је једно: највише и најчешће чула се, и сачувала, на овим
равничарским просторима, где је небо најближе земљи и где се,
ваљда, једино не чује јека и одјек, како би то рекао Мика Антић
Мокрински. Отуда, вероватно, потиче неисцрпна жеља и потреба да свако насеље, салаш, заселак и варош испева баш
своју шалајку која, четворостихом и садржајем различитог карактера, казује изузетно много о менталитету људи и њиховом
психо-социјалном статусу. После мукотрпног рада, који је,
најчешће, био везан за плодну равницу, понекада немилице натопљену влагом или обасјану звездом која све пред собом пржи,
певач, у тренутку предаха, предавао се милозвучној шалајци, уткивајући у њене нити део своје духовности, стављајући у исти
амбар (шалајке) све радости, жалости, туге, невоље, страдања
и патње.
Шалајка се, углавном, састоји од четворостиха. Прве две фразе
чине двотакти и они су, по правилу, седмерци; наредна два двотакта, која чине музичку реченицу, осмерачког су пројекта и понављају се. Логична и пажљиво одабрана рима краси сваки
четворостих. У неким варијантама шалајка се појављује као тротакт. У сваком случају, песма је, најчешће, зачињена оним опаким шалај. У појединим песмама шалај дико или шалај лане
појављује се у средини текста или на почетку и сасвим се, мелоритмички, уклапа у целовитост песме.
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Њен музички метар (дводелни, троделни, четвороделни) одређен је декором текста; није реткост ни мешовити такт (2+3 или
3+4). Опет све у зависности од литерарне потке и жеље за успостављањем одговарајућег, обавезног, добро одмереног и логичког слика.
Мелодијске варијанте изразитије су него нпр. код бећарца. Мелодија се, најчешће, заснива на дијатонској дурској лествици.
Обим тонова се креће у обиму сексте, октаве, у неким примерима и шире. У мелодијском разигравању шалајке може се, понегде, запазити ток тонског низа до истородне молске лествице,
обично у каденци, наравно, у сваком случају, уз завршетак на
доминантној хармонији. У једној варијанти (батањска шалајка –
Банат у Мађарској) вођена мелодијска линија знатно одступа од
других примера; управо она указује на огромне могућности и богатство вокално-музичког фолклора народа који је испевао ову
потпуно аутохтону шалајку, без примесе могућих мотива који су
присутни у сличним песмама насталим у не тако далеком Араду,
Мокрину, Темишвару, Кикинди, Ђали, Дески или Сиригу.
Једним четворостихом шалајка се обично заокружује; наредне
строфе певају се у континуитету, али без намере да се садржајем наслањају на претходну.
Иако разнострана по разиграној мелодији и садржају, шалајка
нема ону врцавост коју тако обилато нуди бећарац. Шалајка је
смиренија песма. Текст грађен у четворостиху постаје довољно
инспиративан како би, собом, изградио мирнију и лежернију мелодијску линију за коју се с правом може рећи да није, и не може
бити, калуп као код лапидарног бећарца, него увек само једна
од варијанти шалајке.
У мелодијским варијететима шалајке прва два стиха често се мелоритмички потпуно подударају, да би у наставку дошло до логичног расплета са наредне две фразе, односно једном
музичком реченицом и одговарајућим завршетком, већ помињаном, доминантном хармонијом.
У једној од варијанти шалајке присутан је, у првом делу, калуп
бећарца, а у наставку два осмерачка стиха (!) који, на крају, ипак,
одају тајну шалајке (шалај).
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Варијанту шалајке чију основу чине десетерци постављена је
попут бећарца (2 x тротакт) + (2 x тротакт), а пева се у Славонији:
Беле руже, не цватите широм,
Моје лане, не цватите широм.
Већ цватите дики за шеширом,
Шалај, лане, дики за шеширом!
Изузеци за које би се, можда, могло рећи да нарушавају неку
устаљену схему и структуру форме, у ствари, само потврђују
правило да чврсти метрички и мелоритмички односи у настанку
и, наравно, певању шалајке не постоје. Склона променама
текста и изменама мелодике, импровизацији и варијацијама, шалајка је пренела на нејаким плећима неколико векова. Може се,
понегде и понекад, чути и данас, иако не тако учестало као њен
старији брат, бећарац.
*

*

*

Рукавци Дунава, дунавци и млаке, ти нагиздани лепотани, од
памтивека красе бескрајну равницу, пресецајући и натапајући
њена плодна поља. Тужне врбе, дивљи шевар и поносите тополе дремуцкају у зимском сну. Плашљиви и хировити становници бешумно круже изнад крошњи окићених гнездима и
ониских кућа умотаних у беле прекриваче, па делују, Боже ме
‘прости, као топле бачке пернате дуње. Купа кукурузовине, заостала на њиви у време великих снегова личи, онако, са белом
шубаром, на Хималаје.
И ту негде, скривено од ветрова и снежних наноса, разлеже се
још песма, умилна, девојачка:... Што се нисам целе зиме, ја љубила ш њиме, шалај!
Ако се у разору плодне бачке црнице, у време јесењег дубоког
орања, случајно, са плуга, дрљаче или бране изгуби парче метала, на том истом месту о Ивањдану, наредне године, израсту
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гроздови прапораца раскошног звука. Њима паори ките горопадне мркове и жераве, упрегнуте у саонице пуне раздраганих
девојака и момака или их стављају на вратове ухрањених вранаца у време вијања Божића или ускршњег поливања девојака.
И ту негде у праскозорје пролећног буђења разлеже се још
песма умилна девојачка: Па ми зови дику мога, ил’ више никога,
шалај!
Прела, славе, јабука-веридба, бубалице, сватови, плетење ужа
и жетва, вршидба, пударење и брање грожђа, вашари... били су
одувек повод за мудру беседу, здравицу, духовит диван, али и
раздрагану младалачку песму.
И опет ту негде, пре измаглице и јесењих киша, разлеже се још
песма, умилна, девојачка:
Готова сам још од каде,
само реци ‘ајде, шалај!
Затрављени и под конац уређени шорови, још из времена вармеђских, крију негде у недокучивим висинама, изнад раскошних
крошњи непрегледних алеја дудова и дуговратих торњева, сетну
песму: ...бисером је роса пала, зарекла се Даница да претече
месеца... и опет ту негде, стидљиво, али умилно и девојачки
чедно:
Шалај дико, па шалај,
удаћу се у Жабаљ,
удаћу се за Жабаљца
који новце баца, шалај!

Сад па шалајке
Нови Сад се зелени,
А Мајур се црвени.
У Карловци грожђа нема
Шевар до колена, шалај!
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Ја сам цура шабачка,
Сукња ми је дугачка.
Ја би’ ‘тела да је краћа,
Ал’ не дају браћа, шалај!
Шалај моја, па моја,
Од сто кила госпоја.
У вајату кантар биjо,
Па се поломиjо, шалај.
Села цура на рогаљ,
Скупила се ко богаљ.
Скупила се ко колера,
Па чека швалера, шалај!
Иде шором машина,
Подигла се прашина.
Да упраши оне жене
Што лају на мене, шалај!
Киша пада ноћ и дан,
Мој је дика враголан.
Синоћ дошо па ми гуче:
Дођ’ на прозор, луче, шалај!
Тамо иза Мокрина,
Непрегледна мокрина.
Од јесенски’ силни’ киша
И снежног крупништа, шалај!
Мокринчани дочули,
комшије њим’ казали:
Моћ’е сваки да промене
По три-четир жене, шалај!
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Сас свима се слажемо,
Ни с ким се не свађамо,
Сас нашима и Швабама,
Па и с Маџарима, шалај!
Јутрос ватра избила
Кад је зора сванила.
Све се комшије скупили,
Пожар угасили, шалај!
Мокринчани гледиду
Како да покрадеду.
Прво сено паорима,
Првим комшијама, шалај!
Очијо Иђошанин
Да се жени у Мокрин;
Само што се окренијо
Већ се оженијо, шалај!
Ноћас на кромпир-балу
Дограбиле су Лалу
Две комшинице дебеле
Логовац играле, шалај!
...

Милован Т. Бошковић, Гајдобра
ОЗЕЛЕНИ ГОРО ГРАБОВИНО
– ганга и ојкача, у Гајдобри

Скоро да нема ниједне области народног стваралаштва која је у
Гајдобри сачувана до данашњих дана као што је народно певање. Вук Караџић дели наше народне песме на епске и лирске,
тј. женске, дајући исти значај и једним и другим: „Јуначке се
пјесме највише пјевају да други слушају и зато се у пјевању женских (лирских) више гледа на пјевање него на пјесму, а у пјевању
јуначкије највише на пјесму“ (наведено према: Војислав Ђурић,
Антологија народних лирских песама, Нови Сад – Београд,
предговор). Из оваквог одређења епског и лирског певања лако
се може закључити да лирско певање „осликава претежно мали,
обични, свакодневни живот“ за разлику од епских песама које
опевају значајне историјске догађаје, бојеве, буне. Како се епско
певање, које неизбежно иде уз гусле, готово изгубило у овој
нашој средини, лирска народна песма је преостала као основни
садржај фолклора, а сачувана је у народу или негована кроз
разна културно-уметничка друштава и културне манифестације.
У оквиру КУД-а „Благоје Паровић“, од 2005. године постојала је
певачка група „Звуци са камена“, у којој су певали: Ђорђе
Штрбац, Владимир Шушић, Бранимир Шушић, Бранислав Адамовић, Владимир Појужина, Владимир Бојић, Вељко Николић.
Та група била је врло успешна. Два пута узастопно – 2007. и
2008. године, освојила је „Златни опанак“ у Ваљеву. Наступала
је на многим манифестацијама. Треба споменути и групу „Стари
гангаши“, која је учествовала на разним приредбама током неколико година, скоро до 2000. године. Групу су чинили стари
врсни певачи ганге: Грујо Ждрале, Милорад Вујовић, Вељко Вуковић, Драго Пудар, Славко Пудар, Десан Вујадиновић (Деско)
и Недељко Ивезић.
Једна од група које сада афирмишу народно певање јесте певачка група „Конак“, основана новембра 2010. године, такође при
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КУД-у „Благоје Паровић“ из Гајдобре. Ова група окупља претежно младе певаче, али и оне старије са знатно већим искуством и добрим познавањем „обичаја певања“. Групу
сачињавају: Ђорђе Штрбац (60 година), Бранислав Адамовић
(46) и четири двадесетогодишњака – Алекса Вукановић, Милан
Новаковић, Илија Јањић и Стеван Васић. Ова група је 15.
јануара 2012. године на такмичењу које је организовала Радиотелевизија Србије (емисија „Шљивик“) освојила прво место и титулу „Чувара народне баштине“ у категорији „Изворне певачке
групе“. На манифестацији „Златни опанак“ у Ваљеву, одржаној
8. априла група је освојила 3. место. Учествовали су у јутарњем
програму РТС-a, а гостовали су у бројним местима у нашој
земљи и иностранству, на тридесетак културних приредби на
којима се негују народне песме и игре и народна традиција у целини.
Ђорђе Штрбац из групе „Конак“ за своју групу каже да је
најчешће певала ганге и ојкаче, и да је ранијих година у Гајдобри
било и других група певача које су, поред јавних наступа, певале
и „ради свога разговора“, и то у разним приликама: на свадбама,
сијелима, славама, прославама и на другим местима – кад год
би се указала прилика. Он зна да су се ганге преносиле с колена
на колено и да су млађи увек учили од старијих. „Ми смо нарочито пјевали ганге и ојкаче, а било је и другије пјесама на
раван, и то не само из Херцеговине и Босне, већ и из другије
крајева гдје живи српски народ и гдје се слично пјева, Ужице, на
пример. Све ове пјесме ми пјевамо како су их пјевали наши
стари. У томе су нам помагали: Грујо Ждрале, Васиљка и Вељо
Перишић, Десан Вујадиновић и многи други којих данас, на жалост, нема међу живима.“
Бранислав Адамовић, други члан групе „Конак“, говорећи о разликама између ганге и ојкаче, каже: „У ојкачама један је првак
који води песму, док остали прате нешто нижим гласовима и басовима. Песма се на крају обично завршава узвиком ој! или уј!
(слично женском вриску). Пјесме које смо највише пјевали су:
Од мора ето сватова и воде лијепу ђевојку, Крени коло да кренемо и друге. Ми мислимо да је ганга тежи облик пјевања, уоста-
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лом, то су нам говорили и наши стари, јер један пјева, док други
предвајају, односно прате текст пјесме, изговарајући у ритму самогласник о, а остали грленим гласовима који подрхтавају опонашају звук гусала. У Херцеговини постоје три врсте ганге, и то
билећка, невесињска и гатачка. Код билећке ганге један започиње пјесму, после првог стиха други га преузима и наставља
други стих па тек онда крене гангање: Стари људи немојте
замјерат, / ми смо дјеца учимо се пјеват. У невесињској ганги
један такође почиње, а кад заврши стих, други предваја, а
остали гангају. Ово предвајање иде дубоким гласом, са: охо-хохо! Гатачка ганга пјева се доста високо. Првак отпјева први стих
и стане, док остали гангају и предвајају исто тако високо и јако.
Када неко крене високим гласом, онда и сви остали морају. Постоји и случај када онај који води пјесму упада на предвајање –
са високог гласа пада на дубоки, док други преузима. На пример, ја сам кренуо, а Ђоко ме је преузео, односно наставио:
Јаворова опадала гора.... По мом мишљењу, и бројница спада
у гангу с тим што сви различитим тоновима и бојом гласова изговарају ријечи, док онај који води предваја одмах после првог
или другог стиха: Одби’, одби’ лађу од краја.“
У Босни постоји слично певање, с тим што се другачије зове, као:
грокталица, розгалица и сл. Ганга је, као што је већ речено,
снажна песма која се пева у групи од три до шест људи.
Најчешће се пева у осмерцу, иако на неким местима изричито
стоји да се пева у десетерцу. Има случајева када се десетерац
своди на осмерац избацујући два слога, као у песми: „Полеће
соко са вите јеле“ (десетерац) или „Полеће соко са јеле“ (осмерац). При том се губи мелодија испевана у десетерцу, а у
осмерцу се песма, сведена на гангу, оснажује и постаје звонка и
продорна.
Ђорђе Штрбац каже да је гангу тешко увежбавати: „Гангаши се
обично окупе у једнoj већoj соби где започну одређену песму,
стојећи у полукругу. Онај који је најискуснији и најбољи гангаш
пјева и ослушкује гласове других. Ако се неко не уклапа у
складно певање, он га, не прекидајући свој глас и певање других,
кажипрстом подигнуте руке одстрани. Уједно, спуштањем руке

306

надоле и подизањем нагоре спушта или подиже тон. Често се
дешава да несклад у пјевању, код предводника изазива љутњу,
коју показује гримасама на лицу, а буде често и неких речи о
томе. Певање се наставља и понавља на исти начин све док се
гласови потпуно не уједначе у један склад и док се не формира
добра група, наравно, по оцени тога најбољег пјевача. Један од
врсних гангаша, који је доста младих обучио, био је Глигор
Стојановић из Гајдобре. Увежбавање ганге не траје за само једно
или неколика певања, већ данима, па чак и пред сами наступ, и
све тако док песма добро не сазри.“

Изворна певачка група „Конак“: Бранислав Адамовић, Милан Новаковић,
Алекса Вукановић, Стефан Васић, Ђорђе Штрбац, Илија Јањић.

О настанку ганге и корену њеног имена постоје различита тумачења. Неки тврде да је гангање, у ствари, опонашање гусала
певајући грлено о и е или слогова ган-ган (ономатопеја звука гусала). Други кажу да реч ганга потиче од немачке речи Gesang
(песма), а неки да потиче од енглеске речи gang (дружина). У
Речнику српско-хрватског језика (Нови Сад, 1971, стр. 481) постоје два глагола: гигијати – подврискивати и гиготати – под-
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рхтавати (гласом при певању). Давних година у Гајдобри су деца
правила свираљку од кукурузовине, гингару, на следећи начин:
одсеку се два дела стабла кукуруза (кад заврши вегетацију), са
ојачаним деловима на крајевима (ојачани делови из којих су
расли листови), уздуж се засече и на крајевима испод једног
дела подметне се штапић, тако и на другом делу. Један део су
гусле, а други је гудало, којим се превлачи преко гусала опонашајући тако гуслање – ган, ганг... Нема сумње да је и реч гангање настала као опонашање гусала или као подврискивање и
подрхтавање гласова слично звуку гусала.

Победнички наступ групе „Конак“ у финалној емисији „Шљивик“ РТС-а,
15. јануара 2012.

„Ганге су, по причању наших старих, настале у давна времена,
још у време Турака, а можда и пре. Гангањем су се преносиле
вести, тако што би један гласно пјевао преносећи поруку, а
пјевачи би гангањем онемогућили (маскирали) његову поруку
да је они (Tурци) од којих се порука крила не би разумели. Ганга
је стара пјесма као и ојкача, па и друге врсте пјесама које ми
пјевамо старе су изворне пјесме. Ми се трудимо да их и добро
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проучимо, јер су важне и ријечи и стихови. Објашњавали смо
једном етномузикологу како се пјева ганга, а он је рекао да ће
то нотно записати, али никад се више није појавио, вероватно
зато што је гангу тешко и пјевати и разумјети. Зато треба и добар
глас и добар слух. Чини нам се да се људи више обазиру на
начин како се ова врста сложеног пјевања изводи него на саме
ријечи. Кад смо били у Бугарској, па смо запјевали пред наступ
ради пробе једну гангу и у исти час окупило се око нас много
људи да виде шта то ми пјевамо. Било им је чудно“ – тиме је
Ђорђе Штрбац завршио своје казивање о ганги и ојкачи.

Неке од песама које пева група „Конак“
1. Ој, јаворе, зелен боре (бас)
2. Аој куме, моја горска вило (грокталица)
3. Ој село моје без браће и мене (ојкача)
4. Ој Шатору, ти планино стара (ојкача)
5. Ој ојкане, пјесмо моја мила (ојкача)
6. Ја на сијело, мјесец иза горе (на бас)
7. Озелени горо грабовино (ганга)
8. Крени коло да кренемо (бећарац)
9. Гори гора, гори боровина (бас и ганга)
10. Стари људи немојте замјерат (ганга невесињска)
11. Мој невене шестопере (розгалица)
12. Мрмо када, мрмо сада (бројалица, Попово поље)
13. Јесам ли ти, јелане (ганга гатачка)
14. Јаворова опадала гора (ганга билећка)
15. Ој гатачка равна брда (ганга гатачка)
16. Језеро, вода је (ганга)
17. Одби’, одби’ лађу од краја (ганга)
18. Ој најљепша међу жене (ганга невесињска)
19. Браћо моја, миле моје, с’ обадвије стране (бас, Херцеговина)
20. Од Требиња до Билеће (бројалица, а може и ганга)
21. Текла вода на валове (бас, Херцеговина)
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22. Невесиње, мораћу те сликат (ганга)
23. Ђевојко, ђевојко, шећер јабуко (ганга)
24. Збогом остај, Гацко поље равно (бас)
25. Романијо, горо од јунака (ганга са Романије)
26. Ђе рекосмо, дођосмо (ганга Требиње)
27. Испод Црвља и Вележи (бројалица)
28. Раст, расти, мој зелени боре (комбинација двогласа и
ганге)
29. Три ђевојке збор збориле
30. Је л’ слободно царе господаре (грокталица)
31. Листај горо (бас, „јака“ песма, двоглас)
32. Сјајна звијездо, да знаш говорити (на раван)
33. Од мора ето сватова (сватовска)
34. Ја са сјела, све гори у мени (бас, Босна)
35. Дрино водо, жубора ти твога (бас)
36. Преко поља трапћу кола (на бас)
37. С оне стране Саве (на бас, Босна)
38. Ој, кликну вила (гроктање босанско и предвајање (гангање) херцеговачко)
39. Сунце моје, кад за гору зађеш (на бас, Грмеч)
40. Шта то радиш Маро
41. Гором пјева млади Радивоје
42. Дођи јање кад се жито жање
Поред ових народних песама, група пева и црквене песме
(„Славите господа“), песме са Косова и Метохије и из читаве
Србије.
Казивања о ганги
Васиљка Перишић (1932)
Код нас у Попову Пољу народ је пјевао разне пјесме. Све су то
биле старинске, преношене са старијих на млађе. У Мркоњићима, ђе сам се родила, момци и, ђекад, старији људи на каквом весељу би запјевали уз узречицу: Ај’мо ганге! Ганга се
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пјевала ко и у већини мјеста у Херцеговини. Један је пјев’о дубоким гласом, а други би превијали без гласа. То се тамо говорило: „пјевање по поповски“. Доста пјесама сам запамтила и
пренијела и’ овим млађим овђе у селу. И женске би лијепо
пјевале, ко што је моја тетка Драга. Она је умјела лијепо да предваја, а то се тамо код нас говорило „повраћање гласа“, нешто
слично ко кад предвајају гангаши – ааа-охо-хо, док би друге ђевојке пјевале какву гоћ му пјесму, да је то било милина слушати.
Кад је Обрад Вуковић женио сина од Пјанића, слушала сам (а
ту је био и мој Вељо) како Обрад говори к’о ће да рецитује, а
који други ће да га прате гангањем. Има, значи, ганга ђе се говором, а не пјевањем казива здравица, добродошлица или се благосиље, а гангаши гангају таман ко да се пјева. Ту ријечи и
гласови не смију да измичу већ једно друго прати и послужује
да испадне како треба.
Овђе у Гајдобри, кад смо се доселили, пјевало је и старо и
младо. Највише је пјевала омладина и то по улицама. Кад би се
запјевало у Петровој улици скупила би се ганџа у Улици
Сутјеска, па и у другим улицама. Све би једни друге подстрекивали и читаво би се село успјевало у гангама, а често и у шаљивим пјесмама бројаницама, ђе би једни другима натпјевавали.
Ми из наше улице, Сутјеске, ругали смо се Невесињцима,
пјевајући: „Кад ујутро запјевају пивци, мисле цуре да су Невесињци“. Они би, опет, отпјевали нама, и тако редом. Из наше
улице добро су пјевали: Милован Ковач, Ристо Ножица, Раде Вукановић, Раде Лакић, а било је и другије, ама нико није им’о глас
ко Зора Аћимовић. Она је знала да у једном трену скнади пјесму,
па се мало ко смио са њом надметати.
Славомир Пивац Бајо (1934)
У моме мјесту Влаховићима, код Љубиња, није се пјевала ганга.
Пјевале су се, рећемо, друге пјесме, и мушке и женске, Ево
једне:
Ето и’ оздо уз поље
Све вране коње играју
Сватовске пјесме пјевају...
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Код нас је, бива, било сватовскије, чобанскије, путничкије и шаљиви’ пјесама, које су пјевали сви заједно по гласовима како је
ко им’о и мог’о, а морало је бити лијепо сложено. У Херцеговини
се пјевало различито, по крајевима, рећ’емо: билећке, гатачке,
невесињске, требињске, мостарске, столачке пјесме. Ганга је
чудо од пјесме. Ја сам је научио овђе у Гајдобри слушајући старе
гангаше из околине Билеће и Невесиња, и могу рећи да сам брзо
увардио. Кад смо дошли овђе ко колонисти било је доста нас
младије који смо научили да гангамо и то перфект. Од стари’
пјевача гангаша споменућу само неке – Ристо Албијанић са синовима Павлом и Рајком, Марко и Богдан Биберџић, Гојко
Ждрале, Никола Граховац, Вељко и Никола Вуковић, Милан Радовановић, Гашо Милићевић, Благоје Вујовић. Све је то данас
расуто по гробљима. Мало ко је жив к’о, рећ’емо, Миле Ивковић,
који има преко деведесет година, па Милорад Вујовић, Грујо
Ждрале… Пјевало се по свадбама, по сијелима, по биртијама,
а женске би обично пјевале кад би ишле у поље – да би се виђело да иду са разонодом, или када би се враћале из поља – да
се не каже како су се умориле. То су онда биле ђевојке к’о моја
жена Видосава, ђевојком Радмиловић, па онда Олга Баљ, удата
Михајловић, Љубица Радуловић, Дана Вујовић, Јела Бошковић,
што је удата за Лаза Бошковића, Јока Дабић, Илинка Лечић и,
охо-хо, још доста њи’, али ове су пјевале да им данас ниђе
нема равније. Када би завршиле пос’о у пољу, запјевале би па
да је био и најтежи, а ође у селу би се чуло, и то је био знак да
долазе кућама. Ја сам прош’о све врсте херцеговачке ганге, па
и босанске. Пјев’о сам све док ме нијесу запртиле године и глас
изд’о. Обично сам водио гангу, рећ’емо, изговар’о, а остали су
пратили отвореним гласовима, нијесу изговарали ништа но су
преламали са: „охо-хо!“ и гангали ко, рећемо, са јеком или зуком,
таман ко кад се роје ‘челе. Тако су гласови трептали. Е, то је морало да иде у склад. Ко није знао да ганга, важило би за њега –
цурик, рећемо препуст, а ако би се прикључио какав пјано, њега
би оћерали ишаретом [гестикулацијом] руке. Онај ко води он и
предваја и равна се са осталим гласовима, а остали са његовим
и то се све полако штима само једнијем покретом прста главног,
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таман к’о кад се отреса цигарету, па кад се сложи како треба,
кад се гласови распореде и угоде, онда – пјевај до зоре! Не ваља
кад неко пусти глас из петније жила па потље пјевке занијеми.
Пјева се од гласа и од угођаја, сложно и јуначки. Тако можеш
пјевати колико ‘оћеш. Прич’о сам да је Богдан Биберџић, за
дочек Нове, педесете године, платио цех од четерес’ литара
вина за своју дружину. И све је то вино издушило кроз гангу и
друго пјевање. Ја сам највише волио да пјевам са Неђом Ђорданом и Илијом Илибашићем. Илија је Босанац и није умио да
предводи, али је гангао и мајсторски се уклапао мимо многе
наше. Када би пјевали босанске пјесме онда је он водио, а ми
пратили. Босанске пјесме или крајишке могао сам и ја да водим
јер су оне лакше од ганге, за коју се требало родити у гангашким
мјестима. Једном сам пјевао са Гашом Милићевићем и Радом
Радмиловићем, то је било давно, и то се свиђело Тодору Самарџићу. Тодор је био виђен и силан чо’јек. „Вала Бајо, имам три
сина, па ако Бог да, те будем дочек’о да првог оженим, ти ћеш
бити кум’’ – рек’о ми тада. Прошло је о’тада пет-шест година кад
неко са капијских врата завика: „О-о-о-о куме!“ Кад то чу’, мени
се оте те дигох глас по старински: „Охо-хоооо!“ Таман к’о да смо
загангали. Тако се Тодор огласио кад је дош’о да ме зове за
кума. Било је то када је 1961. године женио сина Славка. Са гангом се, бива, чо’јек рађа, ко и са гуслама, и ту пјесму не може
свак да пјева, ко што не може свак ни да гусла. Ганга се поштовала, а видим поштује се и дан-даниле. Неке млађе сам научио
да пјевају ганге: „На Kомове гавран пао...“, „Запјевајмо један до
другога...“ и још неке пјесме. Када би се на сијелима или на славама запјевала ганга, жене би ћутале. Једино би понеке кокотале неђе у ћошку. Гангу су са мном пјевали ови: браћа Ждрале
– Гојко, Грујо и Младен, Миле Ивковић, Видо Чалија, Никола
Граховац, Раде Радмиловић, Богдан Биберџић, браћа Вујовићи
– Благоје и Милорад, па Вуковићи – Никола и Вељко... било их
је још, и то старијих од мене. Што се тиче пјесама „на раван“,
њих су најбоље пјевали Мостарци и те пјесме је могла пратити
свирка.
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Олга Михајловић (1934)
Ја сам рођена у Жабици, срез Љубиње. Потичем од Баља. Мој
отац и мајка имали су нас шест шћери. Сви смо дошли у
Гајдобру за вријеме колонизације. Десило се да је у три куће,
наше и комшијске, било шесн’ес’ ђевојака, а ђе су ђевојке, ту је
и пјесма. Ја сам, док сам могла, пјевала све оне старе пјесме
које сам слушала и научила у мом родном крају. Код нас у Жабици није се пјевала ганга, али је било доста пјесама на раван
– сватовскије („Аој, Јело, кажи право / кога ти је данас жао. / Да
вам кажем најправије / мајке ми је најжалије“). Тако и слично
пјевале су жене и ђевојке, све у један глас. Мушкадија је пјевала
путничке пјесме („Одби’, одби’ лађу од краја“, „Збогом остај моје
село равно“), сватовске („Устани, лијепа ђевојко, ево ти иду сватови“), чобанске („Чувам овце и везем кошуљу“). Овде, у
Гајдобри, пјевали смо такмичили смо се, натпјевавали, ко ће
боље запјевати у бригади или која бригада у задрузи има
најбоље пјеваче. Ми који смо ушли у задругу пјесмом смо се ругали индивидуалцима који нијесу унијели земљу у задругу, а богами су и они нама отпјевавали на исти начин. Пјевало се ујутро
кад би се ишло на рад у атар и предвече кад би се враћало. Понекад би и сами смишљали ријечи за неку пјесму. Ја мислим да
сам их и сама смислила преко стотину. Кроз такве пјесме би некога задиркивали, или износили неке догађаје, па би се они о
којима се пјева љутили или би и они нама отпјевавали. То су
биле просте, врло кратке пјесме. Пјевао их је ко је знао и умио
и то све на ‘ерцеговачки калуп. Тако је било и на свадбама.
„Брко“ Вујовић је умио да отпјева свакоме и да смисли пјесму за
један трен. Од ђевојака најљепше су пјевале Бајчетуше, посебно
Мирославка и Радмила Бајчетић, а са њима Видосава и Вукосава Радмиловић и ја.
Моја тетка Петрана Михић, рођена Сулавер, у Банату, ко и моја
мајка у Жабици, знала је да ганга „на уво“ – стави кажипрст у уво
и онда заганга, а други пјевају. У правој ганги један казива пјесму,
а остали гангају. Невесињци су најбоље гангали, па и онда када
неко други држи здравицу или некакав говор.
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Наши стари су поштовали своје пјесме. Једном приликом, прије
пет-шест година, овђе у Гајдобри се давала приредба. Однекуда
се ту наш’о и онај политичар Парошки, па кад су наши на бини
запјевали ганге он и још један са њим се насмијаше подругљиво.
Нијесам могла отрпљет, но сам им свашта назборила. Ђе су они
дошли да се ругају и смију нашој пјесми пред којом су се из поштовања сагињале главе. Занијемили су и уозбиљили се кад су виђели
да их и други у сали мрко гледају. Добро су и прошли јер су их наше
жене могле испрашит из сале све куцима и дегенеком.
Десан Вујадиновић (1936)
Код нас на Удрежњу било је доста различитије пјесама као ганге,
бројанице, шаљиве пјесме, за које се овђе каже бећарац. Све
осим ганге пјевало се на раван, без превијања и предвајања, али
са различитијем мелодијама и уштиманим гласовима. Зна се ко
је бас, ко пјева дубље, ко утањи, ко пресјеца, ко када упада, ко
завија на крају, а ако би ко запјев’о без тога реда, говорило се:
„Батали!“, јер од такве пјесме није било ништа. Гангу је било
најтеже пјевати, ту се зна „ко коси, a ко воду носи“. Један предваја и пјева, други хакају, а трећи пуште само глас и навијају се
према осталим. Кад неко не би знао онда би старешина одма’нуо руком као да га избацује и све тако док се ганга не
усложи. Није само била невесињска, гатачка, билећка ганга, већ
је свако село пјевало помало другaчије, имало је своју кајџу.
Добри гангаши би то зачас уфатили и пјевали је без грешке. Ја
сам највише запамтио Мила Ивковића, Мирка Кљакића и брата
му из Тополе. Кад би отпјевали неколике ганге, преврнули би
боцун вина, а ови данас попију двје-три чаше и – трц! Зачепе!
Пјевали су још добро браћа Рајо и Гајо Ковачевић, што се тиче
Невесињаца, а добро су пјевали и они из Вранције, Вујовићи и
Ждрале. Старешина друштва мор’о се слушат’ и све се пјевало
по његовом гласу, јер је он био најбољи и најискуснији гангаш.
Није ту било мјеста онијем који „авазају“ из свега гласа. Одма’
би ми то оћерали. Било је ганги у Попову и понеђе у селима око
Невесиња, ђе се прозно говорило (казивало), а гангаши би то
пратили.

Снежана Жујић, Владимир Баљ – Бачка Паланка

ПРВИХ ПЕТНАЕСТ ГОДИНА ЦРКВЕНОГ ХОРА
„СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЉ“ ИЗ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

Verba volant, scripta manent.
У времену честих промена и сумњивих вредности, казати да
једно културно друштво као што је Црквени хор „Свети Јован
Крститељ“ из Бачке Паланке, опстаје и активно делује готово 20
година податак је вредан сваке хвале и пажње. Тим пре јер је
паланачка средина мала и по правилу „тесна“ за културу ове
врсте. Зато ни у већим градовима од Бачке Паланке нема хорова оволиког трајања и овог квалитета. Идући у сусрет значајном јубилеју – 20 година од осинавања и плодног рада хора
„Свети Јован Крститељ“, из Летописа смо извукли дешавања
која су ово трајање обележила.
1993.
Православни црквени хор „Свети Јован Крститељ“ основан је на
Врбицу 1993. године на иницијативу Снежане Жујић, тада студента новосадске музичке академије. Њена жеља је била да оснивањем мешовитог хора, црквену хорску музику, која је већ
негована у Новом Саду, пренесе и у паланачку средину, тим пре
што у то време при цркви није постојао хор.
На првом састанку било је тринаест певача. Како је храм у Бачкој Паланци посвећен Рођењу светог Јована Крститеља предложено је да хор добије Претечино име и да за славу узме празник
Сабор светог Јована Крститеља 20. јануара.
Прва година обележена је честим и напорним пробама које су
одржаване више пута недељно а трајале су и по неколико сати.
Већ на Духове 1993. године, хор је први пут на светој литургији
одговарао на јектеније и појао „Свјатиј Боже“, „Херувимску
песму“ и „Оче наш“. Најважнији задатак у даљем раду је био да
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се окупе нови чланови и науче остале литургијске песме. Својим
трудом и љубављу према духовној музици, хор је за мање од годину дана тај циљ испунио.
1994.
На обележавање прве крсне славе, на Јовањдан 1994. године,
дошло је доста гостију који су желели да постану чланови хора.
• Прва аудиција, Градска библиотека, 9. април.
Пошто је састав оснажен новим квалитетним певачима, хор је
могао убрзано почети да се припрема за први концерт. Већину
партитура Снежана Жујић је добила од Михаила Лазаревића, будућег диригента которског „Јединства“, и од диригента хора
„Свети Стефан Дечански“ из Новог Сада Тамаре Петијевић.
Први концертни наступ одржан је 2. јула 1994. године у паланачком светојованском храму. Програм концерта махом се састојао
од композиција које су певане на богослужењима.
• Поклоњење светињама Фрушке горе (Хопово, Крушедол, Беочин, Велика Ремета и Јазак).
1995.
Хор и даље врши своју основну мисију певањима на богослужењима, али се све чешће одазива и на позиве за учешће у културним манифестацијама у граду или и црквеним обредима ван
Бачке Паланке.
• Учешће ван конкуренције на општинској смотри хорова, 8. април.
• На Врбицу хор је одговарао на архијерејској литургији
у Оџацима, коју је служио Његово преосвештенство епископ
бачки Иринеј. Истог дана хор је одржао концерт у Оџацима.
• Годишњи концерт, светојовански храм, 7.мај.
• Учешће на 15. Војвођанским видовданским духовним
сусретима у Руми, 15. јун.
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• Архијерејска литургија на храмовну славу у Бачкој Паланци, коју је служио епископ бачки Иринеј, 7. јул.
• Певају на освећењу темеља цркве у Бачу, 30. јул.
• Певају на освећењу крста у Малом Бачу, 2. август.
Поклоничко путовање српским светињама Косова и Метохије
трајало је од 11. до 14. августа, а започело је посетом храму Светог Саве, Саборне цркве и Музеја Српске православне цркве у
Београду и том приликом су се срели са патријархом Павлом
који их је благословио. Пут је настављен обиласком овчарскокабларских манастира: Свете Тројице, Ваведења, Јовања, Никоља и Благовештења. Другог дана хор је посетио манастире
Жичу и Студеницу и касно увече стигао у Пећку патријаршију.
Ујутро, после молитве, хористи су кренули у манастир Високи
Дечани, где су се поклонили и целивали мошти светог краља, а
посетом манастирима Грачаници и Раваници су заокружили
своје поклоничко путовање.
1996.
Крајем 1995. и почетком 1996. хористи су добили нову униформу
– девојке су обучене у бордо хаљине са златним тракама око
врата и рукава, а мушку униформу чине црне панталоне и сако
са златном траком на крагни.
На дан Светог Саве хор је први пут певао на обележавању
школске славе приликом резања славског колача у ОШ „Веселин
Маслеша“ (данас ова школа носи име Светог Саве), а то је
уједно била и прва послератна прослава Светог Саве у школи.
• На Недељу православља хор је одржао пригодан концерт, 3. март.
• Учешће на општинској смотри хорова у ОШ „Вук Караџић“, црквени хор је наступио у ревијалном делу.
• Годишњи концерт у Православној цркви у Бачкој Паланци, 11. мај.
Убрзо после годишњег концерта у Бачкој Паланци, хор је 9. јуна
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1996. године одржао целовечерњи концерт у сомборском светођурђевском храму. Концерту је присуствовала бројна публика, а
међу пажљивим слушаоцима био је и чувени диригент сомборског певачког друштва „Јувентус кантат“ Силвестер Хајнал. Он
је прeпознао потенцијале хора и диригента Снежане Жујић и од
те вечери почела је њихова сарадња. Савети које је диригент
Хајнал несебично пружао одредили су даљи смер развоја паланчког црквеног хора.
• Учешће на Војвођанским видовданским духовним сусретима у Руми, крај јуна.
• Учешће на литургији у Нештину за храмовну славу Св.
Козму и Дамјана.
Како је хор за три године постојања свој репертоар проширио и
већ стекао лепу репутацију, диригентица је сматрала да део тог
репертоара треба забележити. Тако хор добија благослов епископа бачког да сними своју прву аудио касету. У сарадњи са локалним Радио БАП-ом, снимак је забележен у православној
цркви у Бачкој Паланци. Идеју за омот дао је Јован Палалић те
је тај мотив крста касније искоришћен и за израду хорског
печата. Тог лета неколицина чланова хора се укључује у летње
духовне академије у Сремским Карловцима и Аранђеловцу, што
ће постати редовна пракса хориста за време летњих ферија.
• Хор одлази на поклоничко путовање српским светињама у Мађарској, у јесен.
• Учешће на архијерејској славској литургији у Силбашу,
26. новембар.
1997.
За славу, на Св. Јована Крститеља, хор је имао промоцију аудио
касете која је снимљена прошло лето. Текст за омот написала
је Миљана Николашевић, а идеју за насловну страну дао је
Јован Палалић.
• Учешће на Светосавском балу, хотел „Турист“, 27.
јануар.
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На прву славу Друштва „Пастир“ – Светог Симеона Мироточивог,
њихов рад је благословио епископ бачки Иринеј, а хор је учествовао у програму. У наредних неколико година, колико је интензивно радио „Пастир“, сарадња са овим Друштвом била је
неизоставна и плодна.
• Хор је позван да учествује у обележавању 200 година
постојања Алмашке цркве у Новом Саду, где је приређен запажен концерт, у мају.
• Одржан годишњи концерт у православној цркви, 16.
мај.
У склопу манифестације „Дани српске духовности и традиције“
(28. јуна – 7. јула), Друштво „Пастир“ организује богат програм у
оквиру кога је одржана и прва смотра црквених хорова у Бачкој
Паланци. На смотри су наступили следећи хорови: Певачко
друштво „Преподобни Рафаило Банатски“ из Зрењанина (диригент Нино Рајачић), хор „Свети Стефан Дечански“ из Новог Сада
(диригентица Тамара Петијевић), хор „Свети Козма и Дамјан“ из
Футога (диригентица Станислава Плавшић), хор „Свети Георгије“
из Новог Сада (диригент Богдан Ђаковић) и домаћин Црквени
хор „Свети Јован Крститељ“.
• Поју на славској литургији у Гајдобри, 12. јул.
• Поју на славској литургији у Челареву, 2. август.
То лето хор одлази и на поклоничко путовање у Грчку, где је у
Солуну била поставка изложбе „Благо Свете Горе“ у Музеју византијске уметности. Ту је било изложено православно благо из
светогорских манастира – јединствена прилика да се види више
од 1500 реликвија, међу којима је било и тридесетак експоната
из манастира Хиландара. Поред светиња Солуна, хористи су
обишли и манастире Ормилија, Метеори и Темпи.
• Одржан целовечерњи концерт у православној цркви у
Бечеју, 17. август.
Као потврда квалитета и запаженог рада, 14. децембра 1997.
магазин за културу „Метрополис“ са РТС-а урадио је интервју са
диригентицом и направио краћу репортажу о раду хора.
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1998.
Почетак 1998. године обележиле су уобичајене активности –
прослава славе и учествовање на Светосавском балу, али и обележавање „Пастирове“ славе.
• Годишњи концерт одржан у православној цркви, 6. јун.
• Одржан целовечерњи концерт у Градској кући у Сомбору, 13. јун.
На Видовдан, у организацији хора, Друштва „Пастир“ и „Бачкопаланачког летњег фестивала“, одржана је друга по реду смотра
црквених хорова. На тај начин, хор је већ постао препознатљив
као организатор музичког и уопште културног живота града.
Од 24. јула до 2. августа 1998. хор је, заједно са члановима
Друштва „Пастир“, био на поклоничком путовању по манастирима Црне Горе. Посебан благослов био је да се ово путовање
поклопило са „путовањем“ хиландарске Тројеручице по митрополији, па су хористи често мењали своју трасу на позив митрополита Амфилохија.
Почетком септембра у сали биоскопа одржана је свечана академија поводом обележавања 800 година од оснивања манастира Хиландара – „Најдоњи камен нашег постојања“, где је
учествовао хор. Академији је присуствовао епископ бачки Иринеј, који је отворио свечаност, а Матија Бећковић је одржао беседу.
• Учешће на хорској смотри у Новом Кнежевцу, 18. октобар.
1999.
• Учешће на светосавској приредби у ТШ „9. мај“, 27.
јануар.
Такође, почетак године започео је интензивним припремама за
важно такмичење „Музика мунди“, које се одржавало у Будимпешти. Свесрдну помоћ хор и Снежана Жујић имали су од диригента Силвестра Хајнала. Међутим, ратна дешавања на Косову
и Метохији и почетак бомбардовања Србије и Црне Горе одло-
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жили су ову замисао за неке срећније дане.
• У оквиру културних протеста против NATO бомбардовања који су одржавани широм земље, хор је наступио на централном градском тргу у Бачкој Паланци.
• Учешће на освећењу центра за дијализу при бачкопаланачком Дому здравља, почетак маја.
• Поклоничко путовање у манастире Фрушке горе (Гргетег, Крушедол, Раваница, Јазак, Мала Ремета, Хопово).
• Учешће на свечаном отварању 5. Еколошког позоришта за децу, који је отворио владика Порфирије.
• Годишњи концерт у православној цркви, 30. септембар.
2000.
• Божићни концерт у сали биоскопа, 5. јануар.
• Хор узима учешће на смотри црквених хорова у Бечеју,
мај.
И ове, као и 1998. године, хор се припремио за поклоничко путовање по манастирима Црне Горе. Путовање по Црној Гори је
трајало од 25. јула до 3. августа (Морача, Дајбабе, храм Христовог васкрсења у Подгорици, Цетињски манастир, Михољска превлака, Режевићи, Градиште, Савина, Подмаине, Острог,
Ждребаоник, Света Тројица у Пљевљима).
• Учешће на обележавању славе црквеног хора „Свети
Рафаило Банатски“ у Зрењанину, 15. август.
• Одржали целовечерњи концерт у православној цркви
у Стапару, 24. септембар.
• Годишњи концерт одржан у тржном центру „Мозаик“,
29. септембар.
Те јесени хористи су имали по други пут част да се сретну са
академиком Владетом Јеротићем, који је, не кријућу одушевљење појањем хора, одржао кратку поуку. Том приликом је рекао
да је за црквени хор важно да пева из срца, али да у том појању
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мора бити и концертног, а да хор „Свети Јован Крститељ“ има
обе особине.
2001.
• Обележавање крсне славе и Светог Саве.
Од самог почетка године вредно се радило јер су се стекли
услови за поновни конкурс на престижно такмичење „Музика
мунди“ (на које пре две године хор није могао отићи због поменутог бомбардовања). Диригент Снежана Жујић одабрала следеће композиције:
1. Петар Ефески: „Достојно јест“
2. Константин Бабић: „Жабља идила“
3. Стеван Стојановић Мокрањац: „Осма руковет“.
Хор је наступио 9. априла као 13. по реду од 16 хорова који су
се такмичили у тој категорији и освојио злато. Била је то круна
великом раду али пре свега квалитету који је хор постигао под
руководством Снежане Жујић. Време у Будимпешти није проведено само на такмичењу, била је то сјајна прилика да се посете
српске светиње у Сентандреји и упије поучна беседа владике
будимског Данила, да се виде знаменитости Будима...
Духовно испуњени и охрабрени постигнутим успехом, али финансијски исцрпљени хор није био у могућности да се одазове
на позив из Бечеја на смотру црквених хорова. Такође, из истих
разлога те године изостао је и годишњи концерт.
• Одлучено је да се диригенту исплаћује месечни хонорар, а обавеза хора била би учествовање на свакој другој литургији.
• Хор је ове године постао члан Савеза аматера општине Бачка Паланка.
2002.
• Обележавање крсне славе.
• Организована аудиција за пријем ових чланова, 5. и 6.
фебруар.
Оснивачка скупштина је одржана 26. априла, и том приликом је
донесен Статут и израђен печат. За председника хора изабран
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је Стојан Познанов, диригент је Снежана Жујић, заменик диригента Милица Медан, Секретар хора Милица Ерцег и благајник
Бранислава Петровић.
• Учествовали на великом освећењу храма Спаљивања
моштију Светог Саве у Оџацима. Литургију су служили епископи
Иринеј, Порфирије, Лукијан и Лонгин, 19. мај.
Хор је наставио са традицијом одржавања смотре црквених хорова, тако је 29. јуна пред паланачком публиком наступио Мушки
и женски хор „Преподобни Рафаило Банатски“ из Зрењанина,
Мешовити хор „Свети Георгије“ из Бечеја, Мешовити хор „Славенска“ из Суботице.
Цело лето било је веома радно, није се нигде путовало него се
вредно и напорно вежбало јер је циљ био да се сними компакт
диск. У два дана, 19. и 20. августа, снимање је урађено у православној цркви.
• Учешће на слави Певачког друштва „Преподобни Рафаило Банатски“ из Зрењанина, 29. август.
• Годишњи концерт, 2. септембар.
• Учешће на освећењу споменика солунским борцима
у Товаришеву, 15. септембар.
2003.
Одмах по обележавању крсне славе хора, почеле су припреме
за прославу значајног јубилеја – десетогодишњице рада и постојања. План је био да се у току целе године концертима, смотрама, предавањима, промоцијом компакт диска, али и
поклоничким путовањем обележи јубиларна година.
• Учешће на оснивачкој скупштини Покрета „Светозар
Милетић“ у згради бившег Комитета СК, 30 јануар.
• Учешће на свечаном отварању треће по реду манифестације „Кочићеви дани“ у Челареву, 20. фебруар.
Обележавање десетогодишњице рада започето је 13. априла
промоцијом компакт диска „Хвалите име Господње“. У просторијама црквене општине присуствовали су готово сви певачи
који су до тада прошли кроз хор. Уз промоцију ораганизвана је и
изложба слика из хорског летописа као својеврсна рекапитула-
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ција свега урађеног и доживљеног.
• Као гост хора, Јувентус кантат из Сомбора и њихов диригент Ђорђе Перовић, 25. мај.
• Учешће на „Дунавском балу“, 6. јул.
• Певају на славској литургији у Нештину, 14. јул.
Једна од активности којом је обележена десетогодишњица рада
хора било је и поклоничко путовање по манастирима западне
Србије од 17. до 19. јула 2003. године. Том приликом посетили
су: Љубостињу, Жичу, Градац, Студеницу, Благовештење, Преображење, Рачу, Никоље, Соко, Лелић, Ћелије и Каону.
У Младенову, епископ Порфирије осветио је темеље за
цркву. Овога пута хором је дириговала Милица Медан, 2. август.
Смотра хорова одржана је 13. септембра 2003. године. Љубитељи црквеног појања имали су прилику да чују хорове са дугом
традицијом певања или пак са специфичним извођењем духовне музике: Мушки хор „Мојсије Петровић“ из Београда, „Градско црквено друштво“ из Панчева, хор Саборне цркве из
Сремских Карловаца, као и домаћин Црквени хор „Свети Јован
Крститељ“.
Црквени хор био је почаствован позивом да 6. новембра узме
учешћа на 6. Фестивалу духовне музике у Панчеву, а који је посвећен прослави 165. годишњице Панчевачког српског црквеног
певачког друштва и 850 година од оснивања града Панчева. Хор
је приредио целовечерњи концерт заједно са Првим београдским певачким друштвом. Концерту је присуствовао и владика
Хризостом.
• Одговарају на Литургији у Госпођинцима, 7. децембар.
2004.
На самом измаку календарске године по јулијанском календару
и последњом планираном манифестацијом обележана је десетогодишњица рада хора. Другог дана Божића у православној цркви
одржан је Божићни концерт, на коме је као гост наступио Девојачки хор паланачке Гимназије. Целокупан репертоар од десетак песама Црквеног хора био је сачињен од божићних песама.
• Учествују на градској свечаној академији поводом 200
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година модерне српске државности, 14. фебруар.
Почетком априла хор је добио позив од Савеза аматера Војводине
да 23. априла 2004. учествује на Фестивалу омладинских хорова у
Сремским Карловцима. Жири је хору доделио златну медаљу, чиме
је хор стекао право учешћа на Републичком такмичењу омладинских хорова Србије, које се одржава у Новом Пазару. О овом успеху
известиле су све важније дневне новине у Србији.
По одлуци патријарха Павла и Синода СПЦ, 9. и 10. маја 2004.
године у Београду је одржана централна прослава 200 година
од Првог српског устанка, а у склопу овог јубилеја одржан је и
Други сабор Савеза српских хорова. Хор „Свети Јован Крститељ“
представљао је наш град на овој великој певачкој литији која је
пратила васељенског патријарха и српске архијереје од Трга Републике до храма Светог Саве на Врачару. Том приликом хор се
прикључио Савезу српских хорова отаџбине и дијаспоре.
• Хор пева на хуманитарном концерту у храму Светог
Георгија у Бечеју. Целокупни приход са овог концерта био је намењен обнови манастира Хиландара, 16. мај.
Одмах сутрадан, 17. маја, хор је и званично примљен у Савез
српских хорова. Потписивању су присуствовали Александар
Вујић, композитор и диригент Првог београдског певачког
друштва и секретар Савеза Сава Мирић. Као уздарје за учешће
на литији у Београду, хор је од Синода СПЦ добио златник са
ликом Карађорђа.
• Одгвара на славској литургији у Товаришеву, 22. мај.
• Домаћини су мушком хору Теолошког факултета у
Београду и хору из цркве Светог Марка, 6. јун.
Одлазак на Републичко такмичење омладинских хорова 19. јуна
у Нови Пазар хор је искористио да посети древне српске манастире: Сопоћане, Ђурђеве ступове и Петрову цркву. Са овог такмичења донели су сребрну медаљу.
• Учествовали су у манифестацији „Дар за Хиландар“
чији је прилог био намењен помоћи нашем манастиру који је
страдао у пожару, 19. јун.
Веома важан наступ у овој години био је концерт у „Галерији
фресака“ у Београду. Цела манифестација названа је „Хорови
међу фрескама“ и трајала је од 15. јуна до 11. јула. Хор „Свети
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Јован Крститељ“ наступио је 22. јуна. Са овог наступа остао је
тонски запис.
• Наступ у оквиру Дунавског бала (са Академским мешовитим хором из Братиславе у Словачкој). Интересантно је да
су оба хора заједно отпевала Мокрањчево „Тебе појем“, 3. јул.
• Учествовали на отварању 10. Фестивала еколошког
позоришта за децу, који је отворио и благословио владика Порфирије, 18. август.
Почетком августа стигло је писмо од амбасадора Србије и Црне
Горе у Братислави, господина Мирослава Копечног, у коме позива хор да гостује у Словачкој. Позив је прихваћен, а одговор
из амбасаде је стигао почетком новембра.
• Боравили у манастиру Подмаине у Будви поводом манастирске славе – Успења Богородичиног, 27–29. август.
• Учешће на смотри хорова у Молу, 25. септембар.
Као потврда да и средина из које је потекао и где је стасао препознаје његове квалитете, хор је постао лауреат традиционалне
Октобарске награде Бачке Паланке, и то за посебан допринос
развоју хорског певања, културе и духовности српског народа.
Свечана додела признања била је 20. октобра у сали биоскопа
а награду је доделио председник општине Драган Бозало.
Традиционална смотра хорова уприличена је 23. октобра 2004.
године и тада су, поред домаћина Црквеног хора „Свети Јован
Крститељ“, наступили и „Српско певачко друштво“ из Руме и
Црквено пјевачко друштво „Острог“ из Нових Бановаца.
• Учествују на концерту у спомен на чувеног контрабасисту Стевана Николића – Црног Стеве у Силбашу. Хор је том
приликом извео композицију „Свјати Боже“ Лисе Милене Симикић, 24. октобар.
• Учешће на епархијској свечаној академији поводом
200 година модерне српске државности, 26. децембар.
2005.
Почетак године обележио је низ устаљених активности: другог
дана Божића уприличен је Божићни концерт, затим прослава
крсне славе хора.
• Учешће на отварању „Кочићевих дана“ у Челареву,
24. фебруар.
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Црквени хор се и 2005. године такмичио на 29. Фестивалу омладинских хорова Војводине и освојио друго злато у категорији мешовитих хорова. У категорији девојачких хорова Женски хор
Гимназије, којим такође руководи Снежана Жујић, освојио је
злато.
• Одржан концерт у Оџацима, 9. мај.
• Учешће у обележавању годишње прославе у бачкопаланачком Црвеном крсту, 27. мај.
• Певају на промоцији књиге „Паланка на Дунаву“ Борислава Милошевића у Библиотеци „Вељко Петровић“, 31. мај.
Пошто је стигао и званични позив од амбасаде Србије и Црне
Горе и Академског хора из Братиславе за гостовање у Словачкој,
хор је 9. јуна одржао целовечерњи концерт у чувеној „Сали огледала“ у Братислави, где су се представили делима српских и руских композитора. Сутрадан, одржана су још два концерта у
Новом Месту над Вахом. Први концерт одржан је у свечаној сали
Културног дома, која је била препуна ученика свих средњих школа
тог места, а други концерт приређен је у Евангелистичкој цркви.
И ове године, 21. јуна, Црквени хор „Свети Јован Крститељ“ наступио је у „Галерији фресака“. Избор композиција био је разнолик, веома захтеван и добро одабран. Жири није крио
одушевљење музикалношћу, добром припремљеношћу и радом
диригента Снежане Жујић.
• Годишњи концерт одржан је у свечаној сали Културног
центра. Као гост наступио је и Девојачки хор паланачке Гимназије, 3. јул.
• Екскурзија у Београд (Патријаршијски музеј, Конак кнегиње Љубице, црква Ружица и црква Свете Петке на Калемегдану, Невска црква, храм Светог Саве на Врачару и манастир
Ваведење), 9. јун.
Почетком августа стигао је позив из Печуја да хор својим
појањем улепша црквену славу Светог Симеона Столпника.
Скупштина општине помогла је овај одлазак у Мађарску. Архијерејску литургију служио је епископ будимски Лукијан 19. септембра на празник Светог Симеона Столпника, а у
послеподневним сатима пред неколико слушалаца одржан је
концерт. Без обзира на слабу посећеност, хор је био надахнут и
певао је из срца.
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• Учешће у манифестацији Дани европске баштине,
Фрањевачки самостан у Бачу, хором је дириговала Милица
Медан, 10. септембар.
Традиционална, 6. Смотра црквених хорова одржана је 15. октобра 2005. у паланачком православном храму. Наступили су:
Црквени хор „Свети Петар и Павле“ из Јагодине, Црквени хор
„Жене мироносице“ из Зрењанина, Црквени хор „Свети Никола“
из Алексинца и хор домаћин. После смотре, сви хорови отпевали су Светосавску химну, а сутрадан су сва три хора певала
на Литургији.
• Приликом отварања Дана „Абрашевића“, учествовали
на отварању изложбе икона, 10. новембар.
• Учествовали на отварању семинара за патронажне сестре, 24. новембар.
• Концерт у Футогу, 27. новембар.
• Успешну 2005. годину хор је завршио наступом на
свечаној академији у Гајдобри поводом шездесете годишњице
насељавања тог места (1945–2005), 16. децембар.
2006.
Четврти пут (трећи пут у низу) хор је другог дана празника организовао Божићни концерт. Иако је репертоар био углавном исти
као и ранијих година, публика је у тим празничним данима очекивала концерт духовне музике. Као и претходне две године,
гошће концерта биле су девојке из гимназијског Девојачког хора.
• Певају на смотри црквених хорова у Бечеју, 21. мај.
• Учешће на градској прослави јубилеја – 150 година од
рођења Стевана Стојановића Мокрањца. Том приликом, поред
Црквеног хора, наступило је још осам хорова из Бачке Паланке.
На препоруку академика Александра Вујића, хору је стигао
позив да у оквиру 15. духовне академије у манастиру Студеници
18. јула одржи целовечерњи концерт. Наступ је био веома успешан тако да је хор добио бројне похвале од еминентних стручњака – Данице Петровић, академика Димитрија Стефановића,
диригента Генадија Дмитрјака.
• Годишњи концерт одржан је у бачкопаланачком православном храму, 10. септембар.
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Месец дана касније, 14. октобра, такође у православном храму,
организована је смотра црквених хорова на којој су, поред хора
домаћина, наступили и Српско певачко друштво „Сава Трлајић“
из Мола, и Црквени хор „Свети великомученик Георгије“ из Бечеја. И ова смотра била је замишљена као допринос обележавању 150. годишњице Мокрањчевог рођења.
• Учешће на хуманитарној манифестацији „Оџаци Косову и Метохији“, у организацији Српског сабора „Двери“ из
Оџака, 15. септембар.
• Учешће на академији сећања на јасеновачке жртве, 4.
новембар.
• Певају на промоцији књиге „Од поетике до политике“
Борислава Милошевића, 17. новембар.
2007.
Другог дана Божића приређен је Божићни концерт. И ове године
наступио је Девојачки хор из Гимназије. Конферансу је надахнуто водио вероучитељ Стеван Јурић.
• Учешће на светосавској академији у Медицинској
школи у Новом Саду, 26. јануар.
• Певају на отварању Фестивала „Кочићеви дани“ у Челареву, 20. фебруар.
• Одговарају на прозбе епископа бачког Иринеја приликом освећења црквишта у Новој Гајдобри, после учествују у културно-уметничком програму, 12. мај.
• Екскурзија у Београд (Краљевски комплекс) и манастир Копорин, 21. април.
• Певају на смотри црквених хорова у Бечеју, 26. мај.
Црквени хор “Свети Јован Крститељ“ после дуже паузе у такмичењима, наступио је у Руми на 44. Фестивалу музичких друштава Војводине, и у изузетној конкуренцији од 14 хорова освојио
је сребро.
Осма по реду Смотра црквених хорова одржана је 6. октобра
2007. године и паланачкој публици представила су се четири
хора: Мушки црквени хор „Свети Серафим“ из Земуна, Црквени
хор „Свети Јован Богослов“ из Шапца, Црквени хор Епархије
браничевске „Браничево“ из Пожаревца и хор домаћин.
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2008.
Божићним концертом, који се традиционално одржава другог
дана празника, започето је обележавање 15 година постојања и
рада Црквеног хора „Свети Јован Крститељ“. Програм је сачињен од божићних песама, богослужбених и народних.
Учествују на Светосавској академији у Гимназији која својим програмом обележава 150 година проглашења српске Војводине и
90 година уједињења са Србијом. За ту прилику хор је свој репертоар родољубивих песама проширио песмом Аксентија Максимовића „Где је српска Војводина“.
• Учешће на отварању Фестивала „Кочићеви дани“ у Челареву, 20. фебруар.
• Одазивају се позиву на прославу 170 година од оснивања Панчевачког српског црквеног певачког друштва, 29. март.
• Учешће на добротворном концерту који је организовао
Црквени хор „Сви Свети“ из Земуна, за помоћ манастиру Гориоч
на Косову и Метохији, 20. април.
• Певају на смотри црквених хорова у Бечеју, 1. јун.
• Годишњи концерт у холу Гимназије. Као гост концерта
наступио је Девојачки хор Гимназије, 8. јун.
• Одговарају на јектеније епископа бачког Иринеја на
освећењу земљишта за изградњу цркве на Синају.
• Певају на архијерејској Литургији за Ивандан у Бачкој
Паланци, 7. јун.
Одмах сутрадан, 8. јула, Црквени хор је отпутовао у Ниш на Први
фестивал православне духовне музике, који се одржава у оквиру
22. Интернационалних хорских свечаности. Позив на ово такмичење Снежани Жујић је упутио истакнути композитор и диригент Александар Вујић. После вишенедељних интензивних
проба, веома редукованог састава – са свега два баритона, концерт је изведен сјано, а посебна „Савина награда“ коју је хор
освојио гласила је: „За изражену духовност у извођењу православне духовне музике“. У оштрој конкуренцији од 16 хорова из
Украјине, Сједињених Држава, Белорусије и Србије, петочлани
жири из Пољске, Републике Српске и Србије упутио је Црквеном
хору „Свети Јован Крститељ“ само речи хвале. У повратку, хо-
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ристи су обишли манастир Манасију, смедеревску тврђаву, Раваницу... О великом успеху паланачког хора известили су бројни
штампани медији.
• Певају на славској литургији у Нештину, 14. јун.
• Певају на славској литургији у Пивницама, 28. август.
• Усвојен Статут хора, 29. септембар.
Хор је 2008. године за славу узео други догађај из житија Претечиног – Зачеће Светог Јована Крститеља. Обележавање
славе било је истовремено и централна прослава 15. годишњице рада и постојања хора. Дан уочи славе, 5. октобра, на вечерњој служби пререзан је колач и преливено жито а свечаност
је настављена у Народној библиотеци „Вељко Петровић“, где је
одржана промоција новог компакт диска „Господи возвах“, изложба диплома, захвалница, фотографија са концерата, разних
наступа и путовања и поклона које је хор добио за протеклих 15
година. Том приликом, појединцима, фирмама и свима који су
помагали рад хора уручене су захвалнице и иконе Светог Јована
Крститеља. У садржај компакт диска ушли су тонски записи са
концерта одржаног у Галерији фресака у Београду и концерта у
манастиру Студеница.
У оквиру обележавања 170 година „Панчевачког српског црквеног певачког друштва“, хор је позван да на „Панчевачевачким данима духовне музике“, 17. октобра 2008. године, одржи концерт.
Наступ је био запажен и добио је позитивне критике, јер су се у
публици нашли еминентни зналци хорског певања – Душан Максимовић Думакс, Светислав Вулић, Вера Стефановић Царина.
Девета смотра црквених хорова у Бакој Паланци организована
је 25. октобра 2008. године. Наступили су: Хор „Свети Стефан
Дечански“ из Новог Сада, Црквени хор „Свети Георгије“ из Бечеја
и Црквени хор „Свети Јован Крститељ“ из Бачке Паланке.
Смотра је била добро организована и добро посећена.
Културно-просветна заједница из Куле упутила је позив на 8. музичку манифестацију „Јесен стиже, дуњо моја...“ посвећену Исидору Бајићу. Због значаја имена и дела Исидора Бајића,
Снежана Жујић је овај позив са радошћу прихватила.
• Певају на славској литургији у Раткову, 16. новембар.
• Певају на литургији у Гложану, 28. децембар.
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Овим текстом обухваћено је првих петнаест година деловања
Црквеног хора „Свети Јован Крститељ“ из Бачке Паланке.
Љубав према хорској музици и Богу савладала је бројна искушења у протеклим годинама и кроз хор је за то време прошло
преко 250 певача. Као материјални траг рада, хор данас поседује велику и вредну нототеку.
На крају не можемо да се отмемо утиску о важности вођења
летописā као својеврсних сведока историје и трајања. На срећу,
Снежана Жујић као оснивач хора и његов диригент, врло брзо је
увидела ту потребу летописања и врло приљежно бележила дешавања у хору и око њега. Та сведочанства често су пропраћена
и фотографијама тако да је хорски Летопис сведок и збивања у
култури Општине Бачка Паланка.

Црквени хор „Свети Јован Крститељ“ из Бачке Паланке.

Казивања
КОСА ГАЋИНА ИЗ ГАЈДОБРЕ

У брдовитим пределима источне Херцеговине, североисточно
од Фатничког поља, смештено је село Мека Груда, која припада широј области званој Билећке рудине. Некада, све до почетка двадесетог века, то је била општина са селима: Качањ,
Обориште, Мека Груда, Кремени До, Крушевац, Дубрава, Миловићи и Чањев До, а потом сва села, осим Качња, носе једно
име – Мека Груда. Качањ је најстарије село, а у том селу
најстарије породице биле су Гаћине и Чорлије. Чланови ових
породица оснивали су горе поменута насеља на својим јесењим и зимским торинама.
Село Качањ, у коме су најпре живели Братићи па су се некуда
одселили, остало је пусто. Први досељеници потом били су
Гаћине – дошли су у првој половини 18. века, негде од Херцег
Новог. Гаћине су се најпре звале Батрићевићи, потом Сикимићи. Крсна слава им је Ђурђевдан. Гаћина је било и у Жабици
код Попова поља. Они су пореклом од Сикимића, а и они су ту
досељеници из Меке Груде. После Гаћина у Качањ су доселиле
Чорлије из Цернице. Прича се још и то да су дошли са Ргуда
више Стоца.
Из Качња у Меку Груду први је дошао кнез Стеван Гаћина који
је ту саградио кулу око 1770. године. Тако је на Мекој Груди засновано насеље. После њих су дошле и Чорлије.
Из породице Гаћина од старина су бирани сеоски кнезови од
којих су упамћени: Станиша, Томо и поменути Стеван.
Током 19. века у Меку Груду су доселиле ове породице: Вуковићи
из Бањана, пореклом од Баћевића, Милошевићи из Брестица
(билећки крај), Тешановићи из Бањана, Шакоте из Требиња, Кокоти (Ковачи), Раичевићи из Зубаца, Миловићи из Грахова, Копривице из Бањана, од тамошње чувене породице Копривица.
У Мекој Груди су биле само две породице Копривица. У једној
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од њих рођена је 1922. године Коса Копривица, удата Гаћина.
Двадесет и четири године свог детињства и девојаштва, ова
доста држећа старица проживела је у Мекој Груди. У том крају
се никада није живело удобно и безбрижно, увек је живот био
тежак, тврд. Тако је било и Коси и у детињству, и у девојаштву. О том и таквом животу Коса је испричала своју
причу – кратку за толике године живота у родном крају – коју
преносимо у целини.

Ово причам мојој ђеци, мојим унуцима и праунуцима – за
сјећање:
Моји родитељи, отац Благоје Копривица и мајка Риста, рођена
Радмиловић, изродили су дван’естеро ђеце. Њи’ четверо умрлo
je, још к’о ђеца, од неке чудне болести – увече је здраво, ујутро
га нема! Говорило се да је то био неки фрас, не зна се шта је,
љекара тамо и није било. Одгојили су нас осмеро, три брата и
пет сестара: Лазара, Васа, Душана, Петру, Мару, Косу, Зорку и
Славку. На данашњи дан живе смо само Славка и ја.
Највећа породица у селу биле су Гаћине. Прича се да је некада
давно неки кнез од Гаћина ту саградио велику кулу. Десетинама
година живјело се и рађало у тој кули. Када се та кула срушила
од те кнежевске породице настало је четрдесет кућа Гаћина, а
само ђевојака од тог претка у кули удало се њи’ седамдесет.
Моја је породица Копривица, двије куће су биле у селу, два брата
подијељена. Мој отац био је прибран и цијењен чо’јек. Свуда је
иш’о, коња је јах’о, био је омиљен код свију. Ђе гоћ је ко пош’о,
у нашу кућу је свратио, одморио се и руч’о, и увијек је био добродош’о. Наша кућа била је права сељачка. Имали смо свега да
се прехранимо: од меда, од стоке, од мрса... ‘ма, свега смо
имали. Један од браће ост’о је у кући, два су отишла у Београд.
Отац ми је умро четерес прве године. Са мајком смо остале и
нас три сестре. Брат ми је им’о шесторо ђеце. У рату је рањен
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метком у главу, сву му косу однијело, једва је ост’о жив; мислим
да му је мозак био потрешен; шест година је јадан болов’о.
Никад нико од њега глас није чуо... и, тако... моја мајка, и она
стара, око те ђеце ради, ради... и некако су сва одгојена. Богами,
и ја сам доста терета ту поднијела – најјача сам била. Једна од
нас сестара удала се прије рата, а нас двије удале смо се
пошље рата. Једна ми је сестра, кад је мала била, пала па избила око. Удала се у прву кућу до наше. Једна је удата за неког
Вуковића, друга за Самарџића. Све удаје биле су по жељи родитеља, они су о удаји одлучивали. Тако је тада било, родитељ
се у свему па и у томе мор’о поштоват’. Све моје сестре имале
су своју лијепу ђецу.
Богами, посебно за вријеме рата, тежак је живот био. Ја сам
знала узет’ коња па отић’ у катуне, доћерам товар коприва, рашире се да се мало просуше и то смо имали за јело неђељу
дана. Кад потрошимо – опет у катуне по коприву! Али, наша кућа
некако је увијек имала парче љеба. Жито смо помало трошили,
морало се штеђети, друге породице нијесу ни толико имале.
Имали смо ми и добар посјед – доста шума јеловог, растовог и
другог дрвећа, имали смо и нешто ораница. Посадимо кромпира,
насијемо жита... Радило се доста, много смо радили и тешко је
било. Ми женске знале смо устат’ у три сата ујутро да идемо
жито и раж да жањемо, јер ако одемо касније у току дана, жито
би се расипало, а све то радиле смо и кад смо биле ђеца. Нас
све три сестре ишле смо у школу и завршиле је, али ја нијесам
могла никуд даље ић’. Кући сам остала – чувај ону стоку, ради у
кући и ван куће, све послове ради. Уз рат смо и орале. Како је
за тај пос’о требало доста снаге, нас двоје, братић ми Неђо и ја,
држи за рало, једно са једне стране, друго са друге, и ори, ори
док се море издржат’. Научила сам била и косит’. Косила сам и
све друго радила, морало се преживјет’. Имали смо коње и волове, за вучу, за орање. Воловима смо свозили покошено жито
и сијено низ оне стрмине, на санкама, вуци, гони... Дош’о и они
рат, свашта је било у рату, свакаквије невоља.
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Наша кућа била је лијепа, под плочом је била. Имали смо тричетири одељења: мало ходника, кухиња мала, собе, а испред
куће к’о мало предсобља. Имали смо (а не баш и сви други) по
два кревета у собама. Мој брат и отац правили су те кревете и
клупе за сједење, и све друго од дрвета. Била су она бурила за
воду, па мала дрвена посуда из које се пила вода, звана путура,
а неђе и букара, у коју је могло да стане до један литар воде;
сви смо из ње пили воду. Био је и жбан, који је мањи од бурила,
у коме се носила вода када се радило на њивама. Огњиште је
било у једној просторији ђе се кувало и ђе се ‘љеб пек’о. У собама су биле пећке. Већином, ми омладина лежали смо на поду
– простри доље сламарицу и они губер одозго. Доста је чељади
било, нас петн’есторо. Имали смо оне округле синије, велике, па
смо око њих сви посједали и већином заједно ручавали. Ђеца
су имала оне сточиће мале. Они су јели обашка. Јело се дрвеним кашикама. У кући се знао домаћин. Ћаћа па и мајка били су
главни. Све је морало бити оно што су они рекли. Сви смо и’ без
поговора слушали. Снаја је била добра и брат исто тако.
Живјели смо оно сеоски. Свак је знао шта ће радит’. Ми женске
највише смо стоку чувале. Идем у шкoлу па дођем раније – иди
помози око стоке. Кад ћу написат домаћи, јадна ја! Највише сам
га писала увече, поред ватре. Ту је била и једна гуњина, напиши
задаћу, па на спавање, a ујутро у школу.
Сад су ту нашу кућу млади преновирали: умјесто каменије
плоча, покрили су је цријепом, увели купатило... све средили,
овако, по грађански.
Моја мајка живјела је дуго, никад љекару није ишла, а толико је
ђеце родила. Имала је и седамдесет и троје унучади, праунучади и чукунунучади. Са унучадима је и живјела, све док није
умрла у дубокој старости, у сто седмој години.
Сваке године у Баба-планини смо били, стоку смо гонили. Ја сам
се у планини и родила. Сад ме питају шта сам имала да се простре, на чему сам спавала. На јеловим и боровим гранама – одговорила сам. Моја мајка ми је причала да ме је на томе и
родила. Све је то истина, планина је, немаш ништа, али имаш
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оно надрагоценије – здраву природу, живу изворску воду, чист
ваздух... милина божија. Стоке смо вазда доста држали па оћерамо у оне колибе, преко љета накупи се сира, кајмака, имаш
онда цијелу годину. Све се то спрема у оним мјешинама. Ко

Коса Гаћина, рођ. Копривица (1922).

остане кући – жање, жито сакупља, врше, а ко оде у планини –
чува стоку. Знало се све шта ко ради. Мој отац има’о је пушку,
иш’о у лов, увијек је био у великом друштву. Пушку су му талијански војници нашли у кући, иза врата, и однијели је. Отац ми је
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био врло угледан у народу. Ниједан учитељ није био а да није
каз’о да Благојеве шћери добро уче. У селу, тамо ђе је школа,
били су жандари. Они су долазили код нас, дружили се са мојим
оцем, ишли заједно у лов.
Од три моја брата, један је ост’о у кући, а два су отишла у Београд. Један од њи’ био је у жандарима, у току рата нестао је и
никад нико није сазн’о шта је било с њим. Други је им’о свој
дућан, свој ауто, умро је у Београду прије пет година, остала му
три сина. Жена му је за пола године за њим умрла, млада је
била. А да кажем, неко је мојој мајци посл’о честитку за дубоку
старост и у писму-честитки метнуо три долара. Мислили смо да
је то дошло од мог несталог брата, али није. Тражили смо га и
преко Црвеног крста, али све је било узалуд. Моја породица, Копривице, славила је Томиндан, у јесен, и, богами, имали смо
посјете доста. Доста родбине било: удате сестре, па онда брат
ожењен, па кумови који су живјели близу нас. Стари кум би дош’о
увече, уочи славе. Он и мој отац пију, пјевају, гуслају, веселе се.
Сјутри дан је слава, настави се са весељем, богами, било је
лијепо. Они који су живјели далеко од нас долазили су у вече,
нијесу могли доћ’ наовдан. Стари кум би ост’о два-три дана код
нас. За славу се припремало како је ко мог’о, а ми, богами, јесмо
добро. Вазда је заклано по двоје брава, па онда пита се сукала,
па оне приганице, оне су добре биле. Кувало се то месо и у
чорби, ко је волио и купус, а за Божић је била вазда печеница.
Двије су у нас вазда биле – једна за мали Божић остављена, а
једна за велики. За Бадњи дан увече искупе се рођаци – сви.
Вино се пије, пјесма, пасуљ се припрема, колач слатки медом
намазан. Пјевале су се старе пјесме уз гусле. Ми женске на
Божић ујутро кад устанемо – тамо је обичај био у четири сата
устат’ – такмичили смо се у том комшилуку ко ће први устат’ и
ко ће први запјеват’. Моја снаја и нас двије-три подрани и вазда
би прве запјевале: „Ој, Божићу ширимићу, шири гране на све
стране“, и онда долази полазник. Њему је вазда било пола печенице. Преда њ се метне сира, кајмака, сува меса... Мој ћаћа је
ловио и увијек је ту био и зец печен. Полазник туче у ону гламњу
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од бадњака и изговара: „Колико варница, толико мушкије глава,
колико варница, толико добрије људи, колико варница толико
добре стоке...“ Пригрну га жене оним губером, засједу за јело,
онда пјесма, гусле највише. За Бадњи дан чобани не би ништа
јели за цио дан, зато, кажу, како би се овце боље јањиле, а козе
боље козиле. Предвече, кад се стока врати, онда двоје држе
свијеће испред улаза у торину. Између тије свијећа проћерамо
стоку. Жене би испекле неки колач шупљи и онда се овну, који је
носио звоно, он намакне на рогове.
У кући је владала побожност. Свако вече уст’о би отац, и мајка,
и ми сви, да се помолимо Богу. Ми ђеца некад би се насмијали
кад се крстимо, а отац одонуд припријети пут нас.
Кад је ријеч о неким обичајима, рећи ћу само два. Први се односи на зетове куће, мужеве мојих сестара. Кад би зет први пут
дош’о у кућу пунчеву, обавезно би нешто закл’о, шта би уватио,
па макар то био ован или чак неко јуне. Други обичај поштов’о је
мој отац. Кад први пут у кућу дође унуче, увати краву, јуне или
овцу, што му прије дође до руке, и то му мој отац обавезно поклони, да унуче има успомену. Тај обичај пренио се и на мог
брата. Кад је моја Слава била мала, ишла је у четврти разред
основне школе, послали смо је у ‘Ерцеговину, одавде из
Гајдобре, тамо код ујака. Рек’о је да му је дошло од сестре дијете
и да ће јој поклонити једну овцу. Вјерујем, изабро је најбољу. Та
овца је остала тамо, јањила се и током времена накупило се
петн’ес’ оваца. Једног дана брат поручује – долазите и продајте
ове овце, не могу их ја више држат. Онда оде мој Радован, то
прода и донесе Слави новац.
У комшилуку смо били добри са свима. Млади кад порасту иду
на сијела – једно вече код једнога, друго вече код другога.
Највише у дуге јесење и зимске ноћи. Мој отац био тврд, никад
не би дао да идемо што не би неко од мушкије иш’о с нама. На
сијелима смо играли разније шаљивије игара, ко што је игра са
прстеном који се сакрије код некога и једно од нас га тражи. Играли смо се и другије игара. Било је лијепо на тим сијелима.
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Тежак је живот био – тежак. Село ко село, а и забачено је било,
при планини. Оно што си мог’о коњем добавит’ – добавио си. У
јесен се оде и набави се со, брашно, све што за зиму треба.
Зими преко планине до Билеће нијеси мог’о доћ’.
Сваки дан пекло се по два ‘љеба – породица била велика. Чорбе
су често куване: од кромпира, од оне репе, од пасуља... Пура се
највише кувала. У кући је стално било доста млијека, слатког и
кисјелине, доста кајмака, сира. Ујутро се служио доручак, у
подне ручак, ужина љети око четири сата по подне, кад су дани
дуги. Увече се обавезно кувала вечера. Тамо се могло добро
јест. А богами је било сиротиње. Нека три брата се издијелила,
били су сиромашни, нијесу имали ништа. Моја мајка за сваки
Божић припреми мени пуну торбу хране и само каже: Иди, носи!
А ја заплачем, нећу да носим, требало је подалеко ић’, али морала сам. Тако је било и за Ускрс. Некад би и моја старија сестра однијела, али су највише мене гонили. Била је једна
сиротица, сама живјела, избила би отуда чак на једно брдо и
зове: О, Риста, јеси ли припремила што да ми даш? – Јесам,
јесам, одговорила би мајка, па би и њој наметнула торбу: кромпира, сваког мрса, брашна, овог, оног... А ја и њој носи, носи. Она
јадна сва сретна говори шта је све њој Риста послала и како и
она сад може да живи. И други из комшилука су јој помагали.
Тамо је тако било – помагало се слабијима. Моја мајка, чини ми
се, највише.
Били су неки наши кумови, дућан држали, па би понекад ја из
школе отишла мало до њи’. Они нијесу стоку држали, па би моја
мајка обично укисјелила лонац кисјелине, горе на ту кисјелину
наметнула би дебелу кору свјежег кајмака, у торбу натрпа сира
и кајмака из мјешине и заповидила ми: Иди, носи им то. Било
то, богами, подалеко, али полако ја би’ то однијела. Они су
имали бијели хљеб, па ми одрежу добар комад и ставе у онај
лонац у коме сам донијела кисјелину. А шта су ти била ђеца – ја
пола поједем у путу док дођем кући. У дућану су били они колачи, суви, и ђеца су то понекад куповала, а дао би кум нама и
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кад не купујемо. Мој отац би, кад би отиш’о у дућан, купио тије
колача и дао би и’ свој ђеци.
Сад ћу нешто више да кажем о млијеку кога је било у изобиљу.
Имали смо ми неке велике полице и на њима смо држали више
од двадесет шкипа за разлијевање млијека. Шкипи се напуне
млијеком и горе се уфати подебео кајмак. А млијеко и кајмак –
од оније трава брдскије! Зато смо ми и били здрави. Кајмак се
покупи у мање дрвене каце које су на дну шупље, соли се, а сурутка се из каце полако исциједи. Кад се накупи доста кајмака,
из каце се пренесе у мјешину. Тако исто и сир. Прије разливања
у шкипе, млијеко се скува у једном великом казану који су људи
могли подић само уз помоћ једне дебље сове. Кад у планини
за’лади, кад се не море више ић’ горе, онда шћерамо стоку наниже. Тада овце још помало млијека имају, пуномасног, па кад
се направи она грушевина то баш буде укусно.
За зиму је требало да се добро припремимо, јер зиме су биле
јаке. Доћерамо со, гас за лампу, брашно, шећер у коцкама, и
друго што нам је било потребно да презимимо. Жито оћерамо у
млин па се намеље брашна да буде доста за цијелу зиму. Све
се то носи на коњима.
Народ се облачио како је ко шта им’о. Моја мајка ткала је све
од вуне: оне сукње које се обоје (звали смо их џупе), кошуље
горе, а на глави плетена марама – рудењак. Кад је киша чобанице ставе на главу ткану и ваљану кокуљицу, која се неђе зове
и капута. Ђевојке су носиле ћурдије, копоране, џемпере, а на
ногама опанке, мало је ко ципеле им’о. Цркви се ишло обавезно:
за Илиндан, за Госпу, за Ускрс највише. За Божић се није ишло,
празнов’о се породично у кући. Ускршњи празник лијеп је био.
Народ је једва чек’о кад ће Ускрс да се иде цркви. Кад је лијеп
дан сакупе се са свих страна – и родбина и неродбина. Удају се
ђевојке, жене се момци. Све се то обави у томе црквеноме дворишту.
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Ми смо славили Томиндан. Братићи су славили исту славу. Мене
је тражио један момак, а отац му је рек’о да ме неће дат’ зато
што слави исту славу коју и ја. Има разлога да се они који славе
исту славу не могу међусобно узимати.
У свим пословима народ се међусобно испомаг’о. Кад се коси,
састави се моба. Заједно покосе једноме па другоме. Богами и
част се направи – пече се јање. Тако и кад се сијено свози. Све
на санке, с оније долина, воловима.
Воловима се и орало. Ја сам добро упамтила, кад је мој брат
ор’о, ја сам водила волове, а трње око оних долиница добро ме
је изболо. Жито смо врли на гувнима. Уватимо по троје-четворо
коња па окрећи док оно жито не стуку. Док се врше, жито се неколико пута превне. Кад је овршено, уклони се слама, жито се
скупи на гомилу и онда се развијава на вјетру. Вршидба је била
тежак пос’о. Коње сам на гувну гонила, не питај, за мало да се
онесвијестим. Коњи су били повезани конопима па смо их тиме
окретали с једне на другу страну. Један од наших у селу им’о је
двије-три снаје, а једна од њих била је ђаво велики. Па једном,
кад је жито било овршено, једни ону пјеву умијећу, жито лопатама скупљају, а он почео да развијава и разбацује жито на све
стране. Питали га: Шта то чо’јече радиш, а он им одговара: Ми
сви у кући сложно радимо и чувамо, а једно све то разбаца, баш
овако како то ја сада чиним. Мислио је на ту своју „добру снају“.
Очишћено жито трпало се у џакове и носило кући. Један дио
смјестиће се у дрвене амбаре, а један ће се гонити у млин да се
самеље. Жито је у млин ношено у арарима од кострети које жене
откају, а за брашно густо се откају вреће од најљепше мекане
вуне са оваца које су се понеђе звале руде. Пређа од те вуне
танко се опреде на вретену и прави се густа тканина између
осталог и торбе које чобанице носе. Све се то носи на коњима.
У арарима, ако би и киша наишла, не би се жито сквасило – бранила је она кострет. Моја мајка је била главна ткаља, па је и нас
све по реду од старијих до млађих томе занату учила. Ткале су
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се лијепе торбе – све откај, ишарај. Жене су се такмичиле чија
ће торба бити љепша, а све су имале ките од пређе разних боја.
Торбе су биле прави украс на леђима чобаница.
Сад је и тамо живот много лакши. Свуд се иде колима. Мој братић има три-четири краве које пасу на сјенокосу, све је пушћо да
се затрави, нема ни њива на којима се сије жито. Накоси сијена
па тако држи и храни те краве. Има и ђецу, и они му помажу. Сви
су му у Билећи, само су њих двоје у нашој кући. Неђо, мој братић, живи у Дубровнику, а направио је викендицу тамо у нашем
крају. Обистинило се оно што су понеки стари људи прорицали.
Био је један стар чојек, им’о је стотину година, добро сам га ја,
к’о дијете, упамтила. Сад ћу то да испричам. Нешто је проријец’о, све је знао. Он би дош’о у нашу кућу и ћаћи би прич’о
какво ће вријеме доћ’. Говорио је да људи неће ић’ на ногама но
на точковима. Ма какви точкови, ми ни чули ни виђели, и ево
данас види се да је дошло вријеме да нико неће да иде што неће
сјест у кола. Говорио је и да ће бит’ нека слика и у њој ће чо’јек
причати. Свашта је прориц’о.
У та времена пазили су се људи много, родбина сва – одлазило
се, долазило се. Рат онај кад је био све је ојадио: све опљачкано,
оћерано, многи изгинули. Бјежали смо у шуму, данима се крили,
и ноћивали и дањивали тамо.
У породици, ђеца су морала да слушају. Више и’ је било да не
иду у школу од ониje који иду. Ђеца у оним јачим породицама
редовно су ишла у школу. Сва ђеца у нашој породици завршила
су основну школу и били смо добри ђаци. Није било но четири
разреда. У школи је владала строга дисциплина. Ђак пружи руку
па учитељ оним прутом удри, удри. А поп је био јако досадан.
Мој отац им’о је и њиве и шуме. Између њива знали су се они
мргињи. Знале су се и границе шума. Шуме смо имали у Давидовићима – цијела линија шума била је наша. Тамо смо гонили
стоку и напасали је. Свак је гонио тамо. Не би нико уш’о у шуму
другог, већ само ако баш ниђе није им’о убрат макар једно дрво.
Било је доста долина – овђе једна, тамо друга.
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Сад ћу се мало вратит’ да још нешто испричам о кући. Кувало
се на веригама, чорбе највише. Шпорета тамо није било. Љеб
се пек’о на огњишту, испод сача. Имали смо добар сач. Кад жене
испеку љеб онда испеку и тепсију кромпира и у њој меса. Сач је
био доста велики, а саксија доста мала – облик мали. Под саксијом би се највише пекло месо. Нагрне се они жар машом, а
имали смо и машице које су служиле да се ватра подстакне. Огњиште је било поплочано, к’о и под у кући, а само у собама су
били тавани – подови од дасака које су се морале рибат. То смо
радиле ми ђевојке – удри рибај док се даска не ужути. Од посуђа
највише смо имали оне санчиће металне и тепсије велике.
Имали смо и амбаре велике, дрвене. У једноме је стајало
брашно, у другоме жито. У јесен оде се у Конавле и доћера се
вина и ракије. То се стави у једну преграду у амбару. Меда смо
имали пуну собу једну кад се у јесен сакупи. Велике ‘челе смо
имали, па и ону машину за врцање меда. Вриједни су били наши
људи. Мој брат свашта је знао направити. Тамо се могло лако
доћ’ до даске. Оду људи планини па проберу оне јеле, шћерају
и’ доље, ишегају и’ у даске: за кревете, за таван, за астале и за
све друго. У кући смо имали велике астале за госте, клупе около.
Није свак то им’о, а ми јесмо имали – стварно. Кад се брат
женио, били су сватови – велика свадба била. Позове се сва
родбина, комшије... За свадбу се спремило свега, оно по сељачки. Сватови на коњима дођу. Ако и’ је десет на коњ’ма, то би
била велика свадба. Ђевојци доведу најљепшег коња. Донесу
јој оно ко црногорско одијело: црвени копоран, ћурдија са извезеним ширитима, сукња свилена, ципеле.
Удала сам се 1946. године, у прољеће, за Радована Гаћину. Ја
сам имала момка, али кад се ослободило Сарајево, од Нијемаца
је остало тије њи’овије мотора, па он оде, узме један и возећи
погине – ударио је у бандеру. Тешко ми је то пало и ја сам се,
богами, добро разочарала. Имала сам ја и некије другије момака, а Радована сам познавала – ко кад смо били једно уз друго
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вазда! У једној прилици он ми је и рек’о: Ајдемо, Косе, у Војводину. А мени је, богами, додиј’о терет, право да кажем. Доста фамилије, све на мени, морам у млин, морам стоку на пазар
оћерати: ми се скупимо, нас троје-четверо, шћерамо стоку и
пјешке у Требиње на пазар – требало нам је два дана док одемо
и вратимо се. У Требињу ноћимо, ујутро стоку распродамо и
пјешке натраг. Од тог новца што добијемо за стоку могли смо
узет понешто за обућ’. Размислим ја – морам ићи одавде. Једног
дана оћерам стоку у Билећу, продам и вратим се. А Радован
таман дош’о из војске и озбиљно наумио да се жени. Нашли смо
се заједно и запричали се, а он ће мени: Ајде, Косе, да се ја и ти
узмемо. Ја помислим: ма шта, он је комшија, знам га, здрав је,
није какав пропалица. И ријешим да се удам и одмах кренемо
за Војводину: Радован, његова мајка и ја. Оне паре што сам
узела за стоку ја му дам. Из Ерцеговине смо дошли теретним
возом. Са собом смо повели само краву и коња. Путовали смо
три-четири дана. Кад смо овђе у Гајдобру дошли, у Дому смо
спавали неђељу дана. Били смо са Мирком Гаћином, са њим
смо други рођаци, живјели смо у истом селу. Ишли смо некуд у
Радичевића улицу да видимо неку кућу, али ја сам више вољела
овђе близу жељезничке станице. Једног дана дође Никола
Бјелица звaни Ћућур у нашу кућу и, богами, добро ме наљути.
Она крава што смо је доћерали из Ерцеговине давала је млијека.
Била је отелила женско теле, које је порасло, па смо имали
краву и јуницу. И Ћућур нам диже краву. Била је то нека реквизиција – ко има двије краве, једну треба да да ономе ко нема
ниједну. Ћућур је био управник сељачке радне задруге. Он је то
мор’о урадит, а не зато да би нама нешто лоше учинио. Тако је
то онда било. Зато би данас могла и да му опростим. Мени
остану и дијете и баба без млијека. Краву је дао Ђорђу Ербезу.
Ми се, ко, спријатељимо са Ербезима. Они су толико пута нас
посјетили и казивали да је млијеко од те наше краве лијепо, ко
што и јес’ од сваке ‘ерцеговачкe краве. Ми чекали оно јуне док је
нарасло двије-три године. Дана Ербезова би нам често донијела
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и млијека и сира, све док се наша крава није отелила. Никад то
добро нијесам заборавила.
У породици имам доста мојих потомака. Родила сам петоро
ђеце: Жарка, Слободана, Слободанку, Славојку и Славка. Имам
осморо унучади: Јелену, Велибора, Сандру, Страхињу, Новака,
Далибора, Бојана и Тамару. Имам и петн’есторо праунучади. По
томе колику породицу имам, ја сам сретна мајка, баба и прабаба.
На жалост, имала сам и породичних несрећа. Судбина је, ваљда,
тако хтјела, али у нашем народу позната је једна лијепа изрека
утјехе и наде – каже се: „Остатку на здравље!“
Забележио: Митар Шутић

Витомир Радојевић, Бач
СТАРЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ БАЧА

1. СА ПУСТАРА, ПАШЊАКА И ЛИВАДА
Овчари
Већина земљорадника, занатлија, па и понеки службеник у Бачу
гајили су по неколико оваца. Већ је било прошло време када су
појединци имали велика стада и кад су сами бринули о њима
током читаве године, јер им је то био једини извор прихода. Али
остала је још некаква потреба, а понекад и само навика, да се
та племенита животиња не удаљи заувек из куће. Заокупљени
сезонским пословима у пољу, људи нису могли да, осим у зимском периоду, брину о оних неколико оваца које су имали, па су
их препуштали посебним чуварима, чобанима или овчарима,
којима је то било једино занимање. Они су се почетком године
договарали са домаћинима, које су позивали у своју кућу, где би
била склопљена погодба. Ако је тај посао радио и раније, чобанин је знао приближно колико који домаћин има оваца, па је у
складу с тим позивао онолико њих колико је било потребно да
се од њихових оваца формира стадо које не би бројало више од
четири стотине грла. Већина чобана је годинама чувала овце
појединих домаћина, па је утолико договор са њима о условима
погодбе био много једноставнији и завршавао се редовно на обострано задовољство. Као и увек кад се склопи нека погодба,
сви окупљени попили би алдумаш, а онда би један од домаћина
који има понајвише оваца преузео на себе да се те године,
заједно са овчаром, стара о свему што је потребно за чобанина
и то велико стадо које му поверавају. Најпре, требало је да се
закупи одређена пустара као пасиште за стадо и да се на њој
подигну овчарска колиба, еведра као заклон за овце и тор за њихову мужу. Изабрани домаћин је имао и друге обавезе, и то
током читаве сезоне. Старао се: да се сакупе посуде за млеко,
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да се набаве ваљани приплодни овнови, да се, према потреби,
позове ветеринар и купе лекови.
Што се тиче посуда за млеко, домаћин се старао да се набаве
музлице, цедиљке и бутуње, а чобанин је већ поседовао котао
са котленком, чанкове и чабрице, то јест оно што му је било потребно да припреми млеко, скува га и усири, и чува сир којим су
се хранили он и његов помоћник.
Упркос свом искуству и драгоценој помоћи својих верних и невероватно ревносних пулина (којих је могло бити и три-четири),
чобанин је знао да му за чување великог стада треба и један помоћник. Али то је била његова брига, јер власници оваца су склапали погодбу само са њим. И он је о свом трошку унајмљивао
помоћника, бојтара. То је, најчешће, био млађи момак који је
желео да се обучи за чобанско занимање. Његова дужност била
је да дању прати стадо по читавом пашњаку и да га, из помоћ
пулина, држи на окупу. А у време муже – која је трајала од тренутка кад се залуче јагањци па, обично, све до Мале Госпојине,
двадесет и првог септембра, чобанин је узимао још једног помоћника за мужу оваца, музараша, којега је такође сам плаћао.
Најважнији и најзахтевнији део припрема за изгон стада на пашњак – ако временске прилике допусте, у првој половини марта
– била је изградња привремених објеката за смештај пастира и
стада. Најпре је грађена колиба. Бирано је мало узвишеније,
оцедито место, где подземне воде нису могле да допру. Власници оваца прикупљали су материјал за изградњу колибе:
дрвене облице или штафле (баскије) – за чврсту конструкцију
колибе – сламу и трску. Градило се тако што се прво постави
дрвена конструкција, која треба да носи покривач од трске или
сламе. Ако је за покривање служила слама, она је добро сабијана са спољашње стране дрвене конструкције, од пода до
врха, па је колиба личила на садевени стог сламе. Као заштита
од ветра, служиле си жицом повезане цигле које се пребаце
преко врха колибе. Трска је причвршћивана за конструкцију
жицом, тј. пошивањем. Врата су увек била окренута истоку –
треба опазити прво јутарње руменило, јер чобани су ранораниоци, баш као и њихово стадо. У колиби је било места за оби-
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чан дрвени лежај – сошице преко којих се поставе даске, а преко
њих опаклија или бундаш – а по њеним „зидовима“ висили су:
торба за хлеб, посуде за спремање и чување хране и други
најнеопходнији предмети. Испред колибе је побијана у земљу
котленка о коју је вешан ланац (вериге), као на огњишту у кући,
а о ланцу је висио котао – за кување на отвореној ватри. На одређеном растојању, иза колибе грађена је еведра, настрешница,
наслон за заштиту стада од ветра. И она је имала дрвену конструкцију а заштитни део био је од трске. Еведра је пружала заштиту и са бочних страна, а била је дугачка око двадесет
метара. Трећа грађевина, тор за мужу оваца, постављана је на
тридесетак метара од колибе. Тор је имао дрвену ограду. Сваки
власник оваца доносио је већ готове елементе за изградњу тора,
крила направљена од две вертикалне летве висине до метар и
по које су повезане са неколико хоризонталних летава дужине
око три метра. Она су спајана за стубове који су укопавани у
земљу на растојању које одговара дужини крила, а као веза служили су жица, краћи конопци или ексери. Као улаз служило је
једно крило које се могло померати, док је са друге стране тора
била струга, узан пролаз за мужу оваца.
Овце су пуштане на пашу око половине марта. Да би сваки домаћин могао да препозна своје овце и јагањце у толиком стаду,
оне су ровашене, а свако је имао неки свој карактеристичан знак
за то.
Све док су јагањци сисали, није било муже оваца. Почетком маја
један број јагањаца је продаван, а други су остављани за приплод. Они су били залучени, одбијени од сисе, и од тада су на
пашњаку уместо једног била два стада: у једном су биле овце
музаре, а у другом јалове овце и јагањци.
Пошто је стадо за мужу давало велике количине млека, начин
његове расподеле био је предмет посебног договора. Наравно,
све је било у одређеној сразмери с обзиром на број оваца
појединих власника – како у погледу количине млека коју је сваки
од њих добијао, тако и у погледу бриге о посудама за мужу и о
транспорту млека. Уопште, период муже оваца изискивао је додатно ангажовање и чувара стада и домаћина. То је трајало, као
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што смо рекли, до 21. септембра. Од тог датума, чобанин је
музао овце само за себе, и то сваки други дан да се не би нагло
прекинуло са мужом. И то је радио све док овце засуше.
Други важан посао у вези са овцама било је шишање, око првог
јуна. Неки власници су сами шишали своје овце, а неки су тај
посао препуштали чобанину. Шишање је обављано посебним
маказама, а они који су томе били вични могли су да ошишају и
до четрдесет оваца дневно.
Након шишања, следило је обавезно купање оваца, како би их
заштитили од шуге и других болести. Тај посао је обављан у
најтоплије доба године, у јулу и августу, а то се радило колективно – и власници оваца и чобанин и његов помоћник. У велико
корито сипана је вода са раствореним лековима и свака овца је
била уроњена у тај раствор.
Стадо је имало свог овна предводника, а за његово обележавање коришћена су звона од плеха или од ливеног метала.
Звоно од плеха могло је бити велико (бућкоша), средње (клепетуша) или мало (чактар), а звоно од ливеног метала је такође
могло бити велико (које су једноставно звали звоно), мање
(звонце или вицигов) и мало (бронза).
Узгајане су различите врсте оваца, а оне су имале и различита
имена: према месту порекла – сомборке, босанке, сремице;
према облику руна – стогоше, свилоруне, праменке; а нека
имена су била са нејасном мотивацијом – цигаје, бауре, бирке.
Треба, на крају, нешто рећи и о опреми самог чобанина. Сваки
чобанин је имао једног или два магарца и чезу у коју су они упрезани када је требало превалити неку већу раздаљину. За свакодневни превоз или пренос служио је самар, на који је вешана
кабаница и посуде са храном и водом, јер је стадо било стално
у покрету. Поред тога, чобанин је имао кабаницу, за заштиту од
кише, и опаклију и бундаш, за заштиту од хладноће. За терање
и хватање оваца служили су му бич (често, са изрезбареном
дршком дужине од пола метра) и штап са гвозденом куком којим
је, по потреби, лако хватао овцу за ногу. За поштапање, док хода
пашњаком, служио му је штап од вишњевог дрвета – буџа – чијој
изради је сам поклањао посебну пажњу: ујесен одсече погодно
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вишњево дрво или грану, препарира га загревањем и хлађењем,
да би био трајнији, а да би задржао сјај, маже га свињском
машћу. Ту је био и прибор за паљење ватре – труд и оцило, а
ако је био пушач, и дуванкеса са изрезаним дуваном и хартијом
за увијање цигарета. Па стога, за чобанина се, пре него за било
кога другог, могло рећи да – све своје са собом носи.
Пулин
Каже се, један пулин вреди колико и три чобана. И то није никакво претеривање. Пулин се по својим врлинама истиче међу
псима панонске равнице, али још увек није признат као аутохтона врста, и то баш ту где је настао и где од памтивека служи
човеку. Упркос томе што је на војвођанским пустарама-пашњацима све мање стада оваца, а више одавно нема џелепа говеда
или коња и крда мангулица – пулини опстају. Јер, није мали број
оних који су одавно напустили узгој стоке на пашњацима, али су
задржали своје омиљене керове, пулине. Можда и зато што је
то пас на кога би се најпре могла односити позната и одавно за
многе несумњива истина, да је пас најоданији човеков пријатељ.
Али оно по чему су пулини најпознатији јесте њихова предодређеност за сталну физичку активност и ненадмашна приврженост
чуварским задацима које им постављају чобани. Простране пустаре по којима су у непрестаном покрету са чобанима и њиховим стадима јесу терени на којима је тај пас вековима стицао
своје чуварске особине. Тако је формиран њихов препознатљиви генетски код који се, код сваке младе јединке, активира
брзо и лако, да би свог чобана и стадо одмах прихватила као
свој чопор.
Пулин све команде извршава беспрекорно, одмах по добијеној
наредби, и то обавезно у пуном трку, лајући, уз велике скокове и
благе угризе стоке – за екстремитете, реп, или само за руно.
Сваки чобанин има своје команде. Неке од њих су само вербалне, неке су само гестови руком или упереним чобанским штапом, а неке су пак комбинација вербалне заповести и геста.
Уобичајене заповести чобанина су: „Терај!“ и рука испружена на-
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пред, а то значи да пулин потера стадо напред; „Терај!“ уз замахивањем руком и штапом на једну страну, значи да потера стадо
са те стране у супротном правцу; само вербална заповест „Иди
врати!“ значи да заостало грло припоји стаду; „Дотерај!“ значи
да цело стадо врати чобанину или да једно по једно грло дотера
на мужу или шишање, а да се за то време стадо не распе итд.
Најзад, довољно је само једно „Стој!“ или „Добро је!“ па да пулин
одмах стане. Он никада неће побећи од свог власника ни одбити
да се на његов позив врати, као што се никада неће оглушити о
било коју његову заповест. Помоћу само једног пулина могуће је
чувати стадо које броји и до двеста оваца, а то на најбољи начин
илуструје огромну енергију којом тај пас располаже.
При свему томе, пулин не очекује никакву награду или стимулацију у виду хране, будући да је и чобанска порција увек веома
скромна. Није отуда реткост да пулин сам себи прибавља храну,
ловећи ситне глодаре, па и зечеве.
Средином прошлог века, на пустарама-пашњацима у атару Бача
било је много стада, чобана и неизбежних пулина. Било је, наравно, и много прича о тим изузетним псима, а ја сам за ову прилику забележио две.
Чобанин Ђура Шафарик је, негде педесетих година, седео са
својим друштвом у кафани код такозваног Белог моста на Мостонги – код Бујака. Поред ногу му лежао његов верни пулин
Рики, о коме је Ђура говорио бираним речима, хвалећи га како
може да учини све што му нареди. Сви у кафани су слушали Ђурине хвалоспеве, међутим нису сви са наклоношћу примали његове речи; неки су му чак заједљиво добацивали да претерује и
да им све то личи на ловачке или пецарошке приче. Да би их
ућуткао, Ђура је свакоме од њих ко то жели понудио опкладу, да
ће Рики сам дотерати стадо од стотину оваца са пашњака на потесу „Сотињача“, удаљеног неколико километара од белог
моста, и да ће га, такође сам, вратити на пашњак. Треба знати
да у то време на улицама Бача, које углавном нису биле калдрмисане, готово да и није било никаквог саобраћаја, осим коњских запрега.
Лако се нашло неколико заинтересованих и – опклада је пала.
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И догодило се оно у шта нико није могао да поверује. На Ђурину
команду „Терај!“, Рики је, пред сведоцима, потерао стадо са пашњака и споредним улицама га довео до белог моста, где су чекали сви кафански гости, а потом га је, на Ђурину команду
„Врати!“, истим путем отерао до „Сотињаче“!
Другу необичну причу о пулину испричао ми је дугогодишњи чобанин Јосип Сегеди:
„Било је то пре двадесетак година. Враћам се из школе мртавгладан и на дворишту сусрећем мајку и сестру које журе у неку
посету а око њихових ногу мува се мој пулин Џеки и нежно им
се умиљава. Питам мајку шта има за ручак, а она ми каже: Поставићу ти када се вратимо, а ти, ако си баш много гладан, сам
подгреј па једи. То је за мене тада било незамисливо, имао сам
четрнаест година и о јелу сам знао само то да седнем за постављени сто и са слашћу поједем оно што ми је сервирано. После
кратког убеђивања, а видећи да мајка и не помишља да се врати
у кухињу, пало ми је на на памет да прибегнем последњем средству убеђивања – упутио сам Џекију само једну реч: Чувај! и показао руком на мајку и сестру преда мном, а он се у трену од
мазе преобразио у службеног пса, почео је да кружи око њих,
најпре режећи а онда и гласно лајући. Видећи колико смо ја и
Џеки озбиљни, мајка је, збуњена и чак помало уплашена, рекла:
Сине, зови га, одмах ћу ти поставити ручак.
Џеки и ја смо ’братски’ поделили мој ручак, а онда смо, сити и
задовољни, отрчали до Мостонге и слатко се искупали.“
Мазгов
„Мазгове један!“ – тешка увреда која се, срећом, све ређе чује.
Много јака реч па је „дозвољено“ само родитељима да понекад
њоме грде своје ближе (увек мушког рода), али само кад их
здраво наједе. Тако ће огорчени отац, кад не може другачије,
макар да се пожали: „Онај мој мазгов не излази из биртије, тараба му пала, њива зелена од корова, а он ваздан седи са вандрокашима.“ Још је горе ако се мазговом назове зет, а има и тога.
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Још чешће: „Онај њен мазгов ништа не слуша, све ради наопако,
шијачки.“ Тучано тешка реч. A кад се употреби изван породице,
готово увек долази до туче или бар неизбрисиве омразе.
У природи, пак, мазгов је мужјак, хибрид настао парењем коња
и магарице. Elyuus hinuus. То је, иначе, скроз симпатична живуљка, коњолика на оца, нарочито у предњем делу – глави,
врату и грудима, док сапима и репом више подсећа на магарећу
расу. Вековима је служиo као теглећа стока, вукao кола и плугове, носиo самаре, окретаo долапе... Нажалост, вукao и топове,
јер су многе војске баш мазге користиле за своје ратне циљеве,
освајачке или одбрамбене.
Рођак мазги је мула, Elyuus mulus Њу рађа кобила коју осемени
магарац. Јача је и већа од мазге, више личи на коњски сој, безмало је иста као мајка. Највећа до сада, извесна Аполо, ождребљена је у једној штали у Белгији 1977. године. Oтац јој је
магарац чувене белгијске расе mammotx. У пуној зрелости била
је висока чак деветнаест шака до врха гребена. Дакле, око 190
см што је много и за коње хладнокрвне теглеће расе. Горостас,
такорећи. У неким крајевима на Јадранском мору мазгов је и
мулац.
Мазге и муле данас се код нас ретко могу срести на путевима и
њивама. Има их само у зоовртовима, можда још који примерак
код чобана. Иначе, биле су врло цењене, вредне, верне и послушне свуда у свету. Нема праве слике са памучних поља америчког југа од пре стотину и нешто више година без мазги и мула;
радо су их гајили и по планинама, нарочито у Јужној Америци,
јер су храбре и не плаше се ни најтежих стаза што вијугају над
понорима. Не могу да се размножавају, бесплодни су хибриди
јер имају непаран број хромозома. Обично су мрко-сиве боје, с
црном гривом и репом, али бива их и у некој живљој боји. Гаје
се по свим правилима коњогојства: навикавају се на узде, амове,
самаре... Ређе се користе као јахаће животиње, мада могу послужити и у ту сврху. Болују од истих болести као и коњи – од
каракуше, сакагије, ждребећака, колика, али су отпорније од генетских родитеља. То је један заиста успео природни хибрид. Ко
зна, можда су дале идеју научницима при стварању биљних хиб-
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рида, али исте врсте, а можда ће још послужити као модел укрштања различитих врста фауне. На вештачки начин, наравно,
јер мазге и муле су настале из чисте „љубави“ магарећег и коњског соја. Мула је најпопуларнија одвајкада, па се у већини
језика оба хибрида тако зову. Чувене су мазге и муле Средоземља, где су првобитно и гајене, далеко пре нове ере. Обично
су дуговечне и једина мана им је да су понекад мушичаве и
тврдоглаве. Али, ни у животињском свету нема савршенства.
Сено ливадско
Бачки атар није више непрегледно пространство пустара, пашњака, ливада и сенокоса. Нестали су пашњаци на Церији, Сотињачи, Прљанцима, Сивчаници, Дебељаку, Буџаку... Нема
више ни пашњачких задруга, ни великих стада, ни чобана, нема
ни пулина... Нема некадашњег богатства самониклог биљног
света – проређене су многобројне врсте трава: јежевица, права
ливадарка, црвени, бели и ливадски вијук, бела и обична росуља, кокотац, лисичји реп, мачји реп, пиревина, зубача, петлова
креста, дивљи јечам, трстика, енглески и француски љуљ... ;
нема више ни густих бокора вредних легуминоза: црвене, беле,
жуте и панонске детелине, самоникле луцерке, дуњице, жутог и
барског звездана, птичје, усколисне и маљаве грахорице, белодуна...; па ни биљака осталих фамилија: хајдучке траве, штира,
броћике, дуњице, змијака, пољске и ситне веронике, звончића,
попонца, дивље мркве, суручице, ивањског цвећа... Све те
биљке готово да су нестале са својих природних станишта, а
само најотпорније врсте данас расту покрај прашњавих путева.
Време екстензивног сточарења је прошлост. То време као да не
може, а неки можда мисле да и не треба да се врати. Али, хране
за људски род све је мање, па се морамо запитати, да ли је сено
потребно и савременом сточарству? Без двоумљења одговарам
– да! Сећања на минула времена и трајни значај сена у исхрани
стоке подстакла су ме да нешто напишем о томе како се некада
радило на пашњацима и ливадама бачким.
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Према подацима из 1983. године, под пашњацима и ливадама у
Бачу је било 1.580 хектара, а укупна површина атара износила
је 10.383 хектара. Пашњаци и ливаде су били обрасли добром
травом која се користила за испашу крава, свиња, оваца..., а на
ливадама се косило сено. До Другог светског рата о овим пашњацима су се бринуле пашњачке задруге, а после рата Месни
народноослободилачки одбор, касније Месна заједница, потом
Земљорадничка задруга. Данас су ти пашњаци претворени у
просторе који служе за неке друге намене, па чак и за депоније
отпада са целог подручја Бача, за одлагање сирових репиних
резанаца из шећеране и за друге отпатке. Једино се још користе
пашњаци на Церији и Пужару, где мештани Малог Бача напасају
краве. Некада су се парцеле за сенокос у пролеће продавале на
лицитацији, на лицу места. Сенокос се продавао на катастарска
јутра и парцеле. Да би се знало докле је ко закупио, обележавало се антама – узвишењима од земље која су представљала
границе пашњака и сенокоса. Пашњаке су куповали сељаци и
из околних села: Селенче, Товаришева, Дероња, Парага...
Трава се косила о летњем св. Николи, 22. маја. Покошена трава
остајала је на откосу док се не просуши, а онда је садевана и
превожена у близину стаја ради зимске прехране стоке. Прво се
косило ручно, обичним косама, а после машинама травокосачицама, које су вукли коњи и, на крају, косило се тракторима на
којима је била монтирана коса.
Ручна косидба је почињала у зору, чак око четири сата ујутру. У
подне би косци ручали, отковали косе и одспавали сат-два, па
се са кошењем настављало до шест сати увече. Добар косац је
могао да покоси једно катастарско јутро на дан, што је зависило
од густине траве. Кад би се сено просушило, сакупљано је ручним вилама у мање гомиле, навиљке, а касније је сено сакупљано грабуљама које вуче коњ. Навиљке су преносили на
једно место помоћу коља, тј. две тање облице дебљине руке и
дуже од пречника навиљка сена, тако да се коље са обе стране
слободно могло ухватити рукама, подигнути од земље и пренети
до места где ће се денути у стог или пласт. Особа, која је ишла
напред била је леђима окренута навиљку, а она која је ишла по-
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зади била је окренута лицем према навиљку – што је био, проверено, најлакши и најбржи начин ручног сакупљања сена. Било
је довитљивих људи који су навиљке преносили помоћу коња, и
то на следећи начин: навиљак обухвате дугачким ужетом од кудеље, пајваном, чији се крајеви вежу за дрвчаник. Са супротне
стране од коња у навиљак се забоду виле, за виле се веже
пајван, коњ се потера и навиљак клизи по ледини до жељеног
места. На месту одређеном за садевање пласта, најпре су постављана три навиљка на средину, и они су чинили основу пласта, а около су садевани нови навиљци. Пласт или стог денуле
су две особе – једна која додаје, а друга која сено слаже и гази
га. Пласт је требало добро нагазити, посебно по средини, да
сено не би закисло. Сено са пластова касније је превожено у
дворишта и садевано у камаре. Да сено не би лежало на
земљи, одоздо су стављали огризину од кукурузовине. Преко завршене камаре пребацивана су ужад од сена, конопци или
дебља жица са неким оптерећењем на крајевима, обично циглама, како би обезбедили сено да га ветар не разнесе.
За исхрану стоке, сено је чупано из камаре повијеном металном
куком, тј. кључем или чакљом, или се секло ножем за сено.
Данас се сено производи на савремен начин од луцерке зване
„седмакиња”, а сено са ливада и пашњака је прошлост. Али прошлост која не би требало да се заборави.
2. ЉУДИ, ЗАНИМАЊА
Оџачар или димничар – питање је сад!
Шта је посао оџачара? – питам Радивоја Живкова, док седимо
у дворишту његове куће у Улици братства и јединства 35 у Бачу,
само да бих отпочео наш разговор. – Оџачар?! Ха-ха-ха... па
димничар – са осмехом упућује ми речи да не треба да говорим
„оџачар“, него „димнјчар“; и тако, неколико пута у разговору, ја –
„оџачар“, а он упорно – „димничар“. Схвативши да грешим, прихватам његово стручно мишљење, истински уверен да је исправно, и прича почиње. Димничар Радивој, популарни „чађа“,
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професионални мајстор, каже да се занатом димничара бавио
четрдесет и три године и за то време „отпушио“ хиљаде димњака у Селенчи, Вајској, Бођанима, Плавни, Бачком Новом Селу,
Малом Бачу (некада Томићево) и, наравно, у самом Бачу. Наша
прича имала је за циљ да сачувамо дух једног времена којег
више нема и име мајстора, једног који је био међу последњим,
јер ни њих скоро више нема, без обзира на то што димњаци и
даље надвисују све куће, али не само куће већ и велике зграде,
па се са чудом питамо: шта се то десило кад је и занат димничарски изумро, уосталом, као и многи други који би и данас били
човеку од користи? А некада је у Бачу, током више десетина година, било је преко двадесет димничара, све до последњег –
Друлака. То су били људи који су на свој начин обележили време
и простор у коме су живели и радили димничарске послове,
људи бачких карактеристика: луцидни, храбри, малкице лукави
и увек спремни на шалу. Упозоравали су они становништво на
последице које могу изазвати неочишћени димњаци, као што су
гушење тровањем, пожари па и велике експлозије попут бомбе.
То се није могло десити само становницима у њиховим домовима, већ и у индустријским објектима, као што су биле кудељаре, циглане и др. Oвај изузетни човек, мајстор свог заната,
каже ми да су се времена променила и да данас димничара не
дочекује нико са радошћу хватајући се за дугме, верујући да ће
му се испунити нека од њихових жеља.
– Никада се није десило – прича Радивој – да димњак не „продише“ након што га ја очистим. Четке, кугле и сајле су алат којим
сам могао да отпушим сваку рупу, а било је и непредвидивих ситуација. Дешавало ми се да из димњака извучем гомилу кромпира или неколико главица купуса, тесарских секирица,
којекаквих алатки, дасака и дрвених летава. Оно што комшија
комшији може да уради, то ни димничар не може да отклони.
Једном приликом дошао сам код човека који ме је позвао рекавши да му димњак не вуче. Прво, што иначе увек радим кад
дођем да чистим димњак, јесте да проверим помоћу огледала
да ли се види светлост кроз овор на врху димњака, и тако закључим да ли је све у реду. А кад сам се попео на кров, имао
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сам шта да видим: неко се досетио да димњак поклопи парчетом
стакла. Ево, знам да ће ти ово бити само као једна од анегдота
везаних за димничаре, али: веруј – не веруј.
Често ми се дешавало да ми пролазници, већином девојке и
жене, затраже длачице са димничарске четке ради среће, а
многи су ме ословљавали са „Негро“, „Бронхи“ или слично.
Занат којим сам се бавио ушао ми је под кожу и ја сам га с
вољом обављао. Годинама сам се бринуо о томе да дим слободно пролази кроз димњаке, у многим домовима, школама, пословним објектима... Највише проблема имао сам кад неуки
људи покушају да сами очисте димњак па им се заглаве некакве
жице, неке неодговарајуће сајле или разни тегови. Позивали су
ме људи у свакој ситуацији, у свако доба дана, па и усред ноћи,
и на сам дочек Нове године.
Димњаци и димничари традиционално се везују за срећу. На
димњацима се настањују роде које „доносе бебе“ на свет и радост у кућу. Деда Мраз се спушта кроз димњак да обрадује добру
децу поклонима. Наше баке и деке причали су нам како су улицом трчали за димничарем да га дотакну и чупну његову четку –
за срећу, хватајући се при том за дугме, као за „магични круг“
који би требало да им помогне у испуњењу њихове жеље. У Енглеској су димничари чак унајмљивани да присуствују венчањима. Постоје бројне приче везане за порекло оваквих
веровања. Једна од њих каже како је један димничар у XVIII веку
спасао живот непознатом коњанику на подивљалом коњу. За коњаника се после испоставило да је био краљ, а храбри димничар је отишао даље својим путем. Краљ је потом прогласио све
димничаре срећним. У нашем народу црна боја њихове униформе повезивала се са црном бојом оног света – света таме.
Како се веровало да су душе наших предака, који тамо „живе“,
наши заштитници од којих зависи наша срећа, тако су и димничари у црном постали симбол среће. Једно је сигурно – димничари заиста чувају нашу срећу одржавајући димњаке чистим
и тако штитећи нас од опасности од могућих пожара. Димњак
има двоструку функцију: да стварањем промаје доведе у ложиште потребну количину свежег ваздуха и да одведе у атмо-
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сферу гасове створене сагоревањем. Приликом сагоревања
дрвета или другог чврстог горива на зидовима димњака таложе
се наслаге чађи. Те наслаге су опасне јер су веома запаљиве
због чега се препоручује редовно чишћење и контрола димњака,
и то једном годишње. На тај начин не само што се избегава
пожар, него се чува енергија и спречава загађеност ваздуха.
Мајстор Радивој, од оца Јована, рођен је 26. априла 1929. године
у Дероњама. У том селу од давнина је живело само српско становништво, што је реткост у селима Бачке, па и Војводине у целини. Познато је да су се Срби из варошице Бач, средином XVIII
века, 1764. године, преселили у Дероње (мајур Deronja – Derony
Puszta ili Tironj). По налогу Габора Гласера, који је у то време
био заменик надбискупа Калоче и Бача, и грофа Јозефа Бачанија, у Бачу су остали само староседеоци Илири и Мађари, јер
је, по њему, Бач био старо угарско надбискупско добро.
Мајстор каже да је поносан што се тамо родио, провео дечачке
дане и завршио основну школу.
„По очевој и донекле сопственој жељи, одмах након Другог светског рата, тачније 15. маја 1945. године, постао сам ученик у привреди у Оџацима, а за шегрта, опет по избору мог оца, учио сам
димничарски занат код мајстора Момира Марковића, такође у
Оџацима. Школовање је било бесплатно. Међутим, мој отац је
за сваку годину коју сам провео код мајстора, морао да му да
једну утовљену свињу у тежини око 150 килограма, а ја сам, и
пре одласка у школу и пре повратка, за мајстора радио скоро
све кућне послове који нису имали никакве везе са изучавањем
заната: чистио сам двориште, хранио стоку, ишао по храну и
воду... Мајстор Момир постепено ме је укључивао у димничарске послове. Сећам се да ми је у првој кући, још док смо били у
дворишту, рекао да се без питања газде или газдарице, не сме
ништа узети, јер је тога увек било на дохват руке у дворишту, на
тавану, свуда у кући. Од првог дана морао сам да мајстору носим
потребан димничарски алат: мердевине, четке, све што му је
било потребно да очисти димњак. Испит за квалификованог
димничара положио сам 27. јула 1947. године, а потом сам четири године радио под надзором висококвалификованог
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мајстора, да бих 17. септембра 1952. године и ја положио тај
највиши степен димничарског заната. Срески народни одбор у
Оџацима 21. новембра 1953. распоредио ме је на рад у Месном
народном одбору Општине Вајска, коме су припадала села Бођани и Плавна. Бачко Ново Село припадало је општини Бач, а
Селенча је била засебна општина. Убрзо сам регистровао своју
приватну радњу и радио у Вајској, Бођанима и Плавни. Радио
сам, а да радно време нисам имао, и то током јесени, зиме и
пролећа, када је било највише потребе за чишћењем димњака.
Био сам слободан само недељом, и то не увек, а за време
државних празника није се смело радити. Уредно сам водио
димничарску књигу. У њој сам за сваку породицу имао по један
лист у коме су били: назив породице, улица и број, и назначени
сви месеци у години и датуми кад сам долазио. Сваки мој долазак у кућу ради чишћења димњака власник ми је потврђивао потписом. Димничарске услуге наплаћивао сам у новцу, на основу
ценовника који је доносио надлежни орган месног народног одбора. Наплата није увек ишла лако па је понекад и суд имао
посла око тога. За време од шеснаест година, колико сам радио
као приватни димничар, обучио сам четрнаест будућих мајстора
из Бача, Бачке Паланке и Оџака, док су били код мене на пракси.
Од 16. маја 1969. године засновао сам радни однос у Стамбенокомуналном предузећу ‘Тврђава’ у Бачу. Кратко време радио сам
димничарске послове, а након тога био сам пословођа у том
предузећу у коме сам остао до краја радног века. Пензионисан
сам 10. новембра 1988. године. Волео сам свој димничарски
занат, мада је он врло тежак. Ради се под отвореним небом: по
киши, магли, снегу, по врућини и великој жеги. Некада су димничари имали шеснаест месеци стажа у једној години, касније
четрнаест, али ја то право никад нисам остварио јер предузеће
није уредно плаћало потребне доприносе.“
Када смо га упитали шта му је било толико лепо у димничарском
послу, Радивој се од срца насмејао и рекао:
„Слобода! На том послу мора се мирно и опуштено радити,
нема журбе, јер, посао је тежак и одговоран. Но, и поред свега
што сам рекао, никад нисам пожалио што сам био димничар.
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Некад се на димничаре гледало с поштовањем. Кад би дошао у
кућу дочекивали су ме као свештеника. Господа ме је често на
улици поздрављала скидајући шешир са главе. А данас? Чујем
од младих колега, којих, иначе, мало има, да понеко димничару
неће ни да отвори врата, а многи одбијају да плате димничарске
услуге. Мислим да ће се ипак вратити углед нашег занимања,
без којега се ни у данашње време неће моћи. Димњака ће увек
бити као и дима који кроз димњаке мора да излази.“
На питање какав је његов осећај када, као димничар, „доноси
срећу“ другоме, он се присетио неких истинитих, али помало комичних догађаја.
„Била је зима и велика поледица. Пролазећи улицом видела ме
је једна жена која ми је довикнула: Ево среће! Ја сам је поздравио и одговорио да јој искрено желим пуно среће. Тек што сам
се окренуо, жена се оклизнула и треснула на поледицу. Било ми
је заиста жао. Но, ни мене срећа није послужила јер сам се и ја
оклизнуо и испружио по тротоару колико сам дуг и широк. Мислио сам у себи: каква ли је ово срећа! А једном, док сам био још
млад, учећи занат код мајстора Момира, чистио сам димњак,
пећи и шпорет у згради женског интерната у Оџацима, а да
нисам ни приметио да су ми ученице, које су се окупиле око
мене, почупале све длаке са четке зване ‘штосер’. Повратком у
радионицу једва сам мајстор-Момиру оправдао оно што ми се
десило са четком, рекавши да су ми је ученице гимназије почупале да би длаке из четке преко ноћи ставиле испод јастука за
спавање, како би сутрадан положиле испит са највећом оценом.
На то ми је мајстор рекао да их, када други пут одем тамо, помилујем гаравим рукама по образу и грудима па ће онда имати
више среће и боље оцене.“
Данас мајстор Радивој живи у Бачу. Има сина Радомира и унуку,
али они нису желели да се баве димничарским занатом, већ су
изабрали друга занимања, али су задржали надимак „Чађа“, по
коме их препознаје цео Бач.
Ево, на крају, неколико „српских“ назива за димничарске алате
и другу опрему: димничарско радно одело, димничарске мердевине, капин, мунтикл, шерајзн, димничарска метла, четке
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зване „штосер“, чимперлик, партфиш. Кућни димњаци чишћени
су штајгловањем, а за чишћење индустријских димњака потребне су биле четке „штосер“, чимперлик и партфиш.
Поткивачи коња
Некад су ковачи и поткивачи коња били највише цењени
мајстори у сваком селу, а сада их скоро више и нема. Прво су,
истина, нестали коњи, па тек онда поткивачи, али се коњи обнављају, макар као мода, хоби, лепа и скупа разонода. Ковачи
не, а поткиваче је још теже „запатити“. Добар мајстор што обува
коње мора да има добре живце, вешту руку, оштро око и тврда
муда. Док држи међу сопственим бутинама копито ждрепца сазданог од пола тоне чистих мишића, мора да мисли брзо, а исто
тако и да ради. Прво да скине стару потковицу, а онда специјалним длетом у облику развученог ћириличног слова П очисти рожнати део и сравни га на жељену висину. Раде и турпије и
разноврсна клешта и чекићи. Све то време жабица и меки делови копита не смеју бити ни додирнути, да се вранац не узнемири. Док мајстор припрема подлогу, потковица је већ усијана
и како-тако уобличена према копиту. Специјалним клештима
мајстор ће је прислонити на будућу позицију и истопити милиметар или два коњског копита. Онда ће је вратити у ватру, наредити помоћнику где да је дотера, или, чешће, урадиће то сам,
па тек онда кренути у право поткивање. Закуцају се хитро они
конусни ексери са оштрим врхом тако да иду укриво, да изађу
на спољни руб копита – „ушије“ се потковица тако да глава ексера уђе у бразду и у рупу на потковици, да метална „ципела“
буде потпуно равна одоздо. Врхови ексера прво се скрате, а
потом заврну и углачају турпијом па ни копита неће имати неравнине – неће ударати и повређивати другу ногу, ако почне да
корача или каса неправилно. Најкраће, поткивач ће учинити
такву мајсторију да коњ, за време поткивања, неће осетити толико боцкања и удараца, и то непосредно око његовог ножног
живца. Сваки коњ, боље рећи свака његова нога тако добија „ципелу“ по мери, тачно у милиметар. При томе, добар мајстор
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треба да избегне многе замке и не начини ниједну грешку, која
би могла бити фатална, да не оштети копито, не забије ексер у
живац или жабицу. Коње људи поткивају, обувају их тек последњих хиљаду година. Док су слободно касали, јездили степама,
саванама и пустарама, није им требала обућа. У сталном покрету бирали су терен који им одговара па су им копита била
тврда и трошила се природно, нису израстала. Када су припитомљени (боље рећи, заробљени) и када су им набачене жвале
и оглавине, затворени су у штале и корлате, често влажне и
блатњаве, одакле су истеривани на тврде и камените путеве,
касније чак на бетон и асфалт, што њиховим нежним ногама нимало није одговарало. Коњи имају доста несавршене завршетке
ногу за своју велику масу и мишићну снагу. Еволуција им је одредила да им нокти буду последњи контакт са тлом, на што
мањој површини, јер су тако, као, повећавали себи брзину. Ипак,
коњи не газе само рожнатим делом копита већ додирују земљу
и жабицом, меким табаном, те тако осећају тло и боље држе
равнотежу. Копита су им веома важна, на њима и спавају. Кад
коњ клекне или легне, знак је да је болестан, да га ноге не држе.
А без добре ноге нема ни доброг коња.
3. ПРИЧА О ХЛЕБУ
Шта сам чуо од Вељка Веде Нинкова
Баш ових дана када почиње жетва пшенице, у Улици Југословенске народне армије у Бачу потекла је ова прича о хлебу. Док
на њивама под пшеницом отежалог класја жетеоци захуктавају
комбајне на јулској врућини, у хладовитој просторији где су
смештене старе машине и алати који су некада коришћени у пољопривреди, као и фотографије старих машина, па и много тога
још, са мном су Вељко Веда Нинков, седамдесетогодишњак, који
је у задрузи радио од 1946, и његов дванаестогодишњи унук
Вељко.
Слушам како тече прича о хлебу. Обојица су узбуђена – старији,
погађам, обузет смиреном носталгијом за неким сада скоро већ
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давним доживљајима везаним за ту основну намирницу, а млађи
обузет радозналошћу и помало зачуђен дединим одговорима:
све што чује, за њега је новост. Понет подсећањем на детињство
или младост, Веда је све распричанији, а дечак све љубопитљивији и зачуђенији.
Веда прича о предметима који су ту, а који су за обојицу далека
и потпуно непозната прошлост: о питосу, великом глиненом ћупу
у коме је још у давним временима чувана пшеница; о фотографији најстаријег млина – камена с удубљењем у којем је камена
кугла; о српу оштром, који као дршку има животињску кост; о ручној коси; о самовезачици... Мало затим, показује ковани новчић
на коме су класје и зрневље пшенице: у хришћанству је пшенично зрно симбол вечног живота – смрти и васкрсења. И место
на којем се родио Исус Христос, Витлејем, односно Витех –
лехем, значи „дом хлеба“...
А једно од најстаријих човекових умећа је да умеси хлеб, а то
умеће, изгледа, није се много мењало хиљадама година. „Али,
није то баш тако како изгледа“, каже Веда и узима унука за руку.
„Ево, све остало што овде први пут видиш, теби је, јел’, потпуно
непознато, а кад сам био као ти сада, без тога се није могло.
Видиш ову дрвену греду која на једном крају има рупу, на другом,
горе, две ручице, а доле шиљату гвоздену плочу. То је рало. Ово
што личи на дрвени рам, то је јарам, у који су упрезани волови.
Да, ти дрвени оквири су им били око вратова, да би вукли рало.
А овај штап је копраља: на једном крају је зашиљен, да би орач
боцкањем потерао волове кад успоре или застану, а на другом
је плехана плочица, којом је са раоника стругао налепљену
земљу. Ова торба из два дела су бисаге – да, ткане су од упредене козје длаке – сејач их, напуни семеном пшенице, пребаци
преко рамена, па из торбе на грудама захвата шаком и разбацује
по орању.“
„А хлеб?“, пита унук, а Веда постаје још распричанији: „Е, тако
се полази до хлеба. Срп си већ видео, а сад гледај ово што је
састављено од три летве од дрвета – па личи на ћирилично
слово п – а видиш и ову искривљену шипку којом се затварају,
па се тако формира круг: то је везачица за снопове пожњевеног
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жита... Ох, децо, откад је ја нисам видео!“, уздахну старац, па
настави: „Ово је, сине, божја брада! Кад се заврши жетва, жене
проберу најлепше класје, сплету га што лепше умеју и украсе
цвећем. А за све време певају, певају. И та божја брада стоји крај
иконе до следеће жетве.“
Дечак вади оловчицу и папир, почиње да записује. Да не заборави све те речи, објашњава деди, који је све разнеженији, али
неуморно наставља: „Овај плехани суд с избушеним дном, то је
решето, у којем је вејано зрневље пшенице да се ослободи остатака сламе. А овај избушени пањ, то је чутура, у којој је пшеница
туцана за славско жито, које ти много волиш... Ово је сито којим
су жене сејале брашно. Да, то си ти видео, али ниси ово што
личи на дрвени сандук. То су наћве у којем је тесто мешено и
остављено да нарасте. На овој дасци, која се зове круг, прављени су хлебови. А ово су црепуља и вршник или сач. У земљану црепуљу се стави размешено тесто, покрије сачем, и све
се стави на жар, покрије врелим пепелом и жаром... О, да пробаш ту погачу!“
Ведина прича тече даље. Из ње сазнајемо како је са хлебом
било кроз нашу историју:
Основна храна људи на овим просторима у средњем веку биле
су каша и лепиња од просеног брашна, што је наслеђено још од
старих Словена. Касније су се у исхрани користили још и јечам,
кукуруз и пасуљ, а тек у новије време преовлађује хлеб од пшеничног брашна. У почетку се хлеб месио тако што се мешало
само брашно и вода и пекло у обичној пећи коју је имала свака
кућа.
У Србији се до недавно правио хлеб од кукурузног, просеног и овсеног брашна, а пшенични хлеб мешен је само за славу и неке друге
свечане прилике. О томе је Вук Караџић записао: „У целој Србији
највише се једе хљеб кукурузни. Истина да може свуда родити пшеница, јечам и раж, али се ова жита, осим Мачве, у којој се пшенични
хљеб у себицу (свакодневно) једе, не сије по млого, а и ко посије,
више га продаје него једе.“ Погача је мешена само у посебним приликама – ако је неко од укућана кретао на дужи пут или је умрлом
члану породице приређивана даћа.
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Паори у Војводини су, пре него они у ослобођеној Србији, месили пшенични хлеб са квасцем. Био је доброг укуса и могао је
да стоји више дана. Величина хлебова је зависила од броја чланова домаћинства, а просечна тежина износила је између четири и пет килограма, мада су прављени и хлебови од четрнаест
килограма. У једном замесу је прављено толико хлебова колико
је тој породици требало за једну седмицу. Свеж хлеб се није начињао док се претходни не поједе. У Војводини се и данас месе
најразличитији специјалитети од пшеничног брашна: разне врсте
хлебова, погаче, лепиње, тестенине, старински и домаћи колачи,
торте, специјалитети од старог хлеба и много других ђаконија.
Сада се у замешено тесто додају побољшивачи квалитета – адитиви, хемијско-витаминске супстанце, које продужују свежини
хлебу. Више нико не једе стари хлеб, сваки дан мора бити свеж
и по могућности још увек топао.
У свеукупном животу нашега народа хлеб је један од најприсутнијих симбола. Познате су многе пригодне здравице, ређалице,
пословице, игре и заклетве, али и клетве и псовке у којима се
помиње хлеб. Он је симбол наде, поштеног рада, општег добра
и благостања. Сигурно да нема никога ко бар једном у част добродошлице на неку свечаност, није на прагу послужен хлебом,
који се пред госта најчешће износи као погача, и то са сољу. Овај
обичај потиче од старих Словена, који су госте дочекивали оним
најдрагоценијим што су имали, а то су били: со и свеже испечена
погача.
На крају ове приче о хлебу, чини се да су деда и унук ближи један
другоме, и да су испуњени онаквим усхићењем какво осећамо
само док присуствујемо неком свечаном обреду. Такав је био
видљиви резултат напора које је, да начини ову исцрпну причу
о хлебу, уложио Веда Нинков.
Од краваја до крсника
Вединој причи додајемо и ово:
Сваки хлеб има своје име, за сваки се зна када и зашта је
мешен. Један се зове мали кравај. Мешен је и срећној мајци
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ношен кад дете роди. Следећи је саборњак. Меси се пред
свадбу. Праве се и посебни хлепчићи који се зову поскурице, а
деле се на даћама. Постоје хлебови у облику крста – има и
мушки па и женски крсник – који се месе покојнима, за сахрану.
Хлепче у облику осмице је ковржањ, носи се на сечење бадњака. Свечани хлеб, онај што на средини има крст и около
украсе а зове се божји колач или чесница, меси се за Бадње
вече. А онај најлепши, што је одозго украшен лишћем, цвећем,
птичицама од теста, то је славски колач. У њему се начини рупа
у средини у коју се забоде свећа, која гори све док су славски
гости за столовима. За ту прилику, на столове се стављају и хлебови којима се гости служе, а ти хлебови се зову бабе... На
Мученике, 22. марта, месила се погача коју су домаћини – власници оваца, носили на пашњак и ломили изнад глава јагањаца.
А такозвани коцкасти хлеб, то јест војнички хлеб, пексимит
једини је који се никада не меси са радошћу, јер се не меси за
прилику, него за неприлику, и за који се свако нада да никада
(дао нам драги и свемогући Бог!) неће имати прилику да окуси,
опроба његов горак укус.
Зна се, породичне и верске свечаности нису се могле ни замислити без хлеба и колача од хлебног теста. Део припреме за
свету литургију, проскомдија, представља освештавање часних
дарова – хлеба и вина, који ће се као причешће и нафора делити
верницима. Ту су још неки значајни ритуали за које се месе специјални хлебови: поступаоница – за прве кораке детета, бразданица – која се носи орачима на њиву, плетенице – за женску
чељад у кући, васиљица – колач који се спрема за Нову годину,
као и варица, која се кува од жита на Вариндан, 4. децембра. За
Ускрс, пекли су се хлебови различитих облика. Рецимо, хлеб који
је био намењен женским особама мешен је у облику гуске, а пре
печења у тај хлеб се уметну обојена јаја, затим се испече, и тај
хлеб познат је под именом који одговара његовом облику –
гуска. Хлеб за мушкарце био је у облику зеца и на њему су такође била обојена ускршња јаја, а звали су га, такође по облику
– зец. Очи гуске и зеца биле су од зрневља пасуља. Такве хлебове добијале су женске односно мушке особе на први дан
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Ускрса. Ти хлебови печени су у црепуљи покривеној сачем. Пре
печења на јаја су стављани комади бибер црепа да не би попуцала на високој температури. У гуску или зеца увек се стављао непаран број јаја, од једног до деветнаест. Каже се да се
некад, ради лежења пилића, под квочку увек стављало деветнаест јаја. Зеца и гуску са деветнаест јаја добијали су зет и
кћерка приликом првог полажења након склапања брака.
Сви поменути хлебови мешени су руком домаћице, у свакој кући
и онако како је она способна да приготови тесто. Неки од њих
били су основна намирница у свакодневној исхрани породице,
а неки су пак печени само у посебним приликама, тј. коришћени
пре свега у обредима посвећеним верским празницима. Благостање породице мерило се по томе какав хлеб једе.
А данас? Жетва и вршидба обаве се очас; брашно, већ прегорело од брзих електричних млинова, пече се у индустријској пекари. У свакој кућу једе се исти хлеб, само што не знаш да ли
једеш хлеб или, да Бог опрости, сунђер, који позелени већ трећег дана...
Код нас у Бачу, хлеб је месила свака кућа, изузев занатлијских.
Некад је било срамота да неко из паорске куће оде у пекару по
хлеб. Хлеб се месио углавном од пшеничног брашна са квасцем,
а раније комловом. Комлов се правио тако што се мекиње измешају са тестом и од тога се направе мале лоптице, које се рашире у корпи комловарици, да се добро осуше на сунцу. Кад се
осуше, ставе се у платнену кесу, која се обеси о греду на тавану.
Неко је правио комлов од кукурузног брашна, на исти начин.
Комлов се није позамљивао из куће, јер: каква је то домаћица
која нема комлов! Веровало се, беспоговорно, и у то: ако се хлеб
меси са позајмљеним комловом, неће довољно нарасти.
Када се меси хлеб, најпре се брашно просеје на ситу у наћве, а
то је издубљено у дрвету или од дасака сковано корито. Наћве
су се градиле са ногарама или су просто постављане на столицу,
обично поред фуруне – да би се брашно брже загрејало. Брашно
се сејало покретањем сита изнад наћви преко севаљки, тј. ослонца од тањих летава правоугаоног облика, по којима сито
шета – да жена не би држала сито у рукама и замарала се.
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Наћве и севаљке нису позајмљиване, нису изношене никуда из
куће. Обично се поподне комлов стави у млаку воду да одмекне,
а кад се хлеб меси са пивским квасцем, онда се увек оставља
тесто од претходног мешења, које се потопи у млаку воду. Тесто
за квасац држало се у тањиру који није био више за употребу
због тога што је окрњен, напукнут или распарен и сл. Обично би
се увече замесило брашно и квасац. Рано ујутро брашно би се
мало посолило па би се млаком водом замесило тесто.
Замешено тесто је покривано крпом и остављано отприлике
један сат док не ускисне. Док се загрева фуруна, тесто за хлеб
кисне (расте). Затим се тесто опет премеси, и хлеб обликује и
ставља у саћуре. Саћуре су правили људи који су били вични
плетењу предмета од рогоза.
Приликом печења хлеба, фуруна се жарила обично са четири
снопа огризине. Неки су ложили сламу и чуке. Да би ватра боље
горела и да би се фуруна добро окадила, жарачем је
разџаравана ватра. Жарач је имао гвоздену куку на крају, а као
држаља служила је дрвена облица дужине око два метра. Коришћене су и друге алатке: гребло, којим се жар повлачила и гурала по фуруни, лопата дрвена, помоћу које се хлеб убацивао у
фуруну. Помоћу старих вила су стављане и вађене модле. Кад
огрев лепо изгори, жар се гурне у страну, огњиште почисти и пребрише мокром крпом натакнутом на једно дуже дрво. Пре
печења, домаћица би обавезно хлеб прекрстила и пољубила.
Након што се лопатом убаци у фуруну, хлеб се пече око два
сата. Кад се извади, горња кора се умије водом: прво се одува
гар, а онда се сипа вода на длан руке и умије се горња кора.
Потом се хлеб остави на сто и покрије чаршавом да се охлади.
Врућ хлеб се није начињао. Говорили су: треба да иде код Бога.
Кад се хлеб охлади, оставља се на полицу у шпајзу. Касније је
хлеб печен у лименим модлама које су правили лимари. Модле
су биле округле и имале су са стране по две савијене жице. Кад
се хлеб пече у модлама, онда се жар простре по овој фуруни
равномерно, а по жару се поспе пепео да хлеб не преплане.
Циповка се стављала у једну шерпу од око две литре и пекла на
саџаку.

371

У неким кућама, кад би се први пут месио хлеб од новог брашна,
домаћица би приликом мешења стајала на јастуку – да би хлеб
био мек као јастук.
Хлеб се пекао на недељу дана. Обично су мешена три до четири
хлеба тежине око пет килограма, један мањи хлеб око два килограма, циповка, лепиње филоване сиром, а понекад и масна лепиња (кад се тесто премаже машћу). Када је лепиња само од
теста, без масти, то се онда звало празна лепиња. Зими се месила лепиња са чварцима. Вруће лепиње су се јеле обично за
доручак. Од хлебног теста пекли су се на масти четвртасти комадићи на средини прорезани ножем; то су такозвани уштипци.
Ако би нека жена подмесила квасац ујутру и преко дана месила
хлеб, говорило се да је „месила хлеб на обданицу“. За Божић и
за Ускрс, хлеб је морао да буде свеж.
Делови хлеба су: доња и горња кора или шешир, около хлеба је
скрајка, а ако пукне приликом печења, та пукотина се зове пупушка. Неко је имао фуруне у дворишту, које су коришћене у летњим месецима. У првим годинама после Другог светског рата,
за време „обавезе“, када су многим домаћинствима одузимали
и последњи килограм брашна, хлеб се месио од кромпира, кукуруза и јечма – кромпир се обари, испасира и помеша са истом
количином кукурузног или јечменог брашна. Тај хлеб су звали
влаш. На исти начин месио се хлеб и од кукуруза и јечма. Да би
хлеб од кукуруза дуже остао свеж када га носе „на радњу“, укопавали су га у земљу.
Кајзеров рецепт за хлеб
Бач је могао да се похвали великом разноврсношћу у припремању хлеба и колача од хлебног теста. Најпознатији је био хлеб
из Кајзерове пекаре. Ево рецепта за припрему типичног Кајзеровог хлеба:
Потребно је: килограм белог брашна тип 400, 15 грама свежег
пекарског квасца, пет децилитара млека, четири јајета, 250
грама маргарина или масти и кашичица соли. Квасац размутити
у мало млека или воде, додати пола кашичице шећера и оста-
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вити на топлом месту петнаест до двадесет минута, да набубри
или запени. У вангли помешати све остале састојке, на крају додати припремљени квасац и замесити мекше тесто, затим га
добро измесити и оставити на топлом, покривено салветом, да
расте око два сата. Нарасло тесто још једном премесити и разделити на четири до шест хлепчића, поређати их у подмазану
тепсију и оставити да нарастају још 30 минута. Пре печења прекрити их танким листићима маргарина, како би добили лепу мрку
боју. У рерни загрејаној на двеста степени пећи око тридесет минута. Извађен хлеб куцнути прстима по доњој страни, па ако
звучи шупље као код ударца у бубањ, онда је печен. Хлепчиће
оставити да се охладе, а нестрпљиви и гладни могу их јести
одмах. Пријатно!

Инж. Митар Шутић, Гајдобра
ЛАН – БИЉКА СА НАЈФИНИЈИМ ВЛАКНОМ ЗА ПРЕДИВО

Увод
Све до појаве памука из увоза, сви текстилни производи ручне
израде у нашој народној радиности прављени су од сировина
домаће производње. То су: овчја вуна, козја длака, влакно свилене бубе, конопља и лан, који су и произвођени и прерађивани
најчешће у оквиру сеоског домаћинства, и то искључиво за задовољење потреба његових чланова. У зависности од географског поднебља, доминантни су били или материјали биљног или
животињског порекла. У планинским крајевима коришћено је
влакно за предиво животињског порекла, јер су они били погоднији за узгој оваца и коза, док је у низијским крајевима коришћено влакно за предиво биљног порекла, јер земљиште у тим
крајевима било погодно за гајење конопље и лана.
Лан, који је у многим нашим крајевима познатији као ћетен, био
је мање заступљена биљка од конопље јер је захтевао посебне
услове, тј. успевао је само на земљишту које је добро нађубрено, влажно и зато се највише узгајао у долинама река Колубаре и Дрине, па и нешто северније, у Војводини, највише у
Бачкој. С друге стране, конопља се гајила у свим нашим
крајевима, где год је било природних услова за то.
Гајење ових биљака, као и њихова прерада, изискивало је много
времена и напора. А све те послове, који се односе на производњу биљног влакна, његово ткање и израду одевних предмета, обављале су искључиво жене у оквиру свог домаћинства.
О томе колико је тај рад био тежак, најупечатљивије говори народни називи за конопљу – тежина и мученица. Осим што је
био тежак, рад са овим биљкама је био и штетан по здравље, а
посебно оне фазе у њиховој преради као што су мочење и гребенање.
Наведене сировине биљног порекла, кудељно и ланено влакно,
од краја XIX века до данас, нису биле увек подједнако заступ-
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љене. Видели смо у претходном броју Изворника (у нашем
чланку о конопљи) како је једна од ових сировина, конопља, готово сасвим избачена из употребе, што је било условљено политичким, економским, привредним и културним чиниоцима.
Употреба конопље и лана у нашим крајевима била је преовлађујућа све до почетка XX века, када њихову доминацију потискује памук Међутим, иако је памук током овог периода
преовладао као сировина биљног порекла за израду текстилних
предмета, конопља и лан су се сачувале у сиромашнијим руралним срединама. Памук је доминирао у урбаним срединама док
се у руралним насељима производња, прерада и употреба конопље и лана одржала све до седамдесетих година XX века.
Њихово влакно коришћено је за израду платна, грубих простирки
и као допунска сировина у комбинацији с другим сировинама.
Од почетка па негде до четрдесетих година XX века, памучно
предиво се све више користи у домаћој изради одевних предмета, као и тканина за кућне потребе. Након овог периода, наступило је време када су индустријски производи од памука
постали доступни не само градском већ и сеоском становништву. Полако је напуштена производња конопље и лана и прешло се на куповину готових индустријских производа од памука.
Разлози за брзо ширење употребе памука налазе се у: бољим
условима његове механичке прераде, у његовој ниској цени, као
и чињеници да је он мекши од конопље и лана и пријатнији за
ношење.
Лан (Linum usitatissimum) је данас у свету, поред памука, најзначајнија текстилна биљка. У стручној литератури га још називају
предивном биљком. Велики и до данас непревазиђени значај памука и лана проистиче из финоће и предивости влакна због чега
се ове биљке и гаје – памук скоро искључиво за влакно. Заједничка особина им је та што се од њих добија фино предивно
влакно – од памука из семена, од лана из стабла. Како лан у семену садржи одређени проценат уља које служи за људску исхрану или за техничке сврхе, он се узгаја не само због влакна за
израду текстилних предмета него и за производњу уља .
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Лан се као културна биљка узгаја преко пет миленијума у умереним и тропским подручјима, а употребљаван је у многобројне
сврхе. Материјални остаци потврђују да су стари Египћани израђивали тканине од ланеног влакна за израду одеће, али и
омотаче за мумифицирање својих угледних личности. Лан се помиње и у Библији на многим местима. Узгајан је у ратарским цивилизацијама Месопотамије, а у старој Грчкој и старом Риму су
га користили и у исхрани, мешајући га са кукурузним брашном у
припреми хлеба, па и као лек за поједине болести.
Средњовековни извори упућују на то како је лан коришћен за
одећу, једра, рибарске мреже, завоје, за израду конца и ужади,
за простирке, вреће, торбе... Може се закључити да у то време
није било неке друге биљке која је толико коришћена за задовољење свакодневних потреба човечанства колико лан. Схватајући његову важност, Карло Велики је још пре 1300 година
издао и одређене законе у вези са његовом употребом.
Порекло лана као ратарске културе није довољно разјашњено.
Сматра се да је његова прадомовина Закавказје, као и земље
око Средоземног мора.
Седамдесетих година прошлог века у свету се гајио на око осам
милиона хектара, од којих само на једној четвртини површина
ради производње влакна, а на три четвртине ради семена из
кога се производи добро познато ланено уље. У нашим условима лан се производио, углавном, због влакна. Велики произвођачи лана у свету су Аргентина, Сједињене Америчке Државе,
земље бившег Совјетског Савеза, Канада, Индија. Ареал гајења
лана доста је широк – између педесетог степена јужне и шездесет трећег степена северне географске ширине. Код нас, у бившој Југославији, гајио се у пределима централног планинског
масива, и то само за производњу влакна. Влакно лана спада у
ред најбољих биљних влакана. Данас се од ланеног финог
конца израђују најфинији текстилни производи. Ланено платно
издржљивије је од памучног, па се користи за израду војне
одеће, за тапацирање намештаја, за чаршаве... Отпаци делова
стабла служе за добијање најфиније хартије. Семе лана садржи
33–47 одсто лако сушивог уља, које се користи за производњу
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боја, лакова, меког сапуна, за импрегнацију тканина, бојење
аутомобила... Ређе се користи за јело. Након цеђења уља остају
погаче богате протеинима, које служе као квалитетна сточна
храна.
Познато је преко 100 врста лана, али је у култури само Linum
usitatissimum (ћетен) варијетет vulgate (слепак), озими и јари.
Јари се дели на крупносемени, прелазни и ситносемени. У групи
ситносемених су лан за влакно (dolgunac) и за семе (kudrjaš).
Средњи или прелазни лан (mežeumak) нема значаја у култури
лана. У стаблу лана је 26–31 одсто влакна – при врху је 25 одсто,
у средини 35 одсто. Биљке севера, које имају кратко стабло,
углавном служе за производњу семена. Лан dolgunac је прави
лан за израду влакна за предиво. Он у порасту достиже висину
и до једног метра, стабло се не грана, на њему је мало чаура,
само једна или две, а садржај влакна је 20–30 одсто. Лан kudrjaš
има јако разгранато стабло, које се грана од земље, висине је
20–25 см, на стаблу је много чаура, са доста крупног семена, из
којих се добија до 47 одсто уља. Влакно овог лана је грубо.
Морфологија лана
Корен лана је вретенаст и слабо развијен.
Стабло је зељасто, округло, глатко и шупље. На попречном пресеку, под микроскопом, виде се кружни делови стабла: спољни
омотач (покожица), испод је кора у којој су снопићи лике - ликина
влакна (влакна лана), испод ових су спроводни снопићи кроз
које биљка из земље црпе воду и минерална хранива, затим
камбијум, па дрвенасти део. Средишни део стабла је срж, а у
центру стабла, кад биљка одрасте, је шупљина. Површина
стабла прекривена је воштаном превлаком. Ово је посебно значајно за лан који се у јужним, топлијим крајевима, гаји за производњу семена. Воштана превлака, у тим условима, у којима
је снабдевање биљке водом оскудније, штити биљку од сувишне
транспирације. Боја стабла може бити зелена, жуто-зелена у
разним нијансама, жута која прелази у смеђу и тамно-смеђа. На
боју стабла утичу: исхрана биља (прекомерна исхрана доводи
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до полегања усева и промене боје), затим честе кише у време
бербе и само време бербе (ако се лан рано чупа боја ће бити
зеленија, ако се касно чупа боја је жута). Још један фактор утиче
на боју стабљике – ако се стабљика суши на сунцу стабло губи
боју и постаје беље. Боја ланене стабљике у извесној мери прелази и на влакно. Елементарно влакно (основно влакно) је у
виду снопића, којих има 30–50, а слепљена су лепљивом материјом – пектином. Свако влакно, појединачно, у ствари је јако издужена ћелија вретенастог облика. Док је лан млад, ћелије су
округле. Са порастом стабла ћелије се издужују, зидови ћелија
дебљају, а унутрашњост ћелије (протоплазма) приљубљује се
уз зидове ћелија, суши се, а у влакну се ствара шупљина. Дужина развијеног елементарног влакна износи 20–30 мм, а понекад чак и до 120 мм. Дужина техничког влакна је 40–100 мм.
Листови лана су ситни, прости, узани, ланцетасти, без дршке
(седећи), на стаблу су наизменично распоређени.
Цвет је у облику штитасте цвасти са пет чашичних листића и
пет круничних који су плаве и љубичасте боје.
Плод је петоделна чаура, са пет комора, у свакој комори је по
једно семе. Чаура и у пуном зрењу остаје затворена.
Семе је пљоснато, јајасто, сјајно, мрко-жуте боје. У семену је,
према многим анализама, од 22 до 44,6 одсто уља. Садржај
уља у семену зависи од више фактора, пре свега од сорте лана,
од дужине вегетације између фаза цветања и зрења – уколико
је овај период дужи садржина уља биће већа. Уље лана је типичан представник лако сушивих уља због високог садржаја незасићених масних киселина које се одређују количином јода коју
уље прими, изражено у тежинским процентима, а означава се
јодним бројем. Што је више незасићених масних киселина у уљу,
оно се брже суши, а јодни број је у том случају већи. Вегетација
лана траје 75–150 дана и одвија се у неколико фаза: прва је
поник, друга је „јелчиће“, у којој лан достигне висину 6–10 см и у
којој се формира 5-6 пари сталних листова, трећа је брзи пораст
(3–5 см дневно), четврта је пупољчење, пета је цветање, а шеста
сазревање.
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Услови гајења
У производњи лана користе се, углавном, селекционисане сорте,
са средњом вегетацијом од 85 дана, које су отпорне на сушу и
болести и дају високе приносе. Већ је речено да су у производњи
озиме и јаре сорте. Озими лан у густој сетви даје влакно, а у
ређој семе. Успешније се гаји у јужним крајевима. Тражи више
сунчаних дана, више влаге и топлоте. Влакно му је грубо. Овај
лан има карактеристичан пораст – семе брзо проклија и израста
у главну стабљику. Већ у јесен израсте по неколико влати које
пузе по земљи, а тек у пролеће настављају усправан раст.
Главно стабло у току зиме измрзне.
Прави лан за предиво је јари лан, који расте као главно стабло,
а грана се при врху стабла. Ово је биљка севернијих предела са
доста влаге. Тражи прохладно лето и доста уједначену температуру у току вегетације.
Агротехника
Лан не подноси гајење у монокултури, што значи да га не треба
сејати на исто место из неколико разлога, који важе за све културне биљке: једнострано се користе хранива, јачи је напад биљних болести и штеточина, њиве се лако закорове коровским
биљкама које прате ову културу. Ето доста разлога да се закључи да се лан много успешније гаји у плодореду, који подразумева смену усева у простору и времену. На истом месту лан
се може гајити тек после шесте или седме године. Најбољи
предусеви за лан су вишегодишње траве и једногодишње легуминозе (махуњаче). Не одговарају му стрна жита као предусеви.
С друге стране, лан је добар предусев стрним житима и за
гајење кромпира.
Обрада земљишта за лан је поједностављена у односу на друге
културе: ако је предусев кукуруз, изводи се само једно орање на
пуну дубину 25–30 см, а ако се сеје после једногодишњих махуњача, претходно се обави плитко заоравање биљних остатака,
тзв. љуштење, а затим се дубоко оре. Основну обраду за озими
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лан треба обавити у току лета, а најдаље до половине септембра. Предсетвена припрема зависи од стања земљишта. Примењују се уобичајене мере: култивисање, дрљање, тањирање,
равнање, ваљање. Који послови ће се у овој припреми обавити
одређује стручно лице – агроном, полазећи од тога да земљиште
за успешну сетву треба да буде што боље припремљено: да је
земља уситњена, да је земљиште равно.
Исхрана биљке зависи од морфолошких и биолошких особина
лана. Уопштено се може рећи, лан има слаб корен и сажет рок
усвајања хранива. У почетку, због слабијег развоја, биљка
утроши мање количине хране. Касније, током две недеље, и све
до цветања, лан утроши више од половине укупних потреба хранива. Критични периоди у исхрани су: за азот од фазе „јелче“ до
пупољчења, за фосфор од почетка вегетације до 5-6 пари листова, а за калијум од фазе пупољчења до цветања. Количине
НПК ђубрива (азот–фосфор– калијум), планирају се у зависности од потребе биљке у односу на планирани принос. Стајњак
се даје само под претходни усев. Ако се стајњак употреби у години сетве лана, доћи ће до полегања усева и смањења приноса.
За сетву лана треба одабрати добро семе: чистоће 98 одсто,
клијавости најмање 90 одсто, влаге највише 13 одсто; ако је сувише крупно, биљка ће се више гранати, семена ће бити више,
а влакно ће бити лошије. Најбоље семе треба да има апсолутну
тежину (тежина 1000 зрна) од 3,4 до 5,3 грама. Семе се пре
сетве дезинфикује. Лан се сеје густо са размаком редова 8–12
см. Добра је и унакрсна сетва, а може се сејати и омашке. Количина семена, ако се лан сеје за влакно, јесте око 120 кг/ха,
али како једна количина семена пропадне у земљиште треба повећати ову количину за око 50 кг/ха. Код комбиноване сетве – за
влакно и семе, количина семена за сетву је 80–100 кг/ха, а за
производњу само семена сеје се 40–60 кг/ха. На тежим обрадивим земљиштима семе се полаже на 2 см дубине, а на лаким на
3 см.
Након просечних 85 дана вегетације, лан пристиже за жетву. Он
је прошао кроз четири фазе зрелости: зелену, рано-жуту, жуту и
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пуну зрелост. У зеленој фази биљка је зелена у доњој трећини
стабла, на том делу лист опада, а семе је још зелено. У раножутој фази зрења усев је зелено-жут, чауре почињу да жуте,
семе је жуто. У жутој фази лишће са доње половине стабла је
опало, на горњој половини стабла вене, чауре су отворено мрке
боје, семе је већ зрело. Кад биљка дође у пуну зрелост, чауре
су мрке, лишће је сасвим опало, семе је потпуно зрело, мрко,
сјајно и тврдо.
Жетва лана може се обавити у свим фазама зрелости – за
влакно већ у рано-жутој зрелости, за влакно и семе у жутој зрелости, а за семе у пуној зрелости. У неким случајевима лан за
предиво се може косити и у фази када је стабљика потпуно зелена. Од овакве стабљике добија се најфиније влакно и конац
високе вредности који се употребљава за специјалне намене.
Најповољнија жетва (чупање) лана за предиво је кад стабљика
прелази од зелене боје у сламно-жуту, лишће је у доњем делу
опало, семе је тек мало обојено жуто-смеђом бојом, још није потпуно зрело, али ће сазрети у процесу дозревања. Жетву треба
обавити у што краћем року. Жетва се обавља на више начина.
Лан за влакно чупа се са кореном и то кад биљке нису влажне.
Не сме се косити јер се косидбом губи 10–15 см највреднијег
дела стабљике. Ако се лан чупа ручно, поступак је следећи: радник ухвати руком једну руковет лана испод круне стабла, ишчупа
биљку и ударима о земљу отресе земљу са корена. У време чупања земљиште не сме бити сувише тврдо, да се биљка не би
покидала, али ни сувише влажно, да би се биљка лакше очистила од земље. Од неколико руковети направе се снопови дебљине двадесетак сантиметара и неповезани, горњим делом
косо прислоњени једни уз друге, суше се неколика дана, зависно
од временских услова. Начин сушења лана има велики значај
јер се само правилним сушењем могу сачувати природна
својства биљке као што су сјај, боја и др. Ако су дани сунчани и
ако дува благ поветарац, лан ће се осушити за краће време.
Након сушења, одсецају се корен, почев од кореновог врата, и
разгранати део стабла. Снопови се вежу и одвозе на камару или
у шупу, ако је има, а потом на мочење. Почупани лан може се
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сушити и танко разастрт на ливади и, при том, неколико пута се
преврће. Ово није добар начин сушења јер увек постоји могућност изненадних падавина које ће продужити сушење. Најбољи
начин сушења лана је ако се он постави на дрвена постоља и
слаже у виду пирамиде – горњи делови биљке су састављени,
а доњи растављени.
Уљани лан се коси специјалним комбајнима или комбајнима за
жито који се подесе за косидбу лана. Лан се чупа и машинама
које га у тракама простиру по земљи. Ево како ради једна једноставна машина на коњски погон: активни део косилице улази у
усев лана, посебним дрвеним грабљама стабљике се врховима
доводе пред један од три пара гумених ваљака који брзим окретањам захвате биљке, ишчупају их из земље и оставе иза строја.
Учинак ове машине је један хектар на дан. Једна друга, лака,
Линдрерова машина, коју вуче један коњ, добија погон од возних
точкова, чупа биљке лана у ширини око тридесет сантиметара.
Широки гумени ремен стисне захваћене биљке уз ременицу, ишчупа их и избаци на сабирач. Један радник, који иде иза машине,
скида стабљике са сабирача, додаје их другом раднику који
изједначава биљке и слаже их у крстове. За ову косидбу лан
мора да буде чист од корова и да није полегао. Постоје машине
које лан чупају, одсецају главе стабла и вежу их у снопове. Чауре
лана за семе откидају се ручно тако што се врхови стабла провлаче кроз нарочите гребене, семе и исечено лишће падају на
прострту поњаву, одваја се од примеса, пере се и суши. Чауре
се могу откидати и машинама млатилицама у које се улажу
врхови снопова лана. За чупање једног катастарског јутра лана
потребно је од 10 до12 радника и још 3-4 радника за слагање
руковети у пирамидалне купе. Постоје и машине са ваљцима, а
за ергенирање, тј. скидање семена, данас постоје много савременије машине, које користе велики произвођачи лана. Лан за
семе коси се што ниже. Вршидба се може обавити и обичном
вршалицом. Семе се чува у складишту у слоју дебљине 50 см.
Употребљава се за сетву и за цеђење ланеног уља. Цеђење се
обавља на хладно или топлим поступком.
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Технолошке особине лана
Технолошке особине лана зависе од морфологије делова
биљке: од висине стабљике, од техничке дужине стабла, од гранања, које се обично назива круном стабла, од дебљине, од боје
и од површине стабљике. Висина стабљике – дужина њеног пораста, сортна је особина, а даље, колика ће бити њена дужина
зависи од услова гајења као што су: земљиште и вода, начин исхране биљке, температуре у току вегетације, каквоћа семена,
распоред биљака у простору (вегетациони простор), нега усева
и сл. Оптимална влага земљишта у току вегетације и релативна
влажност ваздуха повољно утичу на пораст биљке. Песковита и
глиновита земљишта дају краћу биљку. Растресита земљишта
побољшавају њен пораст. У ређем склопу биљака по јединици
површине биљке напредују у расту, али је разгранатост биљке
већа, што је са технолошког становишта неповољно. Од квалитетног семена (округлог, тешког, снажнијег) и биљке су снажније.
Од слабо развијеног, пљоснатог и лаког семена биљке су слабије и краће. Од посебног значаја за прерађивачку текстилну индустрију је техничка дужина стабљике, која се мери од чвора на
пониклом стаблу до почетка гранања. Овај део стабла је најважнији јер садржи највише квалитетног влакна. У нормалним условима гајења техничка дужина стабљике креће се од 40 до 90 см,
односно 70–90 одсто од висине биљке. У средини техничке дужине мери се и дебљина стабљике, која је исто тако од значаја
за технолошки процес лана. Дебљина ланене биљке је сортна
особина, а да ли ће она бити мања или већа зависи од склопа
биљака – од броја биљака на једном метру квадратном. Осим
тога, врло значајна је и уједначеност дебљине ланене стабљике,
посебно на већим сетвеним површинама. Она је, чак, незаменљив услов за испредање специјалних финих конаца који се користе за израду најфинијих предмета од лана. Однос између
дужине и дебљине стабљике означава се као њена виткост, а
она има утицаја на количину и квалитет влакна. Најбоља технолошка дужина стабљике је око 100 см, а дебљина 1,3 до 1,7 см.
Разграњавање стабла требало би да буде око 10 одсто од ви-
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сине биљке. Лан се сортира према дужини стабљике и према
степену зрења. На основу ових елемената класира се у три разреда: у први разред сврстава се лан без корова и оштећења, дужине 75 см па навише; другоразредни лан је без корова и
оштећења, дужине 65–75 см; трећи разред чини лан без корова
и оштећења, дужине до 60 см.
Мочење ланeне биљке и поступак добијања финог влакна
Прерада лана одвија се у неколико фаза: чупање стабљике,
одсецање врхова и везивање стабљике у мање снопове, тј.
класификовање стабљика по квалитету, потапање снопова у
мочила, где остају одређено време да да би се влакна могла
одвојити од стабљике. После потапања снопови се испирају и
распростиру по ливади ради сушења. Одвајање влакна од
дрвенастог дела стабљике обавља се помоћу одговарајућих машина, а у домаћој преради помоћу ножне ступе.
У технологији прераде лана мочење је најзахтевнији процес.
Овим процесом одваја се влакно од дрвенастог дела стабљике.
Пектин, лепљива материја, која везује влакна лике међусобно и
ових са дрвенастим делом, у анаеробним условима (простор без
присуства ваздуха), у води, под утицајем бактерија, које у мочила
доспевају заједно са биљком, раствара се, али се са мочењем
не сме претеривати, јер би се растворио и онај део лепка који
везује ћелије појединих влаканаца и влакно лана распало би се
на ситне делове, те тако постало неупотребљиво. Ипак, има
неке сигурности да до тога не дође захваљујући томе што је веза
између појединих влаканаца чвршћа него што је веза влакна са
дрвенастим делом биљке. Ипак, потребна је одговарајућа
пажња и искуство у мочењу ланене стабљике. Крај мочења може
се једноставно оценити: неколико стабљика моченог лана
руком се изломи и ако се влакно лако одваја од дрвеног дела,
ако има потребну чврстоћу на кидање, одређену боју и сјај –
мочење је завршено. Два су начина мочења лана: мочење у текућој и мочење у стајаћој води. Мочење у текућој води од мањег
је значаја, знатно мање се и примењује, зато ћемо у тексту го-
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ворити о мочењу лана у стајаћој води и то у вештачки изграђеним базенима, мада се лан мочи и у природним јамама. Одговарајући базени су они које једна партија радника може у току
једног дана да напуни и, исто тако, да их у једном дану може да
испразни. У пракси се показало да је та величина од 360 до 400
метара кубних, тј. да је то базен чије су димензије дужина 50 метара, ширина 8 метара и дубина 0,9 до 1 метра. Ширина се одређује у односу на могућност набавке дрвених облица те дужине
којима се притискају у базену сложене биљке лана, уколико се
не користе металне траверзе, које су, иначе, боље од дрвених.
Такође је добро да се посебно изгради више мањих базена и да
се у сваком одвојено мочи по дебљини разврстана ланена стабљика, јер дебљина стабљике има утицаја на број дана мочења
– за дебљу стабљику треба већи број дана. У мањим јамама
мања је количина воде и она се, под утицајем сунчеве топлоте,
брже загрева. Сем тога, мања јама се преко ноћи напуни водом,
а у току сутрашњег дана поново се напуни новим сноповима
лана. Укупна запремина базена планира се у односу на количину
стабљике која се може сместити на један метар квадратни,
затим, која количина стабљике се мочи у току године, колико ће
турнуса мочења бити у једној кампањи. Полази се и од тога да
на кубни метар запремине базена може да се мочи 25 килограма
осушене зелене стабљике. Ево једне рачунице, која је рађена
на основу искуства и неколико норматива, која показује колики
простор треба обезбедити за мочење и сушење стабљике са
површине 700 до 800 кј засејане ланом, односно за количину
1.500 тона зелене стабљике. Потребно је изградити 8 јама величине 50x7x0,9 m, или укупно 315 метара кубних, затим обезбедити простор између јама и простор за разастирање моченог
лана ради сушења. Кад се све сабере, за годишњу производњу
1.500 тона зелене суве стабљике треба обезбедити око 11 катастарских јутара земљишта.
Постоји више начина изградње мочиларских јама – од обичних
земљаних, до изграђених бетонских, које су, наравно, најбоље.
Земљане јаме имају само једну предност – оне се брже греју,
али све друго потребно за процес раздвајања влакна од дрве-
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настог дела, имају мане: вода се често губи и додаје, горњи делови стабљике се више расквасе (разграђују) и добије се лошије
влакно (кучина). Ако се јаме граде на непропусном земљишту
биће нешто боље, а још боље биће ако се зидови граде од опеке
и цементног малтера. Најбоље и најтрајније су бетонске јаме са
уграђеним гвозденим траверзама за притискање снопова у води.
Oд коликог је значаја овакав начин оптерећења мочених снопова лана говори податак да је притисак воде на оптерећење,
због бубрења стабљике, 150 до 200 килограма по кубном метру.
Изградња ових јама је скупља, теже се загревају, али је обезбеђен уједначен ниво воде, потпуно се испразне, што је значајно у
зимском периоду, јер им се подови граде са одређеним падом,
пуне се пумпама, трајне су. Најбоља вода за мочење је свежа
вода, по могућности вода што мање тврдоће
Након што је у мочилу завршен процес мочења влакно се лако
одваја од дрвеног дела, стабљика се вади и у косо постављеним
купама суши се неколико дана, дуже или краће, зависно од
спољних фактора, пре свега од броја сунчаних дана. Осушена
стабљика након мочења изгуби у тежини просечно око 22 одсто
у односу на тежину суве зелене стабљике пре мочења.
Следи поступак ломљења осушене мочене стабљике ломилицама на ваљке у које се улажу руковети стабљике. На улазном
делу ребрасти ваљци су ређи, а све чешћи су ка излазу. Постоје
машине на којима се повећава убрзање ваљака од улаза ка излазу. Лежишта доњих ваљака чврсто су везана за тело ломилице, а горње ваљке вертикално везују опруге које повуку ваљак
навише када наиђу дебље стабљике лана. На ломилици су
предња и задња платформа за раднике. Уситњени дрвенасти
део, поздер одстрањује се пужним уређајем или траком. Машину
опслужују четири радника: један сече везове на снопу и додаје
руковет другом раднику који храни машину, један уклања поздер
и један везује ломљене стабљике у свежњеве. Дневни учинак је
1.800 до 2.200 килограма ломљене стабљике.
Ломљена стабљика даље иде на вејање које има за циљ да очисти влакно од ситних делова поздера и раздвојених уситњених
делова влаканаца, која су последица мочења и ломљења стаб-
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љике. Влакно се овим поступком раздели на дуговласо и на
кучину. Вејање се изводи помоћу посебних вејалица или су ове
у склопу ломилице.
После вејања влакно се енергично чешља (гребена) у више наврата, ручно или машински, при чему се прво користе чешљеви
са ређим иглама, затим чешљеви са много гушћим и финијим
иглама. Гребенањем се дуго влакно потпуно очисти од најситнијих делића кучине. Више пута поновљено чешљање означава
се бројевима од 1 до 8 степени. Када се ово помножи бројем 10
добије се ознака која говори колико највише предива из таквог
влакна може да се добије. Потпуно очишћени (чешљани) лан
има дужину од 30 до 60, највише до 70 см и дебљину од 12 до
25 микрона. За најфиније ланене производе ова влакна се ручно
дотерују: стругањем преко окованог лименог брида да би влакно
постало гипко, трљањем влакна тупим бридом преко јастука од
чврстог материјала да би се потпуно рашчланила ситна влаканца, ударањем дрвеним предметом по влакну, постављеном
на подлогу од тврдог дрвета, да би се добила потребна мекоћа
и сјај влакна и, на крају, четкањем влакна четкама од свињске
чекиње. Ланено влакно, сада као предиво, треба да прође кроз
још један процес, након толико грубих и финих поступака, како
би се добила најфинија пређа. То је поступак бељења који се огледа у следећем: пређа се кува у раствору соде и више пута се
испира чистом водом, затим се бељење наставља помоћу
хлора, који се неутралише раствором соне или сумпорне киселине, након чега се пређа поново добро испере већим количинама воде. Прерада ланене биљке од мочења па до предива
тиме је завршена.
За разлику од сложеног технолошког поступка добијања финог
влакна и финог предива, у многим домаћинствима, у давна времена, влакно лана добијало се једноставним поступком – ручно
рађеним приручним направама. Истина, овакво влакно није
имало велику финоћу, али је неке потребе домаћинства сасвим
задовољавало. То потврђује пример породице Ковачевић из месташца Мокри До на Трусини (горњој), планини у источној Херцеговини, надморске висине око 900 метара. Ово домаћинство
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гајило је лан пре неколико десетина година. Према сећању Славојке Шкрбе, рођене Ковачевић, још из детињства, породица је
гајила лан на малом простору, у врту величине око пола ара земљишта које је било ограђено зидом од насложеног необрађеног
камења. Више се и није могло одвојити за ову културу од ионако
мало земљишта колико, иначе, већина породица у брдовитим
пределима има. Оне прво засеју нешто житарица: пшенице,
јечма, ражи, овса и кукуруза, засаде кромпир, мало купусњача,
мало репе..., а тек потом могло се сејати још понешто, као што
је, у нашем примеру, производња лана. Славојка каже да је лан
сејан ручно, а ручно се и жњео. Прерада ланене стабљике, све
до коначног производа, била је такође ручна, али она није запамтила редослед тих радњи. Међутим, поступак добијања
влакна из текстилних биљакa био је уобичајен – биљка се прво
потапа у воду, у мочило, како би се биолошким путем омогућило
раздвајање влакна од дрвенастог дела, о чему је већ било речи.
С обзиром на малу количину ланене стабљике коју је породица
Ковачевић производила, као мочило служило је дрвено корито
које је ручно израђено у тој породици а користило се и за друге
намене. Када се стабло лана довољно расквасило, вађено је из
корита и на ваздуху осушено. Сува стабљика је на једноставан
начин, ударима дрвеним моткама по разастртом лану, била изломљена до најситнијих делића. Добијено влакно након ломљења стабљике чишћено је од тврдих примеса (поздера) уз
помоћ ручних гребена, да би још једном биле извучене влати на
гаргашима, и од овог влакна породица је могла да изради предмете који су јој били потребни. То су била дебља ужад, звана конина, дужине око осам метара. Ова ужад служила су за
везивање сена натовареног на кола.
Од више својстава ланеног влакна: бојe, финоћe, дужинe, сјајa,
мекоћe, лаког гужвања ланеног платна, лаког и брзог горења
пређе и њене велике тврдоће, посебно наглашавамо велику предивост лана која се постиже фином дорадом све до могућности
да се испредају најфинији конци, од којих се производе и најфинија платна, као што је батист, и чувене бриселске чипке.
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Лан у нашој етнологији
Узгој, прерада и употреба лана у нашим крајевима
Две текстилне биљке, лан и конопља, увелико су се гајиле у
прапостојбини старих Словена. Ови народи су са доста умећа
производили и прерађивали стабљику ових биљака ради добијања влакна, а при том „су имали сва потребна помагала... те
да та помагала нису била примитивна (у строгом значењу овога
израза)“ (Милован Гаваци, Врела и судбине народних традиција, Загреб 1978. стр. 17). Доласком на наше просторе, Јужни
Словени су показали велику умешност у ткању одевних предмета од предива ланеног и кудељног порекла „и то у толикој
мери и у традицији, која је код њих тада била дубоко и опћенито
укоријењена да је надмашила ткалачко умијеће старосједилаца
(нарочито јамачно у преради конопље и лана)“ (Гаваци, исто,
стр. 62). Жене су имале главну улогу у изради породичне одеће
од лана и конопље, а посебно су бринуле њиховој производњи,
тј. у свим пословима око сетве, неге усева, жетве и прераде
стабљике. Брига за те усеве није била заједничка брига свих
чланова породице, па ни свих жена заједно, него је свака о томе
бринула понаособ, будући да се, по традицији, „свакој додјељује
дио поља за сијање лана, колико се чини да одговара њезиним
потребама“ (Гаваци, исто, стр. 81).
Производња предива и мноштва ланенога и конопљенога
платна (а у новије вријеме и памучног) достигла је висок технички ниво и спада у високо развијене вештине и сеоске занате,
а нарочито се истичу све гране текстилних рукотворина. Како су
те две текстилне биљке (уз памук из увоза) имале доминантан
положај, тиме се објашњава и превага беле боје „у панонској
ношњи која је с истога разлога врло често значајно набрана“ (Гаваци, исто, стр. 192).
О производњи и преради лана на индустријски начин било је већ
речи у овом прилогу. А да бисмо видели како се то радило у
стара времена, средствима која су људи сами ручно израдили,
преносимо у целини један занимљив текст: „Лан који се израђује
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у земљи (непрепредени лан звани канава могао се купити у трговини), посије се на добро уређено и нагнојено земљиште. Мушкарци земљу преору, уреде, нагноје и лан посију, а остали посао
женскадија ради око њега. Пошто лан поникне и неколико поодрасте, треба га добро од травуљине оплијевити. Ако му дотужи суша, и ако је могуће, треба га залијевати. Пошто лан
сазре, почупа се у руковети. Руковети се повежу испод самих
сјемењака, па се накукоље (побију) по њиви да се сјеме боље
осуши. Кад се сјеме довољно осушило онда дође на чешаљ. На
чешљу се сјеме отруни, а стрнике повежу у снопове. Овај је
чешаљ од дрвета. Лан повезан у снопове стрпа се у мочила, па
се притисне каквом кладом и камењем да не би по води поплинуо, или да га вода не би однијела. У мочилу лан стоји 12–15
дана. Из мочила се повади па се снопље развеже и простре на
сушила. Сушило је близу мочила. То је ливада или њива која
није узорана, главица, или уопће неко празно мјесто међу зиратима гдје хајван не долази. Kо нема такога мјеста у близини
мочила, онда се лан носи кући. Код куће се простре гдјегод
према сунцу, како се може надзирати да га хајван или шта друго
не разнесе. Пошто је овдје довољно осушен, онда се меће на
сушило с ватром да се још боље осуши и смлачи. Сушило с ватром овако се прави: четири рачвасте сове побију се у земљу у
једнакоме размаку једна од друге, у четврт. На рачве метну се
друге отање праве сове, а поврх њих намјести се љеса. На љесу
озго пореда се лан, а под љесу наложи ватра. Пошто се је лан
овдје осушио и разгријао, онда дође у ступу. Кад је лан већ прошао кроз ступу, и ту се од поздера унеколико очистио, дoђе на
трлицу. У трлици се још боље од поздера очисти. Овај посао
зове се трљење. Са трлице дође лан на велики ‘гарбун’. То ви је
налик на онај чешаљ на који се је лан од сјемена очистио, само
што су у овога чешља, или гарбуна, како га зову, гвоздени зупци,
и што их имаде подоста уокруг начичканијех. На гарбуну се лан
влачи. Овај се посао зове влачење или влачити лан.
Пошто је лан на гарбуну развучен, онда се гребена. На гребенама се вади влас, а то су она најфинија влакна. Влас се савија
у повијесма. Онај огори лан зове се куђеља. Куђеља се савија у
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патке. Иза тога се лан преде са преслице, или на вретено или
на чекрклију. Од конца опреденог од власа праве се конци за
шав. Узвод у без, и основа у бољи и љепши без. Од конца од куђеље тка се ослабији без, такозвани мелез. Поздер се мијеша у
креч кад се картају собе и у гњилу кад се праве пећи.
Без ланени је од самога лана, и потка и основа, а полуланени је
основа од лана а потка од памука. Мота се, снује, навија и тка
као и остали безови“ (Лука Грђић Бјелокосић, Из народа и о народу, стр. 282–284).
У појединим нашим крајевима лан је узгајан масовно, али је ниво
производње био ограничен потребама домаћинства – све што је
произведено утрошено је у породици. И време напуштања узгоја
лана зависило је од локалних економских прилика.
У Попову, Херцеговинa, лан се сејао све до 1935. године, а од
тада ова производња је напуштена. За израду одеће претежно
је служила вуна „а откако је почела и продаја пелина било је
доста новца да се купују индустријске тканине, што је било јефтиније од домаће производње“. На лан и конопљу, која се такође
сејала у тим крајевима „остала је успомена једино у честом топониму Мочила. Сјеме од лана употребљавано је и за справљање јела прге. Од 1947. гаји се у Попову и памук“ (Љубо
Мићовић, Живот и обичаји Поповаца, Београд 1952, стр. 25).
Јован Вукмановић, у својој књизи Конавли ( САНУ, Посебна издања, Београд 1980), говорећи о Конављанима, посебно о лану
каже: „Све до Првог свјетског рата, сијала га је скоро свака кућа,
поготово ако је имала женске дјеце. Сијао се као пшеница,
највише око кућа. Жене би обруниле сјеме и повезане руковијети
држале 8 до 14 дана у води под притиском камена. Омекшане руковијети би тукле батом и на трлици одвајале влакно од поздера.
Влакно су преле на преслици као вуну. Конац би држале у врућој
води са пепелом да омекша, па би га намотавале на мотовило и
у клупко. Од њега су домаће ткаље, којих је било по свима селима
и неколико у Цавтату, ткале на разбоју бијели домаћи постав, од
којега су највише израђивале мушке и женске кошуље, капице,
торбе, убручиће и друго. Имућније породице су мијешале лан са
куповним памуком, па се добијало финије платно. Лан се узимао
за основу, а памук за потку“ (стр. 141).
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О судбини узгоја лана у североисточној Босни Mиленко С. Филиповић пишe: „Некада је по мајевичким селима сејан лан
(ћетен). Сада је то велика реткост. На ту културу подсећа данас
топоним Ћетениште у неким селима (Дријенча, Лабудска,Лукавице)“ (Мајевица, Сарајево 1969, стр. 51).
О узгоју лана у источној Херцеговини пише Милош Д. Слијепчевић: „Конопља и лан сејани су у вртачама по Самобору од давнина па све до краја 19. века. Данас их више нико не сеје нити
зна како изгледају.Жњевени су, везани у снопове, кисељени у
потоцима и на нарочитој трлици од дрвета чешљани. Од лана
се ткало платно за кошуље, а од конопље грубље тканине: за
покровце, вреће, зобнице,простирке и плела се разна ужарија“
(Самобор село у горњој Херцеговини, Сарајево 1969, стр.156).
На распрострањеност културе лана у нашим крајевима подсећају многобројни топоними Ланиште и Ћетениште, на њихову
прераду топоним Мочила, а на пргу, јело од ланеног семена,
патроними (презимена) Пргић, Пргомеља.
У нашој етнолошкој литератури има доста података о изради
одевних предмета и других производа од ланеног влакна.
Никола Беговић, пишући о одевању Срба граничара, сву њихову
одећу поделио је на пртиште (пртено) и на сукниште (сукнено).
За пртиште он каже да „је бијело и вежено“, а за сукниште да „је
и бијело и чињено (бојадисано). Пртиште се готови од кетена
(лана) и конопље. Сукниште се добива од острижене вуне овчије. Од пртишта готове се рубине мушке и женске, и сва
бјелина како то већ кући требује: ручници, рупци, плате и поњаве. Од сукништа ткају шаренице, биљце, прегаче, торбакове,
торбе и бисаге, ћилиме, појасеве, канице... Само пртиште
ријетко се гђе бојадише“ (Живот Срба граничара, Београд 1986,
стр. 22).
Исти аутор пише о преради лана и песми која прати ту радњу:
„Жене, инокосне, скупљају обично побаткуше. Овако зову (горе
на Корјеници) цуре и младе да набијају кетен (тј. лан) и конопљу
(кудељу). То су побаткуше. Оне пјевају ту пјесму, која се кратко
зове побаткуша. Домаћица мора своје набијаље почастити, и
то захтијевају оне у овој пјесмици:
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Побаткушо, госпо наша!
По авану, по тавану
Ак’ имала, па нам дала:
Весело нам кетен прела,
На синове покројила;
И на свога господина;
Ак’ имала, па не дала:
Болесна га кетен прела,
На сироте покројила...
И на мртва господина...
(Беговић, исто, стр. 262).
Милош Д. Слијепчевић пише о одевању Самобораца и о мушкој
кошуљи и каже: „мушка кошуља из прошлог века слична је данашњој с том разликом што је од домаћег ланеног платна и што
није имала дугмета већ се под грлом и око руку завезивала, каткада везицама у боји. Од аустријске окупације прави се од ботане и камрика купљених у трговини, и закопчава се дугметима.
Ланених кошуља нестало је сасвим крајем прошлог века“ (Нав.
дело, стр. 96).
O одевним предметима од лана у Височкој нахији Миленко С.
Филиповић је забележио: „О старој ношњи код православних
сазнао сам нешто више. Мушкарци су раније, до око 1880. носили одело од белог сукна. Покојни Симат Бошковић из Оџака
овако ми је описао стару ношњу. Доње хаљине и рубац били су
од лана (ћетен). За кошуљу су се употребљавала најбоља повесма, бељена на сунцу и мразу“ (Живот и обичаји народни у
Височкој нахији, САНУ, Београд 1949, стр. 59).
Лан у нашим крајевима јесте, пре свега, текстилна биљка и као
таква је скоро искључиво у овом тексту приказана. Али лан
кудрјаш је врста која се по садржају уља може сврстати у
уљане културе. Семе ове врсте лана садржи и до 47 одсто лако
сушивог уља које има велику примену у индустрији. Ланено уље,
међутим, користило се и у људској исхрани.
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Вук је у свом Рјечнику описао јело звано прга које се добијало од
семена сирка: пржени сирак млевен је у жрвњу, брашно које се
тако добије попари се и једе као пура или каша. „Али сем овога
Вукова примера, у Херцеговини је прга јело и од ланеног семена.
Лан се пржи у сачу или саксији изврнутој на саџаку. Испржени лан
истуче се у ступи, и то је брашно прга која је уз пост добар смок,
а нарочито с врућим хлебом, за који добро пријања. У Мостару је
продају у фишецима уз вруће сомуне. Прга није наодмет, јер се
иза ње може, ако нема вина, добро воде напити.
У почетку су и лан и конопља тражене само због својих претилина (уља), а тек доцније докучише људи да се и њихова лика
још корисније може употребити за ткива. Лан се и данас још у
Индији само ради семена сеје. По Плинију, негдашњи становници око реке По јели су такође ланено семе, а по Тукидиту
Јелини. Од Словена још Чеси у понеким селима мажу колаче ланеним уљем“ (Сима Тројановић, Старинска српска јела и пића,
Београд 1983, стр. 278–279).
И Лука Грђић Бјелокосић записао је како се прави прга: „Попржи
се ланено сјеме и раж или пшеница попола. Док се још пржи
добро се осоли. Пошто се попржи, саспе се у ступу и добро истуче. Просије се на сито и смочи у посне дане са хљебом као у
мрсне дане сир. Стога је у шали зову посни сир“ (Из народа и о
народу, Београд, стр. 337).
У неким местима Херцеговине, када се до кафе никако није
могло доћи, кафу су кували од прженог јечма. Ту кафу или пргу
припремали су на следећи начин: у шишу (то је мали лимени
ваљак са отвором и дршком од дебеле жице која пролази кроз
средину и врхом, кратко, излази ван шиша) наспе се јечам, наложи ватра, изнад ватре дршка и њен врх ослоне се на чврст ослонац тако да се шиш може окретати и садржај у шишу се пржи.
Повремено се шиш подигне изнад ватре, отвори се, и тако се
контролише да ли је пржење завршено. Када се јечам испржи и
охлади меље се у малом месинганом млину и кава или прга се
кува и пије. Остаје, међутим, нејасно на шта се односи назив
прга – да ли на оно од чега се кава справља или на саму скувану
каву ( „‘ајде скувај једну пргу“).
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Лан у народној религијској пракси
У свом чланку „Вуна и лан“, први српски историчар религије Веселин Чајкановић (Мит и религија у Срба, Београд, 1973) расправља о једној религијској забрани мешања, полазећи од једног
става у Петој књизи Мојсијевој Старог завета: Не облачи хаљине
ткане од вуне и од лана заједно (22:11).
Чајкановић сматра да је, као и у још неким случајевима (вино и
пољски плодови), реч о космичкој супротности горњег и доњег
света и забрани њиховог мешања. Кад је реч о култној чистоти,
код старих народа (Вавилоњани) лан је важио као култно чист,
из чега је следио пропис да свештеници морају носити одело саткано од лана.То је важило и за старе Египћане, Јевреје, Индијце и Грке.
Сасвим другачије стоје ствари са вуном и кожом. Оне су у тренутку када се узимају са животињског тела већ мртва твар, а све
што је мртво или је било у вези са мртвацем култно је нечисто.
Зато су феничански свештеници носили ципеле од лана, а све
што је вунено било је забрањено приликом уласка у храм.
Слично је и са нашом религијом: вуна припада доњем свету, а
лан горњем – зато је култно чист. Табуи у вези са ланом задиру
и у свакодневни народни живот: „Лан се, на пример, не сме ни у
руке узимати преко Беле недеље, а ми знамо да су баш те недеље мртви у покрету...“, осим тога, „Покров нипошто не сме
бити од кудељног или ланеног платна“ (исто, стр. 34). Чајкановић, на крају, напомиње: „Иначе је улогу лана у већини случајева
узела код нас конопља, за коју се везују иста веровања која и за
лан“ (исто, стр. 34).
Лан у српској народној медицини
Још у библијско време, чај од лана коришћен ја као лек од многих болести, о чему исцрпније пише Лазар Бабић у свом чланку
„Теологија и телеологија биљака“ (Православље, 1981).
И у нашој народној медицини лак има веома широку примену.
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Наведимо само неколико примера наших народних медицинских
веровања и обичаја:
Лек од прелома кости:
„Зови човјека који знаде руку или ногу намјестити. У вареници
свари гавеза, кетенова сјемена, лоја и смоле, то развуци у крпи
и умотај око ране. Ово се свака три дана мијења“ (Никола Беговић, Живот Срба граничара, Београд 1986, стр. 290).
Лек од врућице:
„Сјемена од лана (лан, der Lein, linum usitatissimum), сухијех смокава (смоква, die Feige, ficus) добро истући и од тога начинити
два колачића; ови се колачи попригају на маслу. Један се привије на озличицу, а други спрам њега на леђа“ (Лука Грђић Бјелокосић, Из народа и о народу, Београд, стр. 242).
Пушчана рана:
„За пушчане ране праве се благи мелеми. Ево неколика: смрчеве
смоле, воска и уља, свакога подједнако, скувају у чисту земљану
суду. Када се мелем излади и згусне, мажу се њиме фитиљи од
танке чисте ланене крпе па се увлаче у рану“ (исто, стр. 266).
Провори:
„Једну чашу уља од лана попити, веле да је добро“ (исто, стр.
269).
Сисе код жене боле:
„Ако је болест узела маха те се види да се оток неће повратити,
онда се пари врућијем облогама да би прије сазрело и провалило се. Од врућијех облога највише употребљавају лапу од ланенога сјемена“ (исто, стр. 274).
Убој:
„Подоста жила од коприва стуку са соли, затијем се узме стученога ланенога сјемена. Обоје се скува у варену млијеку и привије
на убој“ (исто, стр. 278).
Поред тога:
Скувано ланено семе је лек кад стане мокраћа.
Ланеном крпом облажу се болесне очи.
Облози од ланене каше служе за лечење: опекотина, рана, запаљења плућа, болова у трбуху, гушобоље.
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Народне обичајне радње и веровања у вези са ланом
Лан је у нашој обичајној традицији и апотропејско средство и
средство аграрне магије и магијско-култне праксе уопште и
важно средство у обичајној пракси уз послове...
Кад у Ресави сеју лан, закопају три јајета у земљу, која изваде
после три дана и поједу, љуске баце у ланиште, а на њихова
места пободу три прута беле врбе.
На Сретење носе жене у цркву по чашицу ланеног семена, које
се после службе благослови да боље роди.
Лан се не сеје средом и петком, већ обично понедељком или
суботом, а најбоље је то урадити на Цвети.
Не треба ништа радити са ланом у Белу недељу.
Сејање и све послове око лана раде само жене.
О Божићу положајника ките са три ланена повесма.
Уочи Ђурђевдана, помеша се ланено семе са пепелом и посипа
око тора, као утук против оних који стоци хоће да одузму млеко,
при том се говори: „Кад ово пребројио, тад мојој стоци учинио!“
Ради заштите од урока пропушта се о Божићу стока између две
свеће и посипа опареним ланеним семеном, говорећи: „Кад ово
семе поникне, тад и проклетнице (тј. вештице) нашкодиле!”
Кад девојка жели да има много просилаца, посеје уочи Божића
око плота ланено семе и три пута каже: „Ја сијем лан на Бадњи
дан, да ме просе просци сваки дан” (Веселин Чајкановић, Речник
српских народних веровања о биљкама, Београд 1985, стр.156–
7).
То што лан тако снажно прожима нашу традиционалну обичајност, само је индиректна потврда његовог великог економског
значаја у животу нашега народа.
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Струк лана и поједини његови делови.
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Семенке лана имају различиту боју, што зависи од поднебља.
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Припрема лана за потапање – одсецање корена и врха стабљике.
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Потапање.

Сушење.
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Ножна ступа за одвајање влакна од дрвенастог дела стабљике.
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Гребене за грубу обраду ланеног влакна.

Повесмо спремно за предење.

Милован Т. Бошковић, Гајдобра

СТАРА ЗАНАТСКА И НЕКА РЕТКА ЗАНИМАЊА У ГАЈДОБРИ

О занимањима, занатству и занатском организовању уопште
Из веома широке лепезе разних занимања, које др Тихомир
Ђорђевић дефинише као „скуп међусобно повезаних послова,
односно активности, друштвено дозвољених, а и недозвољених,
које неко лице извршава ради стицања дохотка, односно средстава за живот“ (цитирано према: Томислав Р. Ђурић, Стара и
ретка занимања у Србији од XII–XX века, Београд, 1996, стр.
3), у овом истраживању издвојили смо занатска, као и нека ретка
занимања која нису посао, стална делатност „наученог
појединца, већ су мање-више стечена и усвојена знања и вештине стицане на различите начине; са оца на сина, животним и
радним искуством и праксом“ (Нав. дело). Има, међутим, занимања и заната који су у процесу индустријализације потиснути
или заборављени, а трагови о њима живе само у сећању старијих људи или су расути у научној и стручној литератури, где су
већином обрађивани фрагментарно, чиме се није могла у потпуности стећи слика о занатском животу, занатској култури и занатској економији у крајевима где живи наш народ. Др Тихомир
Ђорђевић је 1913. године, на подстицај Српске краљевске академије, израдио упутство за прикупљање грађе о занатима и еснафима у српским земљама, а 1928. године СК Академија – у
XLII књизи „Српског етнографског зборника“, односно у 17.
књизи серије „Живот и обичаји народни“ – објавила је истраживање Станоја Мијатовића: Занати и еснафи у Расини. Мијатовић се са успехом бавио сакупљањем различите грађе из
области наше националне културе, а у овој књизи је дао исцрпан
приказ занатских делатности у Крушевцу и Расини. Много касније, 1994. године, Републички завод за тржиште рада из Бео-
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града покреће иницијативу да се уради списак и опис старих и
ретких занимања у дугом историјском распону од XII до XX века,
како би се употпунила номенклатура занимања у Србији која је
у то време била у употреби. Овај посао је 1996. године обавио
др Томислав Р. Ђурић, па је Републички завод за тржиште рада
из Београда исте године издао његову књигу: Стара и ретка
занимања у Србији од XII до XX века (Републички завод за
тржиште рада – Београд, Београд, 1996). У тој књизи идентификовано је 2.550 занимања и термина занимања, а њих 1.631 је и
описано. Имајући у виду ова два поменута дела, као и другу
стручну литературу, затим разна документа, посебно записнике
Сељачке радне задруге „Нова Војводина“ из Гајдобре, као и казивања информатора, извршили смо истраживање старих занимања и заната које је било фокусирано на Гајдобру, јер је у овом
бачком селу у прошлости била веома развијена разноврсна занатска привреда. Треба имати у виду да су у Гајдобри од 1764.
до 1945. године живели колонисти из Немачке, који су крајем и
по завршетку Другог светског рата, због сарадње са окупатором,
исељени у свој стари завичај, а да су крајем 1945. године ово
село населили колонисти махом из ратом опустошене Херцеговине, са мањим бројем породица из Босне, Македоније и са простора Космета. Село је 1948. године имало око четири хиљаде
становника. Огромна већина тог становништва (досељеног из
пасивних крајева) није имала никакво формално образовање ни
звања занатских мајстора каква су стицана на уобичајени начин,
па ипак је занатство од тог времена па све до средине шездесетих година двадесетог века било од великог привредног и друштвеног заначаја. Кроз разне течајеве, курсеве, стручну праксу, а
касније и занатске школе, наколико десетина становника
Гајдобре стекло је знања и вештине занатских и других занимања. Сви они, заједно са неколико Немаца који су остали у
селу и досељеника из других делова Војводине (углавном мађарске и словачке националности), удружени су 1946. године у
занатске задруге при СРЗ „Нова Војодина“, да би као задругари
обављали одређене занатске и друге послове – ковачке, поткивачке, коларске, зидарске, тесарске, баштованске, фризерске и
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друге. Овакав начин удруживања занатлија био је специфичан
за послератни период, у складу са тадашњом политиком и идеолошким схватањем привреде. Занатство је, попут многих других
занимања, тада било у функцији колективног рада. Од поменутих занатских задруга је 1948. године основана XVII бригада у
оквиру Сељачке радне задруге „Нова Војводина“, која је окупљала занатлије свих струка, као што су: ковачи, поткивачи, бравари, столари, корпари, обућари, бачвари, сарачи, ужари,
зидари, па и трговце, угоститеље и припаднике других занимања. Рецимо, у фабрици за производњу кудељних влакана
била је посебна радна јединица за одржавање парних машина
коју су сачињавали: котлар, механичари, ложачи парних котлова,
руковаоци електричних постројења, возари... И у осталим радним и другим организацијама било је разних занимања, којих
данас у основи више и нема. У селу су живели не само носиоци
занимања који су својим радом задовољавали потребе становника села, него и они који су опслуживали путну и друге инфраструктуре; постојали су и занати и занимања као што су: сајџије,
фотографи, вретенари, димничари, кафилери, телеграфисти, телефонисти, штрекари, путари, каналџије, пољари, молери и
други.
На основама друштвеног уређења заснованог на стварању
друштвене својине и државном управљању друштвеним пословима, привредним организацијама и државним установама,
створен је концепт државног социјализма. „У раздобљу од 1945.
до 1948. године, изграђен је административно-централистички
систем у ФНРЈ, у којем су и политички и економски системи били
интегрисани“ (М. Рујић, Задругарство, Нови Сад, 1971, стр. 4).
Занатство је, како је већ напред напоменуто, у то време „носило
у себи карактеристике и особине привредног удружења и економског предузећа“ (М. Рујић, Нав. дело, стр. 18). Све до 1954.
године, земљорадничке задруге, које се баве делатностима откупа и продаје пољопривредних производа, и сељачке радне задруге које се баве пољопривредном производњом, укључују
занатство и друга занимања у сасвим другчије облике организо-
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вања као што су: занатске набавно-продајне задруге и занатске
произвођачке задруге. Сматрамо да су ове напомене неопходне
како би се нагласила разлика између старих облика занатског
организовања (еснафа), насталих још у феудалној организацији
привреде, и занатских задруга и комора у социјалистичким земљама, па и у бившој Југославији. Док су еснафи окупљали
мајсторе, калфе и шегрте једног или више сродних заната, са
циљем да у једном самоорганизованом облику одређују и регулишу производњу, цену, квалитет робе, начин на који се постаје
мајстор или калфа и сл., занатске задруге социјалистичког типа
биле су организоване на принципима социјалистичке производње, под сторгом контролом државе и њених партијских органа који су, у форми закона и уредаба, прописивали односе у
производњи и саму производњу. До 1954. године, у Гајдобри
скоро да није било самосталних (приватних) занатских радњи.
Из тих разлога занатство у овом месту није имало карактеристике и особине онаквог занатства какво је било пре Другог
светског рата. Каснијих година, нарочито после 1960. године,
појављује се неколико самосталних занатских радњи, али од
тада се стари занати и многа друга занимања постепено гасе и
нестају пред брзим развојем индустријске пороизводње. Процес
индустријализације и општи економски и културни развој села
захтевали су савременије занате и стручнија и квалификованија
занимања.
Под појмом старих заната и необичних и ретких занимања треба
схватити оне занате и занимања који су постојали до шездесетих
година прошлога века и који су, како је већ речено, потпуно потиснути, па чак и заборављени услед брзог привредног и друштвеног развоја. „Ново време страховитом брзином потискује
старо, покрива стари примитивни живот, упропашћује просту народну културу, па чак брише и успомене на њу“ (Станоје Мијатовић, Нав. дело, стр. 15). У том смислу је одређен наш задатак, и
то првенствено у чувању, бележењу и, по могућности, објашњавању старих занатских и других занимања у Гајдобри, како оних
пре Другог светског рата, када је у селу живело немачко станов-
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ништво, тако и оних после рата, од колонизације претежно
српског живља (1945) па, приближно, до краја шездесетих година прошлога века. Сви ови занати и стара занимања чинили
су у том периоду окосницу привредног и друштвеног живота нашега места. Нећемо претерати ако устврдимо да су ти сада
скоро заборављени људи, занатлије и други делатници из народа, без савремене механизације и модерног алата израдили
у Гајдобри моного више од онога што се гради у данашње време.
Тако је пре више од педесет година изграђено доста грађевинских објеката као што су Дом културе, две економије, многе
стамбене зграде итд., што сведочи о томе да стари занати и
стара занимања нису били „простонародни и примитивни“, како
се данас о њима говори.
„Нека занимања, познато је, нестају, а друга настају. С гледишта
потреба за радом нема увек довољно разлога да нека занимања
нестану. Историја развоја занимања у контексту савремених
промена у појединим областима рада и поделе послова, може
помоћи да се стекне бољи и потпунији увид у потребе за неким
занимањима и да се она укључе у нову номенклатуру занимања,
у процес образовања, професионалног усмеравања, преквалификације и запошљавања“ (Томислав Ђурић, Нав. дело, предговор). И то је један од разлога што смо приступили овом
истраживању, уз уверење да многи стари занати и занимања
могу да се поново афирмишу и укључе у систем привредне производње.
Кратак преглед историје занатства у Гајдобри пре 1945.
После терезијанских ратова 1763. године, аустријски двор приступа планском преуређивању крајева у јужној Угарској. На коморским пустарама, како у Бачкој тако и у Банату, Јосиф II
наставља са колонизацијом махом Немаца, чиме су створени
услови за економски развој тих крајева. Циљ Јосифа II је био да
то постане „напредна аграрна земља способна да намирницама
и сировинама снабдева индустријске западне крајеве“ (Историја народа Југославије, књига II, Београд 1960, стр. 1090). Из
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тих разлога, поред сиромашних немачких сељака, ратних ветерана и инвалида, колонизацијом је био обухваћен и велики број
занатлија, што је и разумљиво с обзиром на то да су колонисти
плански градили насеља и путеве, исушивали и крчили ненасељене и необрађиване пустаре и организовали, за оно доба,
један сасвим нови облик пољопривредне производње и трговине. Зато им је, свакако, био потребан већи број разноврсних
занатлија, мајстора различитих струка.
Пре насељавања Немаца Гајдобра се у изворима помиње као
мање српско насеље. Нема података чиме се становништво
овога села бавило у то време, али се може претпоставити да су
то, као и већина Срба у Војводини, били сточари и земљорадници. У пописима из 1715. и 1720. године, наведена су само њихова имена као домаћина и пореских обвезника.
Насељавање Немаца у Гајдобру започиње 1764. године, и
према монографији Гајдобре аутора Антона Шефера (Anton
Schäffer, Geschichte der Gemeinde Gajdobra, Novi Sad, 1938) –
коју смо користили као извор у преводу Ратка Шутића – у првој
групи досељеника са укупно осамнаест породица било је пет занатлија: два обућара (Франц Зингер и Паул Хертер), један месар
(Конрад Ригл) и два тесара (Карол Кесер и Доминик Бизингер).
То су биле прве занатлије у Гајдобри које се наводе у неком писаном извору. У лето 1765. године приспео је највећи број колониста, па се, по попису од 11. октобра 1765. године, види да су
у Гајдобри већ насељене 154 породице, међу којима је било 35
занатлија, и то: 7 ткача, 5 обућара, 5 тесара, 4 кројача, 4 ковача,
1 ковач ексера односно клинова, 3 зидара, 1 бачвар, 1 штавилац
белих кожа, 1 столар, 1 књиговезац, 1 месар и 1 бербер.
У поменутој монографији Антон Шефер износи доста података
о занатима и занимањима који су били прикупљени за публикацију која је требало да буде објављена поводом стопедесете годишњице насељавања Немаца у Гајдобру – 1915. (Рат је
спречио њено објављивање.) Поред пописа становништва, извршеног поводом тога јубилеја, уз сваког становника старијег од
16 година уписани су и подаци о његовом занимању. По том по-
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пису, Гајдобра је, између 1903. и 1915. године, имала 114
мајстора (занатлија), организованих у еснаф, са управом која се
састојала од: председника (Николас Кнебл), књиговође (Венцел
Биланић), благајника (Венделин Буш), као и 13 чланова Управног одбора.
У овом еснафу, како је већ речено, било је удружено 114
мајстора и то: 4 пекара, 1 бачвар, 1 опанчар, 1 стругар, 3 месара,
2 штавиоца коже, 1 грнчар, 1 кабаничар, 3 крзнара, 2 казанџије,
1 лицитер односно колачар, 16 зидара, 10 бербера, 1 оџачар, 2
сарача, 3 ужара, 2 лимара, 5 грађевинских бравара и машинбравара, 8 ковача, 10 кројача, 9 обућара, 2 плетиоца чарапа, 8
столара, 1 часовничар, 5 колара, 1 ткач, 11 тесара и 1 молер.
Поред ових класичних заната, Шефер помиње и 7 угоститељских радњи, парни млин на ваљке (власници Рајс и Зедреши),
затим циглану са кружном пећи која се налазила иза парног
млина код железничке станице. Циглану су 1902. године основали Валентин Баљер и Антон Шефер, оба из Гајдобре, као и
Јозеф Шмит и Штефан Ертл из Оџака. Постојала је и фабрика
за производњу црепа чији је власник био Филип Шнајдер из
Бачке Паланке, а налазила се код данашње машинске радионице на чипском путу.
У улици Дрвореда (данас Железничка улица), број 12, браћа Данијел и Карл Шпис су 1910. године основали радионицу за поправку пољопривредних машина, а фабрика кудељара основана
је 1903. године. Антон Шефер, затим, помиње и млекару Валентина Баљера и Антона Шефера, која је, између осталог, производила чувени чајни маслац. Постојале су и три пецаре ракије и
три муљаре за цеђење уља. У оквиру осталих занимања помињу се и кочијаши, ветеринари, писмоноше, пружни радници,
свињарски трговци, говедари, чувари пруге, чистачи улица, као
и неколико трговаца у четири продавнице мешовите робе, три
продавнице прехрамбене робе, девет продавница ситније робе,
једној трговини дрветом, затим седам различитих посредника за
промет жита, дрвета, угља, као и трговци поврћем, воћем и
јајима. У селу је основана пошта 1866. године, и њен први управ-
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ник је био Бернард Милер. Ови подаци, преузети из поменуте
књиге Антона Шефера, значајни су за проучавање историје занатства у Гајдобри, иако су дати узгред, без ширег приказа и
неке систематизације.
Период од 1937. године па до краја Другог светског рата Шефер
није обрадио, јер је његова књига, како је и наведено, изашла
1938. године. Према неким другим изворима, Гајдобра је пред
Други светски рат имала још две кудељаре, стари млин и селектор за жито у улици Мира Попаре, код парка. Шефер се, такође,
не дотиче етнографских аспеката занатских и других занимања,
али је његова књига драгоцен документ за шире проучавање
Гајдобре.
Занатска и друга занимања после Другог светског рата
Доношењем Закона о аграрној реформи и колонизацији 23. августа 1945. године, преко дванаест хиљада породица, махом из
Босне и Херцеговине, пресељено је у Војводину. Ова колонизација изведена од краја 1945. па до почетка 1948.године, када су
колонисти населили места у Војводини из којих је избегло и исељено немачко становништво због сарадње са окупатором.
Почетком децембра 1945. године отпочело је насељавање
Гајдобре којом приликом је насељено 517 породица и то из следећих херцеговачких срезова: Невесиње 122, Мостара 89, Љубиња 83, Стоца 79, Билеће 43, Требиња 2, Гацка 2, Чапљине 1,
затим из Босанске Крупе 21 и из других места Босанске Крајине
35. Поред тога, досељена је једна група колониста, позната као
„македонски колонисти“, уз 21 породицу из осталих крајева Југославије. Они су чинили колонистичку популацију Гајдобре. У
селу је остало неколико немачких породица, и то: један лекар,
један нотарош, један сарач, један ковач, један ужар и неколико
мајстора механичара и бравара, као и други чија су стручна
знања и искуства била од велике користи за досељенике.
Ново становништво Гајдобре, које је много страдало током рата,
у већини је било неписмено и невично пољопривредним, занатским и другим радовима и делатностима које су се обављале у
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Војводини, али је ипак брзо успело да се организује и оспособи
за нове облике рада и производње.
У јесен 1946. године обновљена је производња у фабрици за израду кудељних влакана у којој је радило преко осамдесет радника разних занимања. Међу њима је био мањи број Немаца,
Словака и Мађара, вичних прецизнијим и стручнијим пословима.
Исте године прорадио је и парни млин који је запошљавао тридесетак радника. Та два предузећа чинила су основ гајдобранске индустрије. Треба истаћи да је железничка станица била
раскрсница пруга Нови Сад – Сомбор и Бачка Паланка – Врбас,
а те пруге су у то време имале велики саобраћајни значај.

Радници кудељаре у кругу фабрике.

Већ 1946.године, изван пољопривреде у поменутим и другим
радним организацијама и установама радило је око 150 радника
различитих занимања или око четири одсто од укупног становништва села. Изнети подаци до којих смо дошли увидом у сачувани архивски материјал и старе записнике, посебно записнике
СРЗ-а, значајни су за шира истраживања занатских и других занимања, јер је занатство у великој мери било везано за неке од
наведених предузећа.
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Посебно важан и значајан чинилац у развоју занатских и других
занимања била је пољопривредна производња. Већ почетком
1946. године, организоване су задруге по угледу на колхозе у
СССР-у. Тако је, поред државне (друштвене) обрадиве земље,
већина домаћинстава уносила у задруге већи део својих поседа,
задржавајући само окућнице и баште. Првобитно је било формирано шест задруга, са следећим називима: Томановића, Беловића, Невесињска пушка, Попово-пољска, Вележ и Неретва.
Нешто касније, 1947. године, оформљена је јединствена задруга
„Нова Војводина“ – и то као Сељачка радна задруга (СРЗ) са седамнаест бригада, од којих је четрнаест било ратарских, једна
сточарска, једна грађевинска и једна занатска. Свака ратарска
бригада, коју је чинило тридесетак домаћинстава, имала је пет
до седам коњских запрега и исто толико запрежних кола, плугова, дрљача и известан број других пољопривредних машина
на коњску вучу. То значи да је у селу било око 450 домаћинстава
удружених у задруге које су се бавиле ратарском производњом.
Задруга је у целини имала око деведесет коњских запрега,
смештених по салашима или у појединим кућама у селу, све док
нису израђене две економије – једна на источном а друга на западном делу насеља. Ове економије су изграђене 1952. године.
У приликама када је пољопривредна производња још увек била
екстензивна и са врло оскудном механизацијом, занатство је
било важан пратећи фактор у пољопривредној производњи, али
и на подручју услуга, саобраћаја и других делатности. Сви становници села, било да су колонисти или староседеоци, који су
имали одређена занатска и стручна знања стечена формалним
или неформалним стручним оспособљавањем или праксом,
удружени су у једну занатску бригаду и распоређени у разне радионице, где су радили по директивама Управног одбора и руководства Сељачке радне задруге.
Почетком 1946. године, у Гајдобри је било неколико ковачких радионица, и то: једна у Улици Сутјеска – којом је руководио
Бранко Перишић, једна у Улици Мира Попаре – у којој је радио
Андрија Лотшпајх, и једна у Улици М. Тита – где је кратко време
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радио Душко Лепић, који је истовремено био и бравар. Поменуте
ковачке радионице имале су одређени број шегрта који су се обучавали за ковачки и поткивачки занат. Били су то млађи људи
који су касније постали добри ковачки мајстори – Иван Хомјак,
Мирослав Ћук, Недељко Пецељ, Коста Штрбац, Мило Анђушић... Када је 1952. године изграђена машинска станица у
њеном саставу је била и једна ковачница, док је друга, којом је
руководио Коста Штрбац, била у кући Мирка Шушића, у Улици
М. Тита. У овим ковачницама су повремено радили Ђорђо
Ковач, Обрад Вуковић, Трифко Бајало, а нешто касније и Трифко
Бокић. Ковачким занатом су се бавили поједини људи и у оквиру
домаће радиности, међу којима је био познат Владо Самарџић,
који је имао импровизовану ковачку радионицу у Улици Мира Попаре, код селектора. Поред ковачког занимања, поједини ковачи
– као што су: Бранко Перишић, Иван Хомјак, Јоже Рогић, Андрија
Лотшпајх и Трифко Бокић – бавили су се и поткивачким занатом.
(Види казивање Ивана Хомјака у Прилогу.)
Што се тиче ковачких радионица у Гајдобри може се рећи да су
оне по изгледу биле сличне ковачницама у другим местима
Бачке. То су биле мале и мрачне просторије, често без прозора,
са земљаним подом и гомилом различитог алата разбацаног по
поду и полицама. Свака ковачница је имала мех са вигњем (огњиштем) где се распаљивао дрвени угаљ, односно ћумур. Мехови су били направљени од еластичног дрвета, обично врбе и
мекше штављене коже залепљене за дрво специјалном врстом
лепка. Они су имали крушкаст облик – на задњем крају били су
шири, а на предњем крају ужи. На ужем крају су имали дуваљку,
облепљену глином, кроз коју је пролазио млаз ваздуха распаљујући на огњишту (вигњу, ватришту, чешму...) ватру, која жари
гвожђе до усијања. Ужи крај, који се понегде зове пећина, наслоњен је на огњиште, а доњи, шири крај меха, уздигнут у односу
на огњиште за пола метра, наслоњен је на столицу звану слама
или скамија. На ширем крају меха уграђене су две дуже полуге
(ручке, рукатке) чијим се померањем по вертикалној линији мех
шири или скупља, попут хармонике, и тако у одређеном ритму
издувава или усисава ваздух. Када се гвожђе доведе до потреб-
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ног усијања, оно се, већ према намени, кује и обликује (откива,
стањује, буши и сл.) на наковњу. Раније, наковањ су израђивали
сами ковачи, а у вези са тим забележено је и ово: „Наковањ се
кује ноћу. То се чини из неке предрасуде, али највише зато да
не би свет гледао и да га не би урекле зле очи. При ковању наковања не сме ниједно женско да је присутно“ (Станоје Мијатовић, Нав. дело, стр. 211).

Ковачница: мех са вигњем.

Ковачнице у Гајдобри су имале наковње различитих величина и
тежина. Њихов квалитет се, по казивању Ивана Хомјака, ценио
и по звуку. Уколико је звук „резак“ и на различитим деловима наковња различит утолико је он бољи и тврђи. Доњи крај наковња,
који се зове табан или основа, је раван, а горњи је ужи и има
један рогаст крај подесан за обликовање ковине. Тај ужи крај ковачи зову чело. На крајевима рогова избушена је једна рупа ради
пробијања ковине. Наковањ стоји одмах уз мех на великом дрвеном пању и досеже до висине човечијег паса. Поред наковња
треба да стоји калионица са водом или прегорелим моторним
уљем, где се после ковања гвожђе кали. У калионици је, као обавезни део алата, и гвоздена шипка квасилица, на чијем је једном
крају уметнута крпа, вуна или слама. Квасилица се умаче у воду
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и када се развије већа температура у огњишту; њом се кваси
угаљ да би спорије горео. Од осталих алатки треба поменути: велики чекић звани чук, тежак и до четири килограма, мање чекиће,
клешта за држање и вађење ковине, маказе за сечење гвожђа,
секаче, разне врсте тоцила за оштрење одређених алатки, челичне пробојце за прављење рупа на усијаном гвожђу итд.
Ковачи су правили разне предмете од гвожђа као што су: секире,
косири, будаци, српови, косе кованице, багламе за везивање
дрвених греда, разне врсте окова, шине за колске и друге точкове и др. У ковачницама се врши и откивање (клепање) разних
алатки – раоника, мотика, секира и других сечива, тако што се
одређена алатка на огњишту усија и онда се ковачким клештима
вади из ватре, ставља на наковањ и тешким чекићем откива, док
се оштра страна не растањи до потребне оштрине, па се онда
кали у води да би била тврђа.
Ситније ковачке послове обављали су људи вични ковачком занату у оквиру домаће радиности. Такви мајстори правили су
шпорете зване „фијакер“, затим пржуне за кафу, маше, жараче
за ватру, обруче за ступе, клинове, ножеве, сврдла и друге ситније предмете за потребе домаћинства.
Поткивачнице у Гајдобри су биле обично уз ковачнице. Многи
ковачи бавили су се, поред свог ковачког заната, и поткивачким
послом, о чему се више може видети у казивању ковача Ивана
Хомјака (Види: Прилог на крају).
Шлосерски (браварски занат) сличан је ковачком занату, с тим
што шлосери окивају нова запрежна кола, праве плугове и шпартаче, поправљају дрљаче, притежу колске точкове и сл. У машинској радионици радила је група шлосера (бравара), а то су били:
Трифко Бајало, Недељко Пецељ, Обрад Вуковић, Мато Рогић,
Андрија Чајловски, а касније и још понеко. Шлосери су радили
са већ искованим предметима, плехом и нитнама, а знали су да
раде и калајисање са лемилицом. Приликом обраде материјала
нису усијавали гвожђе, осим у ретким приликама. Од алата су
имали чекиће, мањи наковањ, навлакаче за шине на точковима,
лимарске маказе, пробојце, секаче, турпије, клешта и др.
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У саставу СРЗ-а била је и коларска радионица са мајстором
Трифком Бајалом, а нешто касније је у њој радио и Станко Ножица. Коларски занат је такође било значајно и веома потребно
занимање, с обзиром на то да се у то време, дакле од 1946. до
1960. године, запрежна кола била главно средство транспорта
у СРЗ-у. Коларска радионица је била смештена у старој машинској радионици на углу Хајдук-Вељкове и Титове улице, а 1952.
године је премештена у новоизграђену машинску станицу на тзв.
чипском путу. Мајстори колари су по потреби правили већину
колских делова, осим обруча, главчина, металних осовина и
осталих металних делова. Основни делови кола које су ови
мајстори израђивали су: лотре, предње и задње шараге, точкови, предњи и задњи трап, левче које вежу лотре са точковима
и главчином, вагијери, уздужна греда (срчаница), руда утиснута
у предњи трап са осовином предњих точкова који су се могли
померати хоризонтално, лево или десно. Сваки точак је имао по
дванаест паоца, који су били уграђени у главчину и зракасто се
пружали до шест дрвених лукова (наплатака) спојених у пуни
круг. На точак је била навучена гвоздена шина, која је челичним
чавлима укивана у наплатке. Точкови су били навучени на гвоздене осовине на које се затим, навлачила левча и стављала метална „запта“ у облику винске чаше, а кроз њу и осовину је
пролазио клин који је спречавао да точак спадне са осовине.
Од алата колари су користили тезгу, струг, разне врсте сврдлова,
секире, брадве, велике и мале тестере, блање, длета, турпије,
велике блање, винкле (правоугле и оштроугле), ручне бургије на
којима су се могла мењати сврдла различитих величина и
справе за жљебљење главчина.
Коларски занат је замро у Гајдобри већ почетком шездесетих година, када је у селу остало врло мало коњских запрега. У СРЗу су набављени нови трактори, као и два камиона, па је мањи
број ковача, бравара и колара преквалификован за обављање
других, сличних послова (ситније оправке на тракторским приколицама и пољопривредним машинама).
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У селу је било самоуких мајстора који су за своје потребе или за
потребе других домаћинстава правили колица са једним точком,
тзв. циваре, које су могле бити без сандука или са дрвеним сандуком, а била су слична грађевинским металним трагачама.
Прављена су, такође, колица са два точка и мањом ручном
рудом (двоколице) за транспорт мањег терета, до 100 килограма
носивости. Таква колица, која су људи вукли или гурали испред
себе преносећи разне врсте терета, имала је скоро свака кућа у
селу, док их данас више нема, јер се мањи терети преносе аутомобилима или тракторима.

Први задружни камион.

У старој згради кооперације у Невесињској улици број 6 постојала је од 1946. године ужарска радионица у којој је радио
Карло Јухас са својом супругом и шегртом Миленком С. Меданом. Ужара је била смештена у доњем делу зграде у једној дугачкој просторији, примереној потребама овога заната. У то
време, потреба за ужарским производима била је велика. Ужари
су прерађивали кудељу и израђивали конопце, узице, повоце за
стоку, уларе, оглаве, штранге и ужад. Четири опредене кудељне
жице упредају се у узицу или сиџимку, четири сиџимке се упредају у конопац, а четири конопца у дебље уже. Дужина ужади и
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конопаца је била између три и пет метара. У радионици су се
употребљавале следеће алатке: ужарско коло, калуп за упредање, пресукач, ченгеле за препредање конопца, разбој за
ткање улара и оглава и још неке ситније алатке. У поменутој
књизи Станоја Мијатовића детаљно је описан поступак израде
ужарских производа. Овај стари занат скоро да је нестао, полако
одлази у заборав, па ми нисмо ништа могли да сазнамо о њему
на терену. Зато сматрамо да би било потребно навести делове
текста из Мијатовићеве књиге који се односе на ужарски занат,
на називе алата који се користе у њему и на поступке у изради
ужади. „На колу су ови делови: долап на облик домаћег женског
чекрка, два бубрега, осовина што држи бубреге, осовина што
држи долап, памучна узица за окретање долапа, ћоче са пет издубљених олука преко кога иде шелта, игла што држи ћоче, ћелепка што држи иглу и ћоче; веретка, узичица од тежине или
кудеље, на коју се наставља жица при упредању; органи за окретање долапа – јаке сиџимке дугачке по 15 и више метара, које
на крају имају по једну скриптушку; пет макарака са по шест
олука од којих четири служе за предење жице, а пета за упредање сиџимке и др. [...] Присукивач служи за састављање узица
у конопце. Он је у виду оштрог угла, направљен од двокраког дељаног дрвета коме се на темену налазе четири олучене макарке
(рупе – прим. М.Б.) са по шест до девет олука (пролаза за жице
– прим. М.Б.) [...] Ченгеле су за придржавање упредених узица
или конопаца; оне стоје на скриптушкама (утврђеним дрвеним
носачима – прим. М.Б.). [...] прекад је за упредање обичних конопаца у бунарске, лађарске и воденичарске. То је обичан
дрвени крст у косом засеку (X) који на сваком крају има по једну
гвоздену рукатку, која пролази кроз дрво, те с друге стране има
закачке за закачињање конопца. При прављењу или упредању
конопца прекат се веже за какво јако дрво, па двојица окрећу
оне гвоздене рукатке, један оправља конопце, а један држи
колут између упредајућих конопаца и иде натраг. [...] Разбој за
ткање улара је један повећи одељени криви трупац или гредица,
која је избушена са више рупа. У те рупе мећу се клинови, а на
клинове се натиче по један котур и између њих се после снује
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по шест ката узица; затим се потком помоћу ножа тке (че) и збија
па се шиљком најзад заврши“ (С. Мијатовић, Нав. дело, стр. 85–
86). Поред наведених, било је још и других алатки чија је намена
била да глачају, обрезују или ушивају ужарске производе, па из
свега овога можемо закључити да је стари ужарски занат био
сложен а обука у њему захтевна.
У поменутој ужарској радионици била је и џакара, занатска
радња за прављење и крпљење џакова од кудељног платна. У
тој џакари радио је једно време Марко Ивеља.
Током 1946. и 1947. године, у Гајдобри је постојала мала радионица за израду корпи од прућа, а била је смештена у згради
старе машинске радионице. Неколико радника из суседних села
плело је корпе за кукуруз од врбовог прућа, које је сечено на потесу званом „Врбе“, на западном делу атара, према Обровцу.
Врбово пруће је везивано у снопове а потом се сушило на промаји. Пруће је затим подсецано виноградарским маказама и тако
свођено на одговарајућу дужину. Корпарским занатом се у то
време бавио и Саво Спајић из Гајдобре. Касније су разне врсте
корпи и цегера правили и продавали Цигани из Дероња, Товаришева и неких других околних села, који су, поред тога, правили
и продавали разне врсте корита направљених од меког дрвета
тополе или врбе.
Столарски занат је један од ретких заната који су се одржали и
до данашњих дана. Одмах по насељавању Гајдобре новим колонистима отворена је столарска радионица у којој је радио познати столар Војин Шкаво. Столарска радионица је првобитно
била смештена у кући Милка Самарџића, у данашњој Невесињској улици, на месту где се сада налази кафић „Галерија“, а касније је премештена у зграду старе машинске радионице на углу
Титове и Хајдук Вељкове улице. Столари су израђивали разне
предмете, пре свега столове, школске клупе, столице, кревете,
колевке, умиваонике, патосе, етажере, ормане, прозоре и врата,
витрине, зидне полице, комоде, зидне регале итд. По казивању
Чеда Бјелице, гајдобрански столари, којима је руководио Јово
Боро, израдили су све прозоре и врата на новом Дому културе,
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који су и данас у добром и функционалном стању. Познати столари, поред Војина Шкава и Јова Бора, били су још: Драго Вуковић, Мијо Скарамуца, Младен Шушић, Бранко Зубац, Бранко
Човић, Драго Куртеш и Данило Бабаљ.
Столарски мајстори су посебно истицали као важне четири основне операције у обради дрвета – обележавање, резање (тестерисање), глачање и бушење. Уз ове основне технике,
следиле су друге, као што су: закивање ексера, завртање, лепљење, склапање, фарбање... Када раде неки столарски производ, столари праве грубу скицу на којој су назначени
најважнији детаљи, при чему се води рачуна о сразмери. Тако,
нпр. сразмера 1:1 значи: један сантиметар у стварности према
један сантиметар на скици, или 1:10, што значи један сантиметар
у стварности према милиметар на цртежу. На скици би се означавала и дебљина дрвета, о чему се посебно морало водити
рачуна. Од прибора за мерење и скицирање треба поменути:
пљоснату столарску оловку, метар преклопник, кљунасто мерило за контролу дебљине дрвета, угломер са једним непокретним и једним покретним краком, шестар преносник, коси угаоник
са 45 степени за косо сечење, угаоник са правим углом, висак
за утврђивање правог, вертикалног положаја, либелу за одређивање хоризонталног положаја, паралелник за извлачење линија
паралелно са ивицом дрвета... У важну групу алата спадају и
уређаји за стезање и држање приликом резања или тестерисања. Најважнији уређај за стезање је столарска тезга са стегама и завртњем. Познате стеге су и менгеле, затим стега са
ексцентром и друге. Столари су користили разне врсте тестера,
као што су: столарска, резбарска, тестера за жлебове, пробојна,
ручна са разноврсним листовима који се, по потреби, могу мењати и фине ручне тестере четвртастог облика. Од прибора за
бушење коришћена је ручна коленаста резбарска бушилица као
и игличаста бургија и шило. На коленасту бушилицу стављане
су, према потреби, различите бургије – спиралне, вијугасте, бургије за упуштање и бургије са шилом. Приликом издубљивања
дрвета коришћена су и различита длета – столарско-резачко и
длето за отворе.

421

Важан посао у обради дрвета је рендисање (блањање). За то
постоје различити алати: ренде (блања) за грубо скидање, чије
је сечиво широко око тридесет милиметара, обично двоструко
ренде за чишћење, велико ренде (до осамдесет сантиметара дужине), затим профилно ренде за извлачење жљебова и друга
ренда различитих намена и величина. Поред наведених алатки,
користе се и разне врсте турпија за глачање као и брусни папир
(шмиргл папир), подесан за финије глачање. За спајање дрвета
коришћено је туткало на бази вештачке смоле у облику праха
које је служило за свако лепљење дрвета. У столарској радионици је обавезно постојала пећ за загревање просторије, јер се
лепљење дрвета најбоље постиже на температури од 20 степени целзијуса.
Иако је већи део столарског алата сачуван, ипак смо користили
и приручник „Мајстор у кући“ (Београд 1973), како би што тачније
и прецизније означили поједине алатке, јер старих мајстора који
би нам у том смислу помогли више нема, док данашњи мајстори
столари користе друге, савременије алатке.
Бачварска радионица је била смештена код столарске, у кући
Милка Самарџића, у доњем делу зграде. Радионица је имала
једну већу просторију са једном надстрешницом, где су савијане
и склапане дуге. Бачварски занат је био веома сложен и тражио
је велику прецизност и знање. Зато није било много добрих бачвара. Један од најпознатијих и најбољих бачвара био је Драго
Боснић. Он је још пре рата завршио бачварски занат и одмах по
колонизацији преузео је бачварску радионицу, у којој су, поред
њега, радили Тодор Бошковић и Лазо Баљ. Бачве, каце, каблови,
бурад прављени су од сувог храстовог и дудовог дрвета, а ретко
се користило и багремово дрво. Бачвар је најпре одређивао запремину бурета (или другог дрвеног суда) и по томе „кројио“ дуге
и данца. Дуге се најпре дељу (крешу), затим изблањају и на крају
спајају једна до друге са доњим данцем (дном) а ивице дуга се
уреде да буду под одређеном косином како би се лакше спојиле.
На те дуге, распоређене око данца набија се колутни обруч а на
дну се распали ватра. Дуге се повремено квасе водом (да не би
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нагореле), а онда се навлаче сајле на њихов горњи и доњи крај,
па се великим шрафом (стега или цук) стежу и тако се, уз помоћ
загревања, искривљују у облику лука после чега се ставља
горње данце и набијају метални обручи. Набијање обруча се
ради нарочитим дрвеним чекићем (чуком), који је на клинастом
делу ужљебљен, а тај ужљебљени део чекића ставља се на
ивицу обруча, док се другим тежим чекићем удара по глави чука
и тако се набијају обручеви а дуге стежу.
Да би се направило буре, каца, бачва или неки други дрвени суд,
неопходни су ови алати: брадва – секира са кривом дршком за
предељавање дуга, уторач – специјална блања за прављење
жљебова у које се углављује дно, секач за сечење шина од којих
се праве обручеви, метални пробојац за бушење шина, гвинт са
бургијама за бушење рупа на бурету, ручне тестере, велико
ренде (блања) дуже од једног метра – оно је у косом положају и
на њ се „наноси“ дуга и тако се среди да се добро приљуби уз
другу дугу. Поред ових алатки постоје блање за чишћење бурета
изнутра, затим чап којим се мере косине дуга, затим разни чекићи, стругачи, дворучне праве и криве косице итд. Већина ових
алатки је сачувана у приватном поседу. Посебно су драгоцени
стега или цук и уторач који се још зове кимобриз (онај који је
сачуван израђен је у Бечу почетком двадесетог века). Занимљиво је и ренде са правом и дугом металном лентом издуженом
дуж праве осе са десетак рупа којим су се, када је буре већ направљеино, заобљавали крајеви дуга – лента се ставља на
данце и кроз једну рупу која пада у центар удари се клин, а
ренде се наслони на крајеве дуга и тако се блања у круг.
Бачвари су правили бачве и каце за муљање грожђа и „на лицу
места“, тј. у просторијама или оставама где ће бити коришћене,
јер због своје велике запремине није било могуће да се унесу у
такве просторије. Бачварским занатом данас се у Гајдобри више
нико не бави.
Одмах по формирању сељачких радних задруга, па и касније,
наметала се потреба за изградњом стаја и других економских
објеката, па је 1950. године основана грађевинска бригада „за
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капиталну изградњу“. Свака ратарска бригада, према записнику
СРЗ-а за 1950. годину, издвојила је два до три радника који су
превозили грађевински материјал са порушених салаша или су
радили као помоћни радници на грађевинама. Главни грађевински мајстор је био Данило Ножица, док су са њим радили, као
зидари, Томо и Петар Бакмаз, Анађија и Никола Кленковић, Никола Скарамуца, Милован Бајат, Миле Ивковић, Спасоје и Тодор
Дамјанац и остали. Тесари су били Никола Граховац и Стеван
Лечић. До 1953. године, ова бригада је изградила економске
објекте (штале, магацине и шупе) на Економији 1, западно од
села, и на Економији 2, источно од села. Исте године изграђен
је и Дом културе, који је свечано отворен маја месеца 1953.
Зидари и грађевински радници већином су своја занатска знања
стицали још у старом завичају, радећи као печалбари на приморју и у Конавлима. Њихова знања посебно су долазила до изражаја приликом изградње зграде Дома културе, који има велику
салу за приказивање филмова, бину, предворје, канцеларије,
продавнице и велику ватрогасну кулу. По својој величини и функционалности Дом културе је свакако највећи и најзначајнији грађевински објекат који је изграђен у Гајдобри у то време. Радове
на овим грађевинским пословима водио је Данило Ножица, који
је, по причању његове ћерке Мирославке, учио зидарску школу
у Дубровнику. Сачувани су његови пројекти, планови и скице као
својеврсни документи о знању старих гајдобранских мајстора зидара. Зграда Дома културе је изграђена за нешто више од једне
године, захваљујући ударничком раду грађевинске бригаде СРЗа, и она спада у ред најлепших и најфункционалнијих објеката у
нашој општини намењених културним делатностима.
Гајдобра је, почев од 1948. па до 1954. године, била велико градилиште. Старе куће и други грађевински објекти који су због
рата били запуштени и склони рушењу тада су реновирани и обновљени. Нови становници села нису у почетку знали да користе
грађевински материјал и технику санирања зграда, како се то
традиционално радило у Војводини, али су појединци брзо – без
формалне стручне обуке, кроз праксу – стицали одговарајућа
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знања. Тако је, поред наведених мајстора зидара, у селу било
доста и оних који су за своје потребе и потребе других домаћинстава у селу почели да зидају и поправљају мање грађевинске
објекте (стаје, амбаре, фасаде кућа, кровове...). Од 1965. па до
1985. године, када је стандард становништва знатно порастао,
у Гајдобри је озидано или адаптирано преко сто педесет кућа.
Настале су и нове улице тамо где су некада биле баште и окућнице. Наравно, познавање грађевинске вештине било је од великог значаја за процес урбанизације села.
Стари мајстори зидари користили су следеће зидарске алатке:
мистрију (троугласту и четвороугласту), зидарски чекић, висак,
секач, либелу, лопату за малтер, грњачу за прављење малтера,
крамп, равњачу, канту за малтер и дрвене трагаче. Скеле су
прављене од дрвета и монтирали су их искључиво мајстори зидари.
Зидари нису правили кровове (осим у ретким случајевима) јер
је то био посао тесара (дрводеља, дунђера). Кровна конструкција на мањим објектима „кроји“ се на земљи, па се онда склапа
на таваници. Прво се износе венчаници (греде које иду по зидовима), па попречне греде тавањаче, столице и рогови преко
којих се закивају летве (кантилери) на растојању од 14 см (за
бибер цреп). Ова растојања се одређују помоћу чапа. Када се
кров излетва зида се димњак и слаже цреп. Постоје две врсте
црепа. Раније су коришћени бибер црепови са полукружним завршетком, величине 380x180 мм, а данас су у употреби равни
или жлебасти црепови, величине 410x230 мм.
У Гајдобри је било доста самоуких тесара: Стеван Лечић, Никола
Граховац, Спасоје Дамјанац, Драго Куртеш и други. У грађевинској бригади било је и неколико молера. Најпознатији међу њима
били су: Паја Пејак из Силбаша, Марија Вебер из Гајдобре и
Михаљ–Миша Черни из Силбаша.
У стара занимања којих сада готово да и нема спада кочијаш.
Већ је речено да је Сељачка радна задруга имала преко деведесет запрега распоређених у четрнаест ратарских бригада. Тим
запрегама су управљали кочијаши који су превозили летину (пољопривредне производе), обрађивали земљу орањем, шпарта-
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њем, дрљањем, ваљањем и вршили ситне оправке на запрежним
колима, хранили и појили коње и водили рачуна о исправности
амова и друге коњске опреме. Кочијаш је често имао и помоћника,
нарочито када би се из атара превозила кабаста роба (кудеља,
пшеница у сноповима, слама, кукурузовина, сено и сл.).

У задружној машинској радионици.

Задруга је већ 1946. године имала четири трактора марке „ланц
булдог“, један трактор марке „McCormic“ и један марке „фармал“.
Неколико година касније набављена су четири трактора марке
„оливер“. Тако је Задруга већ 1950. године имала десет трактора
и један камион марке „морис“. По причању Чеда Бјелице, овим
тракторима су управљали: Стеван Харак, Стеван Харак млађи,
Валент Хорватић, Фрањо Волтнер, Грегош Маћаш, а нешто касније: Данило Шакота, Ристо Добранић, Лука Вучић, Данило
Лакић, Мирослав Домазет, Радослав Домазет, Душан Блечић,
Мишо Могер, Ристо Медан, Марко Грубачић и Чедо Бјелица.
Трактористи су били још и Никола Дедијер, Младен Биберџић,
Ристо Милићевић, Срето Бјелица, Аћим Бајат, Небојша Самарџић, док је камион возио Лука Милошевић, а од 1949. године:
Мирко Зорић, Јефто Аћимовић и Милован Бошковић. Шеф воз-
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ног парка и машинске станице у то време био је Ристо Појужина.
Неки од ових тракториста су касније преведени у механичаре и
до пензије су радили у машинској радионици Задруге.
Свака бригада у Задрузи је имала бригадира који је руководио
пословима у ратарству, сточарству или у занатским радионицама и надгледао читав процес рада. Према Записнику Сељачке радне задруге из 1952. године, види се да су у два
сектора атара, источном и западном, пољопривредне радове водила и два „агронома“ – Радослав Шушић – источни сектор, а
Рајко Сикимић – западни сектор. Они су 1948. године завршили
ратарски течај за агрономе, јер у то време у Гајдобри није било
ни пољопривредних техничара ни инжењера агрономије. У исто
време ветеринарски курс су завршили Данило Ковачевић и
Вељко Пухача, који су, по казивању Чеда Бјелице, радили са
неким старим ветеринаром, италијаном по националности, који
је у Гајдобру доведен из Шида.
Више Фрушкогорске улице, према паланачкој прузи, налазио се
расадник површине десетак јутара, опасан живицом и јаблановима. У том расаднику су радили калемари и вртлари: Милан
Михић, Раде Матковић, Марко Кашћелан и Манојло Лечић.
Поред калемљења воћа, односно оплемењивања воћних садница као и обрезивања винограда, они су, за потребе Задруге и
села, узгајали разне врсте поврћа и воћа. У згради, на чијем
месту је направљена нова кућа Серафима Теклића, инжењера
агрономије, била је и пецара са четири казана. У њој је, поред
обављања повртларских и калемарских послова, радио Манојло
Лечић са помоћником и ноћним стражаром Николом Зорићем.
Док би се пекла „задружна ракија“, а то је трајало понекад и
дуже од два месеца, Манојло је говорио да се не би за посао
мењао ни са другом Кардељем, јер „он попије колико сме, а ја
колико хоћу!“ Овај расадник је био један од највећих и најбоље
уређених у бачкопаланачком срезу.
У саставу Задруге биле су још и кројачница (шнајдерска радионица), фризерско-берберска и обућарска радионица.
Кројачница је најпре била у згради старе машинске радионице
а затим у кући Ђордана (данашња Дучићева улица) и напокон у
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кући Риста Праменка, у улици Мира Попаре, као Кројачка задруга „Слога“. Познати мајстори кројачи били су: Жарко Кузман,
Чедо Кузман, Милица Пајић, Илинка Михић удата Шутић, Дара
Штрбац, Петар Шијаковић, а нешто касније радионицу је отворио
и Јосип Хомјак. Она је била смештена у кући Јова Бора, у Улици
Сутјеска. И овај занат је данас потиснут јер се углавном купује
конфекцијска роба, па је кројачка делатност, уколико је уопште
има, сведена на домаћу радиност. Стари кројачки мајстори су
правили све врсте мушке, женске и дечије одеће – капуте,
одела, женске хаљине, сукње, жакете, костиме и сл. Материјал

Чланови кројачке задруге „Слога“, почетком педесетих година.

су набављале муштерије махом у текстилним продавницама у
Бачкој Паланци или Новом Саду. Кројачи су посебним метром
„узимали меру“, тј. мерили обим струка, ширину рамена, дужину
руку или ногу и радили по моделу који је бирала муштерија.
Мере су биле уписиване у посебан блок или свеску и по тим мерама се кројио штоф или нека друга тканина. Муштерија би два
до три пута (зависно од врсте одеће) долазила на пробу и тек
када би се извршиле неопходне корекције приступало се ши-
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вењу. Сваки кројачки мајстор је имао своју кројачку машину, сто
за кројење и пеглање, прибор за швело и пришивање дугмади.
Кројило се по мери или по шаблону. Ако би се кројило по шаблону, онда је кројач „извлачио“ шнитове помоћу малог назубљеног точкића са ручком, а отисци на платну су појачавани сапуном
или кредом. Шнитови су најчешће преношени на бели папир, наслањани на платно и онда би се великим кројачким маказама
резали и слагали одређени делови искројене одеће. Ове делове,
пре пробе, кројачи су спајали концем и тако вршили мање исправке и дотеривања. Користили су пегле које су се загревале
жаром од дрвета а тек касније набављене су и електричне пегле.
Кројачки занат је у Гајдобри био много цењен. Добар кројач је
имао своје сталне муштерије и умео је да посаветује код избора
модела. У кројачкој радионици су се увек могли наћи модни журнали и по њима се углавном бирао одговарајући модел.
Прва берберско-фризерска радња после колонизације била је у
кући Јове Богићевића, познатијег по надимку Сремац, на углу
Хајдук Вељкове улице и пута према старом пашњаку. По казивању Славомира Пивца, 1947. године је основана и фризерскоберберска задруга, коју је водио Ђорђе Игић, а касније његов
син Милан. Задруга је једно време била смештена у згради Месног одбора, у оном делу који се налазио у Улици Петра Драпшина. Ђорђе и Милан Игић обучили су доста млађих бербера и
фризера међу којима и познате мајсторе Недељка Јањића и
Јована Антеља. Познати мајстор фризер и бербер био је и
Милан Ђурђев, који је имао свој салон у кући Јова Бора у Улици
Сутјеска, а Милан Игић је 1954. године отворио своју фризерску
радњу између кафане „Вележ“ и управне зграде СРЗ-а у данашњој Дучићевој улици. Интересантно је да Гајдобра све до 2000.
године није имала женски фризерски салон. Многе жене су због
тога самоуко радиле одређене фризерске послове, као, на пример, „андулирање“ косе помоћу виклера и бреновање. У то
време за бреновање косе користила се мала направа звана
брена, која је попут маказа имала два крака, један са два метална рога дужине око десет сантиметара, а други доњи са плеханом лопатом и два паралелна жљеба. Када би се бреновала
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фризура (да би се извукли таласи на коси), најпре би се брена
загрејала у жару до одређене температуре, а онда би се праменови косе стављали између та два крака и ужљебљивали благим притиском кракова. Дешавало се да се брена превише
загреје и да спали праменове косе, па се тај оштећени део прикривао увртањем косе преко дрвених или металних виклера
(увртача).
Основни фризерско-берберски алат и опрема у то време били
су: разне врсте маказа, ручне машине за потшишавање и шишање (нуларице), бритве за бријање, четкице за сапунање,
бочице са гуменом лоптицом за распрскавање течности – колоњске воде или неког другог средства, фризерски огртачи, ротирајуће фризерске столице са наслоњачем за тело и покретним
наслоњачем за главу, огледала, мањи резервоари са водом, кутија за прву помоћ у којој се налазила медецинска вата, бочице
са алкохолом, стипса, завоји и слично; ту су, затим, биле метле,
метлице и четке за чишћење одеће после шишања, кутије са пудером, клупе за муштерије итд. Зидови су најчешће били облепљени фотографијама – моделима различитих фризура а
понегде и фотографијама ногометних клубова, новинским чланцима о фудбалу, а на полицама и мањем сточићу лежала је гомила дневних и спортских новина и журнала. Обичај је био да
муштерије и мајстори причају искључиво о спорту и спортским
утакмицама, зато се, поред муштерија, у радњи увек могао наћи
и понеки беспосличар, па се до краја радног врeмена причало о
спорту и спортским дешавањима.
Обућарска радионица је најпре била смештена у кући Риста
Појужине, у Невесињској улици, а од 1954. године, најпознатији
гајдобрански обућар Стеван Пашајлић је у својој кући (у истој
улици) уредио нову обућарску радњу. Поред Стевана Пашајлића, у тој радњи су радили: Ратко Јањић, Миленко Шутовић
и Сима Пејак из Силбаша. По казивању Миленка Шутовића, обућара у пензији, радионица је била у саставу СРЗ-а. Уместо новчане надокнаде, свим обућарима (шустерима), као и осталим
занатлијама, додељивани су трудодани, тј. одређени број рад-
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них дана за сваки месец, и на основу тога мајстори су добијали
до два метра (двеста килограма) пшенице (годишње), тачкице,
бонове, а понекад и нешто новца. Обућарска радионица је
имала ниске столове и клупице, подесне за рад, затим две машине за шивење коже марке „херикер“ и „сипер“, обућарске чекиће, клешта за навлачење лица... „Радионица је била
облепљена филмским плакатама, какви су се могли видети и у
биоскопском холу. Како је Стево долазио до њих и зашто их је
држао на зиду када је ретко ишао у биоскоп, то нико не зна па
не знам ни ја“, рекао нам је Миленко Шутовић.
Сарачки занат спада, такође, у групу старих заната који су одавно
нестали. У Гајдобри је била само једна сарачка радионица а у
њој је радио Мартин Хен са два шегрта. Радња је била у управној
згради СРЗ-а у данашњој Дучићевој улици. Ова радионица је израђивала амове за коње, кожне дизгине (кајасе, цугле) и мање
предмете од коже (каишеве, корице за ножеве, новчанике и сл.).
Радионица је имала мању тезгу (реслу) сличну столу, са главом
за стезање коже на предњем крају и местом за седење на задњем крају. На тезги се пришивао материјал посебним сарачким
иглама и шилима. Поред ових алатки, сарачи су користили и машине за сечење коже, разне ножеве, маказе, калупе и др.
У Гајдобри је једно време постојала и радња за штављење коже.
Била је у кући Петре Медан, у улици Мира Попаре, а њу је водио
неки Јанко из Бачког Петровца. Он је куповао свежу телећу, говеђу
и свињску кожу као и зечија и лисичија крзна, штавио их и обрађивао за даљу прераду. То је била самостална занатска радња,
тада једна од ретких у селу која није била у саставу СРЗ-а.
Од услужних занимања треба поменути трговинску и угоститељску делатност, које су биле од великог значаја за становништво. Трговинске и угоститељске радње су од 1946. године,
дакле у време колонизације, биле у саставу Задруге, да би 1948.
године, по информацијама које нам је дао Чедо Бјелица, било
формирано трговинско-угоститељско предузеће којим је управљао Милија Бјелица.
Прва продавница је била у згради до Основне школе, у данаш-

431

њој Невесињској улици. У њој су радили: Јовиша Ђурица, Милорад Пецељ, Анто Зиројевић, Љубан Чолић и Милан Поробић.
Била је то продавница мешовите робе, па се на полицама налазила метална, прехрамбена и друга роба разврстана без неког
нарочитог реда. Када је изграђена зграде Дома културе 1953. године, у њој су отворене две продавнице – једна прехрамбене и
мешовите робе, а друга текстилног и конфекцијског материјала.
У истој улици, у кући са бројем 12, нешто касније је отворена и
продавница металне робе – „гвожђара“. У овим продавницама
су радили: Данило Миловић, Милорад Пецељ, Мирослав Глухајић, Милан Поробић, Милош Бозало, Мирослав Ножица, Перо
Бакмаз, Миленко Медан, Дамјан Куртеш, Миле Кљакић, Гашо
Вујадиновић, Јово Павловић, Мирко Михајловић, Никола Медан,
Гојко Главаш – да поменемо само оне који су најдуже радили у
трговини.
Ове продавнице су крајем педесетих година организоване у
Трговинско предузеће „Звезда“ са седиштем у просторијама
Дома културе. Управник је био Владо Грубачић. Ово предузеће
се 1965. године интегрисало са трговинским предузећем „Подунавље“ из Бачке Паланке, па је Гајдобра већ 1970. године имала
дванаест великих продавница које су запошљавале седамдесетак радника.
Одмах након колонизације отворене су и две кафане – „Вележ“,
на углу тадашње Титове улице и Улице Мира Попаре, и „Зеленгора“, преко пута железничке станице. Кратко време, 1946–1947,
радила је и приватна кафана Маре Кокотовић у кући Ђура Курилића, у Улици Сутјеска, а у исто време у кући Јована Богићевића Сремца радила је такође приватна кафана. У Дому културе
отворен је 1955. године мали бифе, док је у кући Вељка Шкорића
у Улици Сутјеска Васо Окука отворио мањи ресторан. Милија
Бјелица и Никола Граховац отворили су 1956. године у Богдановића кући, у тадашњој Кидричевој улици, велику кафану, одмах
код „гвожђаре“. Међутим, кафане „Зеленгора“ и „Вележ“ остале
су у најдужем памћењу Гајдобрана. Најпознатији угоститељи из
тога времена били су: Васо Шутовић, Анто Зиројевић, Никола
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Граховац, Лазар Бакмаз, Аћим Ђурица, Светозар Кајго, Бранко
Вујовић, Благоје Вујовић, Милорад Вујовић, Обрад Лубурић, Радован Самарџић, Сава Ножица, Никола Грк, Васо Окука, Милан
Ивезић и Јованка Кајго. Кафане су имале добар промет, посебно
кафана „Вележ“, у коју су редовно долазили службеници СРЗ-а,
трговци из оближњих продавница, као и остали грађани. У кафанама је све до 1960. године уз музику организован дочек Нове
године. По каазивању Славомира Пивца, за дочек 1954. године
један од гостију, Богдан Биберџић, платио је рачун за четрдесет
литара вина које је у току новогодишње ноћи попило његово
друштво.
У Гајдобри је почетком 1946. године постојала само једна пекара, у кући Јова Луковића, у Улици Сутјесци. Јово Луковић је
био пекар, а имао је још и неколико помоћних радника. Нешто
касније отворена је још једна пекара у истој улици у којој је радио
један пекар из Бачке Паланке, где је неколико Гајдобрана шегртовало обучавајући се за пекарски занат. У ову пекару је доцније
дошао Павле Стефановски са сином Војом. Од 1954. године радила је и пекарска радња Стевана Бајчетића, коју је он отворио
у тадашњој Титовој улици, код управне зграде СРЗ-а. Љубо
Куљић, који је као пекар радио у Чапљини, отворио је приватну
пекару 1956. године у Улици Хајдук Вељка, где му и данас као
пекари раде син Ристо и два унука.
Пекара Јова Луковић је била у саставу СРЗ-а, што се види из записника Управног одбора Задруге из 1952. године, када се за ову
пекару одређује ујам „5% за државно брашно и 8% за приватно“.
Пекаре су обично имале три просторије: оставу за брашно са
великим столом где се меси тесто, просторију где је смештена
пекарска пећ и продавницу са тезгом и полицама за хлеб. У просторији где се меси тесто смештени су велики дрвени сандуци у
којима се просијавало брашно и правило тесто. Када укваса,
тесто се месило и после размесивало за хлебове. Пећница (фуруна) се налази у средини пекаре. Она је округластог облика,
пречника од два до три метра. Испод отвора пећнице налази се
ров дубине једног метра у који силази пекар да би пекарском ло-
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патом уносио тесто у пећницу или износио хлеб, када се након
једнога часа испече. Пећница се, првобитно, жарила стабљиком
од семенске кудеље или кукуруза, поздером или сувим гранама,
и кад би се ужарила до одређене температуре, пекар би изгртао
жар и лопатом уносио тесто. Када би напунио пекару одређеним
бројем векница, пепелом и жаром би загртао метална врата пећнице. Када се хлеб вадио, онда је помоћни пекарски радник мокром четком званом булумача мазао горњу кору да би векна
добила одговарајући сјај и да се кора не би осипала. Векне нису
биле стандардне тежине и величине, имале су обично од 2 до 3
килограма. Векна се продавала „у цело“ или се секла (половила), а сечена је чак и на делове мање од једне половине. Хлеб
је купован за новац, а најчешће се размењивао за брашно, које
је пекар прегледао, мерио и издавао одговарајућу цедуљу на
којој је била обрачуната количина хлеба која, после одбијања
ујма, припада муштерији. Печење хлеба се обављало касно
ноћу да би рано ујутру, у 4–5 сати, био печен и постављен на полице.
Треба напоменути да су многе куће у Гајдобри имале домаће пекаре у којима се могло испећи 5–6 хлебова. Тесто су месиле домаћице, јер се сматрало да је печење хлеба као и спремање
остале хране женски посао.
Што се тиче месарског заната првих година по колонизацији,
није познато да је постојао, мада су у кући Благоја Матковића
(Улица Мира Попаре) и на још неколико места у селу постојале
кланице, које су радиле пре Другог светског рата. Око 1950. године, у село је дошао један месар из Бечеја, који је отворио месарску радњу у Улици Бориса Кидрича (данас Невесињска),
преко пута Дома културе. Касније је било још неколико месара
који су долазили у Гајдобру из других места Војводине, али су
остајали кратко време. Скоро свака породица у то време је узгајала свиње и ретко ко је тада куповао свеже месо. Ипак, у селу
су постојали добри мајстори, попут Немца Андрије Лотшпајха,
који су по домаћинствима у позну јесен клали свиње, припремали свињско месо за сушење и правили разне месне про-
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изводе. Шездесетих година месару је отворио Благоје Матковић,
као самосталну приватну радњу, која ради и данас.
У Гајдобри је постојала и самостална посластичарска радња у
власништву Сулејмана и Имера Имерија. Они су имали два
мала дрвена киоска, један преко пута данашње трафике, код
бивше кафане „Вележ“, а други на железничкој станици. Ови посластичари правили су разне врсте бомбона, орасница, белих и
црних алви, сладолед и лимунаду. Правили су и бомбоне на
калуп у облику рибе, петла, коња... а продавали су и мале танке
чоколаде са сликама тадашњих фудбалера омотане у танки
„масни“ папир. Њихов сладолед је био надалеко чувен и није заблежен случај да је неко од муштерија имао било каквих здравствених проблема, као што се понекад дешавало у околним
местима. Много касније, негде око 1965. године, направили су
велику посластичарницу преко пута католичке цркве, која је
имала витрине, неколико столова за муштерије, расхладне уређаје, као и другу опрему, па је спадала у најопремљеније угоститељске објекте те врсте у околини.
Иза кафане „Вележ“ постојала је кратко време содарска радња
којом је руководио Радован Самарџић. Он је, такође, правио и
једну врсту слатког напитка од ванилин шећера и сода-воде који
је сипао у мале флашице од два децилитра. Флашице су имале
гумене чепове који су добро заптивали захваљујући жичаној полузи причвршћеној за њихов грлић. То пиће, звано „синалко“,
продавао је по улицама гурајући, као и посластичари, двоколицу
у којој су била два-три сандука флашица. Сода-воду је правио
за потребе кафана, за шприцере незамењивог укуса.
У ретка занимања, којих данас више нема, спадају и „вршећа
друштва“. То су били радници из СРЗ-а који су радили на вршалицама – машинисти, капараши, шпајзери, џакари, вагари и
други. Тако у записнику СРЗ-а из 1953. године стоји одлука да
се за капараше именују: Ђоко Ивеља, Благоје Поповић, Љубо
Бјелоглав и Раде Матковић. Одређени су и машинисти, и то:
Мишо Могер, Маћаш Грегош, Душан Блечић, Фрањо Волтнер,
Аћим Бајат и Стеван Харак. Шпајзери су били: Ђуро Јањић, Ва-
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лентин Хорватић, Чедо Самарџић, Бранко Вуковић и Мијо
Цвијетић, а њихови помоћници: Фрањо Иванек, Ристо Појужина,
Обрад Ивезић, Стеван Иванек и Јово Пухача. Капараши су
заједно са вагарима мерили жито и водили целокупну организацију вршидбе на једној вршалици. По завршеној вршидби одбијали су ујам, односно трошкове вршидбе, на основу количине
овршеног жита (5 до 8 одсто од укупне количине). Машинисти су
руковали радом вршалице, отклањали мање кварове, стављали
трактор и вршалицу у погон и старали се о гориву и мазиву.

Једно „вршеће друштво“ из педесетих година.

Шпајзери су уносили снопове у отвор вршалице, звани доп, док
су помоћници оштрим резачем резали везиво на снопу који би
додавали шпајзеру. Два до четири радника су дворогим вилама
додавали помоћнику снопове а исто толико радника је радило
на слагању камаре сламе. Џакари су на посебне левке вршалице постављали џакове и када би се они напунили везивали
би их и односили на одговарајуће место, а одатле су запрегама
преношени у задружне магацине или у нека друга складишта
или оставе у домаћинствима. Плевари су у посебно направљеним мрежама, са два дрвена носача, прикупљали плеву и но-
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сили је на гомилу. Плева је служила за исхрану стоке и као везивни материјал у малтеру прављеном од глинасте земље. Док
је трајала жетва и вршидба одређивани су и осматрачи, који су
из једне мале осматрачнице, направљене на врху крова управне
зграде СРЗ-а, осматрали атар и уколико би дошло до пожара,
хитно обавештавали ватрогасну јединицу смештену у дворишту
зграде Месног одбора.
СРЗ је имала и сточарску бригаду, коју су сачињавали: коњушари, овчари, говедари, ноћни стражари, музари и кочијаши.
Стока је, до 1952. године, била размештена по салашима, а
током зиме у већим стајама у селу. Од 1953. године, када су изграђене две економије са десетак великих стаја, узгајане су и
свиње. У економијам је радило преко четрдесет радника разних
занимања.
Дом културе је, како је већ напред речено, изграђен 1953. године. У записнику СРЗ-а од 25. маја 1953. године стоји одлука:
„Да се дом отвори у недељу 31. маја 1953. године, уколико не
би спречила већа сила, и да се позову на прославу из суседних
села из Среза до три човека, из Покрајинског одбора три друга
и друг Ђурица Јојкић из Београда.“ У записнику од 10. марта
1953. године стоји одлука да се набави кино-пројектор и кино
„наслањаче“, по цени од 1.800 динара, и „да се набави 536 комада кино наслањача и да се Вељко Биберџић постави за
управника дома“. У записнику од 23. маја 1953. године забележено је питање Пера Шијаковића: „Ко је крив што столари морају
сећи од столица у биоскопу?“ Гојко Гатало је објаснио да је „за
то крив инџиљер који је тако скицирао“. И на овом примеру види
се да су домаће занатлије – столари, стаклари, тесари и зидари
– обавили велики посао, од зидања зграде (тим послом је руководио Данило Ножица), стављања зграде под кров, кречења, израде подова, бине, дрвенарије, па до „скраћивања столица“, као
и других послова.
У Дому културе били су запослени: Вељко Биберџић, управник
(након њега, управник је био Мијо Цвијетић), Ђорђо Појужина,
благајник, Јово Вукановић, кино-оператер, Јошка Рогић, Милан
Даковић, Илија Медан, Шћепан Ратковић, затим Мирко Павић и
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Љубо Вуковић, вратари. Билетари су били Вукица Лазовић и
Ђуро Грубачић. То је било особље у Дому културе у првим годинама рада, али се оно мењало током времена.

Подизање кровне конструкције Дома културе, 1953.

Дом је имао разгласну станицу са звучницима, који су били монтирани на дрвене електричне стубове по улицама. Разгласна
станица је често преузимала програме Радио Београда, Радио
Новог Сада и Радио Сарајева, а понекад, преко њених разгласних уређаја грађанству су била саопштавана разна обавештења.
Разгласном станицом је руководио Вељко Биберџић.
У селу је било и неколико општинских курира који су разносили
разне позиве као и друга писмена обавештења, а обављали су,
по потреби, и неке друге комуналне послове – разна дежурства
по месним уредима, наплаћивање пијачне таксе, одржавање чистоће испред пословних и управних зграда и слично. Поред њих,
у селу је био и добошар Карло Червењак звани Карчика. Био је
необично ниског, патуљастог раста. Лупајући у мали добош окупљао је мештане на уобичајеним местима у свакој улици и читао
разна обавештења месних власти. После њега добошари су
били: Фрањо Доленац, Лука Божовић и Јово Јањић.
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У Гајдобри је постојало друштво за одржавање каналске мреже
у атару. Већина канала је прокопана по насељавању Немаца
1764. године, да би током Другог светског рата каналска мрежа
била проширена копањем нових канала. На овај начин исушени
су мочварни терени и ритови са више од шест стотина хектара
земљишта. Каналску мрежу је требало одржавати, чистити од
акумулираног материјала, косити траву и шибље, оправљати бетонске мостове и, по потреби, копати нове, мање канале. Већ
1946. године, свака задруга, а касније и бригада у саставу СРЗа, била је у обавези да уреди и прочисти канале на свом сектору,
па су формирана друштва од по четири–пет радника, која су с
јесени и у рано пролеће чистила канале. Надзор над овим пословима вршио је службеник Водопривредне организације из
Бачке Паланке у народу зван „каналџија“, који је у току целе године обилазио канале и контролисао рад друштава која су их
одржавала. Дуже време, „каналџија“ је био Илија Тасовац из
Нове Гајдобре.
Данас је каналска мрежа запуштена, а многи канали су и затрпани, што није остало без тежих последица, када су подземне
и атмосферске воде 2006. године, у априлу месецу, поплавиле
знатан део обрадивог земљишта, па чак и делове Хајдук Вељкове улице.
Од 1948. године, у оквиру СРЗ-а постојало је и пчеларско
друштво којим је руководио Гојко Лажетић. По казивању Славомира Пивца, ово друштво је имало више од педесет кошница
које су у време испаше разношене по салашима или по другим
местима у атару, да би у јесен биле враћене у склоништа, у дугачку, ниску шупу-надстрешницу која се налазила у башти куће
Милка Самарџића (затварала је јужну страну малог стадиона).
На једној седници, од 20. јануара 1954. године, Управни одбор
Задруге констатује да „мед у вредности од 21.000 динара није
оприходован, док пчелар тврди да је произведен, а магационер
побија изјаву пчелара. По горњем питању, контролни одбор је
мишљења да се ствар преда суду, а ово је потврдила и Скупштина задруге.“ На истом састанку Управног одбора одлучено
је: „да се официрима и учитељима мед убудуће наплаћује“.
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Још 1946. године, у селу је одређен један број пољара који треба
да чувају атар – обилазе њиве и усеве и чувају их од крађа и
других штета које би усевима могла да нанесе стока на испаши.
Пољари су најпре на коњима а касније пешке обилазили и
најудаљеније делове атара и ако би ухватили некога да са стоком или на неки други начин прави штету, пријављивали би га
судији за прекршаје или управи СРЗ-а. Познати пољари били су:
Мирко Кљакић, Срето Реповић, Илија Ждрале, Милош Јањић,
Никола Мрвић, Лука Божовић, Јово Јањић.

Наоружани пољар, 1946.

Први гајдобрански електричари, одмах по колонизацији, били су
Шандор Тењи и Тома и Золтан Кертица, код којих су се у електричарском занату обучили: Десан Вујадиновић, Радослав Ламбета,
Перо Иванишевић и Саво Вукановић. У то време електричари су
имали врло оскудан алат и опрему. Посебно су биле занимљиве
пењалице (канџе) за пењање на дрвене бандере. По казивању
Пере Иванишевића, оне су биле тешке тридесетак килограма, па
„када би се електричар испео до пола бандере, посебним шарафом је притезао пењалице, а када би дошао до електричних во-
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дова опасавао би се широким каишем и тако везао за бандеру и
тек онда вршио поправке или друге послове“.
Село је све до 1957. године, када је код основне школе ископан
први артешки бунар, користило бунарску воду за пиће. Свака
кућа је имала један до два бунара дубине око осам метара, а у
атару их је било око двеста, што се може утврдити на топографској карти, рађеној 1938. године; по слободној процени, у насељу
и атару је било ископано око хиљаду бунара. Први бунари су копани одмах по насељавању Немаца, а овај посао су обављали
вешти мајстори (бунарџије) и то у време када су зидане куће и
када је пустара претварана у обрадиво пољопривредно земљиште. Вода из ових бунара је била лошег квалитета, али у недостатку изворских и других квалитетнијих вода, она је
коришћена како за потребе људи, тако и за напајање стоке скоро
двеста година. У селу су 1945. године затечене и неколике пумпе
које су извлачиле воду из друге издани, са дубине од 28 до 35
метара. Ове пумпе су се налазиле у дворишту основне школе,
на железничкој станици, фабрици кудељари и у још неколико
кућа, што није задовољавало ни минимум потреба становништва за квалитетнијом пијаћом водом. Бунарска вода није
била подобна ни за одржавање хигијене – купање и прање веша,
и због тога су у двориштима кућа грађени резервоари, „кишнице“, у које се преко кровова и олука акумулирала кишница,
која је коришћена за прање веша и купање.
Копање бунара је био изузетно тежак и опасан посао, који су
могли да раде само мајстори са добрим стручним знањем и искуством. Копало се, обично, са металним или бетонским прстеном пречника око 1,5 метара, чија је доња кружна основа
(кружни лук) била клинаста, а горња равна и широка до петнаест
сантиметара. Тај прстен се стављао на место где се копа бунар
и на његов горњи прстен се слагала цигла којом се облагао
отвор бунара, док је један радник малим ашовом пажљиво копао
и поткопавао клинасти лук прстена. Прстен се услед тежине
„укопавао“, а радници су зидали са површине земље кружни зид
бунара, повећавајући тако тежину и притисак на прстен. Истовременим копањем и зидањем зида бунара долазило се до прве
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издани. На тај начин, користећи кружни облик зида, спречавана
је могућност урушавања зеље – тако је копање бунара описао
Славомир Пивац.
Од 1945. године па до данашњих дана није ископан ниједан
бунар у Гајдобри, али су повремено долазили стари мајстори бунарџије да чисте бунаре од акумулираног материјала, песка,
муља и других отпадака. Они би, најпре, у време нисог водостаја, бунарским кофама извлачили воду а онда се спуштали
ужетом на дно, где су малим бунарским ашовом и лопатом убацивали у посебне канте муљ и песак, који су други радници извлачили напоље, све док бунар не би био очишћен и продубљен
до потребне мере. Мајстори су, пре чишћења бунара, спуштали
на дно упаљену свећу да би утврдили концентрацију опасних гасова, па уколико би се свећа угасила, одустајали би од чишћење
бунара, јер је постојала опасност од гушења и тровања. Данас
ови бунари служе већином као септичке јаме, или су затрпани,
као што је случај са онима у атару. Вода из њих је потпуно неупотребљива због загађености фекалним и другим отпадом, па
се ретко користе и за наводњавање. Од 1970. године, становници села користе артешку воду преко водоводне мреже, која се
напаја из неколико артешких бунара. Тако је стари бунарџијски
занат у Гајдобри сачуван само у сећањима ретких појединаца.
У прегледу старих занатa и занимања, који су потиснути услед
брзог развоја индустријске производње, настојали смо да обухватимо кратак период времена – од колонизација 1945. године,
па до краја шездесетих година прошлога века, када је занатство
у Гајдобри имало много већи привредни и друштвени значај него
што га има данас. Истовремено смо дали кратак преглед занатских занимања у Гајдобри пре Другог светског рата, у време када
је у овом месту живело Немачко становништво, да би се, колико
је то било могуће, указало на сличности и разлике, посебно у
начину организовања и удруживања истих или сродних заната.
Истакнуто је да је занатство у Гајдобри после Другог светског
рата функционисало у оквирима социјалистичке производње,
кроз удруживања у задруге или државна и друштвена предузећа
и организације. Било је, ипак, и самосталних занатских радњи,
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али њихов број и значај је био скоро занемарљив у односу на
широку лепезу осталих занатских и других занимања удружених
у разне колективе.
Већи број занимања, којих данас више нема и која су скоро заборављена, постојао је у оквиру домаће радиности или неких
других делатности (саобраћаја, птт саобраћаја – телеграфисти,
телефонисти, комуналних услуга и слично). Ова занимања би
требало посебно обрадити, иако нису имала неког нарочитог
значаја за укупан развој села. Исто тако, било би потребно обрадити и народну традиционалну медицину, јер је и она у послератним годинама била једно од раширених неформалних
занимања.
На крају, морамо истаћи да смо уз помоћ наведене литературе,
старих докумената и информатора направили преглед заната и
занимања у назначеном периоду, потпуно свесни да су могући
одређени пропусти и грешке, јер извори који су нам стајали на
располагању нису могли да употпуне слику старих заната и занимања у Гајдобри, нити је, за ову прилику, било могуће обрадити и друге аспекте ових делатности, посебно социолошке,
културолошке, етнолошке и друге.
Свима онима који су нам пружили драгоцену помоћ у обради ове
теме, најсрдачније се захваљујемо.
П Р И Л О Г:
КАЗИВАЊА О ЗАНАТИМА У ГАЈДОБРИ
Иван Хомјак, ковач и поткивач, (1927)
Рођен сам у Селишту код Бањалуке 1927. године, а у Гајдобру
је моја породица дошла 1946. године, код зета Бранка Перишића, који је тада у Гајдобри био ковач. Његова ковачка радионица је била одмах на почетку Улице Сутјеске, са леве стране,
идући од центра села према железничкој станици. Ту код Бранка
и ја сам се учио ковачком занату и после сам добио две дипломе
– једну о положеном испиту за занатског мајстора ковача, а другу
о положеном испиту висококвалификованог радника, занатског
мајстора поткивача.
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У време када сам дошао у Гајдобру ковач је био и Андрија Лотшпајх, у улици Мира Попаре број 36. Он је био Шваба и власти су
га оставиле у селу, јер је био добар мајстор ковач и поткивач.
Био је постављен да надгледа све ковачке мајсторе у петнаест
бригада, али када су му зупчаници ручне бушилице тешко повредили прсте, код мене су дошли Комад и Гатало да би мени
доделили да надгледам ковачке послове у свим бригадама.
У Гајдобри је у то време било вештих ковача, али без мајсторских диплома. Коста Штрбац је био добар ковач, довео га је брат
Илија из Баната. Затим је ту био и стари Јованић, који је био
ковач-клонфер – правио је клонфе за дрвену грађу. Једно време
ковачницу је имао и Душан Лепић у Пударевој кући, у Улици
Сутјесци. Правио је такозване фијакер-шпорете. Такве шпорете
је правио и Владо Самарџић, који је имао радионицу код селектора, у улици Мира Попаре. Ковачким занатом су се бавили још
и Трифко Бокић, Неђо Пецељ и Мило Анђушић.
Ковачка радионица има наковањ, мјех и огњиште, разне чекиће
за откивање, поткивање и ковање. Најтежи чекић је онај за ковање, а може бити тежак и преко два килограма. У радионици је
било и разних бургија, турпија, ковачких клешта, тоцила, бушилица, секача...
Поткивачки занат је био тежак и морао се добро знати, јер ако
се коњ не поткује како треба, онда је неупотребљив. Посебно
треба водити рачуна код обраде копита. Када се доњи део копита струже и чисти, може доћи и до озледе, па се онда преко
потковице укује „рукавица“ од дебелог плеха и повређени коњ
тек тада може да хода. Исто тако и чавли могу да озледе копито.
Добар поткивач осети куда иде ексер – унутра или напоље. Потковица има осам рупа, по четири на сваком краку, а на врху се
откива капица која се уврће на предњи део копита. Поткивач
мора да искује и штолне (крампоне) на крајевима потковице да
се ноге не клижу. Некада су се поткивале и задње ноге коња,
али то у равници није потребно. Поткивани су и магарци и волови са посебним потковицама, што код нас у Гајдобри није рађено. Потковице имају величину од један до шест. Највећа
потковица је шестица.
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Немирним коњима се на губицу стављала „лула“ и коњ није
могао да се пропиње. Када се потковица укује, онда се копито
ставља на троножац, тзв. „драјфус“, затим се зубастим клештима кидају чавли и изравнавају се турпијом. Добри ковачи и поткивачи знали су да направе потковицу, али су оне већином
рађене фабрички. Некада је добро искована и окаљена потковица била боља од фабричке, а ја сам их, углавном, сам правио.
Калио сам их у обичној води у коју је понекад стављана и сапуница, али то није било потребно када се гвожђе добро усије и
добије зеленкасто-плавкасту боју. Када се гвожђе окали, онда
се специјалном турпијом проба тврдоћа, па ако се турпија одбија, каљење је добро урађено, али ако пријања, онда се морало поново калити. Када се усијано гвожђе кује, тврдоћа се
може осетити и по звуку. Ударало би се наизменично чекићем
по наковњу и по ужареном гвожђу, па када се звукови ковине и
наковња изједначе, гвожђе је добро окаљено.
Бранко Самарџић, оштрач гатерских тестера (1936)
Пилана у Гајдобри је изграђена крајем 1953. године, са малим
гатером направљеним још 1916. године. Тај гатер је имао седамнес тестера, а покретао га је електромотор од четерес пет коња.
Мог’о је да изреже шеснес кубних метара даске по једној смени.
Резани су јасен, чамовина, јеловина, храст, а касније и топола.
Јасенова даска је продавана Чесима за скије, а они нису могли
вјеровати да се доста посла у пилани ради ручно. Резали смо
једно вријеме и багрем, који смо извозили у Аустрију за израду
паркета. Арапске земље су у вријеме рата са Израелом од нас
куповале грађу, па нам је један љути Арапин једном приликом
рек’о: „Ако даске дирне јеврејска рука, бели ћемо вам све вратити!“ Извозило се и у Русију и у још неке државе и сви су били
задовољни квалитетом грађе.
У предузећу су била ова занимања: увозачи, призмари, циркуларисти, гатер-мајстори и теренски радници, а било је доста и
одржавалаца машина, као и чиновника.
Увозачи би из вагона истоварали трупце помоћу цапина, ручне
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челичне алатке сличне вранином кљуну, са насадом од чврстог
и јаког дрвета. Цапинима би се изгурао балван из вагона, што
су радила два-три увозача, а двојица би, исто цапинима, подупирали балван са друге стране да се не откотрљa. Једна смјена
од шес’ до десет радника знала је да истовари и више од три вагона трупаца (балвана). Цапини су били шиљасти на врху и
после неког времена требало их је откивати у ковачници, што је
радио Русин Иван Хомјак, добар ковач. Увозачи би радили и са
кантаизом. То је алатка која има дугачку држалицу на крају које
је насађен кантаиз, гвоздени део, савијен попут канџе или полумјесеца. Овом алатком се спречавало да се балван не откотрља.
Призмари одмичу призме, изрезане трупце у две до три четвртасте греде (призме) од којих се касније праве мење гредице,
летве и други грађевински материјал. Призме се слажу на леге,
облице постављене ширимице, да се призме не искриве.
Даске и друга изрезана грађа се товарила у вагоне и то се радило све ручно. Бранко Сикимић, нијемац (глувонеми) Радовановић, неки Војо Вуковић и ја смо једном за три и по сата
натоварили двадесет девет кубика даске. То нам нико није вјеровао! А норма је била три вагона по смјени.
Циркуларисти су радили на циркулару, на обради даске. Циркулар је био постављен на тезги на којој се даска окрајала.
Гатер-мајстори су радили све послове око гатера – стављали
су машине у погон, мијењали тестере, подмазивали и уводили
са увозачима трупце у гатер. Најбољи гатер-мајстор је био
Ђорђо Таминџија, а затим Стево Лечић, а и ја сам једно вријеме
био гатер-мајстор.
Оштрачи гатерских тестера оштрили су их и размицали зубове
на брусу десетици, који је био причвршћен на тезги. Сви послови
око оштрења, као и други послови, обављани су ручно. Зубови
тестера су размицани тако да је разлика између два врха на зубовима тестере износила око пола сантиметра, што је требало
прецизно измјерити. Ја сам ишао на обуку и добро сам знао како
који брус носи и од каквог материјала треба да буде. Задњих година до пензије радио сам као оштрач.
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У оквиру пилане радила је мања радионица за разне оправке,
коју је водио Саво Самарџић, а иза пилане је, око шездесете године, направљена и столарија, где су прављени каучи, а на углу
Хајдук Вељкове и некадашње Титове улице била је и тапетарска
радионица. Столарију је водио столар Младен Шушић, који је
учио столарски занат код старог мајстора Војина Шкава. Са њим
су радили још и Бранко Зубац, Драго Вуковић, Неђо Матковић,
Видо Паровић, као и два мајстора из Силбаша – Ушијак и Лепорис. Тапетарију је водио Неђо Вујиновић и у њој је радило доста
жена: Савка Ћулибрк, Милена Бјелица, Милева Телебак, Даница
Петровић и многе друге.

Руководиоци пилане са гостима, у кругу производног погона.

Најтеже су пролазили теренски радници, који су са ручним тестерама ишли у Босну и Славонију на сјечу дрва. Дешавало се
да раде и зими по снијегу, али се све стизало на вријеме. Тешко
је било извлачити балване коњском или воловском вучом, а није
им било лако ни утоварити их у вагоне. Све су то били тешки
послови. Па, иако се радило ручно, требало је имати доста
знања.
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Драго Боснић, бачвар (1922–2005)
Рођен сам 1922. године у Дринићима, подно планине Оштрељ у
Босни. Оца Давида и мајку нисам запамтио – умрли су кад сам
имао три године, и то у размаку од само три месеца. Мој стриц
Милорад Кецман дошао је у Силбаш после Првог светског рата и
ту је службовао у жандармерији. У Силбашу је оптужен за убиство
човека и у затвору остао само четири и по месеца, али је ипак
остао без службе. Тада се оженио Немицом Терезијом Мецвајлер
из Гајдобре, која је била куварица у жандармерији. Тако је мој
стриц дошао у Гајдобру и ту остао до краја живота. Стриц није
имао деце у браку и то је био разлог да дође у Дриниће и поведе
мене са собом у Гајдобру. Имао сам само три године и од те,
1925. године живим у Гајдобри. Стриц је био без посла и морао је
да ради као надничар код немачких породица. Гајдобра је тада
била потпуно немачко место и ми смо били једини Срби у њему.
Детињство сам провео са немачком децом и за непуну годину
дана, играјући се са њима, научио сам немачки језик. Деца су
ме радо прихватила и детињство ми је било лепо. У немачку
школу пошао сам на време. Био сам једини ђак православне
вере, једини Србин у школи. Настава у нижим разредима је била
на немачком језику и сви учитељи били су Немци. Школовање
је трајало шест година – четири године сам учио на немачком
језику, а две на српском. Наставу на српском изводили су учитељи Срби, али и Немци. Сећам се учитеља: Петра Шовљанског
из Куле, Јохана Ернста из Нове Гајдобре, затим Јохана Симона,
Петера Ваша, учитељице Радмиле (али се не сећам њеног презимена), затим и учитељице Љубице Чампраг и њеног мужа Душана, који је био бележник у општини. Сећам се добро и свих
немачких породица и појединаца: Антона Шефера, директора
шпаркасе-банке, Андрије Лотшпајха, ковача (који је био веома
оштар човек), породица Бекер, Хен и свих других.
После завршеног основног школовања отишао сам на бачварски
занат, на који ме је упутио мој стриц. Занат сам учио у Вепровцу,
данашњем Крушчићу, код Немца Јохана Клумпнера. Био сам
шегрт четири године. Код мајстора сам и становао све време.
Мајстор Јохан био је веома строг. Једног дана ја сам, чистећи
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радњу, помешао ситно и крупно иверје. Због тога сам добио
добре батине, па сам побегао кући. Зашто је он раздвајао то
иверје не знам, али се није смело мешати. Ипак, вратио сам се
мајстору Јохану и након четири године завршио занат. На занату
се много радило, нарочито у јесен, када су се бачве највише тражиле. То је било време бербе у воћњацима и виноградима, којих
је било свуда у селу и око села. Бачве су израђиване од храстовине. Храст је за то најбољи. Радиле су се бачве и мешано –
храст и дудово дрво, наизменично. Такве бачве биле су лепе,
због чега су се тако и радиле.
Када сам ја учио занат, у Гајдобри су била педесет и три шегрта,
који су изучавали велики број заната, али нико није изучавао
бачварски, због чега сам ја и отишао у Вепровац да тамо учим
за бачвара. По завршеном занату, бачварске послове обављао
сам у стричевој кући, а са мном је и стриц радио.
По завршетку Другог светског рата, све Швабе из Гајдобре сакупљене су у логор, који је био у једном делу села, који се по
томе и данас зове логор. Из логора су ослобођени сви они за
које је неко од Срба – обично су то били Срби из Силбаша – гарантовао да нису били на страни непријатеља.
Године 1943. отишао сам у војску, у Вршац. Тамо сам се оженио
и са супругом дошао у Гајдобру. Наставио сам свој занат, али не
више као бачвар. Радио сам столарске послове у занатској задрузи, која је била у саставу Сељачке радне задруге. Управник
задруге је био Анто Зиројевић. Радионица је била у кући Милка
Самарџића, доле у дворишту. Са мном су радили Војислав
Шкаво и Тодор Бошковић. Ми смо поставили подове у садашњем Дому културе. Тодор је био добар човек и добар мајстор.
Једно време, све до краја свог радног века, радио сам у Немачкој као тесар. Пензионисан сам и као пензионер наставио свој
живот у Гајдобри.
(Казивање Драга Боснића забележено је 2004. године.)

Илија Марковић, Нови Сад
ВАСО ЈЕ КРЧМАР РЕТКОГ ТАЛЕНТА
Васо Крчмар: „Цитати“, Мултимедијална изложба,
Гајдобра, 10. 7. 2011.
Било је крајње време да се Васо Крчмар из Гајдобре прикаже у
Гајдобри – најобразованијем селу Војводине. Да после Сарајева,
а пре Београда, не би испало: ко га не познаје, има рупу у култури.
„Цитати“ су најбољи доказ да Ве Ка мисли друкчије од осталих.
Зато и јесте сумњив: под један, где је сумња основана, чињенице
су сувишне; под два, све се може кад се хоће – рече народ; све
се хоће кад се може – порече Ратко Дангубић из из истог места
(сви смо из истог места).
Да хумор није од бога дар, не би „цитати“ били пиш божји: група
хумор графика, типови линија, логотипи или графички симболи,
плакати. Све изгледа друкчије у исечку В-видокруга, у машти.
Поготово што његова машта не прашта. Врцају идеје као пчеле
кад се врцају: скочи – па реци хоп, заскочи – па у хулахоп. И у
наведеном примеру В је у тренду: у моди су хулахопке са „В“
изрезом. Латиничним. Ћириличари, извините!
Лењиново учити, учити, учити Васо је оповргао и извргао на свој
начин: цитати, цитати и само цитати. Не поставља се питање читати или не читати, већ како тумачити цитате међ наводницима,
поготово што ништа није како је. Кад год се Крчмару каже: „Пази,
тица!“, Васо помери стајну тачку. Став је утолико значајнији што
је у питању преступник који се обрачунао и с Титом давне 1969.
године, када је избачен из партије. И, ако му је веровати (ко не
верује, треба га разуверити), од тада се партија није опоравила.
Где је партија погрешила, ту је српска слога сложена у слоган:
„И после Тита Титаник.“ Нема бољег доказа од првонаграђеног
изборног плаката, у коме су срп и чекић хладно оружје, а петокрака прогресивнија од компаса (показује више страна). Елем,
кад Велики Вођа изгуби компас, служи се штапом. Која ли је разлика у односу на Чаплинов. Шарло акробата је од нуле направио
два ореола у виду осмице. Био 8 је био одскочна даска веце
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даске. Да и после прања руку остају отисци прстију, уверава нас
Био 9 са Бијенала индустријског обликовања. Где год био и ма
шта радио, ВК је на коњу с хватаљкама. За разлику од Вође:
учврстио се у седлу, а рага ни макац. Кад би сјахао, и ми бисмо
били на коњу.
Кључ успеха није само у брави „Металка“, већ у бравурама и
вратоломијама немирног духа. Без обзира што је Златко, Угљен
је презиме плакатирано као мрки угаљ. Изложбена мекана столица није за седење због последица: ко гута кнедле, има тврду
столицу. У знаку ЕПС-а је и диригентаска палица Николе Тесле.
Даљински открива дуге прсте прве врсте: чим Тесли сине идеја,
Едисону се упали сијалица. А на Тари сија сијалица ко задњица.
Што се тиче маслачка, не зна се да ли је више длачица на њему
или на Диреровом зецу. Уметност је у детаљу.
Штитио је Васо животну средину Србије Првом наградом, јер је
знао да живот чине ситна задовољства, а да је остало предигра.
Међутим, да је у тој предигри Велики Србин љуљао Марка, не
би се родила идеја о Великој Србији. Васо бруси афоризам док
не награбуси. Мора му се одати признање за доскочицу-кованицу: свако је наковањ своје среће. При чему не треба сметнути
с ума упозорење: између чекића и
наковња кратко је памћење, јер је џелату пањ наковањ. Ако није
по закону о саобраћају, јесте апел на свест: пре седања за
волан, завештајте органе. И ма колико били у праву, унутрашњи
органи немају право на обуставу рада. Да није само двоглави
орао генетски модификован, види се по хлебу с коском. О коцки
с домино-ефектом да и не говоримо. Нарочито оној и оном
српском синдрому: кад се један дигне, сви попадају. Кад се
Цезар надигао и прешао Рубикон, бацио је коцку. Нама је, нажалост, свака река Рубикон. Понајвише због чињенице да су реке
највеће препреке јединству земље. Да нису, не би реци без повратка био извор Ушће.
Све више људи станује у гаћама, што ће рећи да је истина гола
до пола или од пола – зависи како виси, извиси. При чему се не
сме превидети изрека: коме други гаће веже, накриво му тур
стоји. Зато народу треба рећи праву истину, а не како је било. С
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тим у вези је и ВК афоризам: ми смо такви јер смо прављени у
мраку. Да за мрак нису криве светле перспективе и оптичке
варке, не би се мрак ширио брзином Његове Светлости. Што му
је фитиљ краћи, мрак је већи. И приде, да га је Отац нације правио по сећању, Велики Вођа би и личио на нешто. Дволичан
човек никад није сам, поготово у средини у којој су сви тако
обични – дволични. У дослуху с нареченим, демократија и демагогија су лице и наличје власти зато што је испред лица задњица. Мислили смо да ће победити, а оно ћорак, метак
контрареволуције.
Хомогенизација је учинила своје: сви Срби под једну шљиву, жирафа под палму – док са себе не стресе све и изметне се у оно
што није. Да смо у земљи изоштрили слику, видели бисмо велику
мрљу на глобусу глобалне кризе. Ако ћемо право, криза би закуцала и на наша врата да их нисмо зимус наложили.
У нашем крају нема толико места да би се ставило све на своје
место, па стога нема потребе да цитирате себе. Пошто поштујете забрану: хвала вам што не пушите, не пијете, не једете!
Међутим, да бисте се напили на извору духа и нахранили душу,
слободно се послужите „цитатима“ слободног уметника Васа
Крчмара.
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Анђелко Ердељанин
КАРИКАТУРЕ ИГЊАТА ГАТАЛА

Више од четрдесет година Игњат Гатало црта и објављује карикатуре. Излагао је на преко двеста изложби у земљи и иностранству, прецизније: у старом и новом иностранству. То су биле
колективне изложбе, а самостално је излагао само једном, и то
у свом селу (Савином Селу) и својој вароши (Врбасу). Многе је
карикатуре објавио у великом броју листова, многе је награде
освајао на домаћим и иностраним конкурсима, уз похвале и
друга признања. Али, о њему се мало писало и говорило у информативним медијима, премало, много мање него што заслужује. Јер, Игњат Гатало је карикатуриста првога реда. Његове
карикатуре поседују и мисаони набој и ликовну изражајност. О
њему, заправо о његовим људским и уметничким квалитетима,
најбоље сведоче саме његове карикатуре, иако оне говоре о
другима.
Већ површним увидом у Гаталово стваралаштво (а то би још
више показала темељна анализа целокупног дела) запажа се
ширина интересовања, тема и мотива: од упитаности над судбином човека и света, преко конкретних политичких ситуација и
проблема земље у којој живи, до специфичних, ужих тема (школство, екологија, култура, спорт). У свим тим тематским областима Гатало постиже одличне резултате.
Најбољи је у сфери општељудских тема: историја и судбина
света, човек и власт, угроженост човека високом технологијом,
наоружањем и медијском окупацијом мозга итд. Али, претпостављам, нашем човеку је најближи у оним карикатурама које
казују сатиричне поруке о нашим савременим догађајима, лутањима, сукобима, сударима, о нашој високој производњи глупости. И једна и друга (тематска) врста Гаталових карикатура
богата је хуморним и сатиричним мислима и примислима, често
двосмисленим и вишезначним идејама и жаокама.
То су већином карикатуре без речи, а покушај да се речима
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дочара њихова суштина довео би до афористичког исказа.
Убојитости Гаталових сатиричних жаока у доброј мери, уз добру
идеју, доприноси и експресивност цртежа, који је често сведен
на неопходне потезе али понекад и сложеније компонован и ликовно изнијансиран.
Овај осврт на стваралаштво Игњата Гатала је заправо позив на
активно гледање његових карикатура и размишљање о њима.
Завршићу га једним мојим афоризмом: „И сами смо криви за медијску слику о нама: имамо најбоље карикатуристе на свету.“ И
Гатало је један од њих.
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ИЗ БИОГРАФИЈЕ ИГЊАТА ГАТАЛА
Игњат Гатало је рођен у селу Потоци, у Бијелом пољу код Мостара, 1938. године. Од 1945. године до завршетка студија живео
је у Гајдобри. Вишу педагошку школу – ликовни смер завршио у
Новом Саду. Годинама је радио као наставник ликовне културе
у Основној школи у Савином Селу. Одатле су његове карикатуре
путовале, апутују и данас у свет – излагао је на преко двеста изложби код нас и у свету: Шабац, Загреб, Сарајево, Љубљана,
Београд, Зајечар, Скопље, Нови Сад, Сокобања, Крушевац,
Вршац, Лесковац, Славонски Брод, Монтреал, Бордигера, Маростика, Кнок Хајст, Тренто, Амстелвен, Токио, Атина, Анкара,
Порто, Истамбул, Казан, Техеран, затим, градови Италије, Шведске... Сарађивао је и сарађује у листовима: Дневник, Просветни
преглед, Јеж, Политика, Илустрована Политика, Политика експрес, Глас, Пољопривредник, Борба, Весели свет...
Игњат Гатало је добитник завидног броја наших и међународних
награда.

Игњат Гатало (цртеж Миленка Буише).

Портрети
Душан Видаковић, Ваљево
ЧОВЕК МОРА У НЕШТО ВЕРОВАТИ
(Разговор са Браниславом Зубовићем)
Песник Бранислав Зубовић рођен је пре 35 година у Тузли. Студије српске књижевности завршио је на Филозофском факултету
у Новом Саду, где данас живи. У врбаској Библиотеци „Данило
Киш” ради на месту библиотекара за популаризацију књиге и
оперативног уредника све бољег и утицајнијег часописа „Траг”.
Секретар је познатог Фестивала поезије младих. Управо установа у којој је запослен публиковала је нову Зубовићеву поетску
збирку „Опште прилике” која је привукла лепу пажњу стручне јавности као и прве две књиге стихова овог аутора – „Руком од
ветра тишом” (2000) и „Велики бол” (2004).

Бранислав Зубовић
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Оно што најпре привлачи пажњу је да циклуси „Општих прилика” носе називе преузете из драмске уметности.
• Чинови су заменили циклусе, како је то обичај када је у питању
драмска радња којој сам тежио у „Општим приликама”. Дакле,
имао сам потребу да наметнем драмску паузу између чинова
како бих појачао напетост. Потребно је било лирској трагедији,
како стоји у поднаслову књиге, дати одушка, тамо где се сударају
меандри књиге. Сваки чин има једанаест песама. Укупно их је
33 не рачунајући пролог. Бројеви имају важну симболику, опомињући нас. А чинови – чине да мало смире радњу и припреме читаоца на предстојећа догађања.
Опште прилике којима се бавите, очито, нису претерано повољне. Напротив.
• Трагични догађаји насељавају „Опште прилике”. То су наше
прилике, наши догађаји... Без патетике. То је сукоб људи дубоких
осећаја и страсти, праведности са својим супротностима. Од
пролога који само најављује трагичне догађаје, у обрисима, у
првом чину јавља се прародитељски грех који траје још од стварања света до наших дана. То је онај грех који нас следује самим
постојањем. У другом циклусу нас прате дела на која нисмо
могли својом појавношћу да утичемо. И најпосле - свакодневна
трагика. Тешко се с тим изборити и без поезије на души. Зато
„Опште прилике”, нарочито у завршном чину, нуде „хумор” као у
песми „Да ми је да имам” како би се лакше са тиме изашло на
крај. Како би се лакше поднела свакодневица која ни мало не
обећава.
Има ли, по Вашем мишљењу, изгледа да се такве „опште прилике” промене, односно побољшају.
• Никада их није ни било. Мислим на изгледе. Чини се да су
„Опште прилике” један од начина да увидимо какви смо људи.
Свако по својој мери. Зато, немамо много шанси. „Прилике” ипак
остављају отворен прозор за неки бољи и лепши поглед.
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У завршном циклусу Ваше актуелне књиге, наглашено, постављате питање Има ли те? – чији ехо дуго остаје у мислима.
• Том дилемом, „шекспировским питањем”, се запитао свако од
нас. И још увек се питамо. Човек мора у „нешто” веровати и мора
се са „нечим” идентификовати, па макар се стално питао, или
ће се разликовати од свесног људског бића. У том случају, не дај
Боже, може се лако оклизнути у постмодернизам. А у том случају, оно место коме већина тежи, и где је једина мера љубав,
полако измиче из надања.
Ваш стил препознатљивим чини везани стих који већина
Ваших генерацијских колега избегава, док га неки чак сматрају
и анахроним.
• Иво Андрић је рекао да је десетерац калуп за српску осећајност. Наша поезија је настала на том обрасцу и тај генетски
код је уписан у оно место код дијафрагме које се назива душа.
Ипак, из данашње перспективе, мислим да није важно толико да
ли се пише везаним или белим стихом, важна је мелодија, ритам
и природа песме. Ако тога нема, без обзира на форму – џаба је
песма. Форма сама по себи уме да буде тесна и ту разумем
многе. Али то не значи да хистерија треба да превлада! Негде
је наш песнички геније, Брана Петровић записао: Лиризам je
први ступањ поезије. Други ступањ је у запитаности у старофилософском смислу, и највиши ступањ је, без сваке сумње,
религијске природе. Религијско осећање света својствено је
истинским песницима, у свим временима и друштвено-политичким системима. Бојим се да су они, који то сматрају анахроним, побркали лончиће.
Часопис „Траг” који стварате у Врбасу током неколико претходних сезона убедљиво се издигао из локалне средине где
је настао.
• Врбас јесте мала средина али се у једном тренутку нашао критичан број одличних песника и та заједничка енергија морала је
да се искористи, да се усмери. А „Траг” није био први покушај да
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се у Врбасу покрене књижевни часопис. Та идеја расла је скупа
са Фестивалом поезије младих, некада гласовитим Југословенским фестивалом поезије младих, који ове године пуни 44 лета.
Године 2005. излази први број часописа „Траг”, а за главног и одговорног уредника је изабран Ђорђо Сладоје. Уредништво су,
између осталих, сачињавали: Небојша Деветак, Благоје Баковић, Мирослав Алексић, Емсура Хамзић, Никола Шанта, моја маленкост и други. И није прошло много времена, а часопис „Траг”
је добио епитет „Летописа Матице српске у малом”. За свега годину дана од изласка првог броја „Траг” је постао један од водећих часописа у српској књижевној периодици. Наравно, било је
потребно и време да хартија задише, да се прихвати и ево седам
година од настанка – успешно траје.
Професионално сте упућени на поменути Фестивал поезије
младих, па покушајте да из те перспективе „завирите” у будућност српског песништва.
• Последњих година „тренд” писања поезије се полако враћа
међу младе, а то неминовно значи и да се чита. Јер писање без
читања није могуће. Као ни без искуства. Животнога искуства.
Ту се сад поново можемо вратити на оне Бранине ступњеве.
Поезија какву ја замишљам да треба да се пише је у изумирању.
Све је више ангажованости, а све мање мелодичности и ритма.
Чита се нека друга лектира па отуда и другачија поезија. Многим
млађим песницима не пада на памет да читају класике. Већина
није никад узела у руке Шолохова, а некмоли га прочитала. Није
у „тренду“ – рекли би... Ипак, судећи по приспелим рукописма
до изражаја још увек долазе најквалитетнији, а не најгласнији.
Најбољи доказ за то су управо лауреати Фестивала поезије у
Врбасу.
Детињство сте провели у рударском амбијенту Тузле, надомак планине Мајевице. Шта је на Вас оставило најјачи утисак
када сте се преселили у војвођанску равницу.
• Недостатак брда (смех) што је утицало на веома лошу оријентацију у простору. Зато сам се приближио Фрушкој. Наравно,

477

нисам знао бољи начин да се одужим равници него песмом.
Опевао сам је по својој мери. Да ми не замери. Јер, равница зна
једнако да буде сурова као брдска средина.
Ипак, утисак је да сте остварили добру комуникацију са Бачком.
• Процес уклапања траје и трајаће, али не сматрам да је то
кључна ствар. Има и оних који су овде много дуже па се нису
уклопили. То кажем из видљивог искуства. Нису се уклопили ни
они који су дошли пре 60 година под другим околностима. Теже
је било носити белег избјеглице него све друге непогоде. Има
сеоба. Смрти нема!
Постоје ли људи и догађаји из Тузле који и данас остављају
траг у Вашем раду?
• Наравно да је кључна ствар која се десила рат. Мислим на
сећање, на последице које је произвео, на „Опште прилике” које
се њима баве у данашњем времену и безвремљу. И то оним које
није могуће тако лако обновити, саградити. Додуше, било би
„Општих прилика” и без тога. Али, и након свих ових година, радујем се свакој реченици или како је то сад постало популарно
„лајку” пријатеља из Тузле, преко интернет чуда, која у том случају имају смисла. Не морам се ником јавити, али некако ми је
лакше кад их видим да су сви ту – на окупу. Године ту не играју
улогу. Нарочито ми је остао у сећању тузлански књижевник Сенахид Незировић који је „кривац” за моје делање поезијом.
Нисмо се видели двадесет година. Хоћемо, ако Бог да!
Везе са родним крајем су, дакле, још увек живе.
• Данашње везе са Тузлом су углавном „виртуелне” природе. У
буквалом смислу те речи. Ипак, Тузла је била и остаће присутна
у мом животу – то је нормално. И кроз Мешу Селимовића се
стално враћам Тузли. Свет се одувек делио, а нарочито је та подела била присутна и изражена у Босни, како је то рекао један
наш познати песник, на папане и рају, и у том смислу је моја веза
са Тузлом врло изражена. А раја ће увек бити раја ма где била!
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ИЗБОР ИЗ ПОЕЗИЈЕ БРАНИСЛАВА ЗУБОВИЋА

ПРИЗИВАЊЕ ВЕЧНОСТИ
Склопи руке и замоли уморнога Творца
Пре надолазећег јутра, да призове вечност,
Тек бих да видим једро небескога поморца
Како га ветрови носе у звездану млечност.
И видиш ли тишину како на веслу дрема
Слику тмастог мора док на њега пада слана,
Да завеслаш храбро, снажно рукама обема
Помодрелим путевима новог Магелана.
Тек ту ћеш срести вечност ухваћену у трену
И речи у зраку теку, зачињене сољу,
И свој одраз загледан у месечеву мену
Док час плиму, час осеку смењује по пољу.
Али ево нас, већ смо поново на почетку
Протиче ова ноћ, и квасац се јутра надима,
И мислиш да спас нађеш можда у овом ретку
Ил да пре зоре душу утопиш у градима.
ВЕТАР
Дебела је хладовина
А обрасла стрмина
У сред ње баковина
И на њој маховина,
Мало даље веселица,
Поврх ње станарица,
Преде преслица
Чује се здравица
Од сто–лица.
Село–весело
У селу
Пазило и бежило,
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Узваник
Тражи расковник,
Шебој до лале,
Лишће једе, зубе нема,
Гору ломи, руке нема,
Нити спава, нити дрема.
(Из збирке „Руком од ветра тишом”, Слово, Врбас 2001.)
КОЛЕВКА
Из рогова издигосмо главе
На крововима зидасмо кућу,
Купине из самоникле траве
Тражисмо у нашем надахнућу.
У мутној води месец нађосмо
Тек између Дона и Карпата,
А кад сване питамо се ко смо
Уз нему плочу каменога сата.
И сад сунце пут храстовог лишћа
У вечности божијега днева,
Под звездама свога општежића
Одлази и неком другом лева.
И голготу сеоба прошли смо
Само утабана земља памти,
Да л смо рођени или дођосмо
А колевка остављена пламти.

ЦРНА КУЋА
Црна земљо моја у спаљеној души
У телу од црне магле што се гусне,
Надима се река пусту кућу руши
А сећање само пријања на усне.

480

Пуста кућо моја остављени доме
Горка суза твоја лице моје бразда,
Уздише лето: са неба удри громе
Располути оно с чим нас Господ сазда!
Сад нам други живот нуди млада трава
Мојом крви више тело не корача,
Без ока и вида оста шупља глава
Док на пустом гробљу црни гавран врача.

ЗА ЈЕДАН ОСМЕХ САМО САМ ЋУТАО
И оне бескрајне беле хартије
По којима сам усамљен лутао,
Све док су ме гризле страшне харпије
За један осмех само сам ћутао.
И за снове које си ми родила
Дрхтаве речи на чистој белини,
Мој лик си у свом лику походила
Док си сама у младој детелини
Тражила ону са четири листа.
Тек у мени је дивља шума расла
И помисао на тебе што блиста
А јутром су мирно говеда пасла.
Сада док промичеш крајичком дана
Нежно ти руком шапућем на ухо,
Ко да си од прве магле саздана
Бело ти облачим рухо.
(Из збирке „Велики бол”, Народна књига-Алфа, Београд,
2004.)
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ЗИДАЊЕ ВОДЕНИЦЕ
Најпре би се за време
Неког великог празника
Клесао жрвањ
Да меље росу,
Обрану са жита:
Затим би се завиривало под камење
И пазило на изглед месечевог диска.
Ако је млада луна
Спаљивали би се греси –
А жива ватра
Утихнула би, тек,
Када би окусила
Кап петлове крви.
Ако није –
неимари би сенке
Узиђивали у темељ
Да пркосе ономе –
Који се у пролеће претвара
У вука.
А на гумну би се посадио
Зев,
Кроз који би сеновите змије
Свијале клупко.
На источној страни
Садио би се виноград,
Од најчувеније сорте –
Божје крви:
А на западној –
Купине...
У белим ноћима
А других није ни било,
ветар је играо коло,
Око жрвња –
Чекајући да неко
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Мајсторима
Донесе ручак.
А мливо је остало,
Да проноси тишину
Кроз поточару
И смирује оштре вирове
Наших заноса.
НА ЧАСУ ИСТОРИЈЕ
Овом су књигом пројахивали ати
(Крилати Јабучило и митски вранци),
Велможе, ритери и онај што плати
Главом, сужњи, себри и свакојаки странци...
Ено их сада уморни од сеобе
Док требе вашке и стресају угарке,
Пишу странице неке нове деобе
Са којих промичу промаја и варке.
А кад у клупама дочекасмо Турке
Угледасмо на слици небеског кнеза,
На мапама прилике играју жмурке
А из крваве свеске хвата ме језа.
Ко то зна шта би се на часу збило
Да се школско звоно није одазвало,
Тек из оловке – све што је исцурило –
Немајући где у мене се склањало.

ДА ИМАМ
Да ми је да имам кућу
Тек поред Дунава бајту,
Макар у блату и прућу
Виртуелну на веб сајту.
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Да ми је да имам башту
Липов гај, растиње вртно,
Па макар плевио машту
Коров и биље смртно.
Да ми је да имам барку
Чамац, на води пасару,
Па макар и на угарку
Грејо осмех на бунару
Док нечастиви шенлучи
Тихују душине струне,
Молим те бојлер искључи
Треба платити рачуне.
(Из збирке „Опште прилике”, Народна библиотека „Данило
Киш”, Врбас, 2011.)
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ИЗ КРИТИЧКИХ ТЕКСТОВА О ПОЕЗИЈИ БРАНИСЛАВА
ЗУБОВИЋА
Давид Кецман Дако, Сомбор
ЛИРСКЕ ИСПОВЕСТИ
(Бранислав Зубовић: „Руком од ветра тишом”, Слово, Врбас,
2001.)
Песме (слике или песме), приче саздане од импресија (одбљесака стварносног трена или од одјека доживљаја који остављају
трајне ожиљке и бивају поуздан наук, линија равнања или упоришна тачка при кретању бескрајем до трена када се тишином
обелодањује настајање) на страницама су лирског првенца
„Руком од ветра тишом” Бранислава Зубовића(...) И, доиста, истину казује песник и уредник ове књиге, Благоје Баковић, истичући да „иако песнички првенац, ова књига говори о томе да
је Бранислав Зубовић препустио своју прву књигу и да овом
првом објављује неку другу, зрелију”.
Књига је остварена као накнадно освртање, а потом и као казивање о путовању кроз ничим обележени простор и време, као
исповест при свакој куглици на бројаници (ниски од невиности
јутарњих бисера којим се спаја постојана празнина за коју не зна
ноћ). Почетак је у знаку незагасле наде, а путовањем се „прелама време” и пуни пртљаг самоспознаје проходом кроз навиљке таме који захтева жртву.
(...)
Првим циклусом песама писаних слободним, белим стихом, Зубовић је ововремени песник коме је блиско космогонијско поимање света, а следе песме сонетне форме у којима је у
потпуном дослуху са традиционалним певањем, па и оним што
је одлика староставних књига, с доминантним Христовим науком
о светлозарности, блаженству, праху човековом, греху, вечности,
души...
(...)
Један млади песник, талентом и образовањем далеко изнад почетничког стваралачког домета, објавио је књигу које се, након
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година књижевног зрења и проналажења самосвојног књижевног
рукописа, неће постидети.
(„Дневник”, Нови Сад, 27. фебруар 2002.)

Небојша Деветак, Врбас
КОЛЕКТИВНИ ДУХ КРОЗ ПРИЗМУ ИНДИВИДУАЛНОСТИ
(Бранислав Зубовић: „Велики бол”, Народна књига-Алфа, Београд, 2004.)
Поезија Бранислава Зубовића укоричена у „Велики бол” вуче коријене из древних времена, прехришћанских, па преко затрављене српске историје прикриване у „струнама слепог Филипа”,
налазећи тајанствену стазу до времена скорашњих и времена
садашњег. По кључу за препознавање идентитета у новијем
пјесништву, Зубовић иде оним трагом који су иза себе оставили,
прије свих, Ђорђо Сладоје и Рајко Петров Ного, а назиру се и
поетски модалитети Милосава Тешића и Алека Вукадиновића.
Међутим, Зубовић није никако пуки епигон поменутих пјесника
(...), он знатну пажњу посвећује версификацијској матрици, са
тежњом да је усклади са рефлексивношћу сопствне песничке
физиономије.
Иако у суштини интимистичка, ова поезије неријетко „кореспондује” са литерарним предлошцима, историјским личностима и
појмовима, митолошком полиморфијом, асоцијативно активирајући ирационално, бајковито и фантастично у семантичкој
равни пјесме.
(...)
Бранислав Зубовић је свакако један од оних пјесника који је апсорбовао колективни дух и ревитализовао га кроз стихове, али
на један стишан и култивисан начин. Избјегао је онај стереотип
националне, или не дај Боже, националистичке демагогије карактеристичан за лошу родољубиву поезију подобну за политичке манипулације, посебно у трусним временима. Он не
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исправља „историјске неправде”, он их тек покаткад дотакне, тек
да укаже на њихово присуство, али на суптилан и ненаметљив
начин. Одјеке тих минулих врмена, али и овога у којем живи,
пјесник претаче у енергију језика из којег исијава готово чулна
топлота, пропламсаји лирског обиља из понајвише катрена, по
којег дистиха и свега двије пјесме слободног стиха. Од ових
двију, писаних слободним стихом, посебно бих истакао пјесму
„Хлеб” која као да је настала из рецепта неког давно ишчезлог
паганског претка. Ова пјесма би, сигуран сам, задовољила и онај
чувени антологичарски захтјев Богдана Поповића да буде лепа.
(...) Уз ову, пјесму у чијој позадини се назиру чудесни праменови
митолошке измаглице, издвојио бих и „Црну кућу” која је тематски ближа данашњем времену и кроз коју пјесник сопствени
усамљенички глас уздиже до величине општег људског пораза:
Црна земљо моја у спаљеној души / У телу од црне магле што
се гусне, / Надима се река пусту кућу руши / А сећање само
пријања на усне.
(...)
Бранислав Зубовић је вјешто и зрело искористио могућности посредног говора који је суштина поетског изричаја иза којег се
увијек наслућује нека тајна.
(„Траг”, Врбас, март, 2005.)

Љуба Вукмановић, Нови Сад

НА ФРУШКОЈ ТРЕШЊА, ЦВЕТ БЕО1
„Да, откуд то? Имам ја, за све то, одговоре“ – Милош Црњански
је овако дочекао, у телефонском разговору, молбу за интервју, о
четири речи које деценијама исписује у својим књигама – речи:
Бранко, Стражилово, Фрушка гора.
Бранка Радичевића помиње још од своје Маске („моје прво
штампано дело“) као свог песничког сапутника.
Фрушка гора је нешто као његов песнички симбол и завичај.
И Стражилово: његова знаменита песма, једна од најлепших
икад испеваних на нашем језику, зове се као и тај фрушкогорски
брег, а тамо је и Бранков гроб.
„Имам ја, за све то, одговоре. Само, хоћу ли имати времена и
стрпљења за та стара и нова сећања, а вама се жури?“ – казао
је у нашем разговору.
Онога дана када је, по договору, требало из Новог Сада да
пођем у Београд, на разговор с Црњанским, 15. децембра, неочекивано је стигло његово писмо, експрес препоручено. Позвао
сам Црњанског телефоном, да се захвалим, а он каже: да не
дангубим путовањем. Он је после нашег разговора написао то
што је намеравао да каже као одговор на моја питања. И радује
га што је његово писмо добро стигло.
„За тај мој труд, ако дођем у Нови Сад, частићете ме вечером“
– рекао је у шали.
_______________
Из књиге Шум речи, у издању Д.о.о. „Дневник – новине и часописи“, Нови Сад, 2005.
О Љуби Вукмановићу и његовој књизи Радован Поповић је у својој рецензији написао
и ово: „Само је изузетна личност, као што је Љуба Вукмановић, могла да сачини
овакву књигу – занимљиву, драгоцену и за данас и за сутра. Врстан новинар, добро
обавештен. Вукмановић је у ,,Дневнику’’ оставио дубок траг својим репортажама о
људима и догађајима, разговорима са врхунским посленицима књижевности, сликарства, историје, културе уопште. Његови текстови, репортаже и разговори, пример
су високог професионализма у новинарству… Ово је књига о прошлости али и животу. Она је духовна аутобиографија једнога високог, савесног новинара који је свој
дар искористио на ползу свога народа.“
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На страници, густо писаној машином, на више места исписао је,
руком, оне чувене запете.
Црњански, ви често помињете, често сте помињали, са симпатијама, Бранка Радичевића, као и Срем и Стражилово.
Откуд то?
То је природно. Није поза. И ја сам Војвођанин. Постоји веза између Радичевића и мене, у детињству. Брат Бранка Радичевевића, у Темишвару, на српском гробљу, сахрањен је поред гроба
мојих сестара и мог малог брата. На гробу његовог брата отац
му је подигао споменик. Урезана је у споменик једна ружа, а
поред тога пише: „Таки је био“. – Бранко је морао долазити, на
тај гроб. Долазио сам, у детињству, и ја. А кад сам био студент
универзитета у Бечу, становао сам близу улице, где је и Радичевић становао, и болнице у којој је умро. Залазио сам тамо и ја.
Хтео сам да учим медицину. Између оних који су овековечени у
ЂАЧКОМ РАСТАНКУ, и нас, оновремених ђака, мала је разлика,
иако нас је делило више од педесет година. Моја прва књига у
издању друштва хрватских књижевника мала је драма у стиховима, у којој је и Радичевић једна од главних улога. Мира Траиловић је рекла да је то прва наша авангардистичка драма.
Педесет година пре авангарде данашњих писаца. Михиз је, недавно, упозорио на то, да је Радичевић био врло модеран (ТУГА
И ОПОМЕНА), пре сто година. Да, да – то је био звук, чист, оригиналан звук наше поезије, не мољац из књига, не „поет“ као што
су Лукијан Мушицки, или господин Суботић, које сад вадимо из
нафталина. Тачно је да је Бранко поет младости, скоро идила,
али и то, да је умро, од колективне болести наших студената
оног времена, од туберкулозе, онда, кад је очигледно почео да
сазрева. Да је поживео, не сумњам да би био написао стихове,
зреле, дубоко хумане, поетичне, као што је, на пример, СПОМЕН
НА РУВАРЦА, Лазе Костића.
Не чини ли вам се, ипак, да је то лака, младићка, поезија, да
није соцојална, значајнија, модернија?
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Ја сматрам Радичевића и модерним, и значајним, па и социјалним, песником. Просто зато, јер је, после 50 година колектив једног народа, – читалачке публике, – скоро увек непогрешив.
Његова поезија имала је огромни колектив читалаца. Мушицки,
господин Суботић, на пример, нису. Младост Бранкова и његова
романтична смрт покрила је „социјалног“ Радичевића. То је стипендист коме стипендија није исплаћивана. Плаћена је за њега
тек самртничка постеља. То је херолд Вуковог режима (има и
таквих режима), где је, – како је Кашанин врло добро запазио, –
морао да прави похвале хајдуцима; то је омладинац кога је београдски полицајац, Николче, пртио, и протерао из Београда.
(„Неки Бранко да одмах у полицију дође. Николче“.) То је поет
љубави који је, у револуцији, дошао да буде поет револуције, али
то није био. Међутим, његов памфлет, у стиху, против мрачњака
у нашој литератури, доказ је, да Радичевић није само идиличан.
Записано је, да је, пре туберкулозе, био у стању да, тадашњу,
тешку, војничку, пушку, испружи десном руком. Смрт Бранкова је
типична трагедија тадашње наше омладине. Поет је увек ангажован. Социјалан. На страни слабијих. Бранко на страни угрожених сународника. Раичковић, на пример, са својом дивном
песмом ПОЛИВАЧИ, сад, у нашем времену, на страни радника.
А Фрушка гора, коју кажете да толико волите? Откуд то?
Фрушка гора је тумул, који је Војводина подигла, над гробом
Бранка. То је нежна планина, првих винограда у овом делу Европе, која је умела да буде и сурова. Питајте Јована Веселинова
и његове другове. Фрушка Гора је била као неки резерват поста,
и поезије, Војводине. То је симбол на нашим равницама. Ја сам
је звао, пре свог одласка у туђину: „љубавно предграђе Београда“. Сад, са 74 године, одлазим тамо да видим како трешња
цвета. Бранку је наш народ дао Фрушку гору, па сам је зато помињао, уз Бранка.
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„ПОБЕДНИКОВА ЖАЛОПОЈКА“ МИХАИЛА ЛАЛИЋА
Дневнички записи Прутом по води, настајали од 1958. до 1991,
својеврсна је историја генерације која је желела да створи бољи
свет, оне за коју би се могло рећи да је много хтела и много започела – прича Михаило Лалић у свом дому у Београду, а у рукама држи 600 страница рукописа те нове књиге своје прозе.
Лалићев Дневник – велико је књижевно откриће: само његови
најближи знали су да је он дуже од тридесет година, истовремено кад и своје знамените романе, писао о свакодневици
послератних година, са брзо показаним наличјима илузија: како
су се политичари, и они највиши, пењали и скотрљавали, мали
председници, увек у лимузинама, одвикли корачања, а проницљиво виђење наших дана открива сумор о томе да смо ретка
земља са толико мржње. На страницама дневника су и великани
књижевности: Андрић, Црњански, Ћопић, Десанка Максимовић,
Исидора Секулић, Васко Попа, Хемингвеј, Пастернак...
Писати дневник, то је кад човек хоће да себи олакша у души –
каже Лалић, благ, с оним осмехом доброте.
На коленима држи омот са страницама свог дневника, не повезује корице и показује записе из већ далеких година. На свакој
страници – Лалићев рукопис: плавим мастилом дописана реч,
нека замењена лепшом, неку прецртао. Уз поједине дневничке
записе, дописао: „Можда није интересантно?“, или: „Је ли сувишно?“, на једној страници: „Можда и ваља? Ваља ли?“
Вама остављам да сами одлучите хоћете ли узимати и записе
с оваквим напоменама. Ако вам се чини да не би сметали читаоцу, на вољу вам је да их објавите, али и не морате – читаоци
неће много изгубити – казао је Лалић и предао ми рукописе Прутом по води да се, први пут, објаве у „Дневнику“. Била ми је привилегија, част и радост да први читам и опремам дневник
великог писца, објављиван на целој страници листа 25 дана.
Лалић је пожелео да се његови записи илуструју сликама Саве
Шумановића. Рекао је: заволео је Саву од првог виђења његових
слика. Очарава га светлост Савиних снегова и белих крошњи
расцветалог пролећа у шидском пределу. Имају ли такви пејзажи
и боје неко посебно значење и за Лалића?

491

– Слике Саве Шумановића, посебно његови снежни пејзажи са
два, три дрвета голих грана, са тако мало материјала да су на
граници непостојања, мени су некако говориле о борби наде и
безнађа, треперењу пред гашење са знацима скривеног неког
новог настојања и понављања. Свједочиле су и о храбрости и
побуни – усудио се несмирени човјек: рањив, ломљен и испуњен
динамитом незадовољства и ђавола, да се такмичи са вишим
силама, стварајући не само облике већ и боје, па и најтежу од
свих боја: свјетлост саму, питомију и мљечнију од природе, другчију од свакодневне... Желио сам да присуство неке од тих немогућих слика, цртежа, ублажи, разбије монотонију мога
суморног казивања о узалудности људских напора.
Лалић је рукопис свог дневника поново прочитао и овлаш дотерао. У тим записима он је истовремено и сведок, и учесник, и интерпретатор. То су његови дани, размишљања, радосна и
невесела, сумње, надања током три последње деценије.
Како вам се сада чини: да ли сте записима у дневнику одвајали
довољно времена и амбиције? Где видите њихово место у
вашој прози?
– Неке од мојих ранијих књига одузеле су ми од живота по двије,
три године рада. Ова посљедња пружила се преко три деценије
– као неки мучни завршетак губитничког завршног рачуна. Оно
прије биле су приче о комплелксима догађаја и ликова, а Прутом по води је више роман: историја генерације која је „много
хтела, много започела“. Ако би се шире погледало, могло би се
испоставити да то није историја дизилузије само те једне генерације с претенциозним и големим циљем да на земљи најзад
оствари сан романтичара, царство слободе, но и алузија на промашаје, нуспјехе и поразе њених скромнијих претходника са
ограниченим циљевима националног ослобођења и јединства.
Истина је: био сам учесник, трудио сам се и да будем савјестан
свједок, па и тумач изненађујућих преокрета. Тамо гдје нијесам
био задовољан својим виђењем или претпоставком, нијесам се
устезао да наведем и мишљење савременика с више знања.
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Познато је да сте после првог издања два романа написали и
објавили, након неколико година, и њихове друге верзије. Раскид се појавио 1955, друга верзија 1969. дакле 14 година касније. Лелејска гора први пут 1957, друга верзија 1962. Такав
стваралачки поступак редак је и у светској књижевности.
Шта је пресудило да тако учините? Колико је то ново писање
већ објављене књиге за вас било и нова мука и нова радост?
Како данас на то гледате?
– У ранијим епохама писац није био присиљен да жури. Спорије
се живјело, радило, путовало, ратовало и причало, производило,
напредовало и рушило. Данашњи човјек – произвођач, сликар,
писац постаје жртва сталног и све већег убрзавања. Хитња
расте, вријеме гази – нема времена ни милости. Под притиском
тога темпа и галопа, писац осјећа да попушта ошљарењу и нада
се да ће читалац, и сам притиснут утакмицом, пропустити да то
види или опрости ако види. Писао сам у тој атмосфери, привремено праштајући грешке самом себи, али кад се припремало
друго или треће издање, прибрао сам нешто снаге да поправим
крупније омашке.
Ваша књига Одлучан човјек плени и новом тематиком. Ту је
савремени човек и његов живот у савремености. Шта је подстакло да се одмакнете од ваше омиљене инспирације: људи
у рату и рата у људима?
– Прије Одлучног човјека имао сам дужу паузу испуњену размишљањем и присјећањем. Питао сам се шта то скрши и порази
пожртвовано покољење које се бјеше захуктало да изгради
бољи свијет? Мислим да је један од битних узрока слома било
унутрашње цијепање из године 1948, припремљено израније –
немилосрдни обрачун насиља, сурови ударци по људима,
човјечности и моралним принципима. Био је то невиђен, нечувен
и несхватљив рат, у ствари: јуриш сурових оружника на небрањене положаје голоруких утописта.
За књижевног критичара Стефенсена из Данске, Лалић је написао
да је боље од других прозрео срж његове прозе: Данац је рекао
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да је то победникова жалопојка. Лалић је то пропратио речима о
свом писању: „уморна, забринута, тужна победа без фанфара и
бусања“. То је било још 1967 – после Лалићевих најпознатијих романа: Свадба (1950), Зло прољеће (1953), Раскид (1955), Лелејска
гора (1957), Хајка (1960)... Касније, дошле су нове књиге: друга
верзија Раскида (1969), Прамен траве (1970), Ратна срећа
(1973), Заточеници (1976), Докле гора зазелени, Гледајући даље
низ друмове, Прелазни период, Одлучан човјек.
Ако бисте сада додали нешто ново томе главном обележју
ваше прозе, у чему би се то најпре огледало?
– Дуго живим с мојом прозом, зато не могу да пронађем никакво
ново обиљежје – све ми је у њој одавно познато и већ старо, или
ми се тако чини. Првих година чак и првих дана послије рата, сусрео сам се с оним што се уљепшано зове „људски фактор“ непоправљиви. Тријумфи, банкети ликовања, култ личности,
ордени и свечаности из тих дана, одмах су ме забринули. Видио
сам да се скреће на супротну страну, да се поделе и привилегије
успостављају, учвршћују, негирају основне принципе који су нас
покретали. Усудио сам се да напишем Раскид; надао сам се да
самим насловом опомињем: с ким раскид, какав раскид? При
томе сам и стрепио: не ваља ако схвате шта сам хтио – ућуткаће
ме; не ваља ни ако не схвате – био ми је труд узалуд.
Ваши дневнички записи Прутом по води сведоче о вашим предасима од доживљаја и притисака дана, да олакшате у души,
како кажете. Тај ваш прут је често љута осуда многих, ружних, и људи и збивања. Много тога што сте у свом дневнику
писали, сада се, нажалост, понавља. Сада је то ужас који
узима све више нових жртава, најчешће недужног народа. Шта
свих ових дана страдања, збегова и и сахрана записујете у
овом дневнику?
– Неки од добрих познавалаца историје и судбине наших прилика
и неприлика, говорили су о „кући на друму“, па сам и у Пруту по
води додао нешто: „ко сагради кућу на друму, имаће незваних
посјетилаца и синова издајица“. Ваше питање намеће ми једно
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друго упоређење: на нашим брдским ријекама има вирова званих
обртиши: матица, препреком заустављена и присиљена да се
врти. Много је таквих обртиша на скоро свим нашим ријекама.
Слично томе, наша историја није развитак но враћање и понављање заблуда, грешака, неслога, освета вјечних мржњи и пораза. Вртимо се између њих и тешко је одредити ко је код нас
несрећнији – ко види или ко не види шта би требало учинити.
У свом дневнику сте записали размишљања и о нашем највећем злу – мржњи у нашим народима. Ту наказу у човеку, упечатљиво сте сликали у својим романима. На страницама свог
дневника пишете: Наши народи болују од наизменичних наступа свирепе мржње... Помињете и поједине писце који су
мржњу распиривали. То сте писали још пре две деценије, у
време кад је, бар јавно, владала илузија о братству. У чему видите наду да мржња никако не сме остати судбина и генерацијама које још нису закорачиле у живот, а већ јесу у рат?
– Наше мржње имају сасвим познате изворе. Не само што су
наши стари саградили кућу на друму, но је то друм између два
прождрљива океана – католичког и исламског. Није остало само
на томе: пружиле су се и друге канџе империјалиста са Запада.
Указивао сам – не баш први, а ни последњи, на отрове који нам
стижу са три стране. Отрови се мијешају, настају нове инфекције, рaспирују нове ватре и епидемије са трагичним посљедицама. Било је и биће писаца – вјерника, и писаца – плаћеника,
и писаца – заслијепљеника који мржњу распирују. Било их је, нажалост, више, много више него оних што узалуд покушавају да
мржње гасе.
Одрасли сте у првој Југославији, другу сте и ви стварали као
борац и као писац, својим књигама, ојачали сте стубове њене
духовитости, сад сте сведок настанка треће Југославије. Са
каквим размишљањима и осећањима пратите почетак заједничке државе Србије и Црне Горе? Шта би, по вашем суду, било
најпрече учинити за почетак њеног живота?
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– У ствари – рођен сам прије прве Југославије, док је још била
само идеја, утопија неких пјесника и идеалиста. Иако сам чинио
све што сам могао за нашу, такође утопистичку, другу Југославију – моја улога у њеном јачању није могла бити велика. Надам
се зато да ће наша трећа Југославија имати шансу да буде јача
и срећнија, иако има више непријатеља но она прва. У ствари,
не више, но смо се варали – сматрали смо пријатељима неке
који то нијесу били.

Михаилo Лалић обрадовао се посети Новом Саду, док су његови
дневнички записи излазили у наставцима у „Дневнику“, а Прутом по води убрзо се појавило и у књизи у издању наше куће.
Желео је да поново види слике Саве Шумановића. Већи број Савиних слика из његове галерије у Шиду, дуго је разгледао у Музеју Војводине, где су склоњене због ратних опасности.
– Сава ме очарао оном својом белом бојом. Онај снег на Савиним сликама Шида и сремских предела – то је боја просто немогућа. Невероватно је шта је начинио од боје снега, а могло би
се казати: та боја је невидљива, скоро никаква. То је чудо!
У Спомен-збирци Павла Бељанског, Лалић се обрадовао Шумановићевој Зими у Срему, ремек-делу из 1954. Рекао је:
– Ево, види се: Сава више и боље није имао шта да каже.
Лалић је с радошћу пошао и на излет на Стражилово. Био је
тамо први пут у младости, са студентима, 1933. Памти: затекли
су много веселог света и играча у колу. Кад смо зашли у раскош
зеленила славног зборишта песника и ђака, Лалићу се отело
давно сећање. Гласно је питао:
– А где је она чесма?
Нека давна, пресахла, стражиловска чесма!...
Из нове чесме, поред Бранкове статуе, Лалић је у посуди, донетој из Београда, наточио неколико литара воде с Стражилова.
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Кад је објављен последњи, 25. наставак Прутом по води у листу
(17. јун), Лалићу сам послао ту страницу, као што сам и све раније, и писмо захвалности. Пет дана касније, он ми је из свог
дома у Хаџи Продановој 14 написао ове речи: „Добио сам вашу
пошиљку са страницама ‘Дневника’. Видим да сте уложили
доста труда и добре воље да у најљепшој опреми пустите у оптицај моје дневничке фрагменте. То и сусрет који сте ми приредили у Новом Саду, као и излет на Стражилову, чуваћу као
успомену на најпријатнији дан године... То је случај који се неће
поновити. Ја вам то не могу вратити равном мјером, ни приближном. Остајем дужник, као што је нама из оне црне крајине често
суђено...“
Последњи пут смо разговарали средином децембра: Лалић се
јавио после повратка из Херцег Новог, где је провео лето.
Његов животни раскид тужно је одјекнуо на Нову годину.
(1992)

Душан Видаковић, Ваљево
ЛЕПИМ СЕ ВИШЕ ПОСТИЖЕ
(Разговор са др Мирјаном Н. Радованов Матарић)
Рођена у Новом Саду, а професионалну каријеру градила у Народној библиотеци Србије и на Београдском универзитету, доктор
лингвистике и светске књижевности, Мирјана Н. Радованов Матарић (1934) већ три деценије живи у САД и важи за једну од значајнијих личности наше заграничне литературе. Стални сарадник
бројних специјализованих публикација и аутор 34 научна, есејистичка и белетристичка дела, она се читавих пола века активно
бави књижевним преводилаштвом са енглеског на српски језик и
обратно. За успостављање културних веза између наше земље
и света, Мирјана Н. Радованов Матарић заслужила је двадесетак
међународних и домаћих признања, укључујући и Награду „Арсеније Чарнојевић” Министарства за дијаспору Србије.

Мирјанa Н. Радованов Матарић
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Ваше новије књиге су све израженије аутобиографског карактера и њима као да настојите да сумирате Ваш досадашњи
животни пут.
• Тачно: успомене су непресушни извор тема у уметности. Код
нас, који живимо ван отаџбине, на тај начин смо у души с оним
што нам је било најлепше и најдраже. Код великих писаца, мојих
миљеника, све што су написали било је аутобиографско. Моје
су приче животно истините, иако нису увек моје.
Код Вас су нарочито интензивна сећања из детињства и завичајне Војводине.
• Фасцинација родним крајем је нормална, а детињство најсрећнији део живота. Ми у дијаспори живимо у чежњи. Та чежња, чији
извор је у најјачој енергији у свемиру – љубави, бескрајна је и
вечна инспирација и мотивација за рад. Детињство је период
који оставља неизбрисив печат на потоњи живот. Код уметника
то је извор личног израза.
Да ли Вам је писање мемоарске прозе донело душевни мир, као
што тврди Миодраг Матицки?
• Јесте. Матицки је изванредан књижевни аналитичар и сензибилан читалац. Он је пријатељ који ме зна преко пола века, од
прве објављене књиге. Све што пишемо је трагање за нама самима, за извориштем, а крајњи циљ је душевни мир. Кад сам писала мемоаре у Канзасу, то ме је спасло од већих душевних
озлеђења која су резлтат већ пословичне судбине емиграната.
Преживела сам, ожиљци се не пребројавају. У Америци сам научила: Све што ме не убије, може ме само очеличити.
Други, пак, критичар, Мирољуб Јоковић, сматра Вас најнеконвенционалнијом фигуром српске књижевности у расејању.
• Ја прекидам с неким традиционалним нормама, јер сам спој
наизглед супротних култура и књижевности: словенског Истока
и англосаксонског Запада. Прво по коренима, друго по надоградњи. Моји омиљени писци, од којих сам, надајмо се, доста
научила, су велики руски реалисти, али, доцније, и Новозеланђанка Катарина Менсфилд, енглески модерни писци као Д.Х. Лоренс, Вирџинија Вулф и Голсворди. Од Американаца, нарочито
модерна поезија али и Мелвил, и бројни други. На слојеве наше

499

традиционалне српске и јужнословенске књижевности, од народне преко средњовековне, романтичарске до модерне, ја несвесно надовезујем утицаје руске и европске књижевности коју
сам студирала и увек пратила, па затим и америчке која ме је
фасцинирала разноврсношћу у новим приступима и темама.
Већ дуго сам јој на изворима. Можда је то зато код мене јаче него
код других дијаспориних писаца старије генерације, како др
Јоковић примећује.
У чему су њихове особености?
• Неки од њих су слависти, а ја сам англиста и слависта, с акцентом на компаративној књижевности. Затим, они су у дијаспори од 1945, а ја од 1982. године, па имамо другу тематику и
стваралачки приступ. Већина њих је верна традицији, јер многи
нису имали директног контакта са новим струјањима у нашој
књижевности. То се одскора променило. С том генерацијом писаца имам заједничку „жицу” љубави и носталгије за отаџбином
и то нас сједињује и поред других разлика. Велики број наших
писаца у дијаспори су мушкарци, добровољци и учесници отаџбинског рата, а ја сам жена-писац која је тада била дете. Ратови и трагови окупације су и у мојој психи, али другачије. Сви
смо ми, на неки начин, обележени ратовима које смо преживели. То би требало да нас повезује, а различите идеологије не
би смеле да нас ослепе за оно што нас зближава, водећи ка толеранцији и јединству.
Дакле, могло би се констатовати да на стваралаштво
српских писаца у САД немају великог утицаја главни токови
америчке књижевности.
• То је индивидуално. Америка је многонационална земља у којој
се људи кале и претапају у нове легуре. Ипак, верујем, као састојци „мешане салате”-елементи остају различити. Људи утичу
на средину у којој живе, а средина утиче на њих, по принципу
акције и реакције. Писац чува свој идентитет, па ми најчешће не
личимо, иако познајемо, америчку књижевност, јер имамо себи
својствену, другачију тематику и корене, често и образовање из
отаџбине. То је тема вредна изучавања. Старија генерација
емиграције пише онако како се писало док су били у земљи.
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Онако како су писали наши и руски реалисти из 19. и прве
половине 20. века. Или наши песници тога периода. То су све
велики и добри узори. На пример, за Васу Михаиловића
критичари кажу да није мањи песник у прози од Дучића. Матеја
Матејић подсећа на најбољу руску књижевност. Новија
генерација писаца у дијаспори, као Ксенија Ђорђевић и Снежана
Букал, показује утицаје модерне светске књижевности и користи
фрагментизирану структуру романа. Ксенија Ђорђевић помиње
утицај Дареловог „Александријског квартета“, при чему је код ње
град-јунак романа Нови Сад.
Колико су аутори и дела из матице присутни међу читаоцима
у српском расејању?
• То је тешко рећи. Дијаспора је разграната и подаци су различити. Многи не могу да буду у току. Знајући то, сваке године
по повратку са Међународних сусрета писаца и Сајма књига донесем велики број фотографија и најновијих издања књига, па
то презентирам на књижевним скуповима, преводим и приказујем, а онда поклоним нашој Цркви Светог Саве у Сен Гебријелу, да бисмо имали сопствену библиотеку. Ипак, мислим да
је књизи оданија старија генерација, на оба континента.
Родитељи немају времена да се баве децом и да им читају, а то
је једини начин да се књига рано заволи.
А у којој мери је Американцима позната наша књижевност?
• Просечан читалац је не познаје, штавише ни универзитетски
професори ако им то није струка. У Америци су сви стално „бизи”
и не може се очекивати ништа што је ван свакидашњег тока.
Овде су превођени Његош, Андрић, Десанка, Црњански, Попа.
Понекад упознам неког професора универзитета или песника
који ми каже како воли неког од наших писаца. То су те личне
везе о којима се недовољно зна а које су пресудне.
Генерално, значи, позиција српских аутора у светској књижевности није нарочито уочљива.
• Положај српског писца у светској књижевности зависи од калибра тога писца и колико је превођен. Рођени Београђанин
Чарлс Симић један је од најбољих америчких песника. Професор емеритус др Васа Михаиловић, отац Матеја Матејић и други,
познати су и цењени на оба континента. То је и моја судбина,
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као и осталих расутих по свету. Писци, песници, научници не
припадају само једној нацији. Све што је корисно и добро припада целој људској породици. Сетимо се Тесле. Наши писци су,
сразмерно, бројни, креативни и талентовани, али српски језик
није један од „великих” и наши писци нису довољно превођени.
Ако су и преведени, они и њихови издавачи најчешће немају капитал да уложе у рекламу. Ни нобеловац Андрић или Његош
нису довољно познати. Не само нас, већ и горостасе руске књижевности многи, поготову млади, не знају ако нису слависти.
Стално смо прекидани ратовима и трзавицама па немамо времена од економских и других проблема да се позабавимо међународном надградњом.
Предмет Ваших истраживања биле су енглеско-српске књижевне везе.
• Ране културне везе између наше земље и Енглеске до 18. века
проучавао је професор Веселин Костић, 18. и 19. век др Снежана Кићовић-Пејаковић, док је моја докторска дисертација, одбрањена 1980, обухватила потоњи период. На залагање
књижевника Ратомира Дамјановића, прошле године је објављена моја књига „Енглеско српске књижевне везе, 1900-1950.
кроз периодику”. Та истраживања, између осталог, показују који
су енглески писци у нас били популарни и који су их наши интелектуалци и преводиоци промовисали. Захваљујући Српском
књижевном гласнику који се, као наш најважнији часопис између
два рата, бавио мостовима са страним културама, као и Летопису Матице српске, најпопуларнији песници у Србији били су
Шекспир и Бајрон. Од прозаиста популарни су били реалисти са
позитивистичком поруком: Шо, Дикенс, Голсворди, Харди,
Хаксли, Киплинг, Велс, Свифт. Исцрпна де вису библиографија
показује британску и југословенску културну сцену као и политичке и друштвене прилике у свету, па се из тога могу пратити
веома драгоцени прилози који су и данас актуелни јер се историја понавља све док не научимо одређену лекцију. Мени, као
професору, цео свет изгледа као једна велика учионица. Шекспиру је, као глумцу, био позорница. Надам се да неко од млађих
англиста у нашој земљи студира културне и књижевне везе с
енглеским говорним подручјем у периоду од 1950. до данас, да
би се одржао континуитет.
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Вама и Вашим колегама матерњи језик је, практично, основно
средство за рад, па се поставља питање о начину његовог
очувања у средини где се не говори српски?
• Јоковић и Матицки цитирају моју мисао из приче „Час јоге”: Говорити и писати српским језиком у средини где се он не чује је
као бити на апарату за кисеоник чији је довод пресечен. Сачувати свој језик је тешко. Почињу се заборављати речи. Мисли се
на страном језику и, самим тим, трпи склоп реченице. Писцима
је лакше да сачувају матерњи језик него људима који се нису
блиско сродили с језиком. Истовремено је и теже, јер је писцу
потребан богат језик са несвакидашњим речима и нијансама, а
то се прво заборавља јер се ретко користи. И наши истакнути
писци старије генерације, који су у дијаспори дуже од мене, пишу
на чистом матерњем језику, јер пишу само на српском и то
стално. Иако нису могли посећивати домовину, њихов језик је
остао нетакнут. Није осиромашен заборавом, ни обогаћен новим
жаргоном.
Вашем стилу, претпостављам, допринело је и то што сте се
све време, поред списатељског рада, бавили и превођењем.
• Живећи две деценије у Канзасу, од заборава језика ме спасло
стално превођење и читање наших писаца. Писала сам више на
српском а мање на енглеском. Америка је огромна, енглески се
говори у свету, па се страни језици не негују. Уз језик иде и култура, то значи да мале земље, да би биле део света, много више
знају о великима, него обрнуто. Рођена и васпитавана у Војводини, пуној мањина, била сам свакодневно окружена бројним
језицима. Колико језика говориш, толико људи вредиш се показало тачно у емиграцији, где сам предавала енглески, али још
више била тражена за руски и оне језике и културе које око мене
нико није познавао. Сва срећа, почела сам преводити од ране
младости, с циљем да научим језик и вештину доброг писања
од најбољих узора. То је морало утицати на мој стил.
Може ли се на основу претходног закључити да интелектуалци теже губе идентитет, односно да се спорије адаптирају
на емигрантско окружење?
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• То је индивидуално и зависи од много фактора, не само од образовања. Неки људи се осећају грађанима света свеједно где
да живе. Америка живи од емиграната као јевтине радне снаге.
Много раде, слабије плаћени него што вреде, немају времена
за дружење, ни новца за живот на нивоу који би им одговарао.
Обично морају да станују у лошијем делу града. Иду у сопствену
цркву и друже се с ограниченим бројем људи. Корени се лакше
пуштају ако се друже и са староседеоцима у суседству и на радном месту, што Србима долази природно. Они који се брже прилагоде, имају осећање пуштања корена. Млади парови с децом
се зближавају лакше без обзира на све друго. Мора се активно
ићи другима у сусрет, позивати их на славе, Божић и Ускрс, анимирати их и увући у српско друштво. Моји пријатељи разноликог
порекла воле исто што и ја. Зато смо пријатељи. Њих све интересује што им ја доносим, али то је тако после десетак година
упорног неговања односа. Сви односи и везе се граде постепено
и приљежно. У данашњем времену усамљеност је обична ствар.
Дружимо се с машинама, не с људима. Мислим да су Срби још
увек дружељубивији, свеједно где су. То треба сачувати.
Ви сте се, стиче се утисак, добро уклопили у амерички културни миље.
• Можда је то зато што сам активна, радећи оно што сам и у сопственој земљи радила. Просвета је моја мисија као библиотекара-професора-писца-преводиоца. Циљ је увек исти. Ми смо
сви деца Светога Саве, сем тога, ја волим људе, нарочито добре
и племените. Упркос мога дружења са Американцима, не осећам
да су ми корени било где другде него тамо где сам рођена.
Највише сам путовала по свету кад сам живела у отаџбини. Грађанин света је стање духа, а не питање адресе. Писци су код
куће где им је извор матерњег језика. Мени је најлепши део живота протекао у отаџбини. Све ме успомене везују за њу. Отаџбина је светиња, као мајка. Млада деца у иностранству имају
више времена и духовне еластичности да се прилагоде новоме.
Битно је где се стиче образовање. То доприноси „пуштању корена” и трајном осећању дуга и захвалности. Корени се ипак
најбоље пуштају тамо где је човек срећан и испуњен. За то
осећање ја долазим редовно у земљу. Сем породице, ништа ми
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друго није важније. Сви имамо силан утицај једно на друго. Чак
и непозната лица у пролазу.
Вашим предавањима сте се широм америчког континента
прочули као неко ко успешно руши предрасуде о Србима и
Србији.
• У Канзасу, пре 30 година, људи су били неповерљиви према
странцима „иза завесе” јер сем пропаганде ништа нису знали. У
Калифорнији, где сада живим, нико не пита за национално порекло. Сама га истичем, нарочито од последњег рата деведесетих, када је наша земља привукла пажњу. Знам да се мишљење
најбоље ствара у директном контакту. Са предавања сам одмах
почела јер сам видела потребу, увек се трудећи да своју отаџбину репрезентујем по најбољем. Предавања држим по универзитетима, библиотекама, великим књижарама и то се брзо
разгласи, па ме позивају да говорим на разне теме. Наравно, то
нико не плаћа. Не стижем да „правим паре” али верујем у оно
што радим. За тај рад сам, сем награда за књижевност, у САД
добила четири медаље од ранијих председника. У Канзасу сам
водила удружење „Жене у уметности” и две деценије уређивала
часопис „Колаж”. У њему сам писала о нашој култури, врло разноврсне теме. У предавањима сам користила сопствене
слајдове, музику на тракама, породичне уметничке слике, иконе,
чипке и везове. Ти детаљи су привукли пажњу више него што
сам очекивала. Говорила сам, вероватно, одушевљено, јер све
то и сама волим.
Ова Ваша „стратегија” пoказала се као делотворна.
• Кроз поезију, на пример, публику сам заинтересовала за оно
што и сама ценим и волим: Калемегданску и Петроварадинску
тврђаву, Дунав и Саву крај Београда, за наше Сусрете писаца и
Сајмове књига, за старе цркве и манастире. Слајдовима се
веома успешно дочарава лепота и вредности наше земље. Моја
америчка публика зна Скадарлију, Победника на Калемегдану,
Дунав, Смедерево, Бранковину... Огроман број Американаца
демонстрирао је са нама против бомбардовања.
Ипак, све наведено сведочи и о односу Америке према емигрантима.
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• Ако су употребљиви, Америка их боље прима. Кад имају неко
надпросечно знање и умење, боље су прихваћени. Ипак су
плаћени мање. Да би се неко обогатио, мора закинути на неком
другом. По Уставу, права су једнака, али се то не примењује
увек. Деца емиграната морају да се више труде у школи. Истичу
се по вредноћи и дисциплини. Због оцена, добијају стипендије
за докторате. Наши студенти такође спадају међу најбоље у академским дисциплинама и спорту. Емигранти се боре не само за
економски опстанак него и идентитет.
Предајући у америчким школама афирмисали сте се несвакидашњим методама у едуковању деце са посебним потребама.
• С мојим ђацима потајно сам својеручно направила публикацију
„Наша књига”. У њој је био аутопортрет сваког учесника. Ђаци
аутори, што их је одушевило, а ја уредник. Сами су је илустровали. Писали су о родитељима и школи, о свом виђењу света.
Направили смо својеручно примерак за сваку породицу и управу
школе. Позвали све на приредбу коју су приредили ђаци и на
крају смо свима позваним дали по једну књигу. Дошли су и новинари, сликали и интервјуисали ђаке. Сутрадан је цео град
брујао, јер је прича о овом догађају изашла у новинама. Физички
оштећена деца нису знала шта могу, нити се ико потрудио да то
установи. Многи су били талентовани, али приковани за инвалидску столицу, усамљени и фрустрирани. Страст за читањем и
писањем се раширила и на друге ђаке. Директор је дошао да
види шта се догађа јер су одједном сви навалили у библиотеку
да траже књиге које су дотле скупљале прашину. Тој деци је
мало требало да буду задовољна. Само да буду примећени и
третирани као и сви други. Пошто су видели своја имена и слике
у новинама, осећали су се као прави писци, као да су већ
славни.
Будући да сте и у Србији радили у образовању, покушајте да
упоредите амерички и српски школски систем?
• Америчко образовање не иде у ширину, већ специјализира и
припрема оне које треба брзо оспособити за рад. Скупо је и зато
је број високих интелектуалаца сразмерно мали. Велика количина новца иде на друге стране, а не за образовање. Ипак
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САД дају стипендије одличним ђацима без обзира на народност.
То је држава крајности, од сиромаштва и бројних бескућника који
спавају на улици, до богатства које је толико велико да је скоро
бесмислено. Неки помажу друге, други напротив. Прилив гладних, угњетаваних и необразованих из других земаља, огроман
је. Озбиљни проблеми, попут сиромаштва, насиља, криминала,
дроге утичу и на школство. Велика земља има велике проблеме.
Србија није велика земља, али нам, ипак, не мањка проблема.
• Нажалост, то је тачно. Али код нас је светосавски концепт просвећења и школовања присутан у породици, школама, појединцима, и друштву. Код нас се, сразмерно, више чита и купује
књига или уметничка слика него у Америци. И породице су
чвршће. Деца се усмеравају ка образовању. У Канзасу су ми
средњошколци говорили да мрзе школу и не виде чему служи
кад су образовани људи мање плаћени од других. Омладина напушта школу пре него што стекне законом прописано основно
образовање. Школство је мало плаћено и не окупља најбоље
кадрове. Код нас су, чини ми се, васпитни радници бољи, јер
професију бирају из љубави, а не због плате. Тек живећи у иностранству схватила сам колико смо и ћерка, и ја код нас добиле
одлично образовање.
Да не претерујете у идеализацији, што је питање које се односи и на Ваше књиге?
• Само желим да подсетим и на лепе ствари, на постојање љубави и доброте тамо где се најмање очекује; на „незнане јунаке”
који су свуда око нас. Нису гласни и заглушују их сензационалисти свих врста и медији. Моја књига „Уговор љубави” је настала
кад је био је рат у нашој земљи и о нама се ружно говорило. То
је романсиран начин да се о нама каже нешто лепо, а истинито.
Лепим се далеко више постиже. Љубав обавља оно што рат не
може. Наш народ је у то веровао. О томе говори наша народна
поезија, нарочито Косовски циклус: Боље ти је изгубити главу,
него своју огрешити душу. Људи се, уопште, деле на оне који
верују у доброту и налазе је, и оне који верују да је човек човеку
вук. Ја волим да покажем „и ону другу страну” у свему, јер тако
се једино може сагледати целина. Негативно, ружно, грозно и
абнормално се толико истиче да ја не морам ништа да додајем.
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Љубав је, уз породицу, базна тема Вашег стваралаштва.
• Верујем да је љубав најјача енергија и покретач у свемиру. У
основи свега што сам написала лежи љубав и људски односи као
тема која се не може исцрпети. Људи прожети духовном љубављу, и данас, усред хаоса, мржње и деформитета, способни
су за праве односе. Они су ретки, али јачи јер кроз њих ради виша
сила. Љубав има снагу да све побеђује. Амор омниа винцит.
А породица?
• Значај породице и породичног живота за дете од зачетка, нарочито у првих шест година, психологија сматра трајним и одлучујућим до краја живота. Породица данас као да је у распадању.
Имала сам срећу да растем у здравом браку родитеља које је
везивала љубав. Усред хаоса и лудила рата, памтим нежне, пуне
љубави, гестове људи око мене. У нашем народу деца имају посебно место. Можда због дуге историје патње и истребљења,
деца се заштићују да би доживела боља времена јер у то увек
верујемо.
Јунаци Ваших књига као да „хушкају” на оптимистичко размишљање.
• У Америци стално чујем како треба мислити позитивно. Али то
су често само речи. У Србији видим више тога на делу, упркос
још тежих услова, у Србији је то сазнање резултат мукотрпног
живота и вере у вишу силу. Сећам се, за време рата, кад није
било слаткиша који се дарују деци, једна стара бака Ангелина,
мршава и погурена, кад год би ме срела, ухватила би ме за руку
и повела својој кући. Ту би скидала неку олупану лимену кутију
с највише полице и давала ми једну коцку шећера. Нисам онда
схватала тај гест, али сам га осећала. Никада нисам заборавила
ту жену, ни тај неми гест љубави. Наши људи увек све деле, баш
оно што ни сами немају.
Ипак, признаћете, тај етички кодекс грађанске класе, за којим
често посежете, као да је мало потиснут у данашњој Србији.
• Потиснут је у целом свету јер и грађанска класа нестаје у целом
свету. Племство је нестало још раније. Сада се све заоштрава у
две класе: оне који имају врло много и оне који имају јако мало.
Рат и револуције доносе масовна уништења, али она долазе уз
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велика обећања о бољем животу. Идеали траже жртве, али они
који обављају прљави посао су такође жртве, као и они невини
који су масовно уништавани. Победници морају да уклоне идеалисте који су доказ разлика између обећања и ствраности после
победе. Ради се о људској природи, о жеђи за влашћу, слави,
богатству, о злоупотреби свега тога. Они који верују у трајне
вредности, у свим временима и режимима граде нешто што није
од данас до сутра. Ко је данас грађанска класа? Старији одлазе,
млађи долазе. Кадгод сретнем неког вредног и поштеног младог
човека, осетим наду да ће бити боље за оне после нас. У несређеним временима, неки воле да лове у мутном. А данас има
много мутноће, јер су се односи и ситуације „закували”.
Године 2005. за целокупни ангажман додељена Вам је Награда
„Арсеније Чарнојевић”.
• Ја сам Новосађанка и увек сам се питала да ли су ми преци
дошли с Чарнојевићем у Војводину. Сазнала сам да јесу, наше
презиме Радованов налази се у попису становништва Футога
управо од доласка са Чарнојевићем. У памети ми је и сада прекрасна слика Паје Јовановића која приказује детаљ из Сеобе
Србаља 1690. Својевремено сам, на једном књижевном догађању у Сен Гебријелу, читала нашу рану поезију, између осталог
и Молитву Арсенија Чарнојевића. И данас је актуелна. Кад ми
је речено да сам предложена за то признање, чинило ми се да
ме, у овим годинама, ништа не може променити. Сем захвалности што неко примећује мој рад, после Награде „Арсеније Чарнојевић” осећам и дуг. Треба радити све више и све брже. Немам
више времена, како је рекла Десанка Максимовић. Времена је
све мање, а свести о потребама све више.
На крај овог разговора, као нека врсту сажетка, намеће се запажање да се домовина боље разуме и трезвеније сагледава
са удаљености од неколико хиљада километара.
• Стварно ценимо тек оно што смо изгубили. Све се боље сагледава из временске и просторне дистанце. Патња, индивидуална и национална, доноси сазревање. Сада смо још ближи.

Прикази
Илија Марковић, Нови Сад
БЛЕСАК ДУХА
Павле Ковачевић: Насмеј се, тога нема нигде у свемиру, самоиздање, Београд, 2009.
Од интелигенције је јача имагинација, од науке машта, од филозофије мудрост, а од духовности – духовитост. Да у том
кресу духа (грому из ведра духа) нема малкице отрова, не би
Павле Ковачевић издавао афоризам као лек за душу.
Руку на срце, нема нуле коју неко није направио због нечега. Кад
нула порасте више од главе, постане ореол. И обрнуто, посматрано кроз ореол, сваки је светац – нула. Стога су сатиричари џелати који не скидају главе, већ – ореоле. Односно кад су мучитељи
вешти, крици се не чују. Према томе, и највеће трагедије су лепе
ако се успешно изведу. На даскама које живот значе или на пањевима. Ковач(евић)има среће пањ је наковањ. За разлику од дрвосече, оштро око главосече у сваком дрвету види пањ.
Што јаки јаче замахују, слабији све чешће оштре секиру. По угледу на кума: док оштри секиру, прејудицира пресуду. Јер,
правда је јача од неправде, а људи су увек на страни слабијег.
Једино јачи подиже велики терет слабијем на леђа.
Дакако, лакше се трпи јарам кад су кола пуна. Волу је рам
јарам, Бику Који Седи – уставни оквир. Ми смо случај за себе:
чим се ослободимо јарма, легнемо на руду. Народ који може
више да издржи касније се буни. Стало му до изреке: ко лепо
сања, касно се буди. И ја сам уснио диван сан. Не смем да га
испричам.
Кажу да нам од одузете садашњости праве будућност. Зато
гинемо за идеје, а преживели ће се сигурно жртвовати за нове.
Цензори, не правите се наивни! Направите нам списак идеја до
којих смемо да дођемо. У основи, напредне идеје су штетне,
јер не одговарају садашњим условима. Прогањајући напредне
људе ми идемо за њима. По правилу, кад се иде погрешним
путем најнапреднији вуку назад.
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Док једни грабе напред, а други отпозади, не треба се чудити
што им је испред лица задњица. Што се дубље клањате,
стражњице вам заузимају већи положај. Клањајући се нисте ни
приметили да се владар променио. Исти сте као што сте били.
Једва смо вас препознали. У прелазним тренуцима најлакше је
бескичмењацима. Њима су многе ствари на дохват руке - треба
само савити кичму. При том не треба сметнути с ума: кичмени
стуб у вама (и нама, него шта!) често је стуб срама; ко има кичму
од теста, никад није без хлеба.
Према томе, кад би сви ишли усправно, било би много комотније. Поготово што уз дрво које расте усправно теже се успети спотиче се о пало, а не усправно дрвеће.
Кад је палидрвце креснуло шибицу, изгубило је главу. За разлику
од бакље, која се држи за онај крај који не гори, нити светли.
Дивим се ватри у свему што не гори. Замрачите! Да видимо
ко светли. Човек се налази између Сунца и своје сенке. Ако
ћемо право, Сунцем и славом обасјана је само једна страна човека. Више од Сунца, слава удара у главу. Зна где је отпор
најмањи.
При ударању главом о зид најгоре пролазе најјачи. А најбоље
они који су нам се попели на главу – да би видели куда нас воде.
Носили смо их на раменима, а они су нас јахали. Леп је победник
на коњу, лепши коњ на постољу. Зато смо многе коње оваплотили у споменике. Вођа је у седлу, а рага ни макац. Ето зашто
је историја рага коју су изјахали и измрцварили победници. При
том су сви дигли рука на нас. Каква величанствена предаја! И
ми се предали раду. Дигли руке.
Што се тиче рата и мира, рату је лепо између два мира, миру је
ужасно између два рата. Убијамо се међусобно како бисмо
имали више хероја. Људи се поубијаше доказујући једни другима чији је систем хуманији. Наравно, социјализам и комунизам не треба доводити ни у какву везу. У питању су системи без
везе. Коначно, да знамо за шта смо гинули, не бисмо жалили да
погинемо опет за исту ствар. Човек је велика ствар. Трговци су
отишли корак даље: човек је наше највеће богатство.
Кад брод тоне, прамац се пропиње. Бродоломници не сисају
весла. Чекају команду одозго. Све што тече (и што се стече)
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слива се у непомично. Кад река преплави, изгуби свој ток. Кад
пресуши - сви су риболовци.
Бескрајан је пут који ничему не води. Ко судбину чека, стаје јој
на пут. Управо због тога, лако је видети стварност кад јој станеш на пут. Да бисмо избегли сусрет, скренули смо с пута - да
наберемо јабука. Није јабука рајско воће, већ банана. Да није
уродила плодом, од мајмуна не би постао човек.
Афоризам није само блесак духа над блесавом збиљом, него
бит или не бити. Међутим, кад је био у дилеми бити или не
бити, Хамлет је одлучио да буде луд. И док се паметан опире
лудом ветру, будала успешно једри на њему. До сарказма и напред. Стога не чуди што паметнији попуштају - под притиском.
Откад смо своји на своме, нико не говори оно што мисли. Свако
се прави паметнији. И обрнуто: кад сви говоре једно те исто,
свако мисли друкчије. За људе који не знају да мисле, свуда постоји слобода говора. Слобода говора је, у ствари, потпуна
контрола мисли. Када је слободоумац рекао да нема слободе
говора, ухапсили су га зато што лаже. Изгубио из вида да се
лаж брани речима, а истина животима. Иначе живот је маскенбал. Кад сви скину маске, престаје весеље.
Радујте се! Опасно је бити незадовољан. Кад се нађеш између
среће и несреће, не окрећи несрећи леђа. Загрли несрећу и усрећи је. Срећа припада срећнима, јер су је заслужили. Свакоме
је срећа на дохват руке, само је нама на удару песнице. Да би
био срећан, човеку треба мало више него што може да има.
Како би био први међу једнакима. Ако хоћеш да будеш први,
пусти друге да истрчавају. И не заборави: ко први стигне до
циља, први престане да трчи. Циљ је крај. Да будем искрен,
тек када сам промашио циљ, видео сам колики су ми домети.
На плашите се смрти. Она долази на крају живота. Убијају и
бесмртне, зар не! Да провере. Знају да нико није дао живот за
себе. Живот је угашен. Браво ватрогасци! Ех, кад би човеку за
живота поклањали цвеће које му на гроб донесу. Без обзира
што цвеће мирише дивно, али наивно, и што је вештачко цвеће
све веће.
Павле Ковачевиће је читавог живота срећан, а сада се свему
томе смеје.
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НАШИОТ ПРИЈАТЕЛ
Васил Толевски, Исусе, Луцифер нас зове, „Алма“, Београд,
2007.
Пријатељства престају када се људи упознају. Васил и ја се још
нисмо упознали – да не ризикујемо. Док сам уређивао ЈУ-сатиру,
у Књижевној заједници Новог Сада објавили смо, у првом колу,
и двојезичну Антологију македонског афоризма (приредио
Љупчо Сиљановски, тадашњи уредник “Остена”), у којој је
заступљен и Васил Толевски, потоњи уредник ”Македонског
остена”. Од тада га пратим (нисам једини) и радујем се његовим
успесима. Да га нема, требало би га направити. Поготово што
добар сатиричар мора да буде као Исус. Мудар, праведан и да
живи од хлеба и воде. Кад објави свој најбољи политички
афоризам, слути, чекаће га резервисано место у читуљама.
Ваљда зато што су мртви ван животне опасности?!
Откад тече између Каина и Авеља, Вардар је синоним за
Македонију. Као што између Авеља и Каина Дрина кривуда
између српских заблуда. Није баш нека вест да се држава и
црква поново уједињују, те да нас спремају за загробни живот:
црква прописује постове, држава их спроводи.
Што се тиче традиције, не преноси се више с колена на колено,
већ – између. У ствари, некада је било с колена на колено, а
сада - с лакта на лакат. Живот је борба до последњег, међутим,
како се можемо борити до последњег, кад је народ изабрао
последњег да буде први. Изабрао најгорег. Није смео да
рескира. Он је први међу једнакима, ми последњи међу себи
равнима. Охридски оквирни договор је као гоблен. Убадањем
неко ће доћи до целовите слике. Слика председника постала ја
као икона. Народ стоји испред ње, мрмља нешто и крсти се.
Преслишава се да ли може да издржи без воде пет дана, без
хране – десет, а без демократије – цео живот. Народ се храни
демократијом, а демократија једе народ. Демократија у нашој
земљи није закопана. Још јој вадимо душу.
Телевизија затупљује људе и животиње. Једно је сигурно: још
нисам видео животињу која гледа телевизију. Чобани тврде да
стока нема никакве политичке амбиције. Наравно, нека говеда
не деле такво мишљење. Мене немојте рачунати у сточни фонд
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- то ми је само начин живљења. За то што нема пас где да ме
угризе криви су керови. Толико смо утањили да ни савест нема
за шта да нас угризе.
У прошлом животу био сам Глупи Август. У овоме глуп сам преко
целе године. Желео сам да будем најпаметнији на свету. Али
коме треба таква будала?! Овакве будале мајка више не рађа.
Зато се прешло на клонирање.
Неки политичари су се срасли са говорницом само зато што су
од истог материјала. Залутали у политику дрве о европском
путу. Јашући магарце кренули су ка Европи. Да нисмо на прагу
Европе, не би сви брисали ноге о нас. Уверили смо се да је
Европа комплетна. Само смо јој ми фалили. У међувремену је
висока делегација ванземаљаца посетила нашу земљу.
Дочекала ју је делегација истог састава. Договорено је да сусрет
између наше омладине и Европе буде изван граница наше
земље. Ван граница разума. Идући према Европи свратили смо
у Хаг. Хаг је град као и сваки други. Нирнберг, на пример.
Туристичка путовања и те како делују на емоције. Када сам
упознао своју земљу – заплакао сам. И док се у нашем
поднебљу укрштају руже ветрова и јебиветри, наши праве
цунами. Кад бисте
јебиветрима одузели имунитет, убила би их промаја. У мојој
земљи нема масовних гробница. Осим ако не рачунате моју
земљу.
Волео бих да уђем у политику, али ме је страх да ме једног дана
не ухвате. Знамо светле примере. Кад су били на власти, били
су страх и трепет. Сад трепере од страха. Наша је Влада
најдужа: глава у облацима, дупе у фотељи. Фотеље су за велике
задњице. Мале не могу да стану у њих. Говно остаје говно. Само
мења функције. Кад му дође из дупета у главу, постаће Говно
Које Мисли. Мисли да је папа. Јер му је столица света.
Власт је решила да штеди. Уместо скупих горила запослиће
обичне мајмуне. Изгледа да је Влада претерала са штедњом.
Ради с пола мозга. Пошто је Скопље срце Македоније, мозак још
нисмо пронашли. Мали мозак је (не само по Милошу)
заробљени ум - у сенци великог. У Влади се поштују различита
мишљења. Чак и ако долазе од истог човека.
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Наша драма нема чинова. Све је у актима. Факат да имамо више
лопова него научника је корпус деликти да лопови уче брже него
научници. Лопови су међу нама, а ми међу њима. Од лоповлука
се може поштено живети. Пљачка им материна!
Редовно гледам емисије о руској мафији. Далеко су од наше.
Због афере у урбанизму, забранио сам жени да прави торту на
два спрата. Са женом се туцам само на Дан вештица. Када јој
честитам празник.
Доста ми је веслања. Молим бога да брод потоне. Први знак да
сте потонули је ако сви око вас ћуте као рибе. Будите без бриге!
Испливаћемо! – рече сом. И без молбе наш брод је постигао
максимум. Потонуо је до дна. Слепи путници су напустили брод
који тоне. И отишли у Скупштину. Испред Скупштине нема
контејнера. Ђубре је унутра. Да би наши слепци могли да читају
законе, пишемо их Брајовом азбуком.
Постим седам дана у недељи. Осталим данима тражим храну.
Део народа храни се по народним кухињама. Они срећнији – по
контејнерима. За срећу не треба много. А некад чак ни мало.
Мало по мало – нимало.
Бог је изразио жељу да нам помогне. Разочарао се кад је видео
да ни он није свемогућ. У име оца, сина и светог духа члан сам
три партије. Јуче сам ушао у коалицију с ђаволом, а већ данас
живим ко бог!
Само једном се живи. Али не овде. Од покојника зависи да ли
ће бити дан жалости или масовно весеље. Живи споменици нас
живе једу. Мање споменика – више животног простора. Живи
завиде мртвима, мртви живима, а нама – баш нико.
Не дај боже да власт постане идеална. Васил Толевски не би
могао да напише сатирични афоризам.

Поруке
(Изабрао: Ратко Шутић)
КОНФУЦИЈЕ:
Знати корен или темељ ствари
„Људи древних времена који су желели да сачувају свеж и јасан
карактер народа у свету, најпре су настојали да среде народни
живот. Они који су желели да успоставе ред у животу народа,
најпре су настојали да заведу ред у свом породичном животу.
Они који су желели да заведу ред у свом породичном животу,
најпре су настојали да однегују свој лични живот. Они који су желели да однегују свој лични живот, најпре су настојали да им
срце буде како треба. Они који су желели да им срце буде како
треба, најпре су настојали да им воља буде чиста и искрена. Они
који су желели да им воља буде чиста, најпре су настојали да
дођу до истинског знања. Долажење до истинског знања зависило је од истраживања ствари. Кад се ствари испитују постиже
се истинско знање; кад се дође до истинског знања воља постаје
чиста, јасна. Кад је воља јасна срце је како треба (право), тј.
онда дух види јасно; кад је срце како треба онда је лични живот
однегован; кад је лични живот однегован, породични живот је доведен у ред; кад је породични живот доведен у ред народни
живот је уредан, а кад је народни живот уредан, онда постоји
мир у свету. Од цара до обичног човека, свак мора настојати да
негује лични живот као корен или темељ. Нема изданка ни надградње кад су корен или темељи неуредни. Нема дрветa чије би
дебло било танко и слабашко, а гране му на врху крошње биле
густе и тешке. То се назива знати корен или темељ ствари“
(Велико учење, Прва, уводна глава, БИГЗ, Београд 1984, 23–24,
превод: Светозар Бркић).
ПУБЛИЈЕ КОРНЕЛИЈЕ ТАЦИТ:
А где начине пустош, то је за њих успостављање мира
(Ово је говор који је 84. године н. е. „сакупљеном мноштву које
је захтевало рат“ одржао Калгак, један од племенских првака још
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непокорене Каледоније, данашње Шкотске, очекујући напад
Римљана, које је предводио Гнеј Јулије Агрикола у покушају да
коначно покори овај последњи слободни део Британије.)
„Уколико више испитујем узроке рата и наше невоље, све сам
уверенији да ће данашњи дан и ваша слога бити почетак слободе за васколику Британију; јер ви сте јединствени и не знате
за ропство; земље нема другде, па чак ни море није сигурно, јер
нам отуда прети римска флота. Чекају нас, дакле, окршаји и
оружје, што представља част за храбре, а што ће и за кукавице
бити најсигурније.
У претходним биткама, у којима смо се борили против Римљана
с променљивом срећом, нада и ослонац беху у нашим рукама,
јер што се тиче нас, најплеменитијих синова целе Британије, живимо у дубини њених забачених станишта и не гледамо ропске
обале, љага угњетавања није оскрнавила чак ни наше погледе.
Настањени на границама света и слободе, ми смо до дана данашњега опстали управо захваљујући тој забачености и тајни
која је покривала наше име, јер се све што је непознато сматра
невероватним. Али данас је најудаљенији крај Британије изложен непријатељу; с оне стране нема ниједног племена, ништа
се не може наћи до таласи и стење, и, што је најцрње, Римљани,
чију ћеш обест узалуд избегавати послушношћу и снисходљивошћу.
Светски разбојници, кад већ, опустошивши све, више немају
шта да пљачкају на земљи, претражују море; ако је непријатељ богат, грамзиви су, ако је сиромашан – жељни су
власти; није их заситио ни Исток ни Запад; искључиво они с
подједнаком страшћу прижељкују изобиље и немаштину. Они
влашћу називају отимање, убијање и крађу, а где начине пустош, то је за њих успостављање мира (подвукао Р.Ш.).
Природа је хтела да свакоме буду најдражи њихова деца и рођаци; њих нам Римљани, скупљајући војску, одводе у друге
крајеве да робују; ако наше жене и сестре избегну непријатељску похоту, они их скрнаве у име пријатељства и гостопримства. Иметак и приходе узимају за данак, земљу и летину
односе за исхрану, а наша тела и руке сатиру бичевањем и зло-
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стављањем при изградњи путева кроз шуме и баруштине. Робови по рођењу продају се једанпут, па их њихови господари
хране; Британија свакодневно купује своје ропство и свакодневно га храни. И као што, међу робовима, они тек купљени
служе за подсмех својим друговима, тако и нас без икакве вредности, тек купљене у овом старом ропском крају света, гледају
да искорене; у нас нема ни ораница, ни рудника, ни лука да би
нас задржали да радимо у њима. И још се храброст и гордост
поданика не свиђају господарима; а удаљеност и наша забаченост им се чине утолико сумњивије уколико су безбедније.
И зато, кад већ нема никакве наде у милост, смогните најзад
храбрости и ви којима је толико стало до спаса и ви којима је
слава тако драга. Бриганди, под вођством једне жене, били су
кадри да спале једну колонију, да заузму један логор, и да успех
нису заменили безбрижношћу, могли су да збаце ропски јарам.
Ми, неугњетени и непокорени, ми који уносимо у борбу дух слободарства а не лелек, покажимо већ у првом сукобу какве је
људе ушчувала Каледонија за себе.
Зар мислите да су Римљани исто тако храбри у рату као што су
раскалашни у миру? Прославили су се због наших размирица и
наше неслоге, због слабости својих непријатеља које искоришћавају у славу своје војске. А ту војску, скрпарену од најразличитијих народа, како сада држе успеси, тако ће је разорити недаће;
не мислите, ваљда, да Гали и Германи и, стид ме је рећи, већи
део Британаца сарађују с њима из верности и оданости, јер,
иако своју крв дају за туђе господаре, ипак су им дуже били непријатељи него робови! Страх и трепет су лабаве споне
пријатељства; чим их будеш уклонио, они који су престали да се
плаше почеће да мрзе. Све што подстиче на победу је на нашој
страни; Римљани немају жена да их распаљују, немају родитеља који ће их грдити због бекства; већина или нема отаџбине
или свако има своју. На броју их је мало, збуњени су, јер око себе
гледају само непознате ствари: ово небо, ово море, и ове шуме.
Рекло би се да су нам их богови предали затворене и спутане.
Нека вас не плаши лажни изглед, блесак злата и сребра, јер то
не штити и не рањава. И у непријатељским редовима пронаћи
ћемо своје људе; Британци ће схватити да ће им то користити,
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Гали ће се сетити некадашње слободе, а остали Германи ће их
напустити као што су им Усипљани окренули недавно леђа.
Нема више никаква страха: утврђења су празна, колоније ветерана напуштене, градови ослабљени и несложни између оних
који се рђаво покоравају и оних који неправедно заповедају.
То вам је њихов војсковођа, то вам је њихова војска; тамо су намети, рудници и остале казне за робове; треба или вечно да их подносите или да се одмах светите: то ће се решити у овом окршају.
Зато, полазећи у бој, помислите на своје претке и на своје потомство“ (Спис о животу и карактеру Јулија Агриколе, у: Германија,
Рад, Београд 1969, 41–42, превод: Даринка Невенић-Грабовац).
ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ:
Ваља ће му грађа, да гради нова вешала
„Кад Французи прошавшије година дођу у Берлин, у столицу
краља Праискога [тј. прускога; реч је о Фридриху Вилхелму III
кога је Наполеон поразио код Јене 1806. године, након чега је
он избегао у Источну Пруску – Р.Ш.], они по обичају све, што је
краљевско, посвоје и однесу или распродаду. Млоге ствари, које
су биле сакривене, поизналазе се. Тако дође некакав Праиз
[Прус – Р.Ш.] Францускоме коменданту, те му каже, да зна на једном месту млого краљевске грађе сакривене, која вреди силне
новце (јер дрва у оним земљама нису јефтина као у Србији или
Славонији). Али поштени комендант одговори му: ‘Остави ти ону
грађу, нека стоји на своме месту. Не ваља ни непријатељу узети
и оно, што му је најпотребније; јер кад се ваш краљ врати опет
у Берлин, ваља ће му грађа, да гради нова вешала за таке поштене подајнике, као што си ти (подвукао Р.Ш.)“ (Вук Ст. Караџић, Даница. Забавник за годину 1829, 36).
ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ:
Ово је што ми не имамо јошт благородне гордости народње
„Свагда ми једнако драги господине Милутиновићу,
Ђе се прса народношћу жежу,
Ту с’ ласкања модна не излежу.
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Фала ти за свагдашњу твоју наклоност к овоме тврдоме и крвавоме крају, но српскоме од искона. Многи су Срби излепршали
на литературно поприш[т]е, нeго готово сви они пребирају туђе
после, у туђе олтаре жежу српски тамјан, клањају се и
удивља[ва]ју туђинству, а српско све пренебрежу, – српско, које
је сјајније, без никакве баснословне примјесе но многијех другијех с њинима баснама. Ти готово сам дичиш се са Српством и
Српство с тобом. Шта ће ово рећи те Срби своје пренебрежу?
Ово је што ми не имамо јошт благородне гордости народње,
а она се имати не може без правога просвештенија (подвукао
Р.Ш.)...“ (из Његошевог писма Сими Милутиновићу које је писано
на Цетињу 25. септембра 1844. године; оригинал се налази у Архиву Српске академије наука и уметности у Београду под бројем
8788/III; текст је исписан на два листа, тј. на четири странице).
ИВО АНДРИЋ:
Вашу гостољубивост он сматра вашом урођеном слабошћу
„Истинско гостољубље које је дуго живело у нашем народу, и још
понегде живи, ствар је несумњиво несавремена и застарела,
осуђена на пропаст заједно са патријархалним друштвом, племенским уређењем и старинским начином путовања. Али, само
по себи, оно је величанствено и представља велику тековину у
човековој борби против варварства, а за бољи положај човека у
свету и боље односе међу људима. То је драгоцен ланац људских услуга и обавеза који је заиста грехота било прекинути. Али
тај човечни обичај, који се још одржава понегде на селу, па чак
и у варошима, претвара се у трагичан неспоразум кад га наши
људи погрешно примене на неке странце, нарочито људе из
централне Европе, и нарочито Немце. Не све, и не само Немце.
Просечан Немац – кажем ‘просечан‘, јер наравно да су и овде
сви изузеци могућни – не прима гостољубље као дар и обавезу,
него га искоришћује, рачуна са њим као са вашом слабошћу. Ако
сте према њему пажљиви, он ту пажњу прима као нешто што му
с правом припада, што му ви дугујете. И са сваким актом пажње
и гостољубља, учтивости и срдачности, ви у његовим очима бивате мањи, а он – снажнији. Вашу гостољубивост он сматра

520

вашом урођеном слабошћу, врстом природног данка који њему
и његовима дугују ниже и слабије расе (подвукао Р.Ш.). Бити
услужан и гостољубив према таквима значи повредити основно
начело гостољубља: једнакост и узајамност, значи грешити и
према себи и према њима. А коректним и уздржљивим ставом
разбити ту њихову заблуду о природи нашег гостољубља –
значи учинити услугу и себи и њима, избећи низ ружних и тешких
неспоразума, штета и понижења.“ (Знакови поред пута, Београд
1976, стр. 548–549).
МИХАИЛО ЛАЛИЋ:
За кога то пишем, коме упућујем своју ријеч?
„Њемачки писац Ханс Фалада, у роману Мòра, пише у име свог
јунака: Можда више никад нећу написати књигу. Све ме се
доима тако пусто и безнадно. Та, ко смо ми, ми Њемци, у том
свијету који смо разрушили? Коме да упутимо своју ријеч?
Њемцима који немају воље да нас слушају, или иностранству
које нас мрзи?
Нијесам Њемац и нијесам учествовао у њиховом рушењу и пустошењу људских добара и живота. Па ипак сам себи постављам слична питања, као што су их вјероватно постављали
Миндеровић и Јурковић, Куленовић, Бранко Ћопић и многи
други: За кога то пишем, коме упућујем своју ријеч?
И моја је земља поражена, али не у рату но у миру, не од непријатеља но од савезника: једни су је одгурнули с колосијека, а
други је прихватили да је деру каматама. У том процијепу, у том
млину – презадужена, осиромашена, отаџбина гастарбајтера,
извозница џепароша и гангстера – шта коме има да каже она,
кога може интересовати о чему њен писац прича?...
Њен писац, чија ријеч не прелази ни преко првих обновљених
вјерских плотова, појачаних републичких међа, назубљених општинских тараба...“ (Из дневничких записа Прелазни период,
Нолит, Београд 1988, 164–165).
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