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Ствараоци
ЈУРИЈ Б. БОРЈЕВ1

АУТОБИОГРАФИЈА
Ја, Борјев Јуриј Борисович, рођен сам 28.05.1925. у Харкову.
Отац, Борјев Борис Семјонович, био је професор, шеф катедре
за филозофију Харковског државног унвиерзитета, а мајка –
лекар. Током рата сам са 17 година почео да радим у војној
фабрици. Завршио сам Књижевни институт „Горки“, а потом постдипломске студије (1951). Моји учитељи су: професори В. Ф.
Асмус, П. С. Попов, М. А. Диник, А. А. Реформатски, С. К. Шамбинаго, С. И. Радциг.
Магистар сам филозофије (1951), доктор филозофије (1963),
професор естетике (1964), почасни академик Академије уметности Русије (2009). Члан сам Савеза писаца СССР (1957), Савеза филмских радника (1965), Међународне асоцијације
естетичара (1994); главни уредник часописа за хуманистичке
проблеме „Академске свеске“ (1993), члан уредништва часописа „Вiкно в свiт“ (1995); академик Њујоршке академије наука
(1996–1999; напустио сам је у знак протеста због бомбардо______________________
* У овом броју представљамо истакнутог савременог ствараоца, водећег руског
естетичара Јурија Б. Борјева. Пошто се овај стваралац огледао у великом броју различитих жанрова, ово није могао да буде његов целовитији портрет, већ више увод
у упознавање српског читаоца са заиста импозантним стваралачким опусом научника и писца, који се у најтежим моментима показао и као велики пријатељ српског
народа, Србије, њених становника и њене културе. Надамо се да ће се и убудуће на
страницама „Изворника“ појављивати текстови овог аутора, понекад и на нама блиском, изворном руском језику.
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вања Београда), председник Комисије „Уметност и духовни
живот друштва“ Научног већа РАН* за проучавање и чување
културног и природног наслеђа (2005). Од 1956. радим у Институту за светску књижевност „Горки“ РАН, где сам око 10 година био на челу одељења теорије; сада сам главни научни
сарадник.
Од 1951. до 1978. предавао сам естетику, теорију књижевности,
науку о уметности на Московском државном универзитету „Ломоносов“, у Институту за оријенталистику, Свесавезном институту кинематографије, Позоришној школи „Шчукин“, Московском конзерваторијуму, Институту за књижевност. Држао
сам предавања из теорије и историје књижевности на Универзитетима: Јене, Берлина „Хумболт“, Сорбони, Колумбије, Риге,
Софије, Санта Кларе и Хаване.
Учесник сам међународних конгреса естетике (у Атини, Амстердаму, Дармштату, Дубровнику, Нотингему, Мадриду), као и на
међународним скуповима о проблемима науке о књижевности
и науке о уметности у Паризу (ЗРНС), Будимпешти, Берлину,
Хавани, Делхију, Јекатеринбургу, Ташкенту, Душанбеу, Кијеву,
Петербургу, Хелсинкију итд.). Од 1978. до данас – професор
сам на Академији архитектуре – МАРХИ, где предајем теорију
и историју књижевности и уметности.
Са руског превела Сава Росић

Јуриј Б. Борјев (фотографија: Александар Јешанов)
______________________
* РАН – Академија наука Русије (прим. прев.).
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Др М. Ј. Пољаков (Принстон, САД)

НАУЧНА ПОСТИГНУЋА ЈУРИЈА БОРЈЕВА
У филозофији: разрадио хипотезу о узајамном односу материјалног и духовног и о могућности њихових узајамних утицаја.
Бавио се прблемом метапозиције филозофа, приметивши да
филозоф просуђује о свету јер је део тога света. Хегелова теорема подразумева да се до предмета допире само са метапозиције, то јест, неопходно је да се буде изнад тога предмета. У
односу према свету филозофија претендује на позицију Бога.
У томе су исходишта Кантовог агностицизма јер је тешко поверовати у могућност извлачења себе за косу из блата, из кога
може да узлети само птица. Филозоф је као птица мисаоно уздигнут над светом. Крила му даје култура. Проблем опозиције
природа/култура (Леви-Строс) даје неко објашњење тога феномена. Сличан проблем је и пред критиком. Филозоф мора да
се уздигне над Дантеом и Пушкином и да с метапозиције сагледа уметничке светове које су створили генији. И овде му пружају помоћ култура и накнадно историјско искуство.
У методологији: Могуће је продуктивним методолошким прилазима додати још један. Попут ефективне стратегије фирме
„Sony“, која уопштава искуство других или стратегије Мендељејева који је објединио у јединствен систем све што је познато
у хемији. Тако је ефективна систематизација, уопштавање и
обједињавање свих плодотворних методолошких приступа (пет
корака – вид. Эстетика.Т. 1. Смоленск,1997).
У фолклористици: увео је и разрадио појам „фолклор интелигенције“ и објавио збир текстова које тај појам обухвата: „Стаљинијада“ (преведена на многе језике, општи тираж више од
милион примерака) и „Фарисеју“, „XX век у предањима и историјским анегдотама“ у 3 тома, „Историју совјетске државе“, „Из
живота звезда и метеорита“, „Власти-мордисти“ (портрети свих
владалаца Русије у XX веку).
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У естетици: разрадио је систем категорија; остварио је на основу нове концепције естетског и лепог монистички рад који у
потпуности показује садржај естетике као научне дисциплине.
Написао је уџбеник естетике који је доживео 8 руских, а с преводом на друге језике 23 издања и чији општи тираж броји више
од милион примерака. Предложио је принцип научног рада у
естетици („обратити пажњу на дело не само као реципијент
него и ‘иза огледала’, то јест стећи неко стваралачко искуство
у разним областима уметности“) и остварио је тај принцип (књижевност: написао је и објавио повести „Земља-Ваздух“ и „Повест о троугаоницима“, написао „Он+Она=sex ±љубав“, циклус
стихова; позориште: „Рат и антимир“; филм: написао је сценарио за филм „Васкрсли из живих“ и играо је улогу изасланика
Византије у Кијевској Русији у филму „Јарослав Мудри“; сликарство и графика: насликао је више слика и цртежа; архитектура: учествовао је на конкурсу „Сећање на жртве репресије“,
направио је пројекат Меморијала сећања и добио награду; музика и кореографија: будући без слуха, али имајући диван бас,
бавио се певањем и балским играма). Нека од ових дела, као
и публиковања фолклора интелигенције имају самосталну
уметничку вредност, друга су више експерименти и вежбе естетичара, професионално корисна као, на пример свирање на
виолини, за хирурга.
У теорији књижевности: испитивао је реторику као могућност
стварања стила, а поетику – као могућност стварања уметничке
реалности; показао је да је уметничка реалност главни носилац
уметничке концепције света и личности (Уметност интерпретације и оцене. Искуство читања „Бронзаног коњаника“.М.,1981).
У изради речника: разрадио је нови тип речника: аутор монистички открива садржаје свих термина дате науке и сваки ауторов чланак пропраћен је кратким излагањем тумачења тога
термина у разним националним школама и у ставовима истакнутих научника света. Објавио је књигу „Естетика. Теорија књижевности. Енциклопедијски речник термина“. М., 2003.
Припремио је за штампу вишетомни „Венац речника“ (термини
аксиологије, херменеутике, креациологије, културологије умет-

Јуриј Б. Борјев

10

ности, наратологије, поетике, естетике рецепције, реторике, социологије уметности, текстологије, теорије аутора, теорије жанрова, теорије стила, теорије уметничког процеса).
У правним наукама: Разрадио је принципе реституције, важне
за решавање проблема замењених уметничких вредности
(вид.:„О замењеним уметничким вредностима“ // „Акдемске
свеске“. Бр. 3).
У политикологији: Заузео је став о глобалној системној кризи
живота савременог човечанства и покушао је да укаже на путеве изласка из те кризе. Формулисао је парадигму живота савременог човечанства. Остварио је анализу опште ситуације и
места Русије у свету (Вид. књ.: Стање света и Вањка-встањка).
Проширио је кантовски принцип категоричког императива на
узајамне односе међу државама.
У организацији процеса научног рада: Руководио је оснивањем и публиковањем пројекта у 6 томова „Теорије, школе, концепције“, 8 година је био руководилац Одељења за теорију
ИМЛИ, главни уредник Теорије књижевности у 4 тома, Књижевнотеоријских резултата XX века у више томова. Основао је Независну академију за естетику и слободне уметности, стао на
чело ове институције и њеног гласила Академске свеске. Показао да није равнодушан према општој делатности РАН и
објавио критички текст „Храм науке и херострати“ (Књижевне
новине, 28.05.2003).
Превео с руског: Милослав Шутић
ПАРАДИГМА САВРЕМЕНЕ ЕПОХЕ
Ветар у једра дува једино онима који знају куда плове.
Култура сваке епохе истиче своју концепцију света и личности,
дакле, парадигму (формулу постојања човечанства: идеале,
циљеве и смислове постојања, пут – тао). Живот епохе се одређује том парадигмом. Историјски развој треба разматрати не
само по формацијама, које одређује економија, него и по епохама, које одређује култура
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1. Савремена епоха
Времена се не бирају,
У њима се живи и умире.
(А. Кушнер)
Двадесети век je био најнапетија и најкатастрофичнија епоха у
историји човечанства. О. Шпенглер je говорио о сумраку Европе. После два светска рата и мноштва регионалних ратова,
после Освенцима и гулаг-а, Хирошиме и Чернобиља, после
НАТО-вог бомбардовања Београда и терористичког напада на
Њујорк, после свих невоља из последњег столећа треба говорити о најгорем – о кризи човечанства. Данас на питање: „Где
je најбоље?“ не можемо да одговоримо: „Тамо где нема нас“.
Нема cpeћe чак ни код, могло би се рећи, имућних народа, јер
благостање не даје срећу него само избављење од неких брига.
A моћ не даје потпуну безбедност него само обезбеђује могућност да се казни кривац.
У XX веку научници су посумњали да je историја – кретање узлазном линијом. Крајем века лауреат Нобелове награде И.
Пригожин предложио je да се историја схвата као хаотично, непредвидљиво кретање. Некада je свет изгледао хармоничан, а
хаос се виђао на периферији. Сада je слика обратна: свет je
хаотичан и само су на периферии – оазе хармониje. Настала
je нова представа о погледу на свет – хаологија.
Култура сваке епохе истиче своју концепцију света и личности,
дакле, парадигму (формулу постојања човечанства: идеале,
циљеве и смислове постојања, пут – тао). Живот епохе се одређује том парадигмом. Историјски развој треба разматрати не
само по формацијама, које одређује економија, него и по епохама, које одређује култура.
Читав живот сваке епохе координише та парадигма. Међутим,
у том погледу се епоха с краја XX – почетка XXI века принцинијелно разликује од свих пређашњих епоха (први пут у историји нова епоха нема нову парадигму. Ипак, о томе ћемо тек
говорити детаљније).
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2. „Читав свет je тамница?“
Напредак je замена једних непријатности другима.
(X. Елис)
„Цели свет je тамница“ – речено je у једној Шекспировој трагедији. У тој тамници неки умеју да се сместе добро. Али, чак и
човек који се најбоље сместио у тамници не води најдостојнији
живот. Свет се у новије време нагло мења задржавајући своју
суштину, мада и повећавајући комфор, удобност, пријатност и
задовољства. Међутим, тамница je тамница чак и ако у сваку
собу уведу топли туш и поставе телевизор. Јер je читава историја човечанства за сада безуспешно трагање за начином живота који je достојан човека. То трагање води култура, која
формулише тип човековог постојања у датој епохи.
Није само један човек у историји узвикивао: „Не дај Боже да
живим у интересантној епохи!“ Ми смо живели у интересантној
епохи и жалили се:
На свет гледам испод стола.
Век двадесети je век необични.
Што je интересантнији за историчара,
To je тужнији за савременика.
(Н. Глазков)
Али, од те туге je немогућно побећи. Куда да оде човек? Достојевски je одговарао: „Нема куда да оде.“ Читава историја човечансгва се може замислити као смена парадигми (формула
постојања). Човек, пошто je увидео да живи у несавршеном
свету, према несавршеној парадигми, по цену огромних напора
ствара нову парадигму, пробија се у нову епоху и гради живот
у складу са новом формулом постојања. Живот постаје сложенији, засићенији догађајима, напетији, па чак и интересантнији.
Убрзо се, међутим, открива утопичност и/или несавршенство
те нове парадигме, наступа њена криза и криза епохе. Култура
ствара нову парадигму и читав циклус се понавља изнова. Од
епохе до епохе, мењале су се концепције света и личности.
Нова концепција je уливала наду и реално доприносила развоју
друштва, али би убрзо претрпела кризу, и култура je почињала
ново трагање.

Јуриј Б. Борјев

13

Човечанство je с огромним напорима продирало у историјски
вишу епоху, и није налазило парадигму која носи свеопшту
cpeћy. Све историјске смене парадигми постојања протичу по
формули Јежија Леца: „Па, добро, пробијеш главом зид, a шта
ћеш да радиш у суседној соби?“ Taj покрет није бескористан и
није бесмислен, јер се дешава релативан историјски напредак,
али с великим губицима и без стицања историјски непобитног
резултата.
Можда je беспрекорна парадигма немогућна, али култура настоји да усавршава парадигму и сваки пут предузима трагање
за новом формулом постојања човечанства, стремећи да настави путеве ка новој епохи, која обећава нови живот.
3. Кратка и зато схематска историја тражења парадигми
Парадигма најстарије епохе: човек је отпоран борац против
неповољних услова за живот са циљем да преживи и продужи
људску врсту. Зачеци уметности настају онда када се човеку
појави слободно време, јер су првобитни људи били најзаузетији: читав живот су проводили у стицању хране и крова над
главом. Цртежи урезани на стенама и магичне формуле нису
уметничке слике него магијске реалије, у чијем стварању
главну улогу игра подсвест и практична припрема за будући
лов. Ти цртежи одражавају како је првобитни човек схватао свој
положај у свету. Магијске реалије синкретички обједињавају зачетке разних врста уметности. Главна тема је лов и набављање хране. Основна категорија је корист. Давнашњи људи су,
бринући о продужавању врсте, стварали скулптуре древних Венера – дебелих, прсатих жена широких бедара код којих је
најважнија – функција рађања.
Парадигма антике: човек je херој и бранилац отаџбине. Основне категорнје су лепо и херојско, основна врста уметности књижевност, мит. Хероизам не напушта античког човека
чак и када зна да je осуђен на смрт. Ахила je пророчанство упозорило на смрт у новом боју пa се боји само једног – да не покаже кукавичлук и не буде на висини јунаштва на које га
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обавезује култура. То je лепо: човек je у стању да жртвује свој
живот за отаџбину – јер јунак умире за оно ради чега вреди живети! Приликом примене таквих ставова власт хармонично сарађује са друштвом и грађанином. Власт на демократским,
олигархијским или монархистичким начелима управља друштвом и организује његову борбу за остваривање парадигме
епохе. Међутим, та парадигма je дошла у кризу. Ахиловом
јунаштву се супротставља Хекторово јунаштво. Ахил убија Хектора, али ускоро гине и сам. Али, хероизам варвара je срушио
античко друштво, засновано на херојској концепцији.
Парадигма средњег века: човек je грешан, a y идеалу – светац, оријентисан на живот небески. Основна категорија je узвишено. Основна врста уметности je архитектура (цркве
устремљене у небеску висину). Ту парадигму су проглашавале
уметност и религија. Црква постаје друштвена институција, која
формулише и регулише принципе човековог постојања. Човек
жртвује слободу делања на земљи у име живота после живота
и молитвом смирује своje тело. Мантија je тамница плоти, која
скрива контуре тела, у њој се не може разликовати мушкарац
од жене. Световна власт, потчињена црквеној, руководи стварањем парадигме епохе у друштву. Средњовековна формула
постојања je доживела кризу: јер потпуно остваривање захтева
парадигме умртвљује грешно тело претећи изумирањем човечанства, a cpeћy и слободу деловања човек je желео да добије
на земљи, гледајући благостање успешних људи захваљујући
рођењу или судбини.
Парадигма ренесансе: човек je титан, слободан у својим активностима. Основна категорија je дивно (чулно дивно), карневализација. Основна врста уметности je сликарство. У
Раблеовом правилнику Телемског манастира je била једина,
али тешко остварљива тачка: „Ради шта хоћеш!“ Онај који je не
остварује истериван je из манастира. За историјски кратко
време парадигма ренесансе je доживела кризу, a њу je увидео
Шекспир. Jaro убија Отела без видљивог разлога (немотиви-
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сани злочин). Јаго се самоостварује у злу радећи у оквиру парадигме „Ради шта хоћеш!“ И то открива несавршенство и кризу
ренесансне парадигме. Образује се троугао вектора: власт –
друштво – личност. Свака од тих сила учествује у остваривању
парадигме епохе. Самовоља ничим нормиране личности подрива и друштво, и власт, и њихово узајамно деловање. Нарушавање равнотеже идеалног и реалног изазива кризу
уметничког система ренесансе, па се појављује барок (Н. Балашов).
Парадигма барока: човек je егзалтирани мученик, који je изгубио веру у вредности живота, или скептички и префињени
зналац његових вредности. Доминира социјални песимизам
(човекове могућностн су ограничене, борба против зла je узалудна, свет je непостојан); идеал je спајање користи и уживања,
јединство естетске несебичности и државних, политичких и грађанских интереса. Монтењев философски скептицизам и Шаронов морални релативизам – фундамент je барока –
уметничког правца из XVI и XVII века (Ариосто, Taco, Д'Обиње,
Грифијус, Гримелсхаузен, Лопе де Вега,. Калдерон, Вебстер).
Барок je „перестројка“ у епохи ренесансе: више нема ренесансне слободе личности, још нема класицистичне нормативности. Основни типови уметности су: роман из живота,
фламанско жанровско сликарство, хармонијска музика које
чезне за сагласјем света. Наступајућа епоха буржоаске иницијативе je спремна да раблезијанску паролу: „Ради шта хоћеш“
претвори у Хобсову тезу: „Човек je човеку вук“ и у рат „свих против свих“. Бледела je хуманистичка вера у човекову моћ: „Шта
je живот? Сенка пролазна, лакрдијаш, / Који махнито галами на
бинама / И за час га сви забораве“ (философија живота једног
Шекспировог јунака). Код хуманиста je сумња у смисао живота
– моменат уверености у његове вредности, код барокних уметника та сумња се претвара у концепцију узалудности човековог
постојања. Барок je израз кризе хуманистичких идеала ренесансе.
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Парадигма класицизма: човек je вазал и не ради оно што
xoћe него оно што je потребно краљу (=држави). Векторске
силе друштва и државе потчињавају се сили апсолутизма. Апсолутна власт консолидује друштво, које раздиру противречности између аристократије и новостворене буржоазије.
Фундамент класицизма je Декартов рационализам. Основне категорије су трагично (Корнеј, Расин) и комика (Молијер, Лафонтен). Основна врста уметности je позориште. Дужност je изнад
осећања, интереси државе су изнад личних интереса. Taj рационализам се манифестовао не само у уметности него и у философији (Декартов рационализам). Парадигма, која је
учврстила потчињеност личности држави, доживљава кризу,
јер личност не може у потпуности да се оствари потискујући
осећања у име служења рационалном циљу. Не може се постићи циљ ако се не влада здравим разумом.
Парадигма просветитељства: „посебан“ u „делимичан"
(Хегел) човек je оваплоћени разум, његова величина je релативна (џин међу патуљцима – патуљак међу џиновима). Основна категорија je сатирична. Основна врста уметности –
философска књижевност. Власт у складу са својом просвећеношћу руководи друштвом у остваривању парадигме епохе.
Чак и држава патуљака може велику личност да „привеже“ за
земљу и да je потчини. Просвећени владар поседује здрав
разум и треба да организује срећан живот друштва. Међутим,
после извесног времена парадигма просветитељства je доживела кризу: човек не може да живи срећно ослањајући се само
на здрав разум, не ослањајући се на осећања и налазећи се у
зависности од степена просвећености и памети владара, који
je слободан да поступа по својој вољи.
Парадигма сентиментализма: човек je емоционилно осетљива личност коju не живи умом него срцем, које је паметније
од ума. Држава je резултат – друштвеног уговора; она треба да
помири интересе разних слојева народа и државе. Ако пак
држава не испуњава услове уговора, народ има право на револуцију (Ж.-Ж. Русо). Основна категорија je дирљиво. Ос-
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новна врста уметности – поезија. Парадигму епохе су обрадили
и утврдили уметност и морал. Међутим, живот осећањима не
даје пуноћу живота. У уметничкој концепцији сентиментализма
није било нађено место за личност, и то je довело до кризе сентиментализма, којег je сменио романтизам.
Парадигма романтизма: човек je читав универзум, али његово постојање је тотално неуређено, јер je зло бесмртно и
борба против њега je вечна. Основне категорије су идеално и
савршено. Основна врста уметности je поезија. Борба против
зла ствара оазе за живот личности, али не уклања зло из света
(Иго). Светски бол je стање духа, које одражава стање света
(Бајрон). Личност не кореспондира са државом. Њихов раздор
подрива државност и често упропашћава личност, која стреми
да се не потчињава никаквим принципима (ни државе, ни
друштва) и делује само по сопственој вољи. Парадигму романтизма je обрађивала и утврђивала читава култура епохе. Та парадигма je запала у кризу jep није доприносила уклањању зла
из живота. Почиње трагање за другом концепцијом света и личности, па романтизам смењује реализам.
Парадигма реализма: човек je носилац суштине света и
може да му промени неугодност мењајући себе. Основна кагегорија je естетско. Основна врста уметности – књижевност
(роман). У последња два века управо je руска књижевност дала
допринос трагању за формулом постојања човечанства и принципа узајамног деловања власти, друштва и личности. Настаје
концепција усмерена на очување стабилности државе и
друштва: насиљем се не може поправити свет; не може се купити срећа целога света по цени сузице детета; пошто је убио
старицу-зеленашицу, Раскољников мора да убије и сасвим недужну Лизавету (Ф. Достојевски). А на језику историје: 1917. година крије у себи 1937. годину. Излаз: несупротстављање злу
насиљем и самоусавршавање (Л. Толстој). Мора да постоји
хармонија интереса државе и личности (А. Пушкин „Бронзани
споменик“).

18

Јуриј Б. Борјев

Међутим, несупротстављање и самоусавршавање не могу да
усреће свет, не укидају зло. Истовремено je политика на свој
начин формулисала парадигму епохе: „Слобода, једнакост и
братство“. Та лепа парола je била пи-ар. У XX веку Русија je
покренула нови уметнички правац – социјалистички реализам.
Парадигма социјалистичког реализма: човек je револуционар, преображавалац, преуређивач – избавља се од зла рушећи свет насиља насиљем и гради нови свет, у којем нема
приватног власништва, а личност je потчињена држави. Основна категорија je естетско богатство. Основне врсте уметности – књижевност и филм. Парадигму социјалистичког
реализма су снажно подржавале марксистичка философија и
совјетска политика. Међутим, та парадигма je доживела кризу,
зато што насиље, које je једном започело, није престајало, и
сузица детета je тровала револуционарна достигнућа; а личност, која се развијала, тежила je стицању више слободе од
државе.
Паралелно са соцреализмом развијали су се модернизам и постмодернизам.
Парадигма модернизма и постмодернизма: човек je принципијелно усамљена личност, која не прихвата социјалну организацију (укључујући и државну); свет je апсурдан и
непријатељски према личности. Основна категорија je хаос.
Основна врста уметности – било која.Ти правци одбацују традиционалну културу, будући да она није спасла људе од светских ратова и других невоља. Криза модернистичке и
постмодернистичке парадигме условљена je историјским искуством, које je човечанство стекло пред крај XX века, када се показало да ослабљена државност није боља од тоталитаризма
и да je избацивање класичне књижевности из савременог
брода погубно за друштво.
Источни модел парадигме. До сада су наша размишљања
имала европоцентрични карактер. Међутим, за више од половине човечанства не важи европски модел развоја књижевности. Па ипак, постоји јединствено стање света. Само што
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источни развитак протиче не у европској интензивној него у екстензивној форми. Чини се да развитак источних култура и цивилизација вековима стоји на средњовековном типу живота.
Међутим, унутар тог готово непокретног типа живота одвијају
се ти исти процеси као и у западним свету: Кипа, Индија и Пакистан имају атомску бомбу, врше се истраживања у атомској
физици, генетици, тражења других ноу-хау. Индија ствара своју
Силицијумску долину, развијају се националне форме кинематографије, а у источну књижевносг je дошао роман и друге „европске“ форме. Зато су парадигме које je формулисала источна
култура упоредиве са оним што формулише западна свест. Парадигма коју су истакле источне културе, указује не толико на
идеале и циљеве у животу друштва, колико мудро и практично
означава пут (тао) човека и човечанства.
4. Русија, пошто није до краја изградила „лепу будућност“,
гради „лепу прошлост“.
Пpe него што нешто јако пожелиш, треба да се увериш да
ли je срећан oнaj који сада има оно што ти желиш.
(Франсоа Ларошфуко)
Ми више не градимо утопијску „лепу будућност“ човечанства –
комунизам, него „лепу прошлост“ човечанства – капитализам,
у којем живе „цивилизовани народи“. (Kao да парола „Слобода,
једнакост и братство“, под чијом je сенком настајала буржоаска
епоха – није утопијска. Та парадигма je трајала много дуже него
социјалистичка, па, ипак се није остварила!). Највећи умови XIX
века (Дикенс, Балзак, Стендал, Пушкин, Гогољ, Достојевски)
показали су пороке капитализма: грамзивост, злочине ради стицања имовине, хладан егоистички рачун, који потискује човечност из међуљудских односа. А у XX веку критику капитализма
су наставили Кафка, Ољеша, Тенеси Вилијамс, Голсворти, Фокнер, Горки, Ејзенштејн, Чаплин и други.
Ф. Фелини и К. Шиндо су уметнички анализирали опозицију
уживање/рад. Тешко je гледати јапански филм „Голо острво“, К.
Шинда. Радња тече лагано, у ствари, стоји у месту. Сиже je
ослабљен. Међутим, та необична форма дозвољава гледаоцу
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да осети невесели живот јунака филма. Концепција Шиндовог
филма се потпуније открива поређењем са Фелинијевим филмом „Сладак живот“, који тврди: бескрајно уживање без рада je
антисоцијално и разорно за личност. „Голо острво“ тврди обратно: бескрајни рад без уживања у благодетима цивилизације je нељудски и антисоцијалан. Моћан концептуални пар –
„Сладак живот“ и „Голо острво“ – даје анализу стања света:
људи који стварају вредности супротстављају се људима који
су noтрошачи тих вредности. Тако je уметност са природнонаучном тачношћу констатовала доминацију отуђености, расцеп
између рада и уживања, производње и потрошње, стваралаштва и резултата стваралаштва. Ти филмови су уметички открили основну противречност капитализма.
Западна буржоазија je релативно мека и заснована je на манипулацији, а не на отвореном насиљу. Шчедрин je на руски начин
дефнисао капитализам: „...иде одрпанац Курта и Мурта, а на
питање штa je истина, одговара тврдо и строго – крчмљење и
продаja будзашто. И одрпанац ће свима нама дати по тинтари!“
Парадокс историје: покушај да се спречи долазак одрпанца
довео je до тога да после сто година дође нови одрпанац.
Социјализам je човечанству уливао наду у излаз из пакленог
круга противречности буржоаског друштва. Заједно са СССРом, та нада je пропала.
За сада ми градимо дивљачки, криминални капитализам, у
којем je уживање у благодетима цивилизације нагло отргнуто
од рада, а рад je горак и отргнут од уживања. Формула таквог
капитализма je „Кради и уживај, ради и тавори“.
5. Формула постојања човечанства у XXI веку
Криза, која je захватила човечанство, јасно се огледа у томе што
човечанство, које je прошло кроз два светска рата и друге невоље, наставља да буде експлозивно и подложно терору, а нова
епоха, коja je наступила после завршетка хладног рата, први
пут у историји човечанства нема никакву формулу постојања.
Образовала се црна рупа у погледу на свет. Она се мора превазићи. Наговестићу контуре парадигме наше тешке епохе.
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1) Човек (независно од његове националне, расне, класне, конфесионалне припадности и имовинског стања) – највиша je
вредност света, a припадност људском роду обезбеђује личности уживање људских права и општељудске солидарности.
2. Демократија није панацеја (Сократа je осудила на смрт и Хитлера довела на власт – демократија). Савремена демократија
манипулише свешћу људи помоћу средстава масовне информације. Она je показала своју слабост и на Западу, и у Русији.
Интернет може да остварује повратну везу власти са народом.
Неопходан je спој умерене, разумне ауторитарности, коју контролише друштво, са иницијативном демократијом. Kao модел
таквог споја може да послужи сиже изложен у предању из 1812.
године. Наполеон се повлачио из Москве. Кутузов je закључио
да га дефинитивно може победити ако Французе потера већ
уништеним Смоленским друмом. Наредио je руској армији да
покрива пут на југ и био забринут xoћe ли успети да не пропусте
Французе. Војсковођа je у сумрак разговарао са бившим војником и добио мудар савет: руски војници треба да седе око
ватре, не по 10–20 људи него по двојица. Кутузов je издао наређење и читав простор до хоризонта био je обасјан ватрама.
Наполеон je схватио да се може повлачити једино Смоленским
друмом. То je било погубно за његову армију. Код нас, у економији и политици мањкају оригинале победоносне идеје. Варијанте за решавање тих проблема треба црпети из бескрајног
искуства и вековне мудрости народа.
3) Перспективна конвергенција: a) социјална конвергенција
(Сахаровљева идеја) – уједињавање јаких капиталистичких земаља (тржишта) и социјалистичких земаља (што се на свој
начин остварује у Кини, а на свој начин – у скандинавским земљама); односно, потребно je „не голо“, „не бесмислено“ негирање социјалстичког и капиталистичког система него
негирање-укидање „са задржавањем оног што je позитивно“
(Хегел) и интеграција у нови систем свега рационалног из оба
стара система; б) геокултурна и геополитичка конвергенција.
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По Киплингу, Запад и Исток се не могу саставити. Међутим, сазрела je историјска потреба да се проницљиви ум и мрачни геније Запада уједине са вековном мудрошћу Истока. Култура
Русије са својим евроазијским кореновима игра улогу моста
Исток – Запад, и сада je нарочито актуелна. То je хумана глобализација (не европеизација или американизација света него
„општељудско уједињење" у сфери економије, политике и
културе), која не нарушава својеврсност живота разних народа; уједињење без диктата, без фаворизације неке државе
ствара општељудски систем живота. Такво глобално уједињење подразумева превазилажење раскола, тј. укидање напетости (између сиромашних и богатих, католика и православаца,
хришћана и муслимана, традиционалиста и реформиста, необразованих и образованих, глобалиста и антиглобалиста), не
путем сукоба и оружја него путем дијалога, који води до
узајамно прихватљивих решења.

као врсте, уз очување разноврсности облика бића и вредности
личности.
Јединство – објави пророк наших дана
Може се спајати гвожђем и крвљу,
А ми ћемо покушати да гa спајамо љубављу –
И видећемо да je чвршће!
(Ф. Тјутчев)

4) Одустајање од државног егоизма – услов je за преживљавање човечанства. По Канту, наши судови и радње треба да се
покоравају категоричком императиву, који захтева да се према
другом односимо онако како бисмо желели да се други односи
према нама. Кантиански категорички императив треба да завлада и у међудржавним односима.

Трећи стадијум уједињавања света je XX век са својим светским
ратовима и хладним ратом. На тој етапи глобализам се манифестовао у светском карактеру тих догађаја и у томе што рат,
борба која je захватила цели свет – јесу били испољавање
јединства и борбе супротности (ван јединства нема ни борбе
ни рата). У XX веку формирани су источно-западни (азијско-европски), северно-јужни (европско-афрички) и међуатлантски
(европско-амерички) региони уметничке синтезе.

Наравно, у мојим тезама има доста утопијског, илузорног, неостварљивог. Али, када говоримо о парадигми, активан je принцип „Будимо реални – захтевајмо немогуће“.
*
Дакле, парадигма XXI века je: образовање општечовечанског
бића, оријентисаног на конвергенцију, превазилажење раздора,
иницијативну демократнју, толеранцију и на идеју: човек je
највиша вредност света и за њега важе права човека и општељудска солидарност.
На крају крајева, савремена парадигма се може свести на
кратку формулу: процват и глобално yjeдињавање човечанства

6. Глобализација и општељудска култура
Први стадијум глобализације су покушаји Александра Македонског, Џингис-кана и Карла Великог да уједине свет мачем.
Дошло je до појачане сарадње култура разних народа.
Други стадијум je уједињавање света на основу географских открића, колонизације и развоја трговинско-индустријских односа.
То je изазвало процес уједињавања разних националних култура, што je побудило Гетеа да уведе појам „светска књижевност“.

Четврти стадијум у уједињава-њу света je савремена глобализациja, заснована на формирању светских економских процеса.
Она изазива бунтовне демонстранте, подгрејане страхом да ћe
довести до хегемоније западне „златне милијарде“, до неоколонијализма, до гушења националне државности, до нивелисања култура. Ти страхови нису неосновани. Глобализација je
нужан процес уједињавања човечанства, међутим, благотворне
иновације у историји су доносиле не само добро него и невоље. Тако je било и са Прометејевим поклоном – ватром, и са
поклоном физике – атомском енергијом. Глобализација књи-
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жевног процеса може да се претвори у гушење националних
уметничких традиција и доминацију масовне књижевности. Глобализација пак, приликом равноправне сарадње свих националних култура, јесте нужан и законит процес спајања
уметничких бујица у један океан уметничке културе човечанства. Можемо прогнозирати: у XXI веку гетеовску светску књижевност ћe да смени општељудска књижевност, чија дела неће
изгубити националне традиције. Општељудска књижевност je
већ у процесу формирања. Њене особености су:
1) Очување националне својеврсности и стицање низа допунских свеопштих црта. Оријентација уметничке културе на општељудске, национално-својеврсно схваћене вредности.
2) Ослањање на националне традиције и коришћење традиција
других уметничких култура, укључујући и далеке. Иитеграција
уметничког искуства и мајсторства других уметничких култура
у сопствену културу.
3) Настанак моћне преводилачке индустрије, која доприноси
узајамном разумевању, узајамном деловању у узајамном обогаћивању култура. Широки аудиторијум ћe почети да се служи
културом других народа, укључујући далеке и културе јако различитог живота, обичаја и језика. Развитак херменеутике, компаративизма, рецептивне естетике, семиотике и других
методолошких и интерпретационих дисциплина које су у стању
да се баве разноврсним националним текстовима, да тумаче и
усвајају тешко схватљиве текстове из „туђе“ далеке културе.
Тражење парадигме!
7. Наставити тражење парадигме!
Предложена парадигма je социјална хипотеза која захтева
даљу обраду. Све што je речено није неспорно. Али, није
спорно да je култура сваке епохе стварала формулу постојања.
Сада, већ више од четврт века нема те формуле. Култура први
пут не извршава једну од својих највиших мисија. То je освета
културе за њено претварање у робу масовне потрошње и за
владавину сурогата. Из Русије се истискују (пре свега економски) људи културе (по обелодањеним подацима – преко
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700.000 последњих неколико година). Материјална необезбеђеност посленика науке и уметности je херојски подношена у
ратним годинама, али je тешко подношљива данас, на фону
процвата домаћих милијардера који ништа нису створили.
И на Западу висока култура не ужива поштовање: материјални
и социјални статус науника или писца je неупоредив са статусом фудбалера, боксера, поп-звезде. Друштво je заборавило
да стварање високих културних вредности захтева инструменте, прибор, издавачке могућности за које су потребна средства. При томе je улагање тих средстава у фундаменталну
науку и високу уметност или неповратно или je њихов повраћај
одложен годинама. А без надметања у развоју фундаменталне
науке и високе уметности друштво сахне.
Одсуство савремене парадигме je видљиво на сваком кораку:
политичари света поступају као прагматичари полазећи од тренутне користи, а не траже теоријски засновано стратегијско решење. Или други пример: данас je доста вредних уметничких
дела, философских радова, али нема великих дела и радова
који су у стању да претендују на класични значај. Неће их ни
бити док не настане парадигма нове епохе. Можда она постоје
али ми још не умемо да их оценимо?! Можда, али онда је у
њима садржана нова парадигма, коју ћемо научити да разумевамо када будемо умели да тачно оценимо и читамо та дела.
Тражење савремене формуле постојања човечанства треба да
буде брига читавог човечанства, брига људи који стварају културу, и политичара, који руководе државама. Не би био грех
ОУН кад би посветиле пажњу том проблему, јер од његовог
решења зависи живот човечанства.
Милиони људи су гледали како падају јабуке, a једино je Њутн
питао зашто. И изгледа да баш руске култура данас поставља
питања „зашто?“, „како живети и даље“?, „шта да се ради“? Она
има могућности да одговори на највише метафизичке захтеве
времена – да обради и уметнички оваплоти парадигму нове
епохе, јер: 1) руска култура je мање од западне огрезла у грамзивости, у масовним сурогатима и постмодернистичким мутља-
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винама; 2) она je у XIX–XX веку изградила став и умеће да
тражи путеве не само за отаџбину него и за човечанство; 3)
„стање света“ (Хегел), његова неповољност je јасно изражена
у Русији; 4) руски делатници културе поседују огромно, разноврсно и јединствено социјално искуство; 5) они се ослањају на
моћне традиције руске класике; 6) пред руском културом данас
живот поставља највише метафизичке проблеме постојања,
без чиjeг решења државу неће мимоићи глобалне опасности.
Остаje нам да чекамо и да се надамо. „Сви од малих ногу знају
да je баш ово и баш оно немогућно. Међутим, увек се нађе незналица који то не зна. Управо он и долази до открића“ (Алберт
Ајнштајн).
Превела са руског: Радмила Мечанин
КУЛТУРА И СМИСАО БИВСТВОВАЊА
Култура ником осим народу није потребна. Савремена владајућа елита испољава заинтересованост само за онај део културе који је способан да донесе приход, који може да попуњава
буџет или је у најмању руку исплатив. То су, на пример, примењене природне науке, а у друштвеној сфери поп-арт. Међутим,
читава висока уметност и читава фундаментална наука (не
само друштвена већ и техничка) никакав приход не дају, штавише изискују трошкове – и то позамашне. Па онда можда заиста никоме нису потребне? Да, нису потребне:
прагматичарима који признају само тренутну корист, скоројевићима на власти, несвесним тога да фундаментална научна достигнућа могу донети реалан резултат (па чак и приход)
тек годинама или десетлећима касније. Међутим, без тих „бескорисних“ научних идеја никаква национална култура не може
да иде у корак с епохом. „Бескорисна“ Ајнштајнова идеја E =
mc2 одредила је развој читаве природнонаучне сфере културе.
И без те годинама ником потребне идеје, настале почетком ХХ
века, 40-их година истог века не би била откривена атомска
енергија, а 60-их година човек не би полетео у свемир.
А каква је корист од хуманистичке културе?
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1)
Многе сфере хуманистичке културе – позориште, филм,
сликарство, дизајн, примењена уметност – понекад доносе велике паре. Ипак то није нарочито битно: нафтни приходи неупоредиво су већи.
2)
Култура продуховљава човека, и чак и у дивљем капитализму, у приликама масовне користи и свеопште трке за богаћењем, спречава да народ подивља.
3)
Научне идеје, укључујући и оне фундаменталне, успешно се развијају у условима обогаћивања природнонаучног
мишљења хуманистичким начелима. Није случајно Ајнштајн говорио да му је писац Достојевски више дао од математичара
Гауса.
4)
Хуманистичка култура открива и формулише мисију човечанства и смислове и циљеве бивствовања сваке епохе.
Култура је одувек покушавала да појми историјску мисију човечанства. Хегел је дао изузетно важан одговор на то питање: човечанство је самосвест природе.
Још важнији одговор дала је руска култура.
О, безумно да живим хоћу,
Све сушто да овековечим,
Све безлично да очовечим,
Неостварено оваплотићу!
По Блоку је мисија човечанства – очовечење света. То је велика
ендемска идеја. Ничег сличног у таквим размерама нема ни у
једној култури света. А руска култура је подробно развила ту
велику и јединствену идеју. Тако Пушкин (у поеми Бронзани коњаник) проглашава потребу очовечења државе. Горки – очовечења човека. Циолковски – очовечења свемира. Фјодоров
– очовечења света мртвих. Вернадски – очовечења ноосфере
(производа људског мишљења), ВХУТЕМАС* – очовечења (помоћу дизајна) света свакодневних ствари. Станиславски –
очовечења (доживљајем) позоришта. Ејзенштејн – очовечења
(помоћу монтаже) филма. Солжењицин – очовечења (отклањањем насиља) друштва.
______________________
* ВХУТЕМАС – Високе државне уметничко-техничке радионице (високошколска установа, 1921–1926) (прим. прев.).
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Руска култура спознала је врхунску мисију човечанства –
очовечење свемира.
Култура сваке епохе ствара и формулише парадигму – историјски условљене циљеве и смислове бивствовања човека и
човечанства. Нова епоха, настала после завршетка хладног
рата, по први пут у историји човечанства нема своју парадигму: смислова и циљева бивствовања.
Последица:
1) политичари читавог света тврде да су прагматичари, а требало би да су стратези, али каква стратегија је могућа ако култура није формулисала циљеве и смислове бивствовања;
2) за последња три десетлећа ни у једној земљи, ни у једном
виду уметности није се појавило ниједно велико дело.
Настала је светоназорна црна рупа. Треба је превазићи. Формулишући парадигму епохе (циљеве и смислове бивствовања),
култура увек полази од реалног историјског развоја. У њему
данас господари глобализација – процес уједињавања човечанства. Глобализација је вековна жеља човечанства. Александар Македонски и касније Карло Велики тежили су да је
остваре мачем, Христос и Мухамед такође су били глобализатори који су обједињавали човечанство – религијом и моралношћу. Пушкин је маштао о добу „кад народи, заборавивши
распре, у породицу силну сједине се“.
Антиглобалисти не иступају против глобализације као такве,
него против уједињавања народа уз губљење њиховог суверенитета, националних особености и културне посебности.
Глобализацији је сучељена хумана глобализација (= свеопштост). Свеопштост је уједињавање без превласти интереса
неке велесиле, без разарања и сузбијања националних култура. Свеопштост је настанак општељуског система живота уз
очување националних интереса и особености. Свеопштост претпоставља стварање општељудског система бивствовања
људи који обухвата привреду, политику, културу; конвергенцију
достигнућа капитализма (тржиште, иницијативност личности
итд.) и социјализма (широки социјални програми који се тичу
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становања, школовања, смањења раскорака између сиромашних и богатих итд.). Свеопштост претпоставља признање да
врховну вредност света представља личност, и да се на њу
примењују људска права и општељудска солидарност. Личност,
њено духовно богатство и срећа представљају вектор културног и историјског развоја у трећем миленијуму.
У формулисању парадигме епохе актуелно је начело: будите
реалисти – захтевајте немогуће. Парадигма XXI века: процват
човечанства као врсте, уједињавање човечанства уз очување
разноврсности националних облика бивствовања и признање
врховне вредности личности.
Са руског превела Сава Росић
Из књиге
Јуриј Борјев, СТАЉИНИЈАДА, Београд, Сужбени гласник, 2010,
превео: Зоран Божовић.
С т а љ и н о в е д у ж н о с т и и т и т у л е:
Генерални секретар. Генералисимус. Председник ГКО. Врховни
командант. Шеф Генералштаба. Председник Савета министара
СССР-а.
С т а љ и н о в е о м и љ е н е и з ј а в е:
Нама нису потребим политичари. Имамо их довољно, чак превише. Нама су потребни извршиоци.
Што смо ближе социјализму, све више јача отпор непријатеља
и борба се све више заоштрава.
Једном донету одлуку не треба мењати.
Ви сте лош руководилац: људи се на вас мало жале.
Ви имате превише пријатеља.
Од торбара направити цара.
Људе који ме подржавају из страха претпостављам људима
који ме подржавају из убеђења: убеђења се мењају, а страх je
вечит.
Прошлост припада само Богу.
Потпуна једнодушност постоји само на гробљу.
Лаж ћe људи прихватити, а истину неће.
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Власт и слава не освајају се без крви.
Логика ствари јача je од логике људских намера.
Историја почиње оног тренутка кад Партија обрати пажњу на
неку појаву.
У историји не треба гледати садашњост која je померена у прошлост.
Ратовати без много крви. Непријатеља тући на његовој територији (К. Ворошилов).
Не тражимо ни педаљ туђе земље, али зато ни од своје нећемо
дати ниједан палац.
Непријатељ који се не предаје бива уништен (М. Горки).
Постоји логика борбе.
У великим догађајима страдају мали људи.
Рад je ствар славе, части, срчаности и јунаштва.
Депутат je слуга свог народа.
Историјске паралеле су рискантне.
Кад су људи расположени, рад добро напредује.
У Партији нема незаменљивих људи.
Нема те тврђаве коју бољшевици не би могли да освоје.
Кадрови решавају све.
Бољшевици се не плаше тешкоћа.
Стаљин je волео да саопштава „велике“, очигледне истине у
псеудоафористичној, поучној форми, на пример: „Ако жетва
буде добра, биће и хлеба. Ако жетва не буде добра, неће бити
ни хлеба.“
С т а љ и н а у п и т а ш е:
– Шта да радимо с писцем Н.? Оптужен je за троцкизам. Међутим, има доказа да je невин. Како решити тај проблем?
Стаљин одговори:
– Постоји човек – постоји проблем. Нема човека – нема проблема.
Дијалози тридесетих година
– Још нисам осуђен, само сам под истрагом.
– Под истрагом? Погледај кроз прозор, видиш ли оног човека
који иде улицом? Е, па он je под истрагом, а ти си већ осуђен.
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Стаљинова омиљена прича
Тражећи спас од пожара, змија се попела на дрво, али после
није могла да сиђе с њега. Добри старац се сажали на змију и
скиде je са дрвета, а она стаде да дави свог спасиоца.
– Зашто ме давиш? – упита старац. Змија му одговори:
– На овом свету за добро се не узвраћа добрим.
Да би одгодио смрт, старац предложи да се распитају, да виде
шта други мисле. Јабука им одговори:
– Ja дајем плодове, a људи ми ломе гране.
Во одговори:
– Људи ме користе за орање, при том ме туку и на крају убијају.
Лисица им не одговори, него повика:
– Старче, убиј ту змију штапом!
Старац послуша лисицу, а затим појури и за њом. Лисица га
стаде преклињати:
– Немој ме убити, ja сам ти спасла живот.
– На овом свету добро се не узвраћа добрим!
За унапређење научног рада
У Статуту Руске академије наука било je неких чланова који се
нису допали Стаљину. Самосталан избор кандидата и чланова
академије без учешћа „шире јавности“ и без уплитања виших
инстанци. Објављивање радова Академије наука без цензуре.
Бесплатно и неометано слање материјала и других публикација, као и других пошиљки у иностранство. Самостална и бесцаринска набавка стране опреме и књига. Ослобођење од
царинског прегледа на граници. Стаљин je све те повластице
укинуо.
Под притиском власти, Академија je изабрала нове чланове,
од којих су многи били веома образовани људи, али нису имали
непосредне везе с академијском науком (А. Деборин, Н. Лукин,
В. Фриче, Г. Крижановски, А. Луначарски, Н. Бухарин итд.). При
том Стаљину није било толико стало да уздигне те људе – неке
од њих ћe убрзо ликвидирати или удаљити с посла – колико да
понизи и потчини Академију. Кад затим изгуби своју независност, Академија ћe своје редове почети да попуњава људима
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без икаквог научног угледа (Т. Д. Лисенко, Г. Ф. Александров,
А. М. Еголин, М. Б. Митин и др.).
С т а љ и н, Г о р к и и д р у г и
Опасно место
Лењин je инсистирао да Горки оде у иностранство. „Он je дуже
од годину дана с необичном упорношћу захтевао да одем из
Русије“ – пише Горки у чланку о Лењину. Je ли то била брига о
болеснику? Вероватно, али постоји још један аспект! Велики
писац je увек незгодан за власт. Горки joj je задавао доста посла
својим заузимањем за ухапшене интелектуалце, својим захтевима за помоћ културним радницима и својим неправовременим мислима. Борис Пастернак пише:
Узалуд je на великоме вeћy, Кад дељене су почасти и власт, И
песнику обезбеђено место, Taj престо опасан je кад je пуст.
Горки je отишао на Капри. Затим се вратио и опет се појавио
исти проблем. Стаљин га je, можда, решио на свој начин. За
пишчеву смрт оптужио je свог верног слугу Јагоду и лекаре. То
je само раскринкавање пред историјом.
Повратак Горког
После дуге емиграције, Горки се вратио у домовину. Саставивши претходно Неугодне мисли, он je осудио терор и окрутност револуције, а убиство Урицког и Володарског оценио je као
освету крвницима. Па зашто je онда одлучио да се врати у Стаљинову Русију? Поред носталгије, морали су постојати joш неки
разлози. Пре свега, окрутни режим je привремено ублажен или
je бар смањена бујица информација о томе. У одређеној мери,
на повратак Горког могле су утицати и његове материјалне прилике. Главни извор његових прихода била су издања у Русији,
а да je продужио свој боравак у иностранству, можда би у домовини престали да га објављују. Томе треба додати и захтеве
сина Максима којега су посетиоци из Москве наговарали да се
врати, обећавајући да ћe му поклонити аутомобил. Горки je свој
повратак сматрао привременим, пробним и, тек после неколико
година проведених у Москви, схватио je да му je пут у Европу
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затворен. Постојала je још једна непозната, али важна појединост, коју независно један од другога, што само повећава њену
веродостојност, помињу Јуриј Карлович Олеша и Корнеј Иванович Чуковски: Стаљин je Горком предложио, a овај je то прихватио – сувладавину. Горки се враћао као сувладар Русије! И
заиста, наглашено исказивање поштовања Горком као утемељивачу нове културе и књижевности, његово учешће у решавању кардиналних питања и пријеми у његовој вили омеђили су
реално поље његове власти, које се постелено сужавало, да би
на крају било равно нули, па чак и прешло у негативну величину
– у кућни притвор под надзором секретара Крјучкова, човека с
посебним овлашћењима.
Међутим, у прво време Стаљин je ласкао Горком. На једној седељци код Горког, која се завршила у ситне сате, узео je из витрине књигу Горког и с јаким грузинским акцентом почео да чита
поему Девојка и смрт. Горки се збунио и замолио: „Не читајте
ту почетничку ствар.“ Међутим, Стаљин je наставио да декламује. А кад je завршио, написао je на књизи: „Ова ствар je јача
од Гетеовог Фауста. Љубав побеђује смрт.“ При том je заборавио да стави једну запету, а реч љубав написао je погрешно.
До те похвале чак ни у време култа личности људи нису много
држали: поему Горког, идејно плитку, апсурдно je поредити с
ремек-делом светске класичне књижевности.
Претерано висока оцена поеме Горког говори о Стаљиновом
уметничком укусу и његовој политичкој игри с ауторитативним
писцем, о његовом покушају да га „купи“. Упркос томе, Горки je
одбио да напише чланак о Стаљину. Није хтео то да учини ни
Михаил Кољцов, који je, по сведочењу Олеше, знао да му Стаљин то неће опростити. Тако je и било – Кољцов je ухапшен и
погубљен. Очигледно, Стаљин није опростио ни Горком. Пролетерски вођа бојао се пролетерског писца. Горки je постао незгодан за Стаљина јер je спречавао фалсификовање историје
у Стаљинову корист, био потенцијални предводник отпора кампањи великог терора која je већ узимала маха. Горки je умро
уочи 1937. године. Верзија у којој се тврди да су га убили Јагода
и лекари није нимало случајна.
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Општење
Валериј Јаковљевич Кирпотин прича: У кући Горког Стаљин je
био љубазан и уљудан, али je према Бухарину био строг и груб.
Хватајући га за браду, питао би га шта мисли о овој или оној
ствари и терао би га да одговори онако како он жели. Управо у
то време ухапшена je група људи с којима je Бухарин био близак: Стеклов и други. Стаљин упита Бухарина да ли их треба
казнити. Бухарин одговори: „Ако су криви, треба.“
Стаљин стаде питати писце који су седели за столом: да ли je
Бухарин искрен? Већина одговори: наравно. Авербах и неки
други рекоше оно што je Стаљин, очигледно, желео да чује: не,
није искрен. Иронија судбине: Авербах и други угодници касније
су и сами страдали.
(...)
Одбачено улагивање
Стаљин није трпео отворено улагивање. Тако je једном пресекао таџичког песника Абулкасима Лахутија, који га je неумерено
хвалио.
Стаљинов гнев истим поводом осетио je на својој кожи и сибирски писац Владимир Јаковљевич Зазубрин. Седећи за столом
са Стаљином, Кирпотином и другим писцима на пријему код
Горког тридесет друге године, Зазубрин стаде вођу ковати у
звезде:
– Ви носите обичне панталоне и обично одело, лице вам je рошаво, но без обзира на вашу скромност и неупадљивост, ви сте
велики човек... итд.
Према Кирпотиновом сведочењу, Стаљиново лице се смркло
и постало неприступачно: он није прихватио то нападно улагивање у коме се, уз то, помињу његови недостаци.
Зазубрина je 1938. године снашла судбина многих.
Оријентација у простору
Сликар који се спремао да започне рад на једном историјском
платну упита Гронског:
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– Ви сте присуствовали Стаљиновим разговорима с писцима у
кући Горког. Кажите ми, молим вас, где je Стаљин седео за
време тих разговора?
– На то питање je лако одговорити. Стаљин je увек и свуда седео
лицем окренут вратима. Он није волео да окреће леђа вратима.
Плагијат
Виктор Шкловски ми je у мају 1971. године у Переделкину рекао
да je афоризам „Писци су инжењери људских душа" изговорио
Ољеша приликом сусрета писаца са Стаљином у кући Горког.
Касније je Стаљин конкретно цитирао ту максиму: „Како je то
лепо рекао друг Ољеша, писци су инжењери људских душа.“
Убрзо je тај афоризам приписан Стаљину и он je скромно прихватио ауторство.
(...)
Клуб писаца
Московски писци нису имали свој клуб, па су почетком тридесетих година замолили Горког да им помогне да добију просторије. Горки je жељу писаца пренео Стаљину и добио одговор
да je проблем искључиво у томе да се нађе одговарајуће
здање. Размотривши све зграде у близини Савеза писаца, Стаљин се задржао на бившој вили грофа Олсуфјева, која je припадала Амбасади САД-а.
– Узећемо ту зграду од Американаца и даћемо je писцима, а када
Америка промени свој однос према нама, даћемо им другу зграду.
Судбина РАПП-а
Недељу дана пре него што ћe ЦК донети одлуку о распуштању
РАПП-а, Стаљин се састао с руководством овог удружења. Том
приликом вођа je рекао да РАПП треба да постане jeдини активни извршилац партијске политике у књижевности. РАПП je
подржан, охрабрен, уздигнут и признат му je повлашћени статус. Авербах je ликовао. Па ипак, недељу дана касније, РАПП
je распуштен. Ваља претпоставити да су у међувремену Горки
и други противници РАПП-а утицали на Стаљина.
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Примедбе на реферат
Горки je написао реферат за I конгрес писаца и послао га Стаљину да се упозна с њим. Стаљин je убрзо позвао писца и у
присуству Гронског изнео своје примедбе: реферат се превише
бави историјом, одвлачи пажњу од актуелних проблема садашњице и задатака који стоје пред писцима, недовољно истиче
повезаност књижевности и живота.
Горки, који je комотно седео на дивану, пребацивши ногу преко
ноге, увређено проговори дубоким гласом:
– Кад je тако, најбоље ће бити да ja одустанем од реферата.
To ћe бити светски скандал.
На то Стаљин помирљиво рече:
– Таман посла, Алексеју Максимовичу, говорите онако како
мислите да треба.
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„Освета и злоба често делују по инерцији. И, наравно, постоје
мали, психички нездрави људи с болесном потребом за уживањем у патњама ближњих.“ На кога се то односи? На Стаљина?
Сви подаци се слажу. Интересантно би било знати да ли je Стаљин схватио да се те реченице односе на њега? То није тешко
проверити: треба само погледати има ли тих редака у каснијим
издањима.
Сахрана Луначарског
Стаљин није дошао на сахрану Анатолија Васиљевича Луначарског 1933. године. Није ништа ни изјавио тим поводом. Неколико година пред смрт Луначарски je био у немилости.
Маркус Борисович Чарни тврди да je Стаљин утицао на Горког
да не објави некролог Луначарском. Кад ју je Розанел упитала
зашто се Горки није одазвао на смрт Луначарског, Марија Александровна, мајка Катарине Пешкове, одговорила je: „Он плаче.“
Видљиви штрихови
Мада je Горки често побољевао, саопштења о његовом здравственом стању нису објављивана. Када се 1936. разболео, као
и много пута пре тога, одједном су се у штампи појавили билтени о његовом здравственом стању. На дан смрти Горког васпитачица je одвела његове унуке – Марфу и Дарју да се
провозају чамцем и дуго није хтела да их врати, чак ни кад су
деца то тражила. Тек кад je добила знак с копна, пристала je уз
обалу. Код куће су деца сазнала да им je деда умро.
Одлучено je да се урна с посмртним остацима Горког положи у
зидинама Кремља, на Цветном тргу. Алексеј Максимович je изразио жељу да га сахране крај сина Максима, па je Катарина
Пешкова замолила да joj уступе мало пепела. Међутим, одбили
су je. Поновио се случај Бехтерева, чији пепео није предат родбини.

Јуриј Борјев: „Стаљин: Велики косач. Коси коса док је роса“

На кога се то односи?
У чланку „О Лењину“ (Успомене савременика, Москва 1930,
стр. 212) Горки пише о убиствима интелектуалаца у револуцији:

На почасној стражи
Песник Александар Прокофјев:
„Умро je Горки. Кад сам стигао из Лењинграда, одвели су ме
право у Салу са стубовима. Стојим на почасној стражи. Поред
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мене je Феђин, на другој страни – Погодин. Сузе замагљују очи.
Видим: Феђин брише сузу, Погодин тужно оборио главу,
смркнут je. Одједном, јави се Стаљин. Сви се пренусмо и... запљескасмо.“
(...)

Збуњено кашљуцајући, Горки изађе у другу собу и, пошто се
тамо искашљао, врати се за сто. A Јагода се упиљио у мене
својим сврачијим очима и дуго ме je нетремице посматрао.
Схватио сам да сам пао на испиту.
(...)

Стаљин и уметничка култура

Од користи?

Нисам положио!
Исак Бабељ je подсећао на мудрог и доброг сома: дебео, непокретан врат, велики очни капци... Имао je жарку жељу да се
види са Стаљином, па je замолио Горког да му помогне. Овај
га једног дана позва својој кући, која се налазила код Никитских
врата. Тако се Бабељ обрео за истим столом с Горким, Стаљином и Јагодом. Пили су чај. Бабељ je, како je сам признао,
желео да се допадне Стаљину.
– Ви знате да сам ja добар приповедач, а тог пута сам се још и
трудно. Причао сам о свом сусрету са Шаљапином у Италији.
Шаљапин je после наступања брисао шминку са широког,
лепог, али већ остарелог лица. Упитах га: „Хоћете ли се вратити
у Русију?“ А он ми одговори: „Бољшевици су ми одузели кућy и
аутомобил. Шта ћу у Русији?“
Стаљин, који je дотле ћутке слушао, поче да меша шећер, лупкајући кашичицом о чашу. И рече Стаљин:
– Ми, бољшевици, градимо куће, у нашем заводу отпочела je
производња аутомобила. A Шаљапин je, ипак, понос и глас народа.
И схватио сам да нисам положио испит. Одлучих да се још
више потрудим, па почех да причам о свом путовању у Сибир,
на Јенисеј. Веома сликовито описао сам широку сибирску реку
– Европа и не слути да постоје таква пространства и таква неописива лепота...
Чујем како кашичица опет незадовољно лупка по чаши. Стаљин рече:
– Сибирске реке теку у погрешном смеру.

Андреј Платонов написао je повест Од користи, па je дао Фадејеву да je прочита и објави. Фадејев je повест прочитао и при
том подвукао многа места: или зато што му се нису допала, или
зато што су, по његовом мишљењу, била идејно неприхватљива.
Затим je издавач преузео ствар и ускоро je направљен прелом:
подвучена места одштампана су курзивом. У таквом виду повест je доспела до Стаљина. Он je прочитао, наљутио се, оквалификовао Платонова како кулачког писца и закључио: „Ова
ствар неће бити од користи аутору.“ После те оцене Платонов
je постао сумњив, нашао се у некој врсти полуизгнанства, покрио гa je заборав. Његова дела годинама нису објављивана.
Cpeћa да je уопште остао жив.
Одушевљење
Едуард Багрицки je почетком тридесетих година рекао критичару Александру Лејтесу: „С великим поштовањем гледам у
своју руку: јуче ју je стегао Стаљин.“
Под оштрим углом
На прослави педесетогодишњице Стаљиновог рођења 1929.
критички je говорио Демјан Бедни. Он je Стаљину, који je увек
знао ко je, шта je, како je и у чијем присуству говорио о њему,
супротставио Лењина, којег то никад није интересовало. На основу добијених информација, Стаљин je изводио „организационе закључке“, награђујући оне који су га хвалили и
кажњавајући оне који су га критиковали.
Стаљин и Булгаков
Четрдесет четврте године, у кући свог пријатеља Аркадија Кеслера, упознао сам се и касније повремено виђао с младићем
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који je могао имати 22–23 године. Био je глумац МХАТ-а или
студент Школе-студија МХАТ-а. У глумачкој каријери je доживео
неки неуспех, пa je Аркадиј причао да je нервозан и да пије.
Звао се Сергеј. Сећам се да ми je Аркадиј тада рекао да je пасторак писца Михаила Булгакова и син Јелене Сергејевне Шиловске, а да му je отац високи официр.
Са историјатом односа између Булгакова и Стаљина упознао
ме je Шиловски, а делимично Аркадиј, те професор логике
Павле Сергејевич Попов, чији сам студент био као аспирант педагошког института и у чијој сам кући више пута био гост. Данас
ми je тешко да одредим ко je шта говорио и тешко ми je да проценим где се завршава стварност, а где почиње чувена игра
Булгакова, који je волео да пише писма Стаљину, али да их не
отпрема, него да на њих одговара у Стаљиново име. Ту je легенду и машту тешко одвојити од историје. Зато ћу вам испричати све што се од тих прича сачувало у мом сећању (моји
стари записи су нестали, као да их je Коровјов дигао).
Почетком тридесетих година Булгаков није могао ни да објављује своје ствари, ни да дође до неког посла. Очајан, упутио je
Стаљину писмо: пошто – као писац – у домовини не може да
објављује, осуђен je на лагано умирање од глади и принудно
књижевно ћутање, а то je исто као да je жив сахрањен, па стога
моли друга Стаљина да га пошаље у иностранство, јер je то по
суровости најстрожа казна после смртне казне, која се над њим
већ извршава.
После извесног времена Булгаков je добио кратак одговор у
коме га моле да се јави другу Стаљину (наведен je и број његовог телефона). Булгаков се јавио из говорнице, пошто у кући
није имао телефон. Док je чекао да га повежу са Стаљином,
људи који су чекали у реду пред говорницом почели су да губе
стрпљење. Булгаков им je објаснио да разговара са Стаљином
и замолио их je да се мало стрпе. Међутим, они су почели да
вичу: „Престани да се измотаваш! Не лажи! Спусти слушалицу!“
Булгаков je морао да то каже чувеном телефонском претплатнику, који му je рекао: „Идите куђи и чекајте да вас позовем.“ –
„Како ћe ме позвати кад немам телефон?“ – љутито се упита
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Булгаков и крену својој кући. Убрзо дођоше неки војници, успоставише привремену везу и прикључише телефон, а мало
затим апарат зазвони. Успорени глас с грузинским акцентом
упита:
– Je ли то друг Булгаков? Јесте ли нам ви писали?
– Да, друже Стаљине, писао сам вам... Знате, моја дела се не
објављују, посао не могу да добијем...
– И одлучили сте да одете... у иностранство?
– Не, друже Стаљине. Дуго сам размишљао и одлучио сам да
не идем, без обзира на све тешкоће, па макар и умро од глади
у домовини. Руском писцу место je у Русији.
– Ви... правилно...
Стаљин je правио велике паузе између појединих речи и још
веће између реченица. Булгакову се чинило да се глас губи, да
се веза прекида. Почео je да се нервира и да дува у слушалицу,
док најзад није схватио да je то Стаљинов манир. После неколико минута писац се научио да стрпљиво чека следећу реч и
реченицу вође:
– Ви сте... правилно... одлучили... друже... Булгакове... Писац...
не треба... да напушта... домовину...
– Да, ja остајем. Међутим, имам великих тешкоћа. Нико неће
да ме прими на посао.
– А ви... покушајте...
– Покушавао сам, али узалуд.
– Покушајте у МХАТ-у... Зашто не бисте били драматург у
МХАТ-у?... Зар je то лош посао?
– Па мене, друже Стаљине, тамо не би узели ни за настојника,
а камоли за драматурга.
– Покушајте... Ja вам топло саветујем... да покушате.
– Покушаћу, али не верујем у успех.
– Не брините. Ми ћемо вам... мало помоћи... у тој ствари. Ми
имамо извесног утицаја.
– Хвала, друже Стаљине.
– Имате ли још каквих проблема?
– Не могу да објављујем. Цензура ништа не пропушта.
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Ту Стаљин – или зато што je заборавио историју или, напротив,
подражавајући чувеног претходника – понови реченицу коју je
Николај I рекао Пушкину:
– Ja ћу бити ваш цензор. Достављајте ми сва своја дела.
На томе се разговор завршио. Булгаков je одмах примљен у
МХАТ за драматурга. Убрзо je написао драму „Јарам лицемера“
и биографски роман о Молијеру. У тим делима Булгаков je покушао да понуди модел односа великог уметника према апсолутистичком монарху. Дошао je до следеће концепције:
апсолутистичка власт штити уметника од непросвећене гомиле, али га заузврат тиранише и уништава својом самовољом. То je дијалектика односа измећу власти и уметности. Да
би се заштитио од пучине, уметник тражи покровитељство монарха, али његова самовоља га притиска и на крају убија. Тим
делима Булгаков je искрено покушао да се помири са диктатуром, да прихвати Стаљина као самодршца, да нађе своје место
у систему апсолутистичке власти и да с њом успостави односе
који ћe бити подношљиви за уметничко стварање.
Међутим, Стаљину се та дела нису допала, она су у њему изазвала погрешне асоцијације и поређења, па je закључио да je
у њима приказан као деспот. При том није објаснио зашто му
се Мајсторова дела не допадају. Представа о Молијеру скинута
je после неколико извођења.
Булгакову je тешко пао неуспех тог дела, па je наумио да напише драму која ћe говорити непосредно о Стаљину и да на тај
начин, правом карактеризацијом, а не алузијама, задобије монархову наклоност. Написао je драму „Батум“ о Стаљиновом
детињству, приказавши га као необичног дечака, обдареног
изузетним способностима. Дело je затим послао Стаљину на
цензуру. Написавши ту драму, Булгаков je први пут извршио насиље над собом, што je изазвало високу нервну напетост,
појачану исцрпљујућим ишчекивањем одлуке славног цензора.
Док je чекао на одговор, од Жданова су почеле пристизати неповољне вести које су наговештавале забрану извођења
драме.
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Булгаков се разболео. Дуго ишчекивање, неизвесност и безнадежност допринели су погоршању његовог здравственог стања.
Онда чланови МХАТ-а написаше писмо Стаљину, које су, чини
ми се, потписали истакнути глумци из других позоришта (сећам
се, помињана je Јаблочкина). У писму je речено да je Михаил
Булгаков болестан и да му je потребна помоћ. „Само му ви,
друже Стаљине“ – писали су глумци – „својим ауторитетом можете вратити веру у стваралачки успех и оснажити вољу за животом, само га ви можете спасти од смрти. Знајући да сте хуман
човек и велики пријатељ совјетског позоришта, молимо вас да
у овим тешким тренуцима помогнете изванредном драмском
писцу Михаилу Булгакову. То ћe му вратити снагу и подићи га
на ноге.“ Тако су писали глумци Стаљину. Међутим, њему Булгаков више није био потребан.
Поновио се случај с Мендељштамом. Диктатор се труди да
сломи уметника, да га натера да напише похвалу божанском
вођи. Та похвала oстaћe у историји или као одраз истинских
врлина или као сведочанство о свемоћи тиранина који je у
стању да сваког Песника и Мајстора потчини својој вољи. Чим
писац напише похвалу, ствар je завршена. И Песник, и Majстор
сада могу да умру. И не само да могу него и морају, јер никад
се не зна: опаметиће се и наћи ћe снаге да се одрекну удворичких редака, пожелеће да се одрекну неискрене похвале коју
су написали под присилом. И Булгаков je умро, умро je не одрекавши се драме „Батум“ и не доживевши њено извођење на
сцени. На писмо глумаца Стаљин није одговорио. Непосредно
после Булгаковљеве смрти зазвонио je телефон у пишчевом
стану. Са закашњењем, које je можда било и намерно, јавио се
Стаљин: „Је ли истина да je писац Булгаков умро?“ Остаје
нејасно шта je у овој причи истина, а шта легенда, која je, по
Булгакову, потребна сваком великом писцу.
Далековидост
Приликом боравка у Лондону 1935. године, Шолохов je посетио
баронесу Будберг, рођену Закревску, која се дружила с многим
угледним личностима. Наредног јутра Шолохов je открио да je
код баронесе заборавио своју омиљену лулу. Телефоном je по-
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тражио баронесу, али није je затекао код куће. Тек кад се вратио у домовину, јавили су му да je баронеса изразила жељу да
га посети у Вјошенској и да му врати лулу. Међутим, до тог сусрета није дошло, па je лулу добио поштом. Убрзо затим Стаљин позва Шолохова да присуствује седници Политбироа (ко,
вели, нека чувени писац види како ми решавамо народно-привредна питања).
На седници Шолохов није слушао шта говоре високи руководиоци, него je са страхом нагађао зашто je позван. Кад су се
већ сви разишли, писац, који се задесио у близини Стаљина и
Молотова, зачу следећи разговор:
– Ко je та баронеса Будберг која тражи дозволу да посети
СССР? Треба ли joj дати сагласност?
Молотов одговори:
– Мислим да не треба, jep je Будберг франко-англо-немачка
шпијунка.
На томе се епизода с лулом и баронесом завршила. Шолохов
je схватио зашто га je Стаљин позвао на седницу Политбироа:
вођа који je волео да држи људе у страху и зависности, ставио
je до знања писцу да зна за његове везе са „шпијунком“.
Случај мог оца
Moj отац Борис Семјонович Борјев, заједно с мојом мајком, учествовао je у грађанском рату, a затим je отишао на студије.
Почетком тридесетих година руководио je Катедром филозофије на Харковском универзитету, радио je као професор ВУАМЛИН-а (Украјинска асоцијација марксистичко-лењинистичких научних института) и као главни уредник Партиздата Украјине. Директор тог издавачког предузећа била je Марија Демченко, супруга будућег првог секретара Кијевског обласног
комитета, код којег je неко време радио Хрушчов, и који ћe
затим постати нарком за снабдевање СССР-а и изгубити живот
тридесет седме године.
У позну јесен 1934. године мој отац се одмарао на Криму. У ресторану санаторијума, за суседним столом, седели су Бухарин
и његова млада жена. Једног јутра Бухарин отвори новине, про-
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чита неко саопштење и пребледе. Затим рече нешто жени, па
обоје одоше без доручка и истог дана напустише санаторијум.
Новине су писале о Кировљевом убиству. Кад се вратио у Харков, отац je сазнао да се и он налази међу 32 професора који
су искључени из Партије, и да су сви искључени, осим њега и
професора Козаченка, који je такође био одсутан, већ стрељани. На универзитету су сви бежали од њега као да je дошао
с оног света. Неки нису смели ни да се поздраве с њим, плашили су се да их не прогласе за „саучеснике“. Неко га простодушно упита: „Борисе! Па зар си ти још жив?“ Отац одговори:
„Као што видиш, још сам жив!“ Он je искључен из Партије као
руски шовиниста: држао je предавања на руском језику. Његове
колеге искључени су као украјински националисти: држали су
предавања на украјинском језику. Сем тога, отац je оптужен и
као ученик „украјинског националисте“, познатог филозофа,
академика Владимира Јуринца, који je ухапшен непосредно
пре тога. Отац се упутио у ЦК КП (б) Украјине да се жали на одлуку о искључењу (пре-стоница je управо премештена из Харкова у Кијев). Људи којима се јавио телефоном, очекујући од
њих помоћ нису се усудили да га приме. Само му je шеф Пропагандног одељења ЦК КП (б) Украјине Килерог (псеудонимпалиндром од правог презимена Горелик) предложио да дође
по истеку радног времена.
Горелик му je рекао:
– У Харков се не враћај, немој чак ни кући свраћати, склони се
у неки мали град и почни живот из почетка. Не намећи се. Не
тражи обнављање поступка. Сад ћe поводом Кировљевог убиства кренути велики талас репресија. Он ћe многе прогутати.
– A шта ћеш ти?
– Ja ћу остати до краја, настојаћу да помогнем људима.
Човек који je спасао мог оца убрзо je изгубио живот. Сестра,
мајка и ja остали смо сами. Отац je отпутовао, али не у неки
мали град, где би био упадљив, већ у Москву. Променио je занимање, филозофију je заменио правима – добро да je имао
две професије – и почео je од нуле. Међутим, живот га je гурао

46

Јуриј Б. Борјев

навише и убрзо je постао заменик главног судије у Московској
обласној арбитражи. У јесен тридесет шесте године и ми смо
се преселили у Москву. Мада je био потпуно невин, отац je
живео у страху. На мајчино инсистирање, ради безбедности породице, спалио je преостале ауторске примерке двеју својих
књига из филозофије, које je објавио у ранијем, харковском животу. Много тога о очевој судбини сазнао сам тек после XX конгреса: отац je настојао да ме поштеди, није хтео да ме увлачи
у катастрофални сукоб са званичном политиком.
Истинитост и сврсисходност
Ово се догодило 1932. године. Демјан Бедни je од листа Известиа наплатио гомилу аванса, а песме je објављивао у неколико листова истовремено. Лака кавалерија задужила je
Риклина да напише чланак о томе. Чланак je објављен у зидним новинама Рулон, које су уређивали сарадници листа Известиа. То не би било страшно да чланак није пренела
лењинградска Смена. Али ни то не би било тако страшно да
нису пренеле и емигрантске Последње новине Миљукова.
Бедни се пожалио Стаљину и овај позва Риклина и Гронског.
Кад су стигли у Кремљ, уведоше их у простран кабинет, сместише за велики сто и донесоше им нотесе и оловке. Убрзо се
појавише Стаљин, Молотов, Ворошилов, Каганович и други
чланови Политбироа. Сви поседаше. Пушећи лулу и испуштајући дим кроз бркове, Стаљин je лагано изговарао реч по реч:
– Je ли чланак истинит? Јесте. Ми одавно знамо да Демјан
воли новац. Пре револуције у Правди никоме нисмо давали хонорар, a њему смо плаћали. Je ли било сврсисходно објавити
чланак? Није. Није све што je истинито и сврсисходно.
Ево, на пример, Горки се вратио из Италије. Ми знамо како се
он тамо држао. Лоше се држао. Постоји документација о његовом држању и његовим грешкама. Je ли то истина? Јесте. Je
ли сврсисходно сад то објавити? Није. Чланак, дакле, није требало објавити. Колико плаћате Демјана по ретку? Пет рубаља?
Довољно ћe бити две рубље и педесет копејака.
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Риклин и Гронски напустили су Кремљ у добром расположењу
јер су мислили да ћe бити оштро укорени. Међутим, Стаљин
није волео Бедног и то je умањило његов гнев.
Лекција гласности
Е. М. Весењин и други новинари Крокодила припремили су
1933. године интересантан материјал у коме су исмејали дангубљење руководећих службених лица. Новинари су основали
фиктивни труст „Главметсор“, обавестивши претходно о тој мистификацији органе Државне политичке управе. Труст je добио
печат, уместо старог који je „изгубљен“ и регистрован je да сакупља металне отпатке од „остатака метеорита“, да држи популарна предавања о набавци метала на основу предвиђања
места пада ванземаљских тела. Чланови далеких експедиција,
који су затим одлазили на та места, снабдевени су грамофонима и плочама који су у то време били велика реткост. Сва
акта труста потписивао je његов директор с карактеристичним
презименом О. Бендер. Позната презимена имали су и други
радници тог предузећа – Коробочка, Хљестаков, Собакевич.
Зрели људи, опчињени званичним обрасцима с печатом, схватили су све то озбиљно. Мистификацији je дошао крај кад je
неки бистар чиновник посумњао да je у питању превара. Међутим, неколико десетина директора већ je насело. Све њих Крокодил je исмејао као дангубе и незналице, глупаке и блесане.
Фељтон je био необично смешан. Уредник га je дао највишој
инстанци на мишљење. Политбироу се фељтон допао, сви су
се гласно смејали, али нико није смео да га пусти у штампу без
Стаљиновог благослова. A Стаљин се у то време одмарао
негде у околини Сочија. Одлучили су да му пошаљу сав материјал. Он га je проучио и рекао: „Каква страшна Русија!“ Штампање није одобрио. Међутим, наредио je да се конкретни
кривци, исмејани у фељтону, казне.
Највећи пријатељ совјетског позоришта
Станиславски je био педантан и импулсиван човек. Једном за
време пробе затребао му je конопац, a није могао да га нађе
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међу реквизитима за представу. Станиславски плану:
– У оваквом хаосу немогуће je радити...
Изнервиран, он дограби телефон.
– Друже Стаљине, овде нема ни најосновнијих услова за рад:
потребан ми je конопац, а у позоришту га нема.
Стаљин га мирно и стрпљиво саслуша и упита:
– Колико вам треба?
– Па, једно три метра – одговори Станиславски збуњен конкретним питањем.
– Добро, друже Станиславски, радите и не брините.
Два сата касније пред позориштем се зауставио камион с огромним тротонским калемом конопца.
Судбина команданта Далекоисточне армије
Ликвидацијом командног кадра Посебне далекоисточне армије
од 1937. до 1939. године бавили су се Нехлис и Фриновски,
радник Лубјанке, који je убрзо затим постао нарком војно-поморских снага.
Војни сукоб на Амуру у лето 1937. одложио je Блихерово хапшење. Догађаји на језеру Хасан били су испровоцирани да би
био ликвидиран официрски кадар Посебне далекоисточне армије. У тој ситуацији Јапанци су покушали да остваре своје територијалне претензије. Одмах по окончању ратних дејстава
код језера Хасан, Блихер je позван у Москву и смењен. Ворошилов му je понудио да се одмори у његовој вили у Сочију. Ту
je 22. октобра 1938. Блихер ухапшен. Предање каже да je маршал саслушан врло сурово и да му je при том избијено једно
око. Кад су га довели у Беријин кабинет, Блихер се бацио на
крвника и на месту je убијен.
Тешко je живети
Маршал Александар Јегоров рекао je 1938. Стаљину:
– Ликвидирани су скоро сви команданти Црвене армије. Aкo
дође до рата, неће имати ко да изврши мобилизацију. Сад многим дивизијама командују натпоручници. Тако се више не може
ни живети, ни радити.
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– Значи, теби живот тешко пада? – упитао га je Стаљин.
И затим je сам одговорио на питање, лишивши маршала Јегорова живота 1939. године.
Истрага
Јона Јакир ухапшен je 1937. године. Узалуд се трудно да иследника увери у своју невиност.
– Погледајте ме у очи. Зар не видите шта се овде дешава? Па
ви добро знате да ja не могу бити шпијун.
Приликом суочавања, један познати командант рекао je Јакиру:
– Јона! Престани! Зашто улудо трошиш речи? На то се Јаир обрати иследнику:
– Дајте ми папир, хоћу да напишем писмо Стаљину. Одговор
на писмо није добио.
Кад су Јакира и друге команданте извели на стрељање, неко
од њих узвикну:
– Ви не пуцате у нас, већ у Црвену армију!
„Д в о л и ч њ а к“
Пред сам плотун Јакир je узвикнуо:
– Живео друг Стаљин!
Када су га обавестили о томе, Стаљин се иронично осмехнуо
и рекао:
– Какав лицемер!
То се нас не тиче
Ока Городовиков рече Буђонију:
– Семјоне! Хапсе све одреда! Шта ћемо? Буђони му одговори:
– Не хапсе све него само паметне. То се нас не тиче.
Неуспело хапшење
У другој половини тридесетих година пред Буђонијевом кућом,
која се налазила ван града, зауставише се аутомобили. Из њих
хитро искочише чланови групе за хапшење и опколише вилу.
Маршал нареди својим ордонансима и ађутантима да организују кружну одбрану. Кроз прозоре истурише митраљезе и отворише ватру. Придошлице залегоше, заклонивши се иза дрвећа.
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Буђони пожури на телефон да обавести Стаљина о ситуацији.
Стаљин га упита:
– Можеш ли да издржиш пола сата?
– Мислим да могу.
– Добро.
Пола сата касније стиже још један аутомобил и незвани гости
се повукоше.
Стаљин позва Буђоније, па сазнавши да je све у реду, рече:
– A митраљезе предај.
Буђони je предао два митраљеза, али четири je, за сваки случај
оставио, на тавану.
Гајево хапшење
Право име Гаја, команданта гвоздене дивизије, гласи Гајк
Бжишкјан. Његова дивизија je у част Лењиновог рођендана заузела његов родни град Симбирск. У другој половини тридесетих
година он je живео и радио у Белорусији и био je ожењен Белорускињом. Једног дана дођоше радници НКВД-а, ухапсише га и
у ешалону, теретним вагонима, послаше у Сибир. Према предању, Гај je успут побегао и стигао до Москве, до самог Стаљина.
Почео je да се жали на људе који су га – као хероја грађанског
рата – ухапсили, док Стаљин, сигурно, не зна шта се дешава.
Стаљин га je убио на лицу места, у свом кабинету.
Хапшење Примакова
У другој половини тридесетих година Стаљин je позвао у
Москву хероја грађанског рата и вођу црвеног козаштва Примакова. Овај крену на пут са замеником и два ађутанта. Успут
– то je био уходан поступак – у вагон уђе неколико људи, неки
у цивилу а неки у униформи, да ухапсе Примакова. Он повика:
– Какво хапшење?! Ja сам кренуо у Москву, на позив друга Стаљина!
– Не знамо ми ништа, ми имамо налог за хапшење.
– Де-де, момци – обрати се Примаков својим ађутантима – да
покажемо овим преобученим белогардејцима ко су црвени Козаци!
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Момци савладаше и каишевима свезаше све који су дошли да
обаве хапшење. На првој станици Примаков je „белогардејце“
предао властима.
Наивни Примаков није учествовао у високој политици. Одмах
je телефонирао Стаљину и саопштио му да су га напали преобучени белогардејци, али да су их његови Козаци савладали
и предали НКВД-у. А он – Примаков – чека даља упутства. Стаљин му рече да настави пут и да не брине о белогардејцима –
њима ћe се позабавити надлежни.
На московској станици хероја грађанског рата дочекала je импозантнија и спретнија екипа „преобучених белогардејаца“.
Примаков и његови пратиоци су ухапшени и спроведени у
НКВД. Више их нико никад није видео.
Злочин
Дечак je на снегу исписао реч Стаљин. Његов отац добио je за
то десет година.
Распоређивач
У Лењинграду, у Улици академика Павлова, у црвеном здању у
коме се сада налази болница, био je дечји распоређивач. Ту су
доводили децу ухапшених родитеља, која су затим распоређивана по интернатима. Деца су у распоређивачу често плакала.
Од страха су плакала тихо, у јастук. Међутим, пошто je истовремено плакало пуно деце, у ваздуху се осећала нека хука –
као да море шуми. Таква je била судбина дечје сузе која je, по
мишљењу Достојевског, скупља од среће читавог света. Дечјих
суза je било тако пуно да су шумеле као морски таласи. Међутим, ликвидација непријатеља народа није допринела да свет
постане срећнији.
Савремено оправдање реп ресије
Деведесет шестогодишњи Каганович и данас оправдава репресивне мере тридесетих година, тврдећи да су кулаци представљали буржоаске елементе на селу. Да je опозициja дошла на
власт, „не би с нама поступала ништа боље него ми с њом“ (чак
je и демократа Бухарин изјављивао да нема револуције без
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проливања крви и масовног убијања). Он je сматрао да су репресије у великој мери биле наметнуте спољашњом ситуацијом, опасношћу од фашизма – да ми нисмо прочистили
позадину, изгубили бисмо рат.
Истовремено, Каганович признаје да није веровао у кривицу
многих ухапшених и погубљених људи. Међутим, знао je да
треба подићи и осоколити Русију која je, по сваку цену, морала
ући с добрим економским показатељима.
Сви ти аргументи у одбрану репресије толико су смешни да их
не треба побијати. Па ипак, осврнућу се на њих укратко.
Уништавајући кулаке „као класу“, Стаљин и његови саборци
уништавали су пољопривреду земље за много година унапред.
Само уништавање класе свело се на мучење и убијање стотина
хиљада људи, укључујући децу, жене и старце који нису имали
никакве везе с класном борбом. Стаљин и његови помагачи
убили су стотине хиљада будућих војника још пре 1941. године,
док су хиљаде захваљујући њима касније пришле Власову.
Бухарин и остали стари партијци, мада су одобравали, па чак
и спроводили насиље, тешко да би се сами одлучили на масовну ликвидацију својих партијских другова. Осим тога, репресијом je било обухваћено целокупно сгановништво земље, тако
да аргумент о Стаљиновом страху од опозиције представља
чисту демагогију.
Спољашња ситуација – долазак фашиста на власт и ратне претње – ни у ком случају нису захтевале да се уништи већи део
официрског кадра Црвене армије. Међународна ситуација
могла je бити повољнија да Стаљин није водио тврду спољашњу политику, као и крваву репресивну политику у земљи.
Лакше би нашао савезнике на западу. Да није било страха од
Стаљинове „јастребовске“ политике, „јастребови“ у иностранству, укључујући и немачке, не би имали тако повољне услове
за своју активност.
Целокупна Стаљинова политика, доприносећи сразмерно брзој
индустријализацији, водила je ка стварању административног
система који je, у коначном збиру, погубно деловао на економски развој земље.
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Треба јасно рећи да Стаљин није спроводио репресије да би
решио социјалне, економске и међународне проблеме, већ да
би решио проблем личне власти, њеног изграђивања, учвршћивања и бескрајног ширења.
ПОЕЗИЈА
Вечная красота мира
Как свеж и как морозен воздух!
Как он фиалками пропах!
А на деревьях зреют звезды,
Луна запуталась в ветвях.
Я в спорах проведу досуг.
Луна как сыр, а звезды – вишни.
Какое пиршество вокруг
Создал нам всеблагой Всевышний.

Јуриј Борјев: „Звери птице“
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Вечное беспокойство

Заклинание

Мне успокоиться едва ли.
Я если б жил в иных веках,
Меня б на дыбах поднимали
Или сжигали на кострах.

Ты, отнявшая мой покой,
Перестань мне ночами сниться
Назначай мне какой ценой
Я могу от тебя откупиться

Но жизнь – всегда и всюду жизнь.
И снова сердцу нет покоя.
И снова в жизни рубежи
Даются трудно - только с боя.
Пусть пламя принесет гроза.
Покоя сердце не захочет.
Как искры звезды бьют в глаза
И ноздри жаркий дым щекочет.

Ты отдай мне меня, отдай!
Пусть я буду свободен как прежде.
С глаз долой меня прогоняй
Чтобы не было больше надежды.
Ты сошли меня в злую разлуку
Чтоб не видел я глаз твоих, губ;
Чтоб забыл я и счастье и муку,
Чтоб как прежде был жизнелюб.
Ты храни все, что было в тайне.
Нет! Забудь, зачеркни, разорви!
Я хочу еще жить, не дай мне
Задохнутся от нашей любви!
Твоя свадьба
Ветер раскачивал фонари.
Они жирными пятнами плавали в лужах.
Где-то вальс: раз, два, три...
раз,, два, три... И от этого было еще хуже.

Јуриј Борјев: „Кочоперни петлић Пећа“

А ветер рвался в оконные щелки,
Плакал, пел, балагурил и балаганил.
Там за окнами чаркам чокались
И пахло яблочными пирогами.
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И ты была белее яблони.
Белее яблони в цвету.
Руками нежными и слабыми
Не в силах отвести беду.
А я убит или пропал.
Ты все по-своему решила.
Я на три года опоздал.
Ты на три года поспешила.
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О комичном (О комическом. М.: Искусство, 1957. 232 с.) (преведено на бугарски и немачки)
О природи трагичног (О природе трагического. М.: АОН, 1957.
60 с.)
Категорије естетике: Специјални курс (Категории эстетики:
Спецкурс. М.: МГУ, 1959. 183 с.)
Основне естетичке категорије (Основные эстетические категории. М.: Высш. шк., 1960. 446 с.) (преведено на румунски)

***
Слезами смотрю в твое окно.
Сердцем стучу в твою дверь.
То, что ты не моя, все равно.
Мне все равно теперь.

О трагичном (О трагическом. М.: Сов. писатель, 1961. 392 с.)

Я теперь только добрый друг
Хочешь - помни, а хочешь – забудь.
Поцелуем коснусь твоих рук.
Будь ничьей, будь чужой – только будь.
Добрый друг, в добрый час, в добрый путь!

Актуелни проблеми социјалистичког реализма (Актуальные
проблемы социалистического реализма. М., 1969. 423 с.)

СПИСАК НАУЧНИХ РАДОВА Ј. БОРЈЕВА
Пун библиографски списак садржи око 600 чланака и књига, а
најважнији су:

Трагично и комично и проблеми књижевности (Трагическое и
комическое и проблемы литературы. М., 1963. 34 с.)
Увод у естетику (Введение в эстетику. М.: Сов. художник,
1965. 327 с.)

Literaturas un makslas kritika. RIGA. 1977 (издато на летонском)
248 с.
Естетика–1969 (Эстетика–1969. М.: Политиздат, 1969. 352
с.; 2-е изд. 1975; 3-е изд. 1981; 4-е изд. 1988. 490 с.; 5-е изд.: В
2 т. Смоленск: Русич, 1997. Т.1. 575 с.; Т.2. 638 с.; 6-е изд. М.:
Высш. шк., 2002. 511 с.; 7-e изд. Ростов н / Д.: Фолио, 2004; 8е изд. М.: АСТ, 2005). Преведена на енглески, јерменски, азербејџански, бугарски, грузински, молдавски, летонски, кинески,
македонски, узбечки, српски и друге језике.

Проблеми трагичног у естетици (Проблемы трагического в
эстетике. М.: АОН, 1955. 70 с.)

Комично, или О томе како смех кажњава несавршенство света,
чисти и обнавља човека и утврђује радост бивствовања (Комическое, или О том, как смех казнит несовершенство мира,
очищает и обновляет человека и утверждает радость
бытия. М.: Искусство, 1970. 233 с.)

Трагично и комично у стварности и уметности (Трагическое и
комическое в действительности и в искусстве. М.: Знание,
1955. 32 с.)

Концепције личности у књижевности и уметности ХХ века (Концепции личности в литературе и искусстве ХХ в. М.: Знание,
1976. 40 с.)
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Савремене естетске концепције (Современные эстетические
концепции. М.: Высш. шк., 1977. 176 с.)
Улога књижевне критике у уметничком процесу (Роль литературной критики в художественном процессе. М.: Знание,
1979. 64 с.)
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киргиски, летонски, лезгински, мађарски, македонски, молдавски, немачки, персијски, пољски, португалски, румунски,
српски, словачки, тамилски, турски, узбечки, украјински, фински, француски, хинду, холандски, хрватски, чеченски, чешки,
шведски, шпански.

Вештина тумачења и оцене: искуство читања „Бронзаног коњаника“ (Искусство интерпретации и оценки: Опыт прочтения
„Медного всадника“. М.: Сов. писатель, 1981. 400 с.)
Правци у уметности ХХ века (Художественные направления в
искусстве ХХ в. Киев: Мистецтво, 1986. 135 с.)
Теорија књижевности, том 4: Књижевни процес (Теория литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2001. Т. 4. Литературный процесс.
М., ИМЛИ РАН, „Наследие“. 2001 623 с.)
Естетика: Теорија књижевности: Енциклопедијски речник термина: 1.300 основних термина естетике и теорије књижевности
(Эстетика: Теория литературы: Энциклопедический словарь
терминов: 1300 основных терминов эстетики и теории литры. М.: Астрель, АСТ, 2003. 576 с.) (преведено на узбечки)
Вањка-встањка* и Стање света: Филозофско-политички есеј
(Ванька-встанька и Состояние мира: Филозоф.-полит. эссе.
М.: Русь-Олимп: Астрель-АСТ, 2004. 448 с.; переизд. 2005.)
Уметничка култура ХХ века: Теоријска историја: Уџбеник за студенте (Художественная культура ХХ в.: Теоретич. история:
Уч. для студ. вузов. М.: Юнити, 2007. 495 с.)
Социјалистички реализам: Поглед савременика и савремени
поглед (Социалистический реализм: Взгляд современника и
современный взгляд. М.: ОЛИМП, АСТ, 2008. 480 с.)
Луначарски. Серија: животи изванредних људи (Луначарский.
М.: Мол. Гвардия, 2010. 303 с. – ЖЗЛ)
Радови су преведени на 40 језика: аварски, азербејџански, албански, арапски, босански, бугарски, вијетнамски, грузински,
енглески, естонски, иврит, италијански, јапански, јерменски,
____________________
* Руска лутка која се после обарања одмах усправља.

Екслибрис Куда да пође човек. Треба да пође некуда.

Колективни радови (руководилац, главни уредник, аутор уводног чланка Ј. Борјев)
Теорије, школе, концепције. У 6 томова (Теории, школы, концепции. В 6 тт. М., Наука, 1970-1975.)
Пушкин и теоријско-књижевна мисао (Пушкин и теоретиколитературная мысль. М.: Наследие. 1999. 462 с.)
Теорија књижевности. У 3 тома (Теория литературы. В 3
тт. М.: ИМЛИ РАН, 2001-2005.)
Теоријско-књижевни резултати ХХ века. У 2 тома. Том 1:
Књижевно дело и уметнички процес. Том 2: Уметнички текст и
контекст културе (Теоретико-литературные итоги XX в.: В 2
т. М.: Наука, 2003. Т. 1: Лит. произведение и худож. процесс.
373 с.; Т. 2: Худож. текст и контекст культуры. 448 с.)
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Зборници „фолклора интелигенције“:
Кратак курс стаљинизма у анегдотама и предањима (Краткий курс сталинизма в анекдотах и преданиях. Омск, 1991.
141 с.; 2-е изд. Житомир, 1992.)
Фарисеја: Постстаљинска епоха у предањима и историјским
анегдотама (Фарисея: Послесталинская эпоха в преданиях и
исторических анекдотах. М.: Конец века, 1992. 349 с.)
Кратак курс историје ХХ века (историјске анегдоте, поскочице, приче, легенде, предања) (Краткий курс истории ХХ
в. (исторические анекдоты, частушки, байки, легенды, предания). М.: Звонница, 1995. 393 с.)
Историја совјетске државе у предањима и историјским анегдотама (История государства советского в преданиях и исторических анекдотах. М.: Рипол, 1995. 250 с.)
Из живота звезда и метеорита: Предања, историјске анегдоте из живота посленика културе ХХ века (Из жизни звезд и
метеоритов: Предания, исторические анекдоты из жизни
деятелей культуры XX в. М.: Рипол, 1996. 551 с.)
ХХ век у предањима и историјским анегдотама: у 3 тома (ХХ
век в преданиях и исторических анекдотах: В 3 т. Харьков:
Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1996. (379 + 527 + 351) – 1257 с.)

Јуриј Б. Борјев

61

Персонални чланци о Ј. Борјеву у енциклопедијама и речницима:
1) Кратка књижевна енциклопедија („Краткая литературная энциклопедия“, т. 9, М., 1978 С. 139-140)
2) „Esztetikaikai kislexikon“. Kossuth konyvkiado, 1979; sz. 86
3) Филозофи Русије XIX–XX века („Филозофы России XIX–
XX столетий“, М., 1995. С. 79.)
4) Ed. Swilerski. „The philosophical foundations of Soviet Aesthetics“, London, 1978
5) Мали енциклопедијски речник („Малый
энциклопедический словарь“, М., 2002)
6) Савремена енциклопедија („Современная энциклопедия“. Астрель, 2002)
7) Електронска енциклопедија Ћирила и Методија („Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия“, 2005)
8) BER.RU Велика енциклопедија (BER.RU Большая энциклопедия)
9) Википедија (Википедия)
10) Руски хуманитарни интернет-универзитет (Русский гуманитарный интернет-университет http://www.i-u.ru/biblio/persons.aspx?id=737)

Јевреји у историјским предањима и анегдотама (Евреи в исторических преданиях и анекдотах. Тель-Авив: Иврус, 1998.
287с.)

Помиње се у 14 чланака Велике совјетске енциклопедије.

Власти-мордасти. М.: Пропаганда, 2003. 350 с. (Преведена
на естонски.)

Јубиларни зборници посвећени Ј. Борјеву

Стаљинијада: мемоари према туђим успоменама с историјским анегдотама и размишљањима аутора (Сталиниада:
Мемуары по чужим восп. с историч. анекдотами и размышл.
автора. М.: Вагриус, 2003. 464 с.) (осам издања на руском;
преведена на бугарски, енглески, италијански, јапански, немачки, пољски, српски и друге језике).

Човек – Уметност – Друштво. Закон целине. (аутори академици РАН: Н. Балашов, Н. Петраков, Ј. Степанов, В. Топоров,
Ј. Челишев; академици других академија: В. Ванслов, Д. Затонски, М. Каримов, Б. Набијев, Г. Гачев, Л. Столович и др.) (Человек – Искусство – Общество. Закон целого. М., изд-во Наука.
2006. – 382 с.)
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Извори интерпретације (55 аутора; чланци на руском, украјинском, пољском, немачком и другим језицима) (Источники
интерпретации. Ювілейний збірник на пошану проф. Ю. Борева. Дрогобич. Изд-во КОЛО. 2006. – 762 с.)
Са руског превела Сава Росић
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ИСИДОРА СЕКУЛИЋ И ЕНГЛЕСКА КЊИЖЕВНОСТ У НАШОЈ
ПЕРИОДИЦИ ПРЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Исидора Секулић (Мошорин, 1887 – Београд 1958), наш
познати писац, професор природних наука и философије, умни
интелектуалац и ерудит, дала је као преводилац и критичаресејист значајан допринос на плану енглеско-српских
књижевних веза. У периоду до Другог светског рата
објављивала је у Српском књижевном гласнику, Летопису
матице српеске, Делу и другим гласилима.
Захваљујући познавању страних језика (студирала у Пешти,
докторирала у Немачкој, путовала по Француској, Енглеској,
Норвешкој), Исидора Секулић је стално пратила нова струјања
у светској књижевности, анализирала и упоређивала појаве у
њима, доводећи их у везу с нашом још младом књижевношћу
и културом. Како је и сама била свестран интелектуалац
(научник и уметник) и писац романа (Ђакон Богородичине
цркве), новела (Сапутници, Хроника паланачког гробља),
путописа (Писма из Норвешке), студија и есеја (Записи о моме
народу, Мир и немир, Његошу – књига дубоке оданости, Говор
и језик – културна смотра народа), посебну пажњу обраћала
је управо тим књижевним родовима.
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Године 1912. преведена је код нас песма „Земља снова“
Виљема Блејка (1757–1827).1 Исидора Секулић се огласила
поводом смрти песника.2 Она пише и о преводу Блејкове
поезије Венчање неба и пакла од Светислава Стефановића
као једином и првом непосредном контакту између нашег света
и једног изузетног енглеског песника и сликара с краја
осамнаестог века. Као посебно илустративну по песника,
издваја његову реченицу: „Не видим спољашњу креацију, за
мене она је сметња. Не одричем да имам телесно око, као што
не поричем прозор, али да гледам кроз њега а не њиме.“3
Мистичност и Блејков однос према религији наишли су на
разумевање Исидоре Секулић и Светислава Стефановића,
поред неких других особина које Блејка чине јединственим
међу песницима. Улога мистике, својеврсно тумачење религије
у животу и стваралаштву човека, теме су које студирају, из
различитих углова, и Исидора Секулић и Светислав
Стефановић.
О Роберту Браунингу (1812–1889) писао је Светислав Стефановић коме припада заслуга што се код нас највише бавио викторијанском поезијом у периоду прве половине двадесетог
века. И прерафаелитска и Стефановићева поезија носе у себи
мотиве коби и смрти и поштовање музичке структуре. Исидора
Секулић упоређује његову поезију са Браунинговом и упркос
сличности по духу и тематици налази једну тачку у којој се ова
два песника разилазе. То стога што код Стефановића није
дошло „мирно последње стање“ као у Браунинга, измирење са
животом и смрћу. „Песник мора бити славотворац краја и
великог заборава. Страха се не сме бојати, живота се не сме
сећати, недовршено не сме жалити. Бели дан се у само подне
преполовљава и пребија да би се приклонио смрти, тако миран
и сјајан мора ући у своју сенку онај који смрт своју снева,“
_______________________
Српски књижевни гласник, 1912, књ. 28, бр. 1, стр. 29. СКГ, 1927, књ. 22, бр. 6.
СКГ, 1927, књ. 22, бр. 6.
3
СКГ, 1928, књ. 23, бр. 6, стр. 473–474.
1
2
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закључује, песнички и филозофски, Исидора Секулић своје
поређење између поезије Светислава Стефановића и Роберта
Браунинга.4
Џорџ Гордон Ноел Бајрон (1788–1824) је, после Шекспира, био
најчитанији енглески песник у нас. Не само да је превођен и
студиран, него и толико подражаван, да је постао идеал и
предмет култа у другој половини 19. века. Први преводи
Бајрона појављују се тридесетих година прошлог века и
објављени су у Сербском летопису 1831. и 1832. године. У 20.
веку романтичарско егзалтирано одушевљење за Бајрона
прераста у смиреније али поуздано интересовање за овог
песника кога је Европа увек више славила од његове домовине
и који је у многоме утицао на руску, француску, немачку и
италијанску књежевност. Према извештајима Народне
библиотеке у Београду, почетком овог века Бајрон је, после
Шекспира, био најчитанији страни песник.
У Српском књижевном гласнику Исидора Секулић објављује
1924. године свој превод познате Бајронове песме „Данас
навршујем тридесет шест година“.5
Џон Голсворди (1867–1933) је био један од писаца, по духу,
темпераменту, и по емотивности ближи европској публици него
енглеској. Превођен је и читан између два рата као приповедач,
драматичар, а нарочито као романописац, аутор чувене Саге
о Форсајтима.
У есеју „Проблем лепоте у делу Џона Голсвордија“6 већ у првим
акордима Исидора Секулић задире у саму срж проблема. Сва
_______________________
Исидора Секулић: Из домаћих књижевности. Књ. 1, Нови Сад. Матица српска,
1971, стр173–178.
5
СКГ, 1927, књ. 22, бр. 6.
6
Isidora Sekulić: Iz stranih književnosti, Novi Sad, Matica srpska, 1962; str. 145–178 i
Srpski književni glasnik, 1933, knj. 38, br. 4, str. 262–267.
4
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југословенска критика је у првом реду наглашавала да је Сага
о Форсајтима студија епохе или бар изванредна слика једног
времена и живота једног слоја крупне енглеске буржоазије у
том времену. Исидора Секулић жели да нам покаже нешто
друго и то је одмах у наслову извукла, а првом, уводном
реченицом показује нам да је и сам аутор, Голсворди исто
потврдио: „Ова дугачка прича није студија епохе, него хоће да
предочи заплете које лепота изазива у човечјем животу.“ И
Исидора се слаже с њим јер иако Сага јесте и студија епохе и
четири генерације Форсајта, она – као и Голсворди – зна да је
важније, пресудније (за уметника, дакако, јер само он је тога у
тој мери свестан) „дејство лепоте као судбинско дејство“. И
Исидора наставља: „У животу и у епохама, и у књигама о
животу и о епохама, елеменат који све уобличава и разара,
јесте лепота.“ И на примеру Настасје Филиповне из романа
Идиот од Достојевског, она илуструје тврдњу да „и добро и зло
долази од неке лепоте, телесне или духовне, или обе заједно.“
Зато Гослворди не греши кад „жуд за лепотом“, наставља
Исидора, ставља изнад „свих покретних снага судбине“, изнад
тежње за слободом, знањем, славом и имањем.
Како пише Иванка Удовички У својој студији Есеј Исидоре
Секулић,, Исидора је имала горка искуства у животу од ране
младости, па ипак, она је „рано осетила и јако осећање
везаности за живот.“ То осећање, током живота, постајало је
све јаче и она га је уочавала и откривала и код других људи,
нарочито стваралаца. „Везаност за живот“ она повезује са
осећањем „везаности за лепоте живота“, а то значи за лепоту
саму. Сталним неговањем унутрашњег живота она је
савладавала песимизам који је тако чест код умних људи.
Критичар по вокацији, а код ње критика значи тумачење дела,
приближавање публици а не откривање његових слабости,
критичар по вокацији, она је и друге ауторе оцењивала, између
осталог, по томе како и чиме савлађују скепсу и песмизам.
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Код Гослвордија она уочава глад за животом као глад за
лепотом. „Човек је гладан живота докле год је жив. Живот нас
троши и скоро потроши, али не буди у нама жељу да умремо.
Ко је тако гладан живота даље и даље, до у старост у којој нема
више страсти, тај је у ствари гладан лепоте овога света. Глад
за лепотом, што даље у високе пределе лепоте, или што даље
у старост, постаје меланхолија особите врсте... меланхолија
ненаситости, која је снажна као лав иако ћути и трпи као риба.“7
„Лепота по Голсвордију, јесте највиши критеријум сваке
страсти, она је скривена у сваком облику живота, сваком
процесу,“ примећује Исидора Секулић.
Није потребно посебно наглашавати племенитост овог
Гослвордијевог и Исидориног става. И даље, у есеју, Исидора
Секулић прати Гослвордијев приказ присуства лепоте и њеног
утицаја на Форсајте који су се интересовали само за посед и
гомилање новца. Иренина лепота уноси немир и проблеме, али
– као и свака лепота – оплемењује их, јер – тумачи Исидора –
код Гослвордија је „лепота демон у старогрчком смислу: и коб
и зао дух, и генијалност и оплемењивање.“ И тако Ирена
Форсајтима даје лекцију „резигнације“, јер „Голсворди није
волео и није ценио, у животним заплетима, интелектуалне
операције и доказе. Он је са сажаљењем гледао злостављање
интелекта, и злостављање интелектом.“ Зато лепота као
демон, „направи заплет, ужеже страст или баци у човека
меланхолију – онда има само једно: „Буди добар, и држи се
јуначки до краја...“ интелект је у стању да све докаже
рационално, и да увек има право. Али пред страстима и
заплетима од лепоте“, како је по Исидорином тумачењу видео
Гослворди, „човек је она страна која никад нема право!“ То рађа
меланхолију из које је и никло Голсвордијево надахнуће за
уметност. Та „топла и храбра меланхолија“ и трагика
_______________________
7
Ivanka Udovički, Esеj Isidore Sekulić, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1977;
str. 14, 147.
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коју осећа и из које ствара Голсворди, преплавила је цело
његово дело и присутна је и у његовим јунацима.
И Исидора закључује да је Голсворди приказао еволуцију у
смислу оплемењивања због присуства лепоте која „није никада
ничија својина. Она је демон који, као сваки дух, иде куда хоће,
иде свугде, али и оставља све... Лепота је као магнетизам и
електрицитет: свачија и ничија, само дејство, само демонизам,“
а од Форсајта који згрћу имање и новац начинила је власнике
уметничких галерија, затим добровољце који су спремни да
гину за друге и, коначно, дала генерацију која више „није умела
правити новац.“ Ова тема и анализа исто је толико вечна
колико је и данас, у 21. веку савремена.
Томас Харди (1840–1928)’, један од „велике петорице“
енглеских романописаца с краја 19. и почетка 20. века, био је
нарочито заступљен на страницама наших књижевних
часописа године 1928. О Хардију је највише писао појединачно
и у оквиру својих годишњих прегледа енглеске књижевности –
Александар Видаковић. Он је код овог великана енглеског
романа ценио, пре свега, његов реализам, љубав према
животу, хуманост, особине којима се, како подвлачи Видаковић,
одликују не само његови јунаци већ и сам писац. Оценивши
Хардија тим позитивистичким мерилима, Видаковић га ипак
сматра песимистом, јер изнад свих људских тежњи и напора
лебди судбина која слепо убија. Ипак, „његова уметност је
силна у својој једноставности и може убити својом трагиком.“8
Из текста Исидоре Секулић поводом Видаковићеве смрти9
сазнајемо да је питање песимизма код Хардија било много пута
разматрано на њиховим пријатељским седељкама четвртком
поподне код Исидоре у стану.
_______________________
8
9

Српски књижевни гласник, 1928, књ. 23, св. 3, стр. 276.
Исидора Секулић, Из домаћих књижевности, књ. 2, стр.166–189.
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Радјард Киплинг (1865–1936) је био знатно више превођен и
коментарисан него Дикенс, на пример, са преко двадесетак
превода и исто толико критичких осврта. Но, како је приметила
Исидора Секулић, поводом превода Голишана,10 о њему се код
нас мало и непотпуно знало. Његове песме, на пример, остале
су недоступне нашој публици, сем неколико спорадичних
превода.
Пишући о Киплингу поводом Голишана, Исидора Секулић
наглашава двојност његове природе: у њему је живео и Исток
и Запад, тако да поезија припада Западу а проза Истоку.
Управо Исток као инспирација даје му фантазију, снагу визије,
интуицију и психолошко продирање у душу људи и свега
живога.
Исидора Секулић Киплинга сматра свештеником природе а
његове приповетке из џунгле истинским ослушкивањем
природе. Цвијановићев превод оцењује као успео, јер је
показао да зна енглески, српскохрватски и Киплинга.
У жижи њеног интересовања биле су, између осталог, жене
писци. Тако, спада међу прве и малобројне наше критичаре
између два рата који пишу о Вирџинији Вулф и Катарини
Менсфилд, с којима је имала додирних тачака.
Енглеска списатељица новозеландског порекла, савременица
Вирџиније Вулф, Катарина Менсфилд (1889–1923), није била
шире позната нашој публици. О њој налазимо само два помена,
оба у Српском књижевном гласнику. Не чуди нас што је
помиње управо Исидора Секулић која се и иначе бавила
женама писцима, нарочито је волела да открива нова и вредна
имена.
Катарина Менсфилд је писала кратку приповетку (често и много
упоређивана с Чеховим), која је истовремено на линији
_______________________
10

Srpski književni glasnik, 1923, knj. 10, br. 8, str. 631–634.
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најдубље класичне традиције (како се изразио Луј Казамјан)11
али и савремена по треперавости емоције, немиру карактеристичном за своје доба и уздржаним вибрацијама.
Изразито сензитивна, лирска проза, кристално јасна по форми
и свежег, богатог израза, и по форми и по тематици имала је
додирних тачака са Исидорином прозом.
Ипак, Исидора Секулић није опсежније студирала (или бар
немамо трагова о томе) дело Катарине Менсфилд.
Задовољила се само да изрази своју дилему: да ли би палму
за књижевност доделила Вирџинији Вулф или Катарини
Менсфилд. То показује колико је високо ценила обе
списатељице. Ипак, о Менсфилдовој није посебно писала.
У Српском књижевном гласнику 1939. године налазимо једну
непотписану белешку под насловом „Катарина Менсфилд и
Невил Чемберлен“. У њој се цитира Шекспиров стих: „У том
бокору коприва ми беремо цвет безбедности,“ који су обоје
волели, а који је по Катарининој жељи уклесан на њеном гробу.
За Џона Милтона (1608–1674) је у нас постојало интересовање
још у прошлом веку а био је првенствено познат као аутор
Изгубљеног раја (1668). Године 1934. др Владета Поповић у
Страном прегледу пише о много третираној теми:
сличностима између Милтона и Његоша.У студији Његошу,
књига дубоке оданости Исидора Секулић је показала у чему
су сличности и где су разлике, оригиналност и величина
Његошева. Према извештајима Народне библиотеке у
Београду, почетком овога века Милтон је, после Шекспира и
Бајрона, био најчитанији енглески песник у нас. Популарност
Милтона, песника који се не чита лако и не може бити лектира
широке читалачке публике, можемо, првенствено објаснити
његовим револуционарним уметничким духом који превазилази
полазну, религиозну идеју спева.
_______________________
11

A History of English Literature. – London, 1960, p. 1358.
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Литон Стрејчи (1880–1932) је писац за кога је Исидора Секулић
гајила посебно поштовање. О књизи Краљица Викторија
(1921) пише брзим, зналачким потезима, сликајући портрет
једног писца-портретисте (знамо да је и сама, између осталог,
неговала есеј-портрет), те закључује да је Стрејчијево лице
„прегршт загонетки“ а онда, смирено, као сликар који је
задовољан послом који је завршио, закључује: „Да. После
портрета ствар постаје јаснија.“
Она духовито и проницљиво запажа чак и Стрејчијеву
мршавост и изгладнели изглед човека који ноћу не спава него
размишља и зато је опасан (парафраза на Шекспирову мисао
из Јулија Цезара о Бруту). Нешто даље, она о Стрејчију
закључује: код њега се мистика и карикатура додирују на врло
успео начин.
Поводом Шелијеве биографије од Андре Мороа, пише
изванредно ангажован есеј „Нагрда романсираних биографија”,
у одбрану чисте уметности а против вулгаризације и уступака
укусу широких маса. С горчином примећује да људи различитих
принципа и темперамената пишу о великим људима на тај
начин да после њихових биографија читаоци више не пожеле
да упознају и њихова дела, док до детаља уживају у
евентуалним појединостима из њиховог интимног живота.
Исидора Секулић негодује кад неко прича интриге о великим
класицима као о живим суседима: „са пакосним и масним
уживањем у туђем греху и слабостима.“ Одајући признање
оним малобројним биографима који „остају у оквирима
историјских чињеница,“ на првом месту истиче Стрејчија који
никада „не излази из докумената“, нити сам говори и
закључује. Његова метода стручнога историчара и „критичара
огромне учености чији стил задивљује чистотом и
озбиљношћу, апсолутном надмоћношћу,“ не да се имитирати
иако то многи покушавају. Секулићева наглашава да сви ти
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имитатори нису схватили оно најглавније код Стрејчија, „да он
свет великана дели на песнике и идејне творце с једне стране
и на остали свет са друге.”12
Поводом пишчеве смрти, Исидора Секулић пише: „То је смрт
која је дубоко заболела.“ И даје оцену његовог рада.13
Исидора Секулић и Слободан Јовановић су заслужни што су
приближили Литона Стрејчија нашој публици и читаоцима
Српског књижевног гласника који су на тај начин упознали
једног модерног научника – историчара минуциозне технике.
На супрот другим писцима и критичарима који се баве
појединим ауторима из енглеске књижевности према личним
афинитетима, поменутим ауторима Стрејчи је послужио као
подстрек за теоријска разматрања о неким појавама у
књижевности: вулгаризацији уметности, улози „кинематографа“
у упознавању маса са животима великих људи, о ненаучном и
сензационалистичком писању биографија и тако даље, између
осталог и о новим књижевним родовима као савременијем
начину изражавања: о биографији, карикатури, портрету и
монографији. Тих тема се Секулићева додирнула не само у
есеју о Стрејчију него и поводом смрти Дилена Томаса 1954.
године14 и још много пута, јер је то једна од њених сталних
преокупација, тема теоријска али и лична, пошто је Исидора
својим есејом – модерним и у данашњици а тим пре у свом
времену – додиривала врло разноврсне књижевне родове: и
портрет, и биографију, и карикатуру.
Захваљујући сталном живом интересовању Александра
Видаковића и Исидоре Секулић за савремене и нове писце, на
страницама Српског књижевног гласника су коментарисани и
_______________________
СКГ, 1928, књ. 23, бр. 3, стр. 176–181.
СКГ, 1931, књ. 35, бр. 4, стр. 319–330.
14
И. Секулић: Из страних књижевности, стр. 384–390.
12
13
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они енглески писци који су у том тренутку представљали
збуњујућу новину и у својој средини. Писци експерименталисти
(Џемс Џојс, Вирџинија Вулф, Катарина Менсфилд и други)
привукли су пажњу оног дела наше критике која је имала
сензибилности за нова струјања, с једне стране, и познавала
ставове тадашње енглеске критике, с друге стране.
О Вирџинији Вулф у оквиру годишњег прегледа романа15 1926–
1927. године писао је у Српском књижевном гласнику
Александар Видаковић.16 Он сматра да „замор животног
замаха, који се осећа у целој енглеској култури обележава и
мислене тананости“ ове списатељице у роману Ка светионику
(1927). Њену целу уметност сматра „филигранским радом који
се састоји од тако деликатних прелива да нам се намеће
питање да ли им је одговарајућа стварност заиста значајна.“ И
у овом питању препознајемо Видаковићево преиспитивање
уметничког дела као слике друштвене стварности.
Исидора Секулић преводи један одломак из романа Орландо
(1928) и пише о Вирџинији Вулф, закључујући да су у енглеском
роману и приповеци знатно заступљене и жене писци и да је
тешко рећи да ли палму за књижевност треба доделити
Вирџинији или Катарини Менсфилд. Као тему Вирџинијиних
дела Исидора види „авантуристичку чаробност живота“. У
Орланду, међутим, дат је живот не једног човека, него
човечанства, цивилизације у авантури.17
Уводни део Исидориног есеја под насловом Вирџинија Вулф по
својој садржини je информативан и фактографски. „Она је
ћерка другог писца и биографа, познатог такође, Л. Стифена,
_______________________
15
Opširnije vidi disertaciju Svetozara Ignjačevića: Engleski roman između dva rata, str.
190–227.
16
Srpski književni glasnik, 1926, knj. 17, br. 3, str. 210–215 i br. 4, str. 288–292.
17
Srpski književni glasnik, 1929, knj. 29, br. 3, str. 206–212.
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и писала jе спочетка мање више што и отац, реценсије и
критике, и у зрелим годинама тек прешла у литературу
маште“.18
У првој фази упознавања једне млађе књижевности са
старијима, и популарисања страних узора од стране
преводилаца, есејиста и критичара тражи се управо нешто што
има само мањи број аутора а што је Исидора Секулић
поседовала: образовање и култура, укус у избору страних
писаца за представљање нашој публици, а у тумачењу истих –
„божанска искра“, ватра и одушевљење које есејист и критичар
преноси и на читаоца. Хладан и чисто рационалан, макар и
најнаучнији приступ, у најбољем случају ће информисати
читаоца али неће пружити комплетну слику и продубиити
трајно интересовање и љубав за неког аутора, што је
неопходно ако желимо даље и дубље студирање било кога од
њих.
Исидора Секулић је као мало ко умела писца да осветли
изнутра и тако га приближи читаоцу да га схвати, заволи и
осети као личног пријатеља, као неког ко зна и схвата неке
његове проблеме јер их и сам има, и често зна излаз, решење
истих, дакле – просвећује и помаже.
Међу Исидориним есејима као посебно надахнути истичу се
управо они кад је писала о темама и писцима који су јој били
блиски. Ти есеји као да и данас имају ауру, зраче и на
данашњег читаоца не мањим интензитетом од онога у тренутку
настајања. А понекад, у оквиру неког есеја, кад додирне блиску
тему о којој је много размишљала, има знање и искуство из
живота и из литературе, затрепери њен изузетни сензибилитет
и заблиста као суза чиста мисао.
_______________________
18

Isto ili Iz stranih književnosti, knj. 2, 1. Sekulić, str. 202.
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Може се рећи да у тренутку првих упознавања са делом
Вирџиније Вулф у нашој средини није било услова да она буде
схваћена и прихваћена, али остаје заслуга наших преводилаца
и критичара Исидоре Секулић и Александра Видаковића што
су је благовремено пренели у нашу књижевност.
„Бавила сам се и есејистиком далеко пре Вирџиније Вулф и то
нико није запажао. Говорило се „Белешке Исидоре Секулић“,
„фељтони“, „маргиналије“... Људи тако радо срозавају ствари
или вам калеме нешто што сами не можете да прихватите. Ја
не знам да правим приповетке. Али су зато моју есејистику
звали „цртицама“, „маргиналијама“...19 Исидора је пратила
судбине талената у срединама неповољним за развој,
нарочито реакцију заосталих средина са негативном
традицијом према жени ствараоцу. Био је то, у многоме, и њен
лични случај. Није се ни Катарина Менсфилд пробијала лакше:
провинцијалка, дошљак у метрополи, сама и усамљена жена,
нарушеног здравља а својеврсног талента. Са Исидором је
имала заједничко схватање о циљу уметности да дâ амалгам
истине и лепоте кроз форму која мора бити прозрачна и лака.
И Исидора и Катарина кроз бол и љубав досежу најдубље
дубине и највише висине сазнања.
Вирџинија Вулф није имала тако тежак пут у интелектуалној
средини из које је и потекла, којој је припадала и о којој је
писала. Али и њено крхко здравље, нервна преосетљивост
учинили су је склоном размишљању о смрти на начин који је
био близак Исидорином. Још важнији је њихов заједнички став
о есеју да мора бити, пре свега, занимљив. То је модерно
схватање које код Исидоре није резултат угледања, него лични
став, сопствено достигнуће у развоју.
_______________________
19

Srpski književni glasnik, 1929, sv. 3, str. 206–212.
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Питање односа болести и талента мучило је Исидору из личних
разлога, пре свега. Оно јој је заједничко са многим
ствараоцима, па и са Вирџинијом Вулф и Катарином
Менсфилд. „Напаћени боље слуте,“ тврди она, јер „гледају
изнутра, духовним очима, и смелији су у слеђењу истине, јер
су у несрећи, и приближени смрти, независнији.“1
И Исидора Секулић и Катарина Менсфилд траже од уметника
да упркос трагици живота превазиђе незадовољство и нађе
смисао да би снажио и озаривао и читаоце.2 Тако Катарина пише
у Дневнику и Писмима: „Живот је тајна за мене. Сачињен од
љубави и патње. Човек воли и пати, пати и мора да воли...“ и
„нема границе људској патњи. Патња је безгранична, она је
вечност... физичка патња је само дечја игра. Нећу да умрем а да
не оставим забелешку о свом веровању да се патња може
пребродити. Јер ја верујем у то. Шта треба човек да учини?
Човек се мора предати. Не опирати се. Утопити се сав у њој.
Потпуно је прихватити. Учинити да буде саставни део живота.
Све у животу што стварно прихватамо, доживљује преображај.
Тако патња мора постати љубав. То је тајна. То морам научити...“
„Чини ми се, кад би лепота била апсолутна, она не би више била
лепота. Лепота тријумфује над ружноћом у животу. Тако ја
осећам. Тај дивни тријумф, то је оно што желим да изразим.“
Исидора Секулић је међу првима уочила промене у укусима
као резултат новог времена. Филм (површан и забаван)
замењује уметност и читање, а биографије великих људи пишу
се више сензационалистички и површно, него уметнички и
научно (поводом биографије Шелија Аријел од Андре Мороа).1
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Насупрот Мороовом начину писања, хвали у више наврата
метод портретисте Литона Стрејчија,2 кога је изузетно ценила
јер је истовремено био и научник-историчар и уметник.
Писала је бројне приказе и коментаре на дела писаца и
песника: Лобока, Свифта, Барија, Киплинга, Пристлија,
Маргарет Кенеди, Голсвордија, Китса, Блејка, Вајлда,
Елизабете Барат Браунинг и других. Превела је Бајронову
песму „Данас навршујем тридесет шест година“ и Вајлдово
аутобиографско дело Де профундис, одломак из романа
Орландо Вирџиније Вулф, Португиске сонете Елизабете
Барет Браунинг...
Писала је о врло разноврсним темама: о Библиотеци
Британског музеја, о проблему лепоте у Гослвордијевом делу,
о самовањима у књижевности, о страним, домаћим прошлим и
савременим, суштинским и вечним темама: о смислу живота и
стварања, о судбини талента и судбинама уметника, о
песимизму у уметности (тим поводом много је дискутовала о
Хардију са А. Видаковићем).3
Језик, не само као изражајно средство, већ као моћно оружје,
одувек је био у центру њених истраживања. Она пише „Једна
реченица може у човеку кренути, или убити веровање, може га
пребити на двоје као секира, што реч са позорнице врло често
и учини, може га извести као за руку, из сумње која му је душу
разгризала. Ова, или она изрека мислиоца, песника, свеца, то
је као вечно пшенично зрно: часком се скрије да умре, и одмах,
млађе и јаче устане.“1
_______________________
Isto, 1929, sv. 7, str. 513–523 i 1931, sv. 4, str. 319–320.
Vidi njen In memoriam tekst povodom Vidakovićeve smrti: Iz domaćih književnosti, Knj. 2,
str. 166–189.
1
Iv. Udovički: Esej I. Sekulić, str. 17 iz Isidorinog rukopisa „Mesto Njegoša i Gorskog vijenca u našoj književnosti i celokupnom našem duhovnom životu.“
2

_______________________
Esej Isidore Sekulić Iv. Udovički, str. 89.
Isto, str. 97.
1
Srpski knjiž. glasnik, 1928, sv. 3, str. 176–81 i 1934, 193.
1
2

3

78

Мирјана Н. Радованов Матарић

Једна од њених сталних тема било је зло, егоизам људи и
неправда коју људи чине једно другом, а нарочито слабијима и
деци (есеј „Боре Станковића вилајет“, на пример, и анализа
судбине малог Филипа из романа Контрапункт живота
Олдоса Хакслија).
Запажени есеј2 „Проблем лепоте у делу Џона Голсвордија“
показује коју моћ има лепота на човека и читаве генерације
људи. Она уочава оно у шта и Голсворди верује, да је жеђ за
лепотом јача и од нагона за поседовањем: од егоистичних
људи може начинити људе спремне на жртву и давање.
Исидора Секулић је проучавала песнике романтичаре (Бајрона,
Китса и друге) због њиховог „одушевљавања идеалом“ и
„полетности“. Веровала је да „сви великани имају свој
романтизам“ и да је романтизам стални елеменат живота, те
ће романтичарска литература увек налазити читаоце.3
Исто тако, веровала је да уметник ствара учећи од природе, јер
је део те природе и васионе, која је и њега створила.
Отуд њено бављење Његошем, с једне, и Блејком, с друге
стране. Она сматра да уметници интуицијом, унутарњим
видом, слуте, напипавају вечно и уносе га, делимично, у своје
дело а остали духови, у додиру с тим делом, оплемењују се и
просветљавају. Зато она издваја Блејкову реченицу: „Не видим
спољашњу креацију, за мене она је сметња. Не одричем да
имам телесно око, као што не одричем прозор, али да гледам
кроз њега а не њиме.“1
_______________________
2

Srpski književni glasnik, 1933, sv. 4, str. 262–267.

3

Iv. Udovički: Esej I. Sekulić, str. 77–78.

1

Srpski književni glasnik, 1928, sv. 6, str. 473–474.
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Прилози Исидоре Секулић одликују се финим запажањима, не
могу бити уједначени. Жестоки су и упечатљиви по својој
далекосежности кад је понесена, као у есеју о вулгаризацији
уметности, поводом Мороове књиге о Шелију, занимљиви по
оригиналном приступу који може бити окарактерисан као
произвољан, јер Исидора Секулић је увек своја (пример, есеј
Проблем лепоте у делу Џона Голсвордија), увек питка и
занимљива за читање, спремна да својим одушевљењем и
унутарњом ватром понесе и читаоца, јер је више уметник него
научник (научник само или нарочито у припремном делу, пре
писања) који хладно и дистанцирано мери али не одушевљава.
Понекад, њен је прилог (као о Орланду Вирџиније Вулф) сав у
знаку питања, као да гласно размишља, не даје одговор јер
жели и читаоца да повуче на размишљање. Сем тога, кад није
била сигурна да зна прави одговор, више је волела само да
постави права питања, знајући да је и то приближавање
одговору. С друге стране, у сваком погледу незабораван је њен
есеј-студија о Хакслијевом роману Контрапункт живота, који
је написан и инспирисано и зналачки јер додирује проблеме
које је Секулићева знала и из живота и из литературе.
Више но ико имала је слуха за нова струјања у савременим
књижевностима, примећивала нову, немирну генерацију,
писаца усамљеника (Пруста, Мередита, Хардија, Цвајга) у
време када је „социалисање и колективисање свега и свакога
просто у ваздуху,“ опажала распадање уметничких радионица
и група око часописа и библиотека, одсуство дискутовања и
заједничког одушевљавања за неку културну сензацију.
Исидора је уочавала „номадски дух“ у спритуалном животу
човека и чежњу младе генерације за сигурношћу и миром,
топлотом и милошћу сна, а њихову поезију назвала је поезијом
немира и слутње насталом у журби. Тиме она тумачи и кратку,
искидану форму нове поезије.
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Допринос Исидоре Секулић на плану енглеско-српских
књижевних веза (које су само део њене разноврсне и богате
интелектуалне делатности) видимо пре као безброј блиставих
зрнаца која треба расута тражити да би се нанизала ниска, него
целовит, гранитни комад као у случају Александра Видаковића
кога је и сама веома ценила.
(Одломак из дисертације Енглеска књижевност код Срба,
1900–1945, Итака, Београд - Мали Немо, Панчево. 2010 ИСБН
978-86-7972-045-0.)
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НА ПРИЈАТЕЉСКОМ ОСТРВУ
Како су се у пролеће 1785. прве књиге Доситеја Обрадовића
нашле у фонду једне од најславнијих светских библиотека,
да би отада задржале место међу најзначајнијим примерцима
људског ума.

У Британској националној библиотеци у Лондону, једној од
највећих у свету, налази се и књига Живот и прикљученија Димитрија Обрадовића нареченог у калуђерству Доситеја,
oбјављена у Лајпцигу 1783. Углавном се зна како jе та књига
доспела у фонд те славне институције, али није сасвим јасно
колико је наш мoнах уопште поклањао пажње једној таквој чињеници. Заправо, о томе није оставио неки материјални траг,
и оно што се касније сматрало прворазредним догађајем, није
ни поменуто у његовим делима или познатој кореспонденцији.
Зато су потоњи поштоваоци Доситејевог дела могли много да
сазнају од Новосађанина Саве Пеића, који се као кустос у Британској библиотеци од 1986. старао о књижном фонду јужнословенских народа, у Одељењу за словенске и источноевропске језике. И још више од Софије Давидовић Живановић,
умне научнице која је стицала завидну репутацију по далеким
пространствима, као и по светским метрополама, али је у свом
кратком животу нашла времена да се посвети и великанима
наше прошлости.
Курјаци и „друмски витезови“
Присетимо се, Доситеј је у недељу 1. децембра 1784, по старом
календару, допутовао из Француске у Лондон, жељан да види
„чувену и за дуго пожељну Инглитеру“. Хтео је да се увери у
ред и поредак те земље која га није импресионирала само тиме
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што је била у замаху освајања колонија, распростирући „своје
купечество“ по читавој планети! Намера му је, доиста, била неупоредиво амбициознија – да научи штогод о још једном међу
ретким народима који су успели да се подреде „небесном и божественом благородство словесне душе“, тако да уз помоћ
своје културне елите може разликовати „несравњено отличије
бесмертнога и вечнога богатства разума, срца и нарава, од привременога и земнога“! И да та знања и искуства пренесе свом
отачаству.
Он је већ у претходним годинама у Бечу закључио да су Енглези ушли у ред најнапреднијих нација, јер су имали Адизона,
Свифта и Попеа1, чија дела више вреде „него сва зданија Лондона града“. Веровао је такође да „премудри Инглези“ толико
цене књиге просвештених умова прошлих генерација да би за
њих „дали све индијско драго камење“2. У збир одлика тог народа по њему спада и „благоразумије“ и „благонаравије“(питомост), све до практичног живота мноштва. О томе је навео и
један необичан пример, који сада више ваља као метафора рационалности:
Проблем звериња на Острву био је изгледа озбиљан, а штете
на овчарским фармама тешко подношљиве, али само док се
„сви Инглези (не) сложише и све курјаке истребише“!
Док је исписивао своје занимљиве ретке о Енглеској, у Доситеју
је превладавала племенита радозналост, толико да би зажмурио на невеселе, чак раздражујуће призоре свакодневног живота. Рецимо, као да није приметио примену одмазде по
критеријима уско скројене правде – честа вешала дуж путева
на којима су висили „друмски витезови“, заправо разбојници сецикесе. Држава је, у напору да осигура ред и мир у тај час – као
и другде по Европи и у Турској – поступала без рукавица. Или

можда није било другог лека да се уклоне – како би се изразио
Доситеј – „различна зла како и љуте болести“.3

_________________________

Уосталом, он је овде, као и при свим осталим својим путовањима, намеравао да опсервира само оно што би било на ползу
свог српског рода, никако да ружи и суди или, још горе, да се
_________________________

1

Та три писца, незаобилазна у енглеској култури, посебно помиње у аутобиографији

(Дела Доситеја Обрадовића, Београд 1911, 83 б), али и у осталим својим списима
цитира и низ других књижевника.
2
Исто, Дела, 200 б.

Доситеј Обрадовић

3

Дела, 373 б.
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подсмева земљи моћног домаћина. Отуда његова присна склоност делу неколицине британских умника, посебно Џонсона,
громадне фигуре енглеске културе. Било је ту и непосредног
повода – Џонсон је управо тих дана, кад је Доситеј стигао у
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које се сударају у човеку „као на мору ветрови“, али и о нужности да их људи добро познају и контролишу, а не да их стихија
„гура и носи“.
Не треба заборавити ни да га је одушевио Џонсонов рад на реформи енглеског књижевног језика, а пре свега „поучитељна“
разборитост и духовитости у његовим есејима, тако да се све
до повратка у Србију чврсто држао његових идеја. Посебно, ту
је ојачала и његова тежња да преведе, штампа и приближи
свом народу бар десетак енглеских „премудрих божанствених“
књига, што би му – записао је – било драже него да му се поклони цео Лондон. Или да као Соломон „у сласти плива“.
Распон жеља и планова би се можда могао закључити реторичким питањем које му се наметало још од младих медитеранских година и студија у Смирни код Јеротеја Дендрина: како
превазићи, пристојно расуђујући, „несагласије наши` желанија“? Доситејев свет је доиста био „велики пазар“, на којем се
чак и „шчастије“ (срећа), нуди исто као и „злоба, незнање и неправда“. Све су то категорије по слободном људском избору,
као да се на вашару продају! Зато треба пазити – опомиње он
као следбеник владајућих филозофских идеја растућег трећег
сталежа и либералних доктрина тог века – да је „над нами
судбе око које нас гледа; и само доброга добро чека“!5

Насловна страна Доситејевог дела Живот и прикљученијa

Лондон, сахрањен уз почасти које припадају само најцењенијим величинама нације.4 Доситеј је – веран свом рационалистичком опредељењу – упамтио његову мисао о страстима
_________________________
Семјуела Џонсона (1709–1784), лексикографа и књижевника који је изразито утицао
на енглеско друштво, Доситеј помиње као „премудрог г. Чанзона“.

4

То је један од могућих интелектуалних крокија нашег монаха у
тренутку док стиже на одредиште. Као још један од многих житеља континенталне Европе, који су се одлучили да упознају
чудо британске престонице... Она је – уз све невоље раног капитализма – ипак постала раскрсница културних идеја и политичког духа младог капитализма, коју је почела да осветљава
бакља планетарне моћи. У таквом амбијенту Доситеј се (као и
другде) нашао пун ведрине и добрих нада, али и врло плитког
џепа. Упркос свему, није му недостајало самопоуздања, и то
_________________________
5

Дела, 275 б.
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карактеристичног за наш национ („Некако ће већ бити, уз Божију помоћ!“). И у британској престоници му је – као и пре двадесетак година у Загребу – помогао неки љубазни католички
свештеник, с тим што је овај био Ирландез. А затим је – вођен
својом срећном звездом – наишао и на доста других добрих
људи, који су све учинили да се странац скраси и снађе, а
затим и да им покаже бар део свог раскошног енциклопедијског
знања.
Није случајно што је у том граду ускоро привукао пажњу низа
интелектуалаца, и коначно заслужио њихово поштовање. Посрећило му се и да врло брзо по доласку упозна и Џона Џексона.6 О том трговачком путнику бисмо мало знали, осим да је
био добар познавалац латинског и грчког језика, да Доситеј није
навео како га је тај пријатељ „често частио“ бесплатним часовима енглеског. Неки наши каснији проучаваоци енглеске литературе открили су да се тај трговац (и то се догађало у доба
просвећености!) у слободно време бавио проучавањем споменика из времена кад је овде владао Рим, те да је управо у
време Доситејевог боравка у Лондону припремао о томе књигу
за штампу. Није тешко замислити да на темељу већ створеног
пријатељства произилази узајамност у интересовању за заједничке теме. Није далеко од помисли да је наш монах помагао
Џексону у том тешком послу – у превођењу и систематизацији
података са надгробног мраморја, у дешифровању последњих
порука и сентенци...7 При том, Доситеју је – као и сваком аутору
– било драго да покаже таквом пријатељу и своје књиге које је
довукао са собом, а Џeксону припада част што је – и без познавања српског језика – први у Великој Британији наслутио
њихову могућу драгоценост. Посебна је његова заслуга што се
присетио како да се књига сачува што дуже, иако је у рукама
имао дело непознатог писца из сасвим анонимног народа са
далеког Балкана. Тако се 1. марта 1785, док је Доситеј још био
_________________________
6
7

У Доситејевој транскрипцији стоји: Јанзон.
Џексонова књига је објављена наредне године.
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у Лондону, одлучио да однесе један примерак Живота и прикљученија у Британску библиотеку која је била у склопу Британског музеја. При том, да се зна, додао је на насловној страни
нотицу језгровитог садржаја:
„Ову књигу поклања Британском музеју Доситеј Обрадовић, писац, као прву књигу која је икад штампана на
српском наречју“.

Џексонова забелешка на првој страни Доситејевог дела

Намера му је била да се тај примерак сачува што дуже. И позлатила му се, јер се и данас може ту наћи, уз велики број ретких и сасвим непознатих а светски значајних књига. Ту је уз
папирус из Египта, који је датиран 300 година пре Христа, и
један древни примерак Библије који је вековима путовао из манастира Св. Катарине на Синају, преко Русије до Лондона. И уз
рукопис Маgna carta, уз прва издања Шекспирових дела, али и
уз књиге Доситејевог бечког сабрата Павла Јулинца.
Свакако да је Доситеј знао за поступак свог лондонског
пријатеља. Али, као да је превидео важност те чињенице, јер
нема другог објашњења зашто се није нашла барем у неком
пост скриптуму у епистоларном делу аутобиографског списа.
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Можда је и сам био недовољно свестан њеног значаја, чини се
због прескромности. Зна се, такође, да у то време још није било
ушло у ред лепих обичаја да се књиге поклањају.
Било како било, хвала Џ. Џексону што се сетио како свом
пријатељу да учини част! Све у складу са учењем поменутог
Доктора Џонсона, који је препоручивао својим земљацима да
током живота стварају блиске везе да би избегли гушење у
усамљености.
Један од важних Доситејевих пријатеља био је и сер Виљем
Фордис,8 пореклом Шкот из Абердина, лекар хирург, познатији
као врсни латиниста и „Златног Руна каваљер – ордена за досигнућа у медицини“. Он је постао „особити патрон“ Доситејев
и један од веома ретких његових мецена. Упознали су се у кући
Џона (Јоана) Ливија, такође латинисте, који „бесеђаше с предивним краснорјечијем и исправностију“. Сад знамо и то да је
Доситеј био гост на поселима у његовој кући у Улици Брук код
Гровенор сквера, који је и данас једно од најотменијих места у
Лондону. Неважно је колико су он и Фордис били такмаци Доситеју у познавању језика Овидија и Цицерона, али је сигурно
да су се нашли у истом интелектуалном кругу. Остварили су
живу интеракцију, која подразумева свестрану радозналост,
доброхотно уважавање обичаја и склоности Енглеза, можда и
зато што су – као и српски национ – привржени апсурдном хумору. Такође, знамо да се Фордис, поклањајући своју књигу
Fragmenti Chirurgica Medica изразио врло топло о Доситеју као
о човеку „који влада многим језицима и одликује се најсветлијим владањем“.
По бираном скупу таквих пријатеља Доситеј је стварао слику о
Енглезима као великодушној чељади „вечнога воспоминанија“,
али и о друштву прилично високо развијене самосвести на
(већ) завидним основама демократије.9 „Чињаше ми се као да
_________________________

сам се изнова у некакав нови свет родио“, бележи он о срећној
могућности да често слуша „што учени људи говоре“. Додуше,
на сличан начин је нешто раније писао и Волтер, мада га треба
разумети зашто се као прогнаник из Француске који пут изражавао и наглашено високопарно:
„О, Лондону, о срећна земљо!“
У окружењу представника бољег дела британске интелигенције
– како истичу неки познаваоци Доситејевог живота и рада – наглашава се његово познавање Русоа и снажна вера у људски
разум као основ свих сазнања. Он се поодавно определио за
нови свет грађанског друштва и народне равноправности при
чему су „свобода и благонаравије“ међу најважнијим критеријима за хумано уређење људског битисања. Подразумева се
да алтруистичка осећања у људима таквог соја и уверења кипе
с поуздањем да добро мора победити у складу с тежњом ка
природној хармонији.
Знано је да су Доситеја из енглеске књижевности највише занимала дела са дидактичким и етичким садржајима, јер је
снажно осећао судбину и потребе своје земље којој се једина
будућност назирала само у просвећеној Европи. По томе он је,
као и Вук нешто касније, доиста „имао слуха за ритмове будућности“.10

У Доситејевом тексту стоји: Гулјелм Фордајц.
Трагом Доситеја и Богдан Поповић је 128 година касније у Оксфорду, у једном предавању, такође поставио питање шта Срби треба да науче од Енглеза. Сматрао је
да су то пре свега „методе владања у животу и методе мишљења“.

10
Радомир Константиновић, „Путовање као чин културе“, Зборник радова Доситеј
Обрадовић, Београд 1962, 329–333.
11
Сто година касније Британски музеј са библиотеком пресељен је у зграду у којој
се и данас налази.

8
9

У старој палати Монтегју
Но, вратимо се Британском музеју. То је у Доситејево време
била прилично нова фирма – отворен је само четврт века раније у старој палати Монтегју, на истеку доба класицизма.11 Али,
већ је представљао светски значајну вредност са збиркама
јединствених производа људског интелекта, примерака живог
света, археолошких раритета... Доситеј је овде често долазио
_________________________
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да по свом рационалистичком пориву прегледа што више
збирки које су већ биле стручно осмишљене. Привлачиле су га,
као и касније у Берлину, добро организоване научне установе,
не само зато што су биле сасвим приближене широкој публици.
Наш монах је пун значај музеја схватио током студија природне
теологије и филозофије у Словачкој и Саксонији. Бесумње је
то разумео као добру прилику за стицање нових знања, али и
за охрабрење властите самокритичности, без које нико разуман
не би могао „сваки дан (да) себи неумитно суди“:
„Јер неразуман и високоуман `оће у свачему да има
право, и тако све то луђи и гори постаје!“
Тако су, путевима узајамне користи и племенитог интереса, под
кров Британског музеја стигле и друге две Доситејеве књиге –
Совјети здраваго разума са Писмом Харалампију и Слово поучително Г. Ј. Цоликофера.12 Заправо, по један примерак од
свега што је наш монах до тада објавио.
Дакако, реч је о занимљивом открићу. Ко је за то најзаслужнији?
Захваљујући љубазности Љубе Вукомановића,13 истакнутог новинара и културолога, стекли су се услови да се дубље упознамо са животом и стваралаштвом важног актера ове приче,
са Софијом–Соњом Давидовић-Живановић.14
После школовања у Земуну и Београду, радила је у Новом
Саду, а врло брзо са супругом Србољубом Ж. Давидовићем,
анатомом и антропологом светског гласа, отишла у источну Африку да ради у Музеју Уганде у Кампали. Затим је проучавала
палеолитско оруђе и сликарство на стенама у подручју Кигезија, а по повратку у Европу настанила се са породицом у Лондону и са археолошком екипом учествовала у ископавањима
на ушћу Темзе. Потом се са супругом поново отиснула на Далеки Исток да би радила за катедри археологије универзитета
_________________________
Све три штампане у Лајпцигу 1784.
Аутор седам књига и носилац већег броја награда. Рођен 1932, живи у Новом Саду;
сарадник је Матице српске.
14
Рођена у Шиду 1939, археолог по образовању, умрла у Лондону 2003. године.
12
13
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Папуа Нова Гвинеја,15 где је проучавала преисторијске културе
и уметност становништва тог архипелага. А у наредним годинама видимо је опет у мало познатим егзотичним крајевима
Африке – Хараре, Зимбабве... Иначе, припадала је групи оснивача Института за проучавање словенске цивилизације Прохор
Пчињски – Београд – Нови Сад. Основала је у Лондону и Европски институт за проучавање древних Словена, а блиско је
сарађивала и са професором Радивојем Пешћем, аутором систематизације винчанског писма. Коначно, изабрана је за дописног члана Словенске академије наука, културе, уметности
и образовања.
Са таквим спектром интересовања за различите научне теме,
али и рударском енергијом и врхунским могућностима аутентичног ерудите, стекла је и специфично искуство радећи деценијама у престижним галеријама и библиотекама, посветивши
се и темама које објашњавају прошлост српског народа. Уз
помоћ поменутог Саве Пеића, коме је одала признање као поклонику књиге који брижно чува и одржава „пламен наше писане речи у Великој Британији“, поставила је тезу да је Доситеј
Обрадовић четврт столећа после одласка из Лондона, у тек ослобођеном Београду основао библиотеку уз жарку жељу да једног дана буде по угледу на ону Лондонску. Тиме се подразумева
да је памтио и своје књиге које се чувају у њеним фондовима.
Осим података о Доситеју Софија Давидовић-Живановић прегледала је и један лист молитвеника из времена цара Душана,
познатијег као Лондонски фрагмент, писан глагољицом у Далмацији. Ту је и најстарији опис Косовског боја, који је, вероватно
према турским изворима, саставио неки од енглеских дипломатских представника Велике Британије у Цариграду. Чува се
и један примерак Октоиха са Обода из 1474, као и Библија коју
је Примож Трубар превео на словеначки и српски. А ту су и готово сва најранија издања Марка Марулића и Петра Хекторовића. У њеној библиографији су и радови о неким од ретких
_________________________
15

Независна држава од 1975. и члан Комонвелта.
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издања дела Вука Караџића, на пример о књизи Народне
српске песме које је на енглески превео Вуков савременик Џон
Бауринг и објавио у Лондону 1827. Отуда и радови о Адаму Монастерлији, о грбу Чарнојевића у Лондону, о првом преводиоцу
дела Боре Станковића на енглески језик...
У тај корпус спада и њен покушај што прецизније реконструкције Доситејевог боравка у Лондону, објављен у збирци радова
под насловом „Mementa arheologia et eruditiva“ у свескама архива Академије Нова.
Пошла је од анализе до уверења да је Доситеј („оштра ока“!)
уочавао главне појаве у британској науци и култури, а врло истанчаним слухом осетио и дубину комуникације енглеске елите
и народа, неопходне за културни препород и, уопште, допринос
усвајању „етичких норми и наравне филозофије“. Видећи колико је Доситејево поштовање за Енглезе као народ и његову
пријемчивост за цивилизацијска струјања и преображај
друштва, ова мудра жена утврдила је да је за нашег путника у
то време било „далеко значајније да упозна Лондон него
Париз“.
Доиста, кад се већ нашао у прилици да први пут сагледа ту
„удивитељну панораму“, он је закликтао зато што улази у „славнији и лепши град него што је Рим икад био“! То усхићење, кад
се хуморно упоредио са римским диктаторима и њиховим победоносним тријумфима, ова научница овако тумачи: „Био је
то град који му је далеко више пружио и дао него што је очекивао!“ Она напомиње да је то било време Виљема Пита Млађег,
додуше заклетог непријатеља Француске револуције и самосталности Ирске, али и аутора великих реформи, као и покретача освајања нових колонија и врло брзог развоја поморства
и трговине, што је омогућило британски просперитет.
Нешто више од столећа раније, Лондон се после катастрофалног пожара ослободио примитивних дрвених грађевина, па је у
Доситејево време већ представљао урбанизовану метрополу,
прилагођену потребама средње класе, пре свега трговаца, занатлија, банкара, помораца. Престоница је тада у ствари била
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у границама садашњег Ситија! Наша списатељица објашњава
да је низ општина које сада спадају у центар града, као што су
Челзи, Кенсингтон или Кембервил, тада био простор за села
по ободу града.
Kако су она изгледала? Слично сеоском насељу Рочестер, кроз
који је Доситеј прошао путујући за Лондон. Имало је само једну
улицу у дужини „отприлике једне миље“, али већ тада већина
становника се од пољопривреде окренула струкама за потребе
бродоградње, или је напросто врбована за морнарске посаде.16
Доситеј је такође могао да сазна да су највеће бродарске радионице тада биле у Чатаму. „А на месту данашње лондонске
железничке станице Ватерло је расла зелена, сочна трава,
управо за овце које су – по Енгелсу – ‘појеле људе’!“17
У нагло набујалој престоници се, после брзог копњења села,
живот одвијао углавном у Ситију и дуж Темзе са доковима, уз
које су пристајале лађе са робом из прекоморских земаља...
Улица Клементс лејн
Описујући потанко некадашњи изглед енглеске престонице, С.
Давидовић-Живковић указује на катедралу Св. Павла која је
тада, као и сада, заузимала средиште Лондона. Из потписа Џ.
Џексона на наведеој нотици потврдила је да је он живео у Ломбардовој улици, од које се одваја сокак Клементс лејн, у четвртом источном кварту Ситија. Управо ту је на једној кући, у јеку
рата 1944, постављена позната спомен плоча:
„Овде је 1784. живео Доситеј Обрадовић...“
Наша списатељица закључује: „Мало је Британаца, а још мање
људи из других земаља који имају урезано име у камену у том
делу града. Та част је резервисана само за оне који су човечанство задужили нечим стварно великим.“
_________________________
Вељко Милићевић, „Прилози к бављењу Доситеја Обрадовића у Енглеској“, у
Зборнику радова Доситеј Обрадовић, Београд 1962, 126–150.
17
Реч је о грубој али прилично тачној метафори класика марксизма о познатом процесу нестајању села и другим елементима брзог раслојавања енглеског друштва,
што је била последица развоја текстилне индустрије.
16
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Према њеном опису, Клементс лејн је уска и кратка улица,
скоро сокак, али јој се посрећило да се дуго памти по томе што
су у њој живели неки веома славни људи. Пре Доситеја, ту је
становао поменути Александар Поуп, један од напознатијих
енглеских песника, чија дела је наш монах веома уважавао. Ту
је стварало и више других песника, писаца и уопште људи из
културе него у многим великим градовима по свету. Дакако,
куће у којима су живели ови великани више не постоје. Међу
ретким старим здањима опстала је црква Грејсчерч са саркофазима и надгробним плочама. Тамо је – према запису С. Давидовић-Живковић – Доситеј често залазио:
„Седео је у порти и гледао у те споменике...“
Дакако, у истој улици становао је и поменути Џон Џексон, Доситејев први комшија.
Одатле се Доситеј нешто касније преселио у источни део Лондона, много ближе пристаништима на Темзи. Са дењком својих
књига, тада је прошао поред злогласне тврђаве Тауер, да би
„Бог зна куд једва и једва“ стигао у део града који се зове Ермитаж или Чајна хауз (или хол). С. Давидовић-Живковић је прецизније лоцирала ново Доситејево станиште у Вепингу, према
пристаништу Св. Катарине: „Тада је тај крај био гушће насељен
захваљујући близини докова...“
Наш монах је пропустио да опише како му је било усред огромног броја људи који су у ковитлацу акумулације капитала тражили посла на бродовима, журећи на укрцање и пловидбу, али
и ради пресељења у прекоморске земље, или су се без осећаја
за принудну „романтику“ задовољавали радом на искрцавању
бродских терета са далеких страна. Истине ради, мора се поменути да је у том мноштву било и доста незгодних момака
изван закона које су магнетски привлачили гангови речне мафије. Треба знати и да Доситејева селидба није била без логике, јер је поменути Чајна хол био и састајалиште енглеских
књижевника. Многи од њих помињу га у својим списима као
место за забаву. Близу су биле и крчме препуне прича из по-
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морских пустоловина, а у једној од њих Дефо је срео свог будућег (и светски познатог) Робинзона.
Има ли у склопу те топографије неког значења што је и Доситеј
становао „у непосредном суседству тог хола“, мада се не зна
тачно где? И што је у својим делима препоручивао свом народу
да се бави „купечеством и мореплаванијем“, трговином и поморском пловидбом, мада је тај став скептички релативизовао
размишљањем о логици империја: „Чудно је видити у историји
каква су царства на комедију овога света долазила и пролазила...“18 Али је ту мисао допунио записом да само књиге „на
земљи и на мору царствују“. Ипак је најважније сазнање да Доситеј не би успео да за кратко време продре у суштину друштвених, културних, па и економских кретања у Енглеској „да није
успео да уђе у куће и у душе својих пријатеља“. То је само једно
од запажања С. Давидовић-Живановић које је пре двадесетак
година објавила у једном ауторском тексту у новосадском
Дневнику, из којег се може измерити колико ваљају извори личног искуства, поготову када се ради о Енглезима као народу
који се држи изреке: Мој дом, моја тврђава (My house is my castle). Она је прва осетила да је Доситеј успео захваљујући својој
природи и раскошној култури, да за њега ипак важе другачија
мерила јер је деловао у складу са још једним енглеским правилом којим се подразумева да прави човек треба да буде на
правом месту (the right man in the right place). И само зато су му
се свуда, па и на Острву добрих људи, све капије отварале.
При том, Софија Давидовић-Живановић указује да се Доситеј
легитимисао и као човек од крви и меса, посебно што није крио
колико су га очарале Енглескиње. „Лепа су то створења, да
ништа на свету нити је могуће (лепше) видети ни помислити.
Хиљаду очију да сам имао, и за хиљаду година не би их се
могао нагледати!“ Разумљива је та егзалтација. Сва је срећа
да су жене неприкосновене господарице у сигурности својих
домова.
_________________________
18

Дела, 318 а.
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По томе, као и по свим својим пријатељима, он је могао још
дуго да остане у Енглеској. Али, био је човек мисије, што подразумева динамику и дисциплину! Отишао је тако и из Лондона
чим је осетио зов других, важнијих обавеза, али се дуго и са захвалношћу грејао сећањем на племенитост својих домаћина.
По томе је био врло близак размишљању свог великог узора
Џозефа Адизона о садржини пријатељства као блаженства које
је равно небу. Додуше, о пријатељевању су писали и певали
многи, али ваља упамтити гетеовску мисао да се једино
пријатељством као мером може разабрати колико неко ваља.
Веран себи и својим начелима, Доситеј је оставио поруку да
људе без слуха за значај тог блага треба поучавати, да осете
шта је „вкус истине и врлине“, али и подршка честитог
пријатеља.
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ГЕНОЦИД У ПОЕЗИЈИ СТЕВАНА РАИЧКОВИЋА
Анализа умртвљује, песма оживљава.
Само поезија може васкрснути прозу.
Поезија је никла из дрвета живота,
а проза из дрвета познања.
Николај Велимировић

1. Историја и поезија
Сувишна песма и геноцид. ̶ У првој монографији о великом
писцу Вук Филиповић налази да С. Раичковић „у свом слуху и
доживљају згуснуо је немире, искуства, екстазе речи“,1 да се у
каменом говору тишине крије камена успаванка песме у којој се
„стапа лирско ја (подвукао В. Ф.) са буђењем једног замишљеног
и доживљеног света“, да Песме траве упућују на „драмскоекспресивно увиђање свирепих истина и неминовности живота“
и да је песникова тишина привидна. „Она је стварно термин
којим се одбија хаос спољашњих утисака и означава време
стварања и маште (подвукао В.Ф.).“2
Од психолошки неодређене одреднице немири критичар се
усмерио ка конкретизацији проблема. У супстанци ове поезије
он препознаје експресивне ратне садржаје или хаос историје и
„конфликтну сферу савременисти“ и означава функцију маште
у стварању. Усмеравајући камеру стилистичке анализе ка
унутрашњим суштинама поезије и поетике и напору уметника
да „елиптично изрази оно што је препуно значења“, критичар
апострофира и „поетски стил, кристалан и импресивно озрачен
светлошћу, у свом значењу отежао од људске судбине, по свему
наше и савремене“3.
_______________________
1
Вук Филиповић, Поезија и поетика Стевана Раичковића, Јединство, Приштина,
1977, 8.
2
Исто, 9. и 10.
3
Исто, 49.
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У широкој скали вредновања песниковог наслеђа и остварења,
а Раичковић се у дугом процесу зрења нашао „у врховима српске
књижевнсти“, следимо идеју присуства рата као супстанце која
његовој уметности даје боју, мирис и укус, Филиповић препознаје
и тему „масовне патње, социјално оснажено и антиратно“ као
вредносно језгро у певању великог песника првог реда и
закључује: „То је, по снази креативног одјека, друга сфера
примарних лирских утицаја и квалитета које је он понео из
наше књижевности међуратног раздобља, стапајући са личном
трагиком искуства и евокације из Другог светског рата – рата који
живи у човеку напорно и дуго, у његовој души и сновиђењима, у
тишини блиске природе и визијама самоће. Поред квалитета који
су у класичном осећању хармоније, у камену лирске структуре,
поезија Раичковићева садржи и антитезу тог искуства –
екстазу мисаоног револта“ (подвукао В.Ф.)4.
Пре него што је песник у аутокоментарима Дневника о поезији,
које сматра јединим индентификационим бројем своје
стваралачке личности и квалитета дела, или у својим
фуснотама, епилозима, предговорима и другим видовима
коментара уз песме и збирке, означио рат као супстанцу своје
песничке мисли и филозофије стварања5, Филиповић је
препознаје у теоријским уопштавањима и на стилистичким
примерима анализе. Сонет У магли јесте „антиратна песма, сва
од андрићевског антистраха и гласа унутрашњих отпора. (...)
Његов дијалог са песмом далеко је од тога да се сведе на идеју
бекства у прошлост или жалопојку природи. У природи он налази
мотиве неотуђења и казује судбинске конфликте свога доба,
зебњу од апсурда и кобних радијација које осећа као мору у
себи. Сонет У магли пева о смрти цвета природе. У њему је
сабласни предео рата“ (подвукао В.Ф.)6.
Сонетну форму или дистих Раичковићев, примењен у структури
За споменик у Пркосу, треба схватити у два заначења: као
уметничко и формално овладавање језиком (1) и као „скривене
_______________________
4
Исто, 55.
5
Прву песму написао сам, каже Раичковић, из страха и „доживео апсолутно читавим
својим бићем”.
С. Раичковић, Дневник о поезији, 209.
6
Вук Филиповић, исто, 60. и 65.
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начине писања“ (2) (Д. Штернбергер), које открива чин потискивања ратних тема и страхова, односно стварање
„антистрахова“ одбране.
Сабласни предео рата као лирско поље траума из детињства
и животног искуства и сабирно место средишних идеја и тема
уметника, увек у позадини, као епицентар мишљења и осећања
света – у збирци Сувишна песма7 сведен је на тему геноцида.
Генеза идеје јесте у историји и Раичковићевом искуству и крајем
века обзнанила се као свест о дугу песника према народу и његовом отпору злу као историјској појави. Историја и поезија су,
дакле, две области духа које се сучељавају и уметниковој личности. Фрагменти о геноциду су тачка у којој Раичковић налази
ново исходиште и смисаоно значење своје поезије и изражава
аутокритички однос према створеном делу у којем и интерпункцијски знаци откривају драму историје као личну и националну
драму. У њима и аутопоетичким коментарима он је указао на
услове и разлоге који су довели до тога да се загледа у дубину
српских јама, односно историју.
У тумачењу историје као теме и супстанце поезије полазимо од
тезе да се историја као слика онога што је било „пред савременошћу може оправдати само ако на фону приказане прошлости
предочи савремену перспективу – и на тај начин – историјско
становиште посматрача“. Фрагментима о геноциду Раичковић
заузима становиште посматрача8 и као песник обликује слику
о томе како је било и зато да се зло не би поновило. Слика његове драме се мора посматрати у две равни које је јасно означио
песник:
1) „Национални и политички тренутак“, у којем је мисао о Сувишној песми или геноциду дефинисала песниково осећање и мишљење, он именује формулом Џона Штајнбека: Зима нашег
_______________________
7
„У појму, у спрегу речи које су садржане у наслову Сувишна песма уткане су и многе
песникове дилеме које су га стално пратиле приликом остваривања овог рукописа
– свим овим разноликим варијацијама на истоветну и несрећну тему геноцида над
српским народом“, експлицитан је С. Раичковић.
Стеван Раичковић, Мотиви, СД 4, Завод за уџбенике и наставна средства,
БИГЗ, СКЗ, Београд, 1998, 175. У будућим наводима означавамо само СД, број тома
и странице.
8
Ханс Роберт Јаус, Естетика рецепције (превела Дринка Гојковић), Београд, 1978, 276.
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незадовољства. Преведена на Раичковићев наслов свођење
рачуна, та формула представља уочавање празнине и непотребних наноса, лексичких и мисаоних загушења у опусу као неке
врсте „сопствене стваралачке катарзе“9 (234) коју нико осим песника није у стању да обави.
2) „Како је уз моје људско време, све више протицало и моје песничко време, тако сам и све више увиђао да се ни као песник
нећу моћи одржати на дистанци од једне моје велике људске
преокупације, а то је ̶ моја континуирана мисао о геноциду над
српским народом. Наравно: само за ових пет деценија, којима
сам и сам био сведок, а у неким случајевима чак и физички присутан“ (237). Другачије речено, Сувишна песма настаје у распону
пројекције предела без људи (прва фаза певања) и предела испуњеног мученицима и стрдалницима (позна фаза певања). Овај
налаз је битан аспект и садржај анализе Раичковићеве етике
и поетике.
Тишина песме и дух камене успаванке као заклони биће у процесу сазревања разбијени и поцепани: И ја мотрим твој стас
што га ветар клати, па ће геноцид постати тема и/или огољена
истина о животу, поезији и историји. Потиснута реалност долази
у први план и именују је стихови Камене успаванке: Зарастите
у плав сан камени / Ви живи, ви сутра убијени, јасно означени
као биографско време, психодраматична исповест и биографија
лирског јунака и загонетка душевног стања и историјске свести.
Један од аксиома или истина која се не доказује у поезији С. Раичковића, дакле, јесте тема рата као доминантна супстанца која у меморији писаца одређује природу или квалитет свих осталих
елеменета. Супстанца рата упућује и на сродност и стилистику његових уметичких форми и мотивску или изражајну блискост и хуманизам у поезији. Независно од тога што сматра да је Песма
тишине (као метафора која то суштински не сугерише) синоним за
његову уметност и „индентификација са његовим првим уласком у
нашу послератну поезију“10, вредносни судови у критици упућују на
_______________________
9
Дневнички запис Зима нашег незадовољства представља одговоре на питања
Јосипа Бабела објављених у Политици 7. 12. 1991. Дневник о поезији, СД 7, 234.
10
СД 10, 190. Аутопоетичка и аутокритичка идентификација Нултог циклуса као
мемоарског списа, такође, упућује на исти закључак.
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истозначни закључак. О Записима (1950–1975) пише да су „представљали неку врсту пропратних реаговања (у везаном стиху) на
поједине тренутно искрсле мотиве, заправо појаве и догађаје“11, а
у Дневнику о поезији да се ту налазе „готово сви разлози и поводи
(подвукао С.Р.) његових критичких опсервација“. У рату и миру се
дешава геноцид – то је суштинско примарно одређење збирке Сувишна песма (Девет фрагмената о геноциду са предговором и
коментарима)12. Она функционише као мултимедијални пројекат
у којем се оркестрирају поезија, проза, наука, право, искази сведока
и аутопоетичке идеје, ликовна и песничка слика и новински снимци
костура, на пример.13
Као и тероризам, геноцид је „форма насилног реаговања на
друштеном пољу“ или „у свим видовима трансполитичко огледало зла“. И док је старинско насиље истовремено „ентузијастичко и више жртвено“, наше насиље које производи
„хипермодернитет јесте терор“.14 Оба примера се виде у фрагментима Крвава бразда и Капија Шумадије, посвећеним мучеништву Ђорђа Мартиновића, и у осталим Раичковићевим
сведочењима зла, односно геноцида. У политичком свету геноцид и насиље играју „на убитачну кристализацију равнодушности“ и он је израз мука историје или муке ћутања. Оба појма или
представе о злу су, показаће анализа, у основи фрагмента За
споменик у Пркосу, Јесен Јасеновцу, Уместо камена за спомен
цркву у Пребиловцима или Румунски ноктурно, јер сведоче о
злочину почињеном у циљу уништавања читаве групе људи, националне, етничке, расне или религиозне, што је, по дефиницији, бит геноцида.
Сувишна песма или фрагменти о геноциду су последица и „имплозије равнодушности и ћутања свих у том догађају“15 и то пес_______________________
11
Исто, 193.
12
Збирка је први пут објављена у београдској СКЗ 1991. године.
13
У Напомени аутор Сувишне песме осећа потребу да скрене пажњу на све оне који
су му „помогли да се она, у целини, оствари у оваквом визуелном и садржајном
облику у каквом се сада налази пред читаоца“.
14
Жан Бодријар, Прозирност зла, Светови, Нови Сад, 1994, 71. и 77.
Бодријарове су и идеје: „Свака моћ је сачињена од Хегемоније владара и Холокауста
народа (74) и „Власт постоји само у тој симболичкој моћи да се означи Други, непријатељ, улог, претња, Зло“ (78), што упућује на политичку позадину зла и геноцида,
односно контекст и подтекст Раичковићеве идеје.
15
Исто, 72.
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ник именује илустрацијом догађаја на Кордуну пола века касније:
„17. августа 1990. године – готово пола века након децембарског
масакра у Пркосу – десио се у овом истом селу један немили догађај који је дубоко узнемирио његове малобројне житеље, по
томке жртава којима је била посвећена моја песма За споменик
у Пркосу. Догађај, бележи песник сведочење Милке Добрић, „нажалост, буди асоцијације и на далеку прошлост овог несрећног
српског народа на Кордуну (са тако поносним именом)“. Пошто
су је претукли, припадници хрватског народа поручили су: „Немој
случајно да бјежиш, имаш двоје дјеце, убит ћемо најприје њих,
па онда тебе...“16 Дакле, геноцид није, узрокован психологијом
потиснутог психолошког у појединцу, него историјом – најдубља
и најкомплекснија је идеја Раичковићеве поетике.17
„Пријатељ трава“ Стеван Раичковић је нашао своју „природност“,
једнозначно прима његову поезију Гроздана Олујић. Песник резолутно каже: „Ја мислим да смо ми са свим оним што нас је
обликовало и стварало само – протекло наше време које се није
губило, нити је могло да се изгуби, јер је остало у нама кроз
живот ситница: покрета, осмеха, звукова, слике.“ Потом осветљава однос према рату у којем смо „доживели своје ране и своје
ожиљке. Али, уколико им је узрок био мањи, утолико су они
остајали у мени оштрији и трајнији. А то је оно што бих желео да
изразим својим стварањем, ако будем могао“ – редигује он
мисао Г. Олујић и све њој сродне критичке судове, указује на ис_______________________
16
СД 4, 171.
За разумевање историјског и правног контекста геноцида индикативне су историјска
студија Vasilija Krestića: History of the Serbs in Croatia and Slavonia 1848–1914. (preveo
Boško Milosavljević), BIGZ, Belgrade, 1997. и
Монографија Смиље Аврамов Геноцид у Југославији у светлости међународног
права, Политика, Београд, 1992.
Тему геноцид целовито анализира Миливоје Марковић у студији Заборављена будућност, Геноцид над Србима у светлости историје, филозофије и књижевности,
Грађевинска књига, Београд,1992.
17
Василије Крестић тврди да је геноцидна идеја у Хрватској формулисана још 1608. године, када су хрватски феудалци донели закон којим се јавна права на хрватску територију призната само припадницима католичке вере. Када су се Срби томе
супротставили, они су 1700.године донели одлуку о геноциду над српским народом и
доследно је спроводили током историје. Рецепт је био једноставан: чија земља онога и
вера (1) и чија земља онога и нација (2). Дакле, католичка србофобија рађа Јасеновац.
В. Крестић, О генези геноцида над Србима у НДХ, Књижевне новине, бр. 716, Београд, 15. 09. 1986.
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торију и рат као унутрашњу суштину и порив своје поезије и потенцира лирско-мисаону структуру Мајка над завејаним успоменама.
Геноцид је језгро рата, као што је глад била најтеже искуство.
„Најтеже ми је било осећање глади“.18 Те теме су перманентно
присутне и сазревају у свести уметника: „Песма у мени дуго
зри“.19 Психологија стварања као процес (дуго сазревање песме)
чини логику његове поезије која, иако тематизује историју као
зло, „чува и спасава језик народа“ и обухвата „звукове, боје, светлост, сенке, покрете“.20 Раичковић сликовито и психолошки говори како литература не одражава стварност, јер „многи шиљци
и спрудови опрезно се заобилазе“, а „филозофске, моралне и
друштвене истине нису изречене“.21 Сувишна песма, у којој су у
однос и везу доведени историја и поезија, јесте одговор на тај
изазов и задатак уметности у процесу зрења које је трајало пола
века. У поезији он се бави собом и својом душом, доживљавајући је у историјској перспективи, како сам каже, као питање
савести и извор егзистенције. Злочинитељи немају способност управљања токовима мржње ̶ то је позиција из које Раичковић слика геноцид над Србима. Фрагменти о геноциду,
прецизно именује он на примеру песама о Ђорђу Мартиновићу,
израстају на „великом тематском и духовном искушењу српске
поезије“22 поводом драме и пораза на Косову.
Наспрам Бодријарове упозоравајуће идеје: „Ми више не умемо
да изговоримо Зло“, Раичковић Злу каже Зло, али се при томе
не позива на Добро као природно или на Добро до којег се долази васпитањем или револуцијом. Мудар народни песник дошао
је до свести да се о природи насиља више ћутати не може. Та
свест је идентична са епском формулом народног рапсода који
пева: раја више зулум трпети не може. Потискивању бића у
предео тишине, трава и успаванке (као некој врсти аутоцензуре)
_______________________
18
„О осећању глади написао сам једну од својих најпроживљенијих песама Глад
води у село Бован“, која је из збирке Детињства избачена због „тобожње декаденције и песимизма“, каже С.Раичковић. Исто, 176.
19
Гроздана Олујић, Писци о себи, Младо поколење, Београд, 1959, 176–7.
20
Исто.
21
Исто, 178.
22
Дневник о поезији, 300.
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дошао је крај. Фрагменти о геноциду показују да нема политичке
и умне стратегије управљања друштвом (а) и откривају да се
„сувише јаке страсти“ остављене под пепелом разгоревају на
ветру (б). Потврђују да се Зло „темељи на самом себи, на потпуној неспојивости“, односно да принцип Зла, чију кривуљу и ителигенцију потцењујемо, побеђује принцип Добра. Једном речи,
геноцид подразумева одговор на питање: „Зашто су поједини народи жестоко упућени на међусобно геноцидно истребљење?“23 Одговор се налази у филозофији политике (која одувек
агресивно конституише и разара човеково биће и ствара услове
за геноцид) као феномену међуљудских и међунационалних односа. Јасеновачки логор или пакао јесте најбруталније и највеће
мучилиште и стратиште у Другом светском рату.
Раичковић није стао пред сазнањем да „нема пера које би било
у стању описати страхоте и ужасну атмосферу Јасеновца. То
премашује сваку људску фантазију. Пакао, инквизиција, најужаснији терор, какав никада и нигдје у хисторији није постојао, крволоштво дивљих звијери, избијање на површину најтамнијих и
најогавнијих инстинката, какви се до сада код људи уопће нису
појављивали ̶ то је мало речено...“ ̶ како наводи сведочење
логораша Јефто Шашић, врстан зналац историје злочина у Јасеновцу. Оно је, видимо, комплементарно сведочењу Раичковићевог јунака Љубана Једнака или сведочењу Макса Лубурића из
1942. године, управника логора, који, уручујући одликовања сарадницима у злочину, каже: „И тако смо вам ми у овој години
дана овдије у Јасеновцу поклали више људи него ли Османлијско царство за цијело вријеме Турака у Европи.“24
Песник је кренуо пут романописца и преживелог логораша Љуба
Јандрића који тумачи садржај и структуру свог романа: „Сва су
поглавља у роману, њих осамнаест, заснована на стварним логорским догађајима. Такмичење у укољу, масовни помор логораша, покрст, увођење крематоријума, производња сапуна од
људских лешева ̶ све је то била стравична јасеновачка стварност. Ни најбујнија машта не би могла да ухвати корак с њом.
_______________________
23
Миливоје Марковић, н. д., 3.
24
Исто, 29.
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Покољ је за зликовце био најрукотворније убојство! Ја сам покушао да напишем књигу кроз коју ће се видети срж свега тога.“25
За Раичковића уметника, дакле, геноцид је уништавање људи
из политичких побуда и он га слика да би освојио слободу и будућност за човека, супротстављајући се политичарима за које је
геноцид политичко средство у борби за власт.
Анализа теме геноцида, према томе, одговора на питања: како
се лирик Песме тишине и Камене успаванке преобразио у песника рата и геноцида? (1) и како је могуће да се у васпитно-образовном програму кривотвори рукотворени лик песника? (2)
Јер, рецепција поезије у критици показује да су природа, тишина
и смрт „најфреквтније“ теме.26 Присетимо се, на пример, да и Десанка Максимовић, такође велики народни песник као и Раичковић, живи у свести читалаца доминантно као песник љубави и
родољубља, иако је реч о песнику смрти.27
2. Идентитет и алтеритет
Збирка Сувишна песма је специфичан израз у Раичковићевом
процесу зрења и спознавања генезе и критичке дистанце према
Другом светском рату и другим народима. Израз средишног животног и историјског искуства дат је у форми абреакције28 (емоционалног процеса пражњења) као ослобађајући афекат
повезан са сећањем на трауматичан догађај и поништава његово патетично дејство. Он остаје везан за сећање као трауматичан догађај које постаје извор и импулс поетских слика или
њихов „симптом“. Такав стилски израз завештао је пре тога у
лирско-мисаоној структури На некој падини: Кренимо, песмо,
наш пут: од зла – горем у којем и интерпункцијски знаци откривају драматику историје као личне и националне драме. У том
_______________________
Исто, 32.
Душица Потић, Бројаница каменог спавача, Рецепција поезије Стевана Раичковића у српској књижевној критици, Агора, Зрењанин, 2005, 160.
27
Видети наш оглед у књизи Стваралачки дух и аналитички чин 1, Свест о делу и
свест о смрти (Лирска нарација Десанке Максимовић), Институт за српску културу
– Приштина, Стручна књига, Лепосавић, Беогард, 2001, 103–124.
28
Речник психоанализе, Издавачка књижарница Зоран Стојановић, Сремски Карловци, Нови Сад, 2002, 14.
25
26
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искуству кристалисала се и песникова слика других народа, суседних или оних са којима је живео, и она је дубље осветљена
у историјском контексту.
Као и тероризам, геноцид је „форма насилног реаговања на
друштеном пољу“ или „у свим видовима трансполитичко огледало зла“. И док је старинско насиље истовремено „ентузијастичко и више жртвено“, наше насиље које производи
„хипермодернитет јесте терор“.29 Оба примера се виде у фрагментима Крвава бразда и Капија Шумадије, посвећеним мучеништву Ђорђа Мартиновића, као и у свим осталим
Раичковићевим сведочењима зла, односно геноцида, и индикативни су за пројекцију других (народа) у лирици.
У политичком свету геноцид и насиље играју „на убитачну кристализацију равнодушности“ и он је израз мука историје или
муке ћутања. Оба појма или представе о злу су, показаће анализа, у основи фрагмента За споменик у Пркосу, Јесен Јасеновцу, Уместо камена за спомен цркву у Пребиловцима или
Румунски ноктурно, јер сведоче о злочину почињеном у циљу
уништавања читаве групе људи, националне, етничке, расне или
религиозне (у Раичковићевој песничкој слици историје то су
Срби), што је, по дефиницији, бит геноцида.30
Геноцид на Косову и Метохији. ̶ Суштинско питање анализе
јесте: Како и зашто велики српски песник гради слику других народа? Пет целина фрагмената Крваве бразде, са поднасловом
новинске конотације и форме „Шта ми је испричао Ђорђе Мартиновић о догађају који се збио 1. маја 1985. године у Гњилану“31, саздано је на идеји сведочења жртве/мученика и
песника. Њен подтекст је историјска идеја о набијању Срба на
_______________________
29
Жан Бодријар, Прозирност зла, Светови, Нови Сад, 1994, 71. и 77.
30
Видети наш рад Историја и поезија (Геноцид у лирици Стевана Раичковића) у
Милош Ђорђевић, Трокраки свећњак знања (Поетика, Реторика, Критика), Академија лепих уметности, Змај, Београд, Нови Сад, 2009, 37̶ 65.
31
Крвава бразда као сведочење „о набијању, кроз чмар, окрњене флаше у утробу
овог недужног Србина од стране непознатих шиптарских шовиниста“, маја 1985. године, које је маскирано изјавама да је Ђорђе Мартиновић то учинио „сам себи у хомосексуалној побуди задовољења својих наопаких еротских потреба“, настала је
годину дана касније, када је песник посетио „унесрећеног и још увек тешко оболелог“
мученика: „У импровизованом песничком облику“ фрагменти су настали „такорећи
у самом трајању разговора са Мартиновићем, на страницама бележнице у коју сам
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колац у Oтоманском царству. Исходиште је епско казивање или
слика свакодневице лишене сваке уметничке основе или драматике, и то се види у нашем преслагању стихова у прозу: Када
је око поднева / Завршио посао у официрској мензи // (И оно /
Нешто мало у касарнској кантини) // Упутио се војни хигијеничар Ђорђе Мартиновић / Својој кући // У њој није било никога //
Ни жене / Ни ћерке / Ни три сина / Ни снаје.
Реалистичка слика обичног: И са мотиком / На рамену // Упутио
се Ђорђе Мартиновић / На своју њиву поетизована је у другом
фрагменту сликом која читаоца уводи у структуру његове националне и социјалне личности: (Била ми је / Као да је под руком) и
језички обојена локалним говором мученика, вредног радника и
мирног грађанина: Да окопам око међе / И траву да истрсим.
Kонцепт alteritet (латински: један из пара, други, различито, супротно) има улогу у Хегеловом дијалектичком мишљењу у којем
су све ствари одређене својим односом према другим стварима,
и то је разликовање од свега другог. Тај алтеритет свега коначног
истовремено представља и његову дијалектичку покретљивост.
Свако коначно постојање садржи у себи, у облику алтеритета,
властиту негацију и дефинише се као различитост (а) или се та
различитост рефлектује као бивствовање за друго, што значи да
се постојање одражава у алтеритету којег је учинило властитим
и који му се надаље не супротставља као непосредна негација
(б).32 Идентитет на крају увек тријумфује над алтеритетом, и то
пре свега у облику апсолутног духа, за кога је физичка природа
_______________________
записивао поједине моменте из ове потресне, двочасовне исповести“, бележи Раичковић.
Стеван Раичковић, Мотиви, СД, 4,174.
Документарну основу овог историјског злочина, који је парадигма српског страдања на Косову и Метохији, у виду хронике и судског досијеа о страдању овог
Србина даје Светислав Спасојевић у књизи Случај Мартиновић (Партизанска књига,
Београд, 1986). „Запамтили смо и за време Турака и за време рата (Другог светског,
М.Ђ.)“ (38), каже Мартиновићев син.
„Афера Мартиновић, остаће забележена као једна од најмрачнијих и најморбиднијих афера новијег доба, на велику и трајну срамоту нашег правосуђа, и не само
правосуђа“ (63), изјављује Миодраг Булатовић, председник Удружења књижевника
Србије.
32
Лексикон савремене културе, одредница Алтеритет (приредио Ралф Шнел),
Плато, Београд, 2008, 19.
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– као другост духа – прелазна фаза на путу самоостварења.
Идентитет Ђорђа Мартиновића, означен у песми Раичковићевим термином-индикатором да истрсим и у коментарима: стареји син и њум, управо је вредност која доказује трајање,
супротставља се злу и објављује властити идентитет и тријумф.
Трећи фрагменат структуре Крваве бразде, у којем је перцепција
геноцида на примеру злочина над појединцем,33 у знаку је идентификације жртве/мученика и сведока/песника, чиме уметничка
интенција и језик добијају на тежини и уверљивости: Био је већ
нагнут / Са мотиком / Над закорелом ораницом / Занет у послу
/ (Као што сам ја сада са оловком над овом / Тешком хартијом):
/ Довукоше се двојица / За леђима / Нечујно.
У средишту четвртог фрагмента је опис злочина и пројекција историје: Они су урадили / Оно што су починили: // Са окрњеном
флашом / На кочићу / (Као кроз агнеца / Неког / Али живога) /
Кренули су кроз Ђорђа Мартиновића / Као да су са првим и
тешком неким својим / корацима у њихову будућу њиву / закорачили...
Пети фрагмент сведочи аналогије у историји којих се трауматски
сећају лирски јунак и епски мученик Ђорђе Мартиновић: (Као
да се из неког прохујалог / Османлијског времена / На коцу пробудио) // У мукама / За какве одавно још нико није знао / ( ...) / И
погурен / Као да вуче плуг / Кренуо јед преко своје њиве / (...) /
Са стаклом / У утроби // Остављајући за собом крваву бразду.
_______________________

„Неколико цитата – описног или терминолшког карактера – преузети су у овој
песми из званичнх докумената (специјално формираних стручних комисија) који су
у 1987. години били повод политичких, до крајњих граница исполаризованих дискусија у Народној скупштини Југославије. У тим полемикама назирала се једна злехуда
тенденција да се читава ствар са Ђорђем Мартиновићем – по старом и опробаномметоду – замрси у чвор и испроблематизује до апсурда, стави у ad acta, а самим тим
и овај најновији геноцидни чин према српском народу (подвукао М.Ђ.) преда забораву“, објашњава генезу Капије Шумадије песник/сведок и показује како у фраг
ментима о геноциду функционише симбиоза различитих типова говора и језика: поезије, политике, медија, науке, реторике. СД 4, 177.
„Узнемирен сам, немам сна, савест не може да ми прихвати ову ћутњу, ову мртву
тишину, када људе деру, убијају, потапају и мртве и живе“ (168), пише колегама адвокат Велимир Цветић, који је изнео правну страну Мартиновићеве драме. Свестан
је да не може да исправи криву Дрину, али слика стање духа из којег је поникла и
Раичковићева песничка побуна. С. Спасојевић, н.д.
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И док је некада лирски јунак певао, што има ознаке стилизацвије
и измишљања: Ево већ тешке руке сна / Прибијају ме коцем за
тле, сада се срео са историјском сликом човека на коцу. И док
је некада на исти начин певао о рукама: Знам руке које дену,
љубе, руше / Бацају у амбис и воде у тмуше, у Сувишној песми
биће то убилачке и геноцидне руке. Раичковић увек тежи да
„саму песму постави у животни контекст“, чиме се она артикулише и одупире пролазности.34 И Ђорђе Мартиновић, иВладимир Пурић су подвучени у поступку такве стилске и историјске
контекстуализације.
Крвава бразда, крваве свадбе, крваве канли-куле у којима су
хришћани тамновали осуђивани на сто и једну годину робије –
све сугерише идеју геноцида која у разним облицима траје на
Балкану вековима. Слика буђења на коцу ̶ глобална је идеја од
које је пошао песник/сведок и којом затвара фрагмент о геноциду. „Тражити истину значи тражити предмет љубави“ – то може
бити гесло Раичковићевог сведочења. „Очи су тачка сусрета
душа, казао је један мудрац. Погледом се душа упија у душу“.35
Злочин над Мартиновићем, када већ власт није хтела да га посведочи, залажући ауторитет уметникa, Раичковић сведочи и
показује моћ поезије у историји.36 Као у Јесени у Јасеновцу, библијска визија је мера ствари. Трагедија Ђорђа Мартиновића пулсира: Као у библијској некој (само за мене) нетој оживелој
слици.
Хришћанска култура и семантика симбола. ̶ У основи песниковог хуманизма у Фрагментима о геноциду јесу хришћанска
култура и свест о жртви. Уметникова песма у настајању и

_______________________
34
„Запитаност и сумња, меланхолични наговештај и помиреност са пролазношћу јесу опсесивни мотиви Раичковићеве поезије“, установила је критиика, уопштавајући проблем.
Видети Петар Пјановић, Реч на додели Жичке хрисовуље, у зборнику Стеван Раичковић, песник, Краљево, 2001, 18.
35
Николај Велимировић, Мисли о добру и злу, Невен, Београд,1999, 15. и 18.
36
„Дух родољуба и висока етика Стевана Раичковића није устукла пред мрачним
сликама окупације у Другом светском рату, пред усташким злочинима, мартирством
набијања на колац (флашу) Ђорђа Мартиновића“, пише у сећањима на друговање
са песником В. Вуковић, и закључује: „Интуитивно сам осећао и знао да се родио
велики српски песник.“
Владета Вуковић, Предели као душевно стање у лирици Стевана Раичковића, у
Зборнику Поезија Стевана Раичковића, Београд, 1996, 100.
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сводном луку значења јесте истовремено жртва за мртве и
жртва за живе. То значење иницирају реторика наслова фрагмената, али и епски трагични ликови лирско-мисаониих структура фрагмената и историјске личности и сведоци, какви су
Ђорђе Мартиновић, “изгнаник са Косова и трновим нимбусом
овенчани мученик“, који „јернејски понавља своју гњиланску
(баш као неку нову ђакон-авакумску) причу“ у Крвавој бразди и
Капији Шумадије, Срби заточеници из Румунског ноктурна или
Љубан Једнак из Сувишне песме, на пример., чија је прича „кондезована и згуснута до максимума, конкретизована и опредмећена, лишена патетичких ријечи и било каквих коментара,
сведена на конкретно, на своју голу предметност, али зато потресна и снажна“. То наводи на закључак да је у Сувишној песми
Раичковић „изузетно даровити приповједач“37 и да се анализа
лакше изводи и доказује теоријом прозе него поезије.
Али, с друге стране, Раичковићеви фрагменти као рефлексије
историје у поезији звуче и као молитва спасења за живе и молитва утехе за убијене. „Жртвом за живе порицана је у овом животу истинитост и пуноћа, жртвом за мртве порицана је смрти
уништавајућа моћ над човеком.“ Песник о геноциду јавља се
као висински творац етике, „драматичне као што је свет драматичан“, и проповеда њена два основна начела: „неисказан ужас
греха“ (1) и неисказану „моћ спасиоца од греха“ (2).38 У односу
према другима: другом народу, вери, култури он не исказује ни
помисао мржње или зла.
Раичковићев однос према другом и другима илуструје реторика
наслова збирке Сувишна песма и три фрагмента истоимене
лирско-рефлексивне структуре у којој „једини преживели из покоља у глинској цркви августа 1941. године, Љубан Једнак, сведочи на суђењу Андрији Артуковићу 24. априла 1986. године у
Загребу“.39 Настајање песме једнако је усмерено ка жртви и ка
_______________________

37
Јован Делић, Да ли је Стеван Раичковић пао једном приликом низ стубе?, у Поезија Стевана Раичковића, 57–59.
38
Николај Велимировић, н.д., 102. и 114.
39
И овај, у суштини, новински поднослов илуструје истородност и истозначност иницијалног поверљивог материјала и исказа из којег настаје Раичковикћева визија геноцида и потреба да о њему пише.
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злочинцу, доказ је Раичковићевог хуманизма и хришћанске културе и илуструје га идеја уводних стихова: Помажем једном
мученику / (Као што и он / Помаже другом) / Да се створи још
једна песма.
Иако сведок сведочи: „Вичу: // Ви сте осуђени / Осамнаесте (...)
Мајку ти српску“ и преноси слике липтања „крви по црквеном
поду“, батињања и клања, Раичковић трећи фрагменат Сувишне песме окончава идејом: И како да се сада / И песник //
(Са својим измишљеним речима) // Умеша у ову повест? // Сем
/ Да каже: // Камо ли те лепе среће / Да оваква песма / Није
могла бити ни написана.40
„Апокалиптичном национализму“ и мржњи, која истребљује
друге народе и вере, што је унутрашња енергија свих фрагмената о геноциду, и „космичком ужасу“, који поткопава веру у
смислени ток историје и могућност човека да се етички брзо
усавршава колико и технички, супротстављен је хуманизам по
песничком начелу „побратимства лица у свемиру“ и он најбоље
афирмише порекло, културу и веру српског народног песника и
његову веру у моћ поезије у историји.
У мисаоно лиркој-структури Уместо камена за спомен-цркву у
Пребиловцима геноцид је дат прозним исказом у којем доминира
идеја сатирања: и не оста а симболика и стилистика исказа сакупљени су у жижу појма нико:
Нико од Јована
Нико од Ђорђа
Нико од Сима
Нико од Дамјана
И нико од Срећка Шарића...
Тежишна тачка значења Излета у Сент- Андреју су стихови: И
чујем / Само своје срце / У тишини... којима лирски јунак сведочи историјску драму асимилације и нестанак српског народа
у Мађарској, на северној тачки његовог духовног и историјског
_______________________
40
„Већ годинама“, илуструје критика Раичковићеву дилему, „он у својој поезији у
ствари обрће једно једино питање: чему песма? шта ћу са њом?“
Света Лукић, Савремена југословенска литература, Београд, 1968, 30.
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постојања.41 Асоцијативна основа Раичковићеве поезије као реконструкције историје и историјских факата, наслеђа и памћења,
учестала употреба литерарних тема, мотива и симбола: Ракићев
долап, Јаков Игњатовић,42 модеран српски роман, у функцији су
истицања естетичких и културолшких вредности. Интензитет
осећања – који прати историјску вертикалу нестајања – открива да
народни песник промишља културни геноцид без патоса и за себе.
Стапајући и овде, као и у осталим фрагментима, прозни израз са
песничким, епско са реалистичким значењима стила, асоцијације
и стварност, он апострофира процес трајања искорењивања и
последице српских сеоба и њихов одјек у свести националног песника: И никад се више нисам сетио / Како је изнутра / Црква изгледала // Ни шта сам њој у мислио // Тек памтим // Како је била
прохладна / (По јези / Коју сам ево и сад осетио).
Генезу и универзално казано као лично или историјски доживљено у оптици уметничког песничког – у критичком тумачењу
писац/јунак тумачи овако: „Када сам се вратио у будимпештански
хотел, настали су и први обриси песме Излет у Сент-Андреју,
над којом је као нека изнова оживела сенка лебдела и моја дечачка успомена на хладни април 1941. године, „када сам са породицом – под најездом Хортијеве војске потпомогнуте и делом
месног становништва ненаклоњеног Србима – био прогнан из
свог дома на северу државе, из југословенске Суботице“.43
У дубини Излета су и две опоре и противуречне идеје научника:
да су Сент-Андреја и Хиландар зидани „залуд, за некога кога
нема“ (1) и: „нисмо ми, тражећи излаз на светску сцену, узалуд
ишли од Студенице до Хиландара и од Хиландара до Сент-Андреје, ни сејали путем само кости; сејали смо и мисли“.44
Свест о себи или самосвест најдубља је идеја Фрагмената о
геноциду, посебно оних који отварају питање културе, какви су:
_______________________
41
Песма је настала 1970. године за време посете Будимпешти. „Дуготрајна асимилација (по уплашеним причама ових људи у по гласа) узимала је свој последњи
данак“, сведочи С. Раичковић. СД 4, 171.
42
Идеју о тачкама културе и распону: југ (Теодосије Хиландарац, аутор првог средњовековног романа) и север (Јаков Игњатовић, аутор првог модерног српског романа) Раичковић је преузео од критичара Милана Кашанина. Исто, 172.
43
Исто.
44
Исто.
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Излет у Сент-Андреју и Записи о гробу на Ловћену. Свест о
себи није таутолошки идентитет (ја=ја), већ представља повратак самом себи из света незнања и отуђености, свакојаких присила и аутоцензуре у свет различитости и нове односе према
некој другој самосвести, чији алтеритет бива негиран или укинут.
То је свест која Раичковића, у сагледавању смисла историје и
њених узрока и последица, односно дејства, усмерава нужно ка
поезији о геноциду. У њој се кристалисала рембоовска идеја: „Ја
је неко други“. Самосвест га упућује на биће човека као властито
биће, а геноцид на ништавило. Однос са другима и однос према
другима успостављен је, очигледно, преко сазнања историје и
доживљаја казаних поезијом, при чему су и историја и доживљај
другог заиста били геноцид и зло, и то непрозирно зло а не прозирно зло, како мисли Бодријар.
Жан Пол Сартр је тврдио да је изворни однос према другом –
конфликт. „Ја себе не могу да објективизујем“, пише он, „већ ме
објективизује други погледом на моје тело, погледом који ме постиђује и мучи.“45 Субјективност другог је ствар подозрења и пратећа опасност – и то је онај Раичковићев доживљај прогона из
„југословенске Суботице“ као подлога смислу фрагмента Излет
у Сент-Андреју, или присећања на ноћни напад Албанаца на
његову избегличку породицу у Подгорици.46 Тај доживљај другог
јесте услов објективизације валаститог бића и властитог националног бића у процесу склапања слика и идеја о геноциду. Ма
колико сталожен дух, и он, у извесној мери, проповеда Сартрову
идеју: „Пакао – то су други“.
Анализа Раичковићеве слике геноцида над Србима може се посматрати и из перспективе Ж. Лакана: моја жеља је реакција на
жељу другог, мој говор је подређивање закону језика.47 У креа-

_______________________
45
Лексикон савремене културе, одредница Алтеритет, 20.
46
„За разлог свог првог прогона“ (из Суботице, М.Ђ.), објашњава Раичковић, „сазнао
је од родитеља у бесаној ноћи када се догађао нови погром: надомак Подгорице, у
осамљеној сеоској кући код далеких и непознатих рођака, иза високе капије подупрте
гредама и набацаним намештајем, провео је једну од својих првих ратних ноћи под
опсадом наоружаних качака (Арбанаса) који су насртали на православне куће својих
дојучерашњих комшија“.
Стеван Раичковић, Један могући живот, БИГЗ, СКЗ, Београд, 1996, 168.
47
СД 4, 172.
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тивном смислу то представља песниково ослобађање од цензуре као контроле другог, отпор и борбу и са самим собом и ослобађање од жеље и језика другог. Указивањем на „маказе у
глави“ у аутопоетичким коментарима, Раичковић, заправо, упућује на феномен аутоцензуре ̶ и он се у у његовом примеру односи на цензуру усмерену на одржавање власти, а не на
одржавање смисла или успостављање канона, што је био историјски смисао цензуре као институције.
И најзад, алтеритет или други и друго, у културолошком смислу,
данас, значи однос према мањини и то је основна идеја Румунског ноктурна или Крваве бразде и Капије Шумадије, односно
односа према Србима у Румунији и Ђорђу Мартиновићу на Косову. Дубља рефлексија истог феномена упућује на то, мисли
Ж. Дерида, да је ту заправо реч „о другом унутар себе самог“.48
Историја и поезија и позиција аутора. ̶ Истраживање односа
и везе историје и поезије, проблема геноцида у лирици и Сувишној песми и позиције аутора или творца из перспективе: ми о другима индикативна је за разумевање поетике писца. Као
слободан писац и професионалац, аутор се као уметник развијао посвећен позиву. То упућује на повезаност аутора и естетички однос према поезији и он га именује исказом да је утицај
био истодобан. Пред нама је још poeta doctus или образован
аутор, монашки посвећен поезији, а Дневник о поезији показује
– и науци о књижевности.
Раичковић признаје перманентну присилу идеологије и идеолшке државе на процес стварања, чак и утицај на његову форму
и избор тема. Поезија као аутобиографија сведочи да је реч о
осећању и промишљању губитка властитог идентитета, слободе
и културе и сударима не само са процесима једнопартијске присиле у друштву, већ и са оним што се у лексикону модерне културе именује као глобализација света. Али, све то било је
истовремено и услов да он постане „утемељивач“ једног аутономног књижевног система и стила, на што упућују форма
сонета и двостих као један раичковићевски модел певања, про_______________________
48
Исто.
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жимање песничког и прозног израза и непрестано неутралисање (овај писац, овај ко то говори итд.) аутора као субјекта, доминантног у коментарима и Дневнику о поезији.
Као творац потврђује „личне духовне творевине“ и не понаша
се „као уметник без дела“. Када пева о геноциду над српским народом кроз историју, на фону идеје не износи само политичкоидеолошке разлоге или значења, већ тихо и драматично
апострофира најдубље хуманистичке идеје, какве има на уму и
романтичар Ф. Шилер у свом геслу: „Говори ли душа, то, ах,
више није душа која говори.“ И ма колико се трудио да неутралише функцију аутора, центрирајући значење и идеју као историју зла и геноцида, он показује како је то било оно што га је
трајно и једино усмерило ка поезији.
Али, фрагменти о геноциду се појављују и изван aуторове интенционалности и центрираног значења као текстови који умножавају значење и извор су многоструке понуде значења, како
функцију текста тумачи Р. Барт. Понуде значења се, по У. Еку,
откривају у три равни као: естетске намере аутора (intentio auctoris) (а), онога што текст независно од тога говори (intentio
operis) (б) и онога што читалац, вођен властитим импулсима,
налази (intentio lectoris) (в). Раичковићевом моделу мишљења
поезије као укрштеног модела језика и стилова прозе, поезије,
науке, медија, фотографије, права и реторике, овај теоријски
принцип апсолутно одговара, јер је заправо једино могућ или оптималан да изрази везу и однос историје и поезије. Он је зачетник тог модела и има посебан ауторитет. Фрагменти заслужују
да буду „предмет концентрисаног посматрања са дистанце испуњене поштовањем“. Њихову ауру чини средишна тема уметности: Зло над човеком,49 односно филозофија зла. Као такву
филозофију Раичковићеве уметности овде посматрамо из суженог угла: ми о другима.
_______________________
49
У промишљању односа и везе добра и зла, Николај Велимировић полази од теолошког становишта: „Главни садржај историје човечанства јесте решавање и уређење односа људи према Богу. Све остало су епизоде шатирања главног изгледа.
Периоди историје човечанства представљају или плиму или осеку растојања човека
и Бога.“ У плими уметници су инспирацију налазили у Богу, а у осеци су налазили у
природи.
Николај Велимировић, Мисли о добру и злу, Невен, Београд, 1999, 71.
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У речнику савремене културе аутентичност значи право прописивања закона самом себи и нужан је предуслов филозофије
сваке критичке спознаје. И. Кант говори о три одлучујућа момента аутономије:
- о аутономији разума у односу на теоријске законе природе;
- о аутономији ума у односу на практичне законе слободе;
- о аутономији рефлексивне моћи суђења у односу на моралне
и естетичке феномене.50
За разумевање Раичковићеве Сувишне песме и фрагмената о
геноциду из перспективе теме: ми о другима битна су последња
два предуслова, посебно трећи, јер обележава савремену културу и демократију.
Као аутор и народни песник, он пише не зато да оствари лепу
форму, већ да подстакне критичку моћ суђења и претпоставке
за етичко усавршавање човека. Он је на трагу и Кантове идеје
да је лиричар кадар да у модусу игре, помоћу метафора и симбола, изрази најузвишенија осећања и недоступне идеје свог
субјекта. Али, када је реч о настанку уметничког дела, Фрагменти о геноциду и то потврђују, јасно је да уметник непрестано
подвргава себе самокритици и да се одваја од онога што је
друштвено и идеолошки допуштено. Он улази у строго поверљив материјал и поље забрањеног и тако их чини осветљеним
и доступним. То је услов да поезија сама себе ствара и одржава,
а посебно у критичком дијалогу са историјом, што чини Сувишна
песма. Опажање уметничког дела, које се кроз историјску дистанцу мења, мења и само дело. Узрок и последица као дејство
се у уметничком делу не могу схватити као хијерархијски и вертикални след. Као што аутор није само творац него и продукт
свога дела, тако и дејство уметничког дела није само његова
последица него и његов узрок.51 Дејство стално одређује биће и
облик уметничког дела и зато се дело опажа као „чвор или привремена тачка концентрације“.
_______________________
50
Лексикон савремене културе, одредница Аутономија, 59.
51
Исто, одредница Дејство/Последица, 96.
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3. Генеза теме геноцид
Анализа Сувишне песме полази од реторике наслова који сугерише песников хуманистички став да су рат и геноцид непотребни. У тој идеји се исцрпљује сума његових значења. Важнији
од реторике наслова су услови и узроци генезе Фрагмената о
геноциду као слике историје, пропасти и нестајања Срба у 20.
веку и њиховог истребљења од стране Хрвата, Румуна, Мађара
и Албанаца. „Иако се на страницама које ће ускоро уследити
ради о описима све самих злочина или о асоцијацијма на одређена недела, ова књига је зачудо интимне природе, у неку руку
аутобиографска“ – прецизно уводи у проблем аутопоетичким
коментарима Раичковић, сведочећи као песник и човек позорја
атмосферу преузету из „наших заједничких искустава и памћења“.52
Писање као уметност стварања није мотивисано естетичким разлозима, већ је дуг песника и властито растерећење или отпор
рату као злу и геноциду, што сведоче три коментара:
̶ „Песнику се чини да је овај утицај био колико обостран
толико и истодобан“ (1);
̶ „Можда је овај рукопис (...) – нешто од онога што овај
писац већ данас може да понуди својим читаоцима (уколико их
још има) као један од тих дугова“; (2)53
̶ „Истини за вољу, овај се песник дуго и свесно опирао
да неке његове ране трауме и духовни ожиљци не прораде (бар
не експлицитно) и на његовој хартији: као да је осетио да време
– у којем је пре четрдесетак година требало да се и он појави
као песник – нимало не погодује таквим исповестима“ (3).54
Основно је питање: зашто се велики народни песник тако касно
одлучио да врати дуг народу и пева о лажним повериоцима?55
_______________________
52
СД 10, 117.
53
Овде се Раичковић позива на мисао О. Мендљештама: „Шта је поезија дужна да
буде? Можда она уопште није дужна, никоме она није дужна, можда су јој сви повериоци лажни.“ Исто, 118.
54
Исто, 119.
55
Милош Ђорђевић, Поезија и лажни повериоци, Вечерње новости, (Култура), Београд, 6. мај, 2009, 23.
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Искрен до краја и одлучан у отпору да Зло Злом именује, он нуди
два битна чиниоца: Први открива правни и политички поредак и
атмосферу страха у којем ствара и сазрева: „Читав систем у
области писане речи држао се о невидљивој (а тучаној) нити
аутоцензуре (подвукао С.Р.) (чију заосталу сенку овај аутор
осећа и на свом писаћем столу и у овом усамљеном тренутку
док бележи своје узгредно слово о њој).“56
Други се тиче, на друштвеном плану посматрано, последица
прикривања историјских чињеница и (не)суочавања са истином
или катарзом и, на појединачном плану, последица по дело и
личност песника. Његови стихови су „само бледи (и углавном закаснели) рефлекси на неке догађаје којима је и он био савременик или чак сведок. (...) Уместо да се у свом најзрелијем добу,
а то су баш ове године, окрене несагледивим дубинама људских
душа и човековог смисла у животу – он се као хипнотисан буквално загледао у дубине јама (подвукао С.Р.) у којима је тај
живот био на најбруталнији начин тотално обесмишљен.“57
Бекство у свет трава и тишине, експлиците казује Раичковић,
значило је потискивање и покопавање мутних слика из драматске ратне прошлости „на крајњу периферију своје личности“ и
то је време када се она „све више и бесповратније омамљивала
поезијом“.58 Ето суштинског доказа да Раичковић није песник тишине, да та метафора59 не открива суштину већ само периферију бића и личности. Она се јавља као замена у поретку
присиле.
„Природа (подвукао С.Р.), у чијем је средишту био он сам“, заокружује мисао песник/критичар, „постала је не само оквир за

_______________________
56
СД 4, 119.
57
Исто.
58
Исто, 120.
59
Иако песник explicite саопштава: „У рату смо и ми, као и она генерација у Америци
коју је Гертруда Стејн назвала „изгубљеном“, доживели своје ране и своје ожиљке.
Али, уколико им је узрок био мањи, утолико су они у мени остали оштрији и трајнији.
А то је оно што бих желео да изразим својим стварањем, ако будем могао“, Гроздана
Олујић га у изванредној књизи Писци о себи подводи под одредницу Пријатељ
трава, Стеван Раичковић.
Гроздана Олујић, н. д., 175.
60
СД, 10, 120.
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његову лирику, него, мало-помало, нека врста мисаоно-емотивне катарзе (подвукао М.Ђ.) којом је све више овај песник био
детерминисан и као човек. Предео без људи (подвукао С.Р.) –
тако му се сада чини – био је малтене његов идеал за којим је
годинама готово на слепо корачао...“60
Предео без људи кључна је слика/метафора или одредница која
омогућује разумевање духа и расположења песника и упућује
на критички појам Виктора Шкловског сувишни људи као појам
којим се одгонетају мотиви и ребуси уметничких дела. Предео
без људи и сувишни људи Шкловског доводе нас до Сувишне
песме С. Раичковића и откривају како у слободи песниковог певања и мишљења заправо није било слободе. Све је срезано по
закону нужности, јер, у противном, слобода не доводи до уметничког и естетичког дела, сазнања и осећања.
Пред питањем смо зашто настаје Сувишна песма? Настаје као
отпор, показује анализа, духу насиља, рата и геноцида којима неки
народи и режими желе да докажу да су Срби у њиховој визији
света сувишни. „У наоко актуелним опсесијама ове књиге“, поентира песник/критичар њену аутобиографију и историјску основу,
„леже, дубоко у њеној позадини, неки стари, нетакнути доживљаји овога писца. Они су му и омогућили да у садржајима, које је
подстакла наша најновија савременост, препозна и још интензивније осети неке догађаје који су се збили у прошлости.“61
Иницијална графичка енергија. – Настајали у распону од четврт
века (1967–1990), фрагменти о геноциду Сувишне песме отварају и питања: колико и шта све може да стане у једну песничку
реч, стих, песму или фрагмент (1) и шта све и како у фрагментима функцинише као поезија (2)? У осам стихова лирско-мисаоне структуре За споменик у Пркосу, на пример, иницијална
графичка енергија је у симболици топонима Пркос, имена села
на Кордуну, у којем усташе у Србима препознају сувишне људе.
Фокусирање на семанатику топонима Пркос ограничава се на
нивоу песничке игре. Но, када се у структуру песме укључи фус_______________________
60
СД, 10, 120.
61
Исто.
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нота: „У селу Пркосу, крај Карловца, усташе су 21. децембра
1941. године извршиле покољ српског становништва. Тог дана
је од 608 житеља овог села отерано у смрт 470“, откривају се
стилистика и семантика израза који се са вербално-симболичког
плана помера на историјски план, па се поетичко укршта и прожима са стварносним. Проблем се, дакле, тиче везе и односа историје и поезије. У Пркосу није било ни пркоса ни отпора илуструје
лирско-мисаона опсервација. Смисао песме открива фуснота, а
стари начин Раичковићевог стила и певања стихови: Не дигосмо
ни камен усред рата, / А сви смо пали од руку џелата. // Били
смо некад људи, деца, жене, / А сад нисмо ни прах, нити сене. //
И нико од нас ником неће доћи, / У неповратној ми лежимо ноћи.
Фуснота апострофира и следећу идеју: „Да би легитимисао своју
улогу, и потенцирао разлику између свог стваралаштва и заједничког добра, уметник се претвара у медиј аутономног и трансценденталног уметничког идеала. Или, другачије речено, ако
жели да његово дело има неког утицаја, уметник мора унапред
порећи сваку намеру да утиче.“62 То је оно што поезију С. Раичковића чини аутономном. Она је биографија писца, али и услов
разумевања саме себе и песникове апострофиране скромности
као јунака књижевног живота и јунака поезије.
У филозофији његове уметности кристалисао се став да слободно и неусловљено уметничко стварање проистиче из
најдубље човекове потребе за игром. Човек је биће игре: homo
ludens. Пред задатом темом: Написати песму о жртвама у
Пркосу и захтевом Циганина Владимира Пурића, који тражи
песму о свом боловању и смрти, Раичковић се нашао као пред
чудом и филозофским питањем: може ли се победити
смртност? И то је најдубља суштина његове поезије као праксе
и облика духа и сазнања које се обзнањује као филозофија критичког и рационалног испитивања најдубљих претпостасвки
људске вере и искуства. Раичковићева позија као сазнање и филозофија света израз је зрелости стваралачког критичог духа.
_______________________
62
Лексикон савремене културе (приредио Ралф Шнел), одредница Аутономија,
Плато, Београд, 2008, 59.
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Сувишна песма у првом и најдубљем значењу п/оставља питање: Има ли историја смисла и у чему се он састоји? И још:
Шта је смисао људског живота и да ли је тај смисао сагласан са
смислом света у којем човек живи?
Осветљавајући проблем рецепције Раичковићеве поезије, Душица Потић, с разлогом, налази да он, као песник првога реда,
прати све фазе српске књижевности и да „је утицао на њена
поетичка струјања, а деловао на самосвојан начин: следио свој
лични пут, не општи поетички хор датог тренутка, чувао
особено креативно језгро и препознатљивост свог лирског
гласа (подвукао М.Ђ.).“
Тек у финалним стиховима лирско се трансформише у историјско и симболика топонима Пркос, која носи енергију трајања
и отпора, умножену за значење појма/слике споменик, претаче
се у чињеницу коју сугерише фуснота: Појавимо се каткад у
Пркосу / Претворени у траву и росу.
У основи лирско-мисаоне структуре, примерене аутоцензури и
присили поретка, још увек се налази песниково бекство од историје и, да није фусноте као чињенице сопштене у прози (а на
простору Пребиловаца убијено је девет десетина српског народа), оно не би имало историјску конкретизацију без које уметност губи интензитет и значење. Конкретизација историје или
ситуације заправо увек значи вредност уметничке слике и идеје.
Без фусноте као конкретизације, песма о Пркосу, која пластично
показује шта може да стане у једну песнички осмишљену реч,
песму или фрагменат, остала би на нивоу општих значења и
идеја или без унутрашње психодинамике која јој даје смисао.
Фусноте и коментари упућују и на археологију знања С. Раичковића и сведочења у којима се, у извесној мери, потискује личност
аутора, јер историјски поредак догађаја постаје аксиом.
Реконструишући историју и генезу песме За споменик у Пркосу,
Раичковић полази од необичне чињенице да су преживели
усташки погром „дошли да ме замоле да им ја напишем ту
песму“: „Мисао о постојању песме која би била остварена по
нечијем захтеву или молби, по идеји која не би била песникова,
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заправо моја, није ми уопше никада пала на памет.“63 Апострофирана чињеница се тиче иницијалне идеје или принципа стварања и осветљава општи естетички план. Када се идеја и
принцип преведу на индивидуални план и историјско време као
лично време, јасно је да Раичковић сведочи нову муку и драму
мишљења и стварања: „Улазим у неку врсту светог посла (подвукао М.Ђ) са овим узнемиреним људима, који су у свом далеком завичају (мени неком непознатом али по звуку свога имена
и све прираслијем селу Пркос) оставили под плочом коју ми помињу (и сада нуде да је испишем) читаве своје насилно уморене
фамилије.“64
Суштина аутопоетичког критичког исказа именује понашање и
тему: литерарни разлози да песму не пише ако идеја није његова престају, јер се геноцид јавља као разлог свих разлога. Оно
што је песник накнадно прихватио као своју обавезу, институције
власти су одбиле: борачке организације у Хравтској и српске и
југословенске редакције листова Политика и Борба оценили да
стихови, ако се уклешу у камен споменика или штампају, иако
доминантно лирски и прихваћени од „на вечити немир“ осуђених
сувишних људи, „нису погодни“, јер би „узнемиравали јавност“.65
Пола века касније, бележи песник, Срби са Кордуна су дефинитивно протерани и та белешка јесте епилог судбине једне песме.
Споменик у Пркосу, споменик у Јасеновцу, Његошев споменик
на Ловћену, своје стихове на плочи у Јасеновцу и неуклесане на
плочи у Пркосу, изгнанике у Барагану, Ђорђа Мартиновића – све
Раичковић посматра са дистанце испуњен поштовањем. Он је
разбијену ауру божанске светости и људског достојанства поново успоставио изван теозофске логике и подигао је на позив
за разумевање и сведочења против зла. У процесу читања и
мишљења уметничког дела, познато је, ништа није могуће разумети без остатка, али су читање и мишљење и даље нужни. У
процесу деконструкције текста исцрпним читањем, Ж. Дерида је
_______________________
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дошао до становишта да постоји и оно што се не може деконструисати као правичност, просвећеност, дар, чак и сама деконструкција.66
Поводом злочина у Аушвицу, који се поима као „цивилизацијски
лом“ (Д. Динер), осамдесетих година прошлога века у Немачкој
се сматрало да је већ довољно привела свести оно „неизговориво“ и савладала дилему везану за мучно сећање које је дуго
било немогуће. Како у југословенском партијском идеолошком
друштву расправе о националном полому и цивилизацијском
лому није ни било, на што упућују Раичковићеви коментари као
илустрарција поезије,67 Фрагменти о геноциду враћају тему на
дневни ред уочи нових злочина деведесетих година 20. века и
изговарају неизговориво у Југославији. У том смислу, иако траје
снагом виталном као и сам живот, зло се може деконструисати
– унутрашња је суштина Сувишне песме као уметниковог хуманистичког ангажмана.
Изван цивилизацијског, националног и историјског лома, фрагменти о геноциду су и Раичковићева аутобиографија као књижевно представљање живота и његових дужих раздобља. То
није мемоарско низање догађаја, већ аутобиографско сведочење пресецања и прожимања песниковог ја и света, овде историје и њене рефлексије на развој личности и садржај
мишљења и осећања у поезији. Предмет и садржај Фрагмената
нису ток догађаја, већ карактер сећања, није живот какав јесте,
већ живот каквог се аутобиограф сећа. Фрагментима је, дакле,
песник тематизовао историју у поезији као феномен времена и
памћења, с идејом да памћење у времену побеђује зло и етички
брже усавршава човека, уколико је то могуће!
_______________________
66
Лексикон модерне културе, одредница Деконструкција, 98.
67
Из потресног реторичког говора адвоката Митра Шарића (који је преживео геноцид
у Пребиловцима 1941. године) као контекст песме апострофирамо идеје: „Какав ли
је гријех наш народ починио да је морао сносити овако тешке посљедице? Једини
његов „гријех“ је што је припадао српском народу и православној вјери. (...)
Заштита злочинаца је само једна од неправди учињених српском народу. Југословенска држава до данас није утврдила број жртава усташког геноцида извршеног
над Србима, Јеврејима и Ромима. (...)
Скривањем злочина извршен је нови геноцид према српском народу. (...)
За генерацију која је преживјела усташки злочин геноцида нема пречег и светијег задатка од вађења посмртних остатака жртава геноцида из свих јама“. СД 4, 186–190.
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Конкретизација историје и слобода. – Из сродних литерарних
услова и узрока, у знаку препознатљиве стилистике израза и
духа узмицања пред присилом идеолошког друштва и поретка,
али са више конкретизације и слободе, настају фрагменти Јесен
у Јасеновцу. Наиме, Раичковићево је становиште да се „сваком
тумачењу“ песника отимају „сами његови стихови“. У аутопоетичким коментарима он, ипак, расветљава околности у којима
настаје иницијално језгро фрагмента: „Тек утекао, физички, са
једног свежег гроба (после смрти супруге Бојане, прим. М.Ђ.),
који је припадао само мени, ходао сам сада по безмерној масовној гробници, нашој одавно, заједничкој (С.Р.) тузи.“68 Означени
термини у песниковој исповедној мисли потенцирају личну и националну дрaму и ознака су за геноцид у Сувишној песми у
Хрватској, Румунији, Мађарској и на Косову.
Исповедни исказ, међутим, упућује и на природу путописног доживљаја стратишта Јасеновац (безмерној ... гробници и монструм-цвета) који је на сродан начин изражен у лирско-мисаоној
структури фрагмента. Све је доживљено као окрутност јаве
„под хладним бетонским латицама (...) на ситној киши“,69 што
илуструје атмосферу, пејсаж и пеге душе и указује на присутво
теме („Стојећи постранице на ситној киши“) истоветне у путописној прози и рефлексивној песничкој медитацији о историји геноцида.
Комплексније је тумачење околности које кристалишу саму
идеју о геноциду. Трагајући за стиховима: И мртви говоре / То
ћути само камење, уклесаним на споменику у Јасеновцу, песник
сведочи: „Осећао сам се као да сам забасао у неки заборављени
резерват сопственог живота, који је готово деценијама таварио,
скривен, зачудо – ту негде близу, на домашај руке, али ван сваког мог духовног дотицаја. Сви они моји накнадни литерарни критеријуми који су годинама били узрок постепеног отуђења
(подвукао М.Ђ.), топили су се под једноставним и убрзаним
дахом једног сасвим новог читаоца који је у овој случајно искрс_______________________
68
СД, 7, 84.
69
Исто, 84 – 5.
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лој лектири препознао свој стари (С.Р.) живот. (...) Био је то сусрет непреврелог младића и презрелог човека, у истој личности,
у коме је онај први – једним тихим и верујућим шапатом – покушавао да размекша ону тешку и бронирану мисао оног другог:
да је са несрећним околностима које су се збиле у животу (подвукао М.Ђ.) изгубљено и све оно за што би се вредело наново
машати пера.“70
Разлози, услови и поводи Сувишне песме су, дакле, суштинско
питање бића Раичковићеве личности и поезије и односа према
историји. Рат је одредио његову поезију када је забележио „прве
стихове у једној сада већ далекој ратној години“71 и када је
објавио прву збирку Детињства (1950). У њој је штампана и
песма из 1944. године о мајци и „њена тугованка за изгубљеним
сином“ у којој је “свако штампано словце са хартије имало своје
истоветно лежиште у мом памћењу“.72 Пресек аутопоетичких
коментара упућује на то да је рат готово једина тема која одређује његову стваралачку личност и биће поезије. Опште идеје о
рату кристалисале су се, кроз конфликт унутар песникове личности, у идеју о геноциду, и она је сводни лук значења и смисла
стварања.
Иницијална графичка енергија мисаоно-лирске структуре исходи
из песничке игре, завештана је у наслову и спаја уметничко-семантичку игру Јесен у Јасеновцу са реалним и историјским,
дакле, отвара питање везе и односа историје као теме и поезије
као медија. Као у фрагменту За споменик у Пркосу, у реторици
наслова песник полази од историјског топонима стратишта.
Уводно поетичко опредељење примерено је Раичковићевој већ
препознатљивој стилистици израза, исходи из конкретизације
историјског времена и простора и у знаку је одредница битних
за прозни уметнички исказ: У брзом наиласку сумрака/ Већ иза
подна // Док газим по (привидним) утринама у пределу / Јасеновца // Први пут (за ових неколико недеља) као да / понекад
уловим у себи нешто непознато.
_______________________
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Специфичне ознаке и квалитети стила, иницијалне графичке
енергије и прозног оквира сведочења јасније су уочљиви када
се Раичковићева песничка форма пресложи у прозу, како смо и
учинили.
Из увода, скоковито, естетички снажно, интенција мисли преображава се у стилистику израза примерену језику поезије. Реалистичко сведочење о сумраку, Јасеновцу и властитом осећању,
у којем доминирају супстанца јесењег пејсажа, сведочење историјског тренутка у пределу стратишта и катарза у процесу мишљења и осећања једне историјске чињенице, прераста у
песничку форму. Она чини поетички врх и/или врело Раичковићевих фрагмената о геноциду као опсесивне теме или супстанце поезије и њене специфичне тежине: Моја стална мисао
/ На твој гроб / У даљини / Сваки час се губи // (И тоне / Као
пловак) // У овој пучини (непогребених) / по којој као у некој библијској слици по / невидљивој скрами полако и несигурно / корачам (или лебдим)...
Историјско време и слика пејсажа преведени су у процесу стварања на лично време (Моја стална мисао) и мисао на лични доживљај, који изазива затамњење свести у времену и простору
(тоне као пловак), јер у процесу самеравања димензије злочина
она сеже до невероватних размера (У овој пучини (непогребених)) и до библијске апокалипсе (у некој библијској слици). Библија као уметничка праслика мера је и узрок нове конкретизације
слике свести: „корачам (или лебдим)“, којом се затвара први од
три фрагмента целине. У прозном делу стајало је: „Док газим по
(привидним) утринама у пределу Јасеновца“, а у песничком стоји
„несигурно корачам или лебдим“.
Свест о библијском пострадању, означена у првом фрагменту, а
уметнички критеријуми су, показаће анализа, чести у Раичковићевој поезији, упућује на верску основу злочина и исходиште
је другог фрагмента Јесени у Јасеновцу. У њему се налазе иста
филозофија и психологија обликовања идеје и осећања. Док у
првом фрагменту постоје равнотежа и симетрија између прозног
и песничког исказа, у другом је однос потпуно измењен. Стили-
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стици прозног израза, као информација и идентификација предела стратишта, припада само први стих: „Не лутам по утринама“ и он отвара простор песничкој идеји у осам осталих
стихова: Ходам по гробљу / Без знака / Иједног / И твоју далеку
хумку / (С јединим крстом) / По овом безмерју / На свом рамену
/ Носим...
Осим средишне идеје (стална мисао) о геноциду, фрагменте
чврсто повезују библијске слике као знак преточен у идеју о страдању и Христовом распећу на крсту именованом сликом: „У овој
пучини (непогребених), у првом, и „По овом безмерју“, у другом
фрагменту.
У трећем, завршном фрагменту, у шест од осам стихова, поново
доминирају стилистика прозног израза и конкретизација историјског споменика, места стратишта и јесењег пејсажа. У интонацији они су истозначни као и стихови по логици прозе првог
фрагмента: Склонили смо се од кише: / И стојимo // Такo / У мокром сумраку // (...) // Под сивим латицама бетонског монструмцвета / У црним (оловним) облацима...73
Само два средишња стиха стилистику прозног израза и историјске конкретизације времена и злочина усмерају ка песничком
језику померених значења. Поетизација је завештана у парадокасалној слици/представи врх подземног града. Лирски јунак,
сведок који промишља геноцид, стоји: (На врху подземног града)
/ Ево већ читаву вечност –.
Поезијом је, дакле, завештана слика историје као националне и
личне драме. Трагедија људског ума настаје кад идентификује
реч и смисао речи. Смисао је дух речи и пространији је од ње
саме. Очигледно да је, пројектујући историју у поезију, често и
средствима која нису песничка, Раичковић то знао и зато је, без
обзира на спознају историјског геноцида над српским народом у
Фрагментима кристалисао сталожени смисао духа рeчи. Конкретно опажање је промислио као непосредно чулно сазнање,
тачно по дефиницији психологије: „Опажамо онако какви јесмо“
(Мерло-Понти). У његовом процесу опажања и промишљања између стварности и искуства налазе се три филтера: неуролошки
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(1), културолошки (2) и индивидуални (3). За Раичковића и његов
начин певања, на само у овој збирци и фази, битна су посебно
последња два.74

_______________________
У Дневнику о поезији С. Раичковић вишезначно сведочи о настанку песме Мајка
над завејаним успоменама. Аутопоетички коментар је од изузетног значаја за разумевање генезе његовог опуса и суштине поетике, посебно Фрагемената о геноциду. Три и по деценије пошто су написани и објављени, стихови: И мртви говоре,
/ То ћути само камење, он их је поново прочитао на разгледници јасеновачког логора, и то је био нови услов и узрок да се критички осврне на своје стварање и пружи
кључ за ново читање. Иако није видео споменик (на којем су били уклесани стихови
који чине част његовом имену и поезији) он бележи: „Разливени јасеновачки крајолик
са својим узвишицама, стаблима и водама, већ увелико је губио контуре обавијен
измаглицом, кишом и све бржим наиласком сумрака.“
Из суме података који потврђују прилив знања и битне константе, за интерпретацију
Фрагмената о геноциду од значаја су следећи: Ти стихови су отворили пут Фрагментима о геноциду. У исказу се преклапају метеоролошко, психолошко и историјско време и тако одгонетају садржаји и смислови, односно слике и идеје три
фрагмента Јесени у Јасеновцу. Сведочење пресликава и „преписује“ Фрагменте,
што илуструју већ анализирана места: „У брзом наиласку сумрака ... Док газим по
(привидним) утринама у пределу Јасеновца ... Под сивим латицама бетонског монструм-цвета.“ СД 7, 86.
74
Рад је преузет из ауторове монографије Пјеснички кругови Стевана Раичковића
ЦАНУ, Подгорица, 2012.
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КОЛО
Најпознатија игра овог поднебља и овог народа, коло, припадаше
једном времену као свакодневна фолклорна извођачка манифестација. Импресивна је друштвена универзалност ове игре: док
су неки наши уметнички, књижевни облици имали своје амбијентом условљене варијанте (грађанска поезија, сеоска приповетка), коло је обележавало и спајало различите средине,
професије и сталеже. Коло у Србији крајем ХIХ и почетком ХХ
века отвараше балове, а истовремено испуњаваше предахе у
пољским радовима, започињући своје кружно кретање поред одложених мотика или на пропланку, уз стадо на испаши. Ако
хоћемо да, заједно са Црњанским, говоримо о поетичности ХIХ
века, садржај у животу независно од уметности или на прелазу
према уметности, онда је коло један од најприметнијих облика те
поетичности. Многи су тада имали прилику да суделују у тој поетичности; поред оних који играју у колу, беше престижно давање
имена појединим колима према неким професијама и неким угледним личностима. Касније, прође време свакодневице кола,
али смо и данас сведоци снажног деловања његовог архетипа,
било у оквиру његовог професионалног извођења, било у ситуацијама народних забава или у приликама свечаног обележавања
завршетка различитих скупова и подухвата. Добар играч, као и
онај који није највештији, тада тешко одоли препознатљивим музичким звуцима, устајући да своју радост подели са другима и да
своје покрете усклади са њиховим покретима.То из колективно
несвесног неодољиво допиру архетипски обрасци матерње мелодије, уситњени у нашој свести у безброј заносних тренутака
који би, физички испољени, хтели да победе земљину тежу.
Коло својим кружним обликом сакупља и омеђује читав сплет
значења. Као што играч у колу преплиће ногама, тако се преплићу и допуњују та значења, допирући до границе дубљег
смисла. Поред естетичке, морамо имати у виду и психолошку,
етичку и социолошку, односно симболичку димензију кола. У
нашем минулом патријархалном животу, којем коло припада као
једна од устаљених фолклорних појава, посебно је била изражена етичка димензија те појаве. Прво ступање у коло било је
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један од пресудних чинова потврђивања момачке и девојачке
спремности, као степена индивидуације, описане у Јунговој психолошкој теорији. Ступање у коло упућује, дакле, и на етику која,
према Кјеркегору, подразумева откривеност, док естетика подразумева супротну скривеност. Шта би, онда, у вези са колом
припадало тој естетици као скривеност? Каже се: коло је за играње, али је коло и за гледање. Ето у овој другој могућности –
гледању – једног естетског става, који можемо идентификовати
као прималачки, односно рецептивни доживљај. А такав доживљај управо је међу првим уоченим облицима естетског доживљаја. Према Питагори, наиме, „живот је као део игре: једни
долазе на игре као такмичари, други да тргују, али најбољи као
гледаоци“.
Коло је, како ћемо касније показати, најпре један естетски феномен. Али његова превасходна и пресудна припадност патријархалној заједници, у којој се етика и естетика, добро и лепо
често прожимају, упућује на закључак да су за његову спознају
пресудне одговарајуће етичко-естетичке категорије. Једна
изрека, за нијансу различита од наведене изреке о игрању и гледању, гласи: „Ко не може да игра, може да гледа.“ Ова изрека је
превасходно етички утемељена, јер подразумева ускраћивање
једног облика задовољством обележене естетске активности
особи која, због старости или неког другог физичког недостатка,
није у стању да се тој активности препусти. Истовремено, таквој
особи се, и поред извесног ироничног призвука, отвара могућност пасивног естетског доживљавања поменуте активности.
Естетика треба да има у виду све елементе кола – почев од душевних стања играча, преко играчких покрета, којима се продужава његово трајање, до његовог облика и посматрачког
естетског доживљаја везаног за тај облик. Зато је естетика
најпре позвана да исправи једну у основи биологистичку теорију
о настанку свих игара, којима припада и коло. Према К. Гросу,
игра није ништа друго до испољавање сувишне, непотребне
снаге која се налази у човечијем организму. Уместо ове „сувишне
снаге“, треба међутим, када је у питању коло и њему сличне
игре, говорити о естетским емоцијама, које условљавају естетско
понашање и естетско стварање. Те емоције су најчешће и позитивне и негативне, и радост и туга, и ведрина и меланхолија, и
нису обележене никаквим „вишком“ биолошки схваћене снаге,
већ су човеку својствени душевни садржаји везани за оно што
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је лепо у природи, животу и уметности. Тешко је утврдити са колико се различитих душевних стања, односно естетских емоција,
из бројних животних ситуација полазило на играње у колу. О великом психолошком распону тих стања или тих емоција сведоче
поједини животни или уметнички (књижевни) искази, као што се
психологија будућег играча може реконструисати посредством
уосећања у облике живота једног народа у једном времену. Будући играч је чекао да се заврше започети радови, пријатељски
или неугодни разговори, поверљива исповедања, молитве, договори и наређења. Настојао је да уобличи жеље, сећања и размишљања, потискивана непосредним радосним очекивањима,
увек усмереним у правцу самог чина играња и неке одређене
вољене особе. Сенке пређашњих душевних преживљавања
остајале су у свести, али је од њих увек била јача радост замишљања ситуација у којима ће се показати играчка знања и вештине. А та радост код истинских играча увек је била више
озбиљна и предострожна, него необуздана. И увек је њу пратила
одређена стрепња да се нађе мера достојанства својствена
неком обредном чину.
У патријархалној породици строго је контролисано свако удаљавање девојке од куће, посебно онда кад се ишло „на забаву“,
чији једини облик дуго времена беше гледање кола или играње
у колу. У једној српској народној песми понавља се девојчина
молба: „Играло коло под Видин;/ Пусти ме, мајко, да видим“.
Мајка кћерки најпре нуди да иде са братом што она одбија, као
што неће пристати да иде ни са сестром, ни са оцем. Када јој
мајка, на крају, предложи да иде са драгим, она брзо одговара:
„Ето ми драгог, оћу с њим“. Тако се овде доста лако, готово
љупко, кидају патријархалне породичне стеге, што се у неким
другим случајевима дешавало знатно теже, па и са трагичним
исходом. Поменули смо, у вези са колом, скривеност, која је
једна од Кјеркегорових доминантних естетичких тема, али која
битно обележава и патријархални живот у његовим различитим
манифестацијама. (Говорили смо о томе више, посебно у нашој
књизи Одбрана лепе душе.) Патријархална скривеност упућује
на достојанство и стидљивост, али је шира и вишезначнија од
ових душевних стања и облика понашања. У Мокрањчевим „Руковетима“ певајући се изговарају и ове речи: „Играм, певам,
мило ми је,/ Нико не зна како ми је“. Те речи недвосмислено упућују на поменута, из непосредност живота у коло унесена ду-
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шевна стања, која су у знаку скривених негативних емоција, али
којима сам чин играња и певања придружује радост као позитивну естетску емоцију. Као облик скривености, наведеним
речима су блиске и следеће речи из друге српске народне песме:
„Јад јадујем, ником не казујем“. И ту скривеност не треба схватити само као обележје женске судбине у патријархалном животу, већ као једну од општих норми патријархалног морала.
Треба је, такође, схватити и као могућност победе естетике над
етиком, која је, између осталог, долазила до израза у колу.
Наиме, коло као облик естетског понашања потискивало је
строге патријархалне етичке норме, а играње у колу, у знаку препуштања спасоносним иако краткотрајним тренуцима радости,
често је за многе било једини излаз из тешких животних ситуација.
Један облик скривености је, опет у колу испољена, смерност
„Милице девојке“. У песми „Српска девојка“ говори се о Милици,
чије „дуге трепавице“ прекривају „румен јагодице“ и „бијело лице“
и не дозвољавају да се девојчине очи „сагледају“. Када се укаже
прилика да Милица, играјући у колу на трави, као и све друге девојке подигне очи према небу које парају муње, она то неће учинити, говорећи: „Нит’ сам луда, нит’ одвише мудра,/ Нит’сам
вила, да збијам облаке,/ Већ девојка, да гледам преда се“. И
овде, као и у низу других српских лирских народних песама,
чисте естетске емоције претходе могућним обредним, митским
формулама, које се у колу такође често сугеришу, али које саме
по себи, без емоционалне „боје“, не би тим песмама донеле
светску славу. А ево и поменуте индивидуације, са елементима
моралног препорода и оплемењивања, којој, у случају једног сеоског момка, пресудно доприноси управо његово прво играње у
колу. У приповеци Павла Марковића Адамова „Први пут у колу“,
насталој у другој половини ХIХ века, са елементима романтике
и реализма, главни јунак Вуја, назван због његове дивље природе „Рис“, време проводи чувајући стоку и потајно гледајући
„коло од звезда“, док други момци, уз гајде, играју са девојкама.
Али када Вуја, коначно, осећајући истовремено и „тугу“ и „сласт“,
први пут заигра у колу, па још уз то одстрани пијанца који ремети
игру, то га потпуно промени, а његова девојка каже: „У Вује је
срце голубље!“ Посматрано у оквиру једног, патријархалног
облика живота, коло је дакле, несумњиво имало ону катарзичну
и оплемењујућу улогу која се често приписује уметности. Али
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таква улога сама по себи више је у сфери етике и психологије
него естетике. А ако хоћемо да сагледамо превасходно естетску
димензију кола, која надраста облике живота као његове основе,
морамо најпре имати у виду чињеницу да постоји један општи
појам игре и једна посебна естетика игре, у којој се ова естетичка категорија разматра полазећи од феномена непосредно
повезаног са суштином човековог постојања (Шилер), па до
чисте забаве (Хегел). Коло, као врста игре не мора бити повод
да се детаљно расправља о игри као естетичкој категорији. А за
разлику од оних облика забаве који се могу назвати друштвеним
играма, за које није карактеристично померање тела у простору
и које не прати музика, коло је, управо, ритмичка игра праћена
музиком, па се таква врста игре назива плесом.
Пошто се у колу осећања изражавају покретима човековог тела,
овај извођачки облик припада групи орских игара. Треба, наравно, из естетичке перспективе, рећи да постоје и други начини
изражавања човекових емоција – путем речи, боје и звукова –
али је изражавање осећања покретима човековог тела несумњиво најпосредније од ових уметничких изражајних облика.
Остављајући за тренутак по страни степен адекватности поменутих средстава естетског и уметничког израза човековим емоцијама, закључујемо да је за коначни посматрачев однос према
колу пресудан целокупни контекст играчевих телесних покрета.
То значи да рецептивни естетски доживљај кола најпре укључује
играчеве емоције, које препознајемо у његовим телесним покретима и у изразу његовог лица. И тако, пожељно телесно-душевно јединство први је облик естетске усклађености кола.
После ове усаглашености, коло захтева још читав низ усклађивања: усклађивање телесних покрета са инструменталним и вокалним звуцима, са којима треба ускладити и ношњу, па
усклађивање покрета једног играча са покретима других играча.
Најзад, као последица оваквих појединачних усклађивања,
појављује се њихова заједничка, врховна хармонија кола, која,
очигледно, укључује највише елемената у оквиру свих облика
човековог естетског изражавања. Ако се подразумева емоционална утемељеност играчевих покрета у колу, па ако се, затим,
имају у виду емоционалне реакције посматрача кола, онда се
може рећи да је поменута, низом елемената условљена хармонија кола, једна, у основи и у целини, емоционална хармонија.
А интензитет емоција укључених у ту хармонију је такав да се
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може оправдано закључити како је коло место највеће концентрације емоција међу свим облицима човековог естетског, па и
уметничког изражавања. Природа и интезитет тих емоција указују на могућност даљих естетичких судова о колу.
И онај који почиње да игра у колу и онај који коло посматра, осећају душевни, емоционални полет, који се код играча у колу испољава као стваралачки нагон произвођења нових корака, а код
посматрача као жеља да играње кола што дуже траје. Тај полет
у оба случаја изазива радост постојања, спојену са осећањем
јединства са „свеживотом“. У целини, то је лирски занос, и због
карактера стваралачких и рецептивних емоција, и због ситуације
лирског синкретизма, покрета, музике и речи. Зато се за укупни
контекст кола може рећи да је врхунац лирске непосредности. А
читав овај лирски контекст у једном вишем смислу је лепота као
стваралачки идеал и лепота као доживљај.
Када се коло оцењује из естетичке перспективе, могу се чути и
тврдње да је то извођачка фолклорна уметност. Истина је да би
се коло, као и све орске игре, могло сматрати уметношћу с много
више оправдања него неки облици body art-a или хепенинга.
Ипак је у питању један облик естетског стварања, чији резултат
није уметничко дело већ жива слика као естетски предмет. Али,
и то треба посебно нагласити, интензитет естетског доживљаја
везаног за тај естетски предмет често је, подразумевајући одређене разлике, већи него у случају примања утисака о неком
уметничком делу. Такође треба рећи да атрибут „жива“, уз реч
слика, управо недостаје дефиницији плеса која потиче од Сузане Лангер. Плес, према овој дефиницији, наиме, само је „динамичка слика“. Али и филмске слике, у којима не долазе до
израза непосредни, живи телесни покрети, већ само посредством светлосних ефеката на плану остварења илузија тих покрета, могу се назвати динамичким сликама. А коло јесте жива
слика, с тим што динамичност, односно наглашена ритмичност,
указује на разлику између ове игре и позоришних живих слика.
Иако је у колу врло важно држање читавог тела, најважнији су
покрети играчевих ногу, или играчки кораци. Ако је пак о играчким корацима реч, онда се одмах може закључити да су српска
кола међу најразноврснијим и најбогатијим плесовима. Почетком ХIХ века у Европи је наишла на изузетан пријем српска лирска народна поезија, дочаравајући богати свет изнијансираних
осећања по много чему јединствен у целокупном светском језич-
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ком фолклору. Управо онако како су се безбројне нијансе
осећања стапале у песничку слику душевности једног, српског
народа, тако су се и кораци српских народних игара сливали у
један величанствен калеидоскоп телесних покрета. У свом вишеструко значајном есеју „За матерњу мелодију“, из 1929. године, Момчило Настасијевић истиче да „у народном певању
нема утврђених мелодија, него колико певача толико и варијаната“. А у гимназијским Предавањима из књижевности, он
каже да се мелодијска разноврсност наше лирске поезије може
свести на око 20 типова мелодија. На Балкану има приближно
10.000 мелодија, а код нас је сакупљено око 4.000 мелодија.
Требало би сада, имајући у виду ове Настасијевићеве податке,
али и време за које су везани, проширити истраживања и направити једну општу класификацију осећања, песничких језичких
облика, мелодија и играчких покрета који долазе до израза у
српском фолклору. Била би то јединствена лирска слика стваралаштва једног народа у коју су плесни кораци уткани као непосредне, живе, динамичке „арабеске“. Навешћемо само једну,
такође поодавно уочену, такву „арабеску“: „Општа обележја
војвођанских народних игара су: безбрижно, ситно играње из колена, скоро у месту, и мирно држање горњег дела тела. – У Бачкој је то уједначено, топло, цупкање; у Срему, весело
темпераментно играње, у Банату, предано и емоционално ’федерирање’.“
Кроз кораке играча у колу највише се пробија она енергија која
ову плесну манифестацију усмерава у правцу естетског понашања и естетског стварања. У свом почетном облику, ти кораци
јесу задати, типизирани. Богдан Чиплић, истински песник банатског поднебља, у „Великом банатском колу” каже: „Исти кораци
за дедове,/ исти за синове,/ за кћери и баке,/ за унучад и праунучад;/ исто трупкање полагано...” Али је, према овом песнику,
како показује његова друга песма, „Коло”, право играње само
оно у којем се елемент истог преображава и обогаћује зависно
од сваке играчке индивидуалности. „Мало коло” игра се једноставно: „два тамо и два овамо”. Тако се коло, у ствари, „не
креће, јер се увек натраг врати”. Али, додаје песник: „да се направе та два корака десно/ треба велико знање искусног играча
и његова младост,/ да може да заплете, да закити, да упетља,
да зачини,/ да од корака чипку направи, прави богати шлингерај”. Овакво, како се у песми лепо каже, „писање кола ногом” не
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сме „ни за тренутак” да се „прекине”, а истовремено, то је само
тренутак у дугом тајању кола, јeр, „тек су два корака начињена
на једну страну,/ а док се коло одигра треба их хиљаду пута по
два/ и десно и на лево са пуно крилате маште”. А у свему томе
треба да се поштује врховно стваралачко начело, које је песник
сажео у jeдaн прецизно, као биљурном иглом извезен стих: „И
што мање да понавља ако си играч прави”. Ово стваралачко начело очигледно није актуелно само за играње у колу, већ и за
друге естетске и уметничке стваралачке поступке, а на његову
универзалност указује и чињеница да је везано како за jeдaн
тренутак, тако и за понављање низа тренутака у дужем временском периоду. Песник управо инсистира на готово бесконачном
умножавању тих стваралачких тренутака и облика који из тога
умножавања проистичу: „Да кажем на уво: То је само Мало од
кола сто,/ а где је Велико, па Банатско и Сремско, Бачко и Момачко,/ где је Старачко коло отмено и Покладно коло за баке,/
па Логовац и Тодоре и чудна лепотица Лидана.” Сва та „кола
војвођанска” – ко ће их „побројати и памтити” – чине „читаву
књижицу хијероглифа дубоких/ који описују живот од јутра до
мрака, од рођења до смрти,/ оскудне бурне радости и дуга чамотна јесења,/ и клијање и пад родне летине и берићети,/ смрт
и рађање живота сељачког”.
Као и све естетске уметничке творевине и коло настоји да превазиђе непосредну физичку појавност. Зато се можемо сложити
са Сузаном Лангер, кoјa у плесу види један „виртуелан ентитет”
или „виртуелну реалност”. И када је у питању пут до коначног
остваривања тога „виртуелног ентитета”, можемо следити закључке до којих Лангерова долази. Разлика je само у томе што
ми плес не видимо као уметност, већ као естетско понашање
или естетско стварање. Ова жена филозоф и естетичар, наиме,
сматра да сва уметничка дела изражавају унутарња човекова
осећања и да су та дела, као објективне појаве, симболи тих
осећања. Лангерова с правом тврди да се плес као таква објективна појава не може поистоветити са осећањима појединих играча, већ да плесањем настаје нешто објективно ново, што она
назива „приказом међудејствених сила”, као суштином поменутог „виртуелног ентитета”. У њеној теорији се, међутим, не истиче оно што све играче, или творце једног плеса, па и кола,
обједињује, макар колико у свом полазишту било везано за несумњиво различита ocећањa тих играча. То je занос, свима
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њима заједнички и због тога што тежи остваривању истих телесинх покрета, корака или плесних фигура. Можемо peћи да je то
и екстаза, под условом да je увек контролисана управо наведеним телесним покретима или да се појачана осећања усаглашавају са тим покретима. Поменути занос je основни чинилац
остваривања плеса, односно кола као „виртуелног ентитета”, jep
он, пре свега, тежи да превазиђе индивидуалну телесну
ограниченост извођача плеса, а када то учини, подразумевајући
присуство мере у телесним покретима, он афицира и посматраче, који такође доприносе коначној превласти виртуелних
елемената у плесу као ecтетској творевини. На овакву трансцендирајућу природу кола као да je понајвише мислио један
наш превасходно метафизички песник – Бранко Миљковић. При
том се симболика кружног облика кола појављује као уводна
значењска јединица његовог „виртуелног ентитета”.
У Миљковићевој песми „Коло”, кружни облик овог плеса затвара
простор у којем, полазећи од „телесног зида”, израста заносом
остварена „виртуелна реалност”. Taj празни, унутрашњи простор кола je осмишљени простор, за разлику од спољашњих,
неосмишљених, „бескpaja” и „празнине”, у којима су смештене
анестетске емоције – „злоба”, „таштина” и „варка”: „Ван њега све
je бескрај, варка и злоба,/ Празнина у ветар претворена ташто”.
Taj, унутрашњи простор кола, ослобођен је чулне, искуствене и
уопште jacне реалности. А такву ослобођеност песник најпре
сугерише, на дубљем асоциjaтивном нивоу пронађеним, метафоричким и симболичким изражајним облицима: „Бешчулно
место преварено маштом”; „Измишљање слепог у ковитлац
ока”; „Искуство ослобођено памћења”. Наведена „ослобођеност” ocтварује се, затим, радњом исказаном глаголима „чека”,
„излеће”, „одмени”: „Угасла јасност чека испаштање”; „Из пепела
ока излеће славуј”; „Крилатост клисуре одмени сујету”. Кружни
облик кола у којем влада чисти емоционални занос – „прозирност” „срца” – својим, из осећајности проистеклим, имагинативним волуменом, обухвата и превазилази човекову садашњу, али
и сваку другу, прошлу и будућу, временску ограниченост, па и
саму његову смрт: „Около времена, около костура,/ Около данашњег дана опраштање”. Играчи са цветом на марамама и на
капама пркосе свему што je о остало изван кола у „ковитлац”
претвореног – „Чикају цвет за потиљком” – а сама игра, као звук
Орфејеве фруле, опчињава све оно што осећа, што je префи-

138

Милослав Шутић

њено и приjeмчивo за лепоту, не само у „горњем” свету живота,
већ и у простору смрти, односно подземљу кроз кoje je Орфеј
пролазио: „Искуство ослобођено памћења/ Опчини биље нежности и смрти; Чуj/ Шта закаснела фрула каже свету”!
Коло не би могло да оствари своју универзалну хармонију да
истовремено, поред „бешчулне”, трансцендентне, или „виртуелне реалности”, не делује и својом чулном, материјалном, телесном појавношћу. У нашој поезији то најбоље показује Бранко
Радичевић својим чувеним колом из „Ђачког растанка”. Посредством шест атрибута: „виловито”, „плаховито”, „наплетено”, „навезено”, „окићено” и „зачињено”, у овој песми се живописно
приказују сви основни елементи кола: играчи, покрети, ношња
и сама игра, плес, као синтеза тих елемената. Тако се повезује
субјективно и објективно, појединачно и опште, без чега нема
истинског естетског и уметничког стварања. Ако je коло „виловито” и „плаховито”, онда je оно у целини полетно и жустро. „Наплетеним” и „навезеним” га чине кораци играча, „окићено” je
народним ношњама, а „зачињено” самим играчима - лепим момцима и девојкама. У овакво коло песник ћe позвати све припаднике једног, српског народа, портретисане такође инвентивно
пронађеним карактеролошким атрибутима – од Србијанца „огња
живог”, па до Банаћанина „лаганог”. Тако је песник, у складу са
свима приступачном чулном лепотом кола, послао стварну, за
једну нацију, како и садашње време показује, судбоносну поруку.
Јер, коло, у које он позива „српске витезове” из свих крајева где
српски народ живи, јесте радошћу обележен трајни симбол
слоге и колективне акције. Коло је и, према Радичевићевим стиховима из „Гојка”, једна од непролазних манифестација живота,
за коју он везује будућу судбину свога „певања”, као што је Пушкин трајност своје песничке славе видео у свом „Руком неграђеном спомену”: ,,Ал’ што певах неће пропаднути,/ Након мене
хоће останути,/ Док се поје, док се винце пије,/ Док се коло око
свирца вије,/ Докле срце за срцем уздише – / Е, па дотле, а куда
ћу више!”
Пођимо поново трагом појединих осећања која играчи уносе у
коло и задржимо се на његовој, многострукошћу обележеној,
хармонији. Из стихова „Ђачког растанка”, који је, како Милан Кашанин каже, изведен „по свим начелима музичке свите”, избија
и понос једне учене ђачке младости, којом се, нарочито у Радичевићево доба, дичио српски народ: „Ситне жице – ситнији
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кораци,/ Нек се знаде кад играју ђаци!” О судбини тог истог народа говори и његов пркос, исказан у једној песми која се пева
у колу: „Ситно коло до кола/ Чуло се до Стамбола”. У оба наведена примера уочљив је исти атрибут којим се ближе одређују
играчки кораци и само коло – „ситни”, „ситно”. Уопште, када су
у питању српске народне игре, употреба овог атрибута није
ретка. Он сведочи о суптилности, финоћи ритма тих игара, а, из
естетичке перспективе, може се довести у везу са ставом о
лепоти у малом, или са потврдом да се играње у колу изводи
на прави, најбољи начин.
Сви елементи кола морају бити подређени заједничким ритмичким покретима његове целине. Зато није у праву К. Закс када
тврди да коловођа диктира кретање играча. Улога коловође,
наиме, превасходно је симболичка, а ако хоће да се именује
„господар” кола, онда њега треба тражити у задатом врховном
ритмичком обрасцу играња, који, видели смо, дозвољава и испољавање индивидуалних стваралачких способности. Ако се уз
играње у колу, праћено инструменталном музиком, употребљавају и речи, односно ако се певају и колске песме, онда је то троструки – тестуални, вербални и тонски – допринос врховној
хармонији тога кола. Сви ови елементи морају бити тако усклађени да један неминовно ритмички упућује на друге. Зато, ако
су речи колских песама само написане, читајући те речи ми
осећамо неодољиву потребу за одговарајућим покретима тела
које оне сугеришу, као што нам се и у слуху појављују овим
двама ритмичким обрасцима одговарајући тонови: „Тита, тита,
лобада,/ Имаш кога од рада?/ Немам никог од рода/ Само брата
и Бога,/ Брат ме посла у бостан,/ Да наберем ђулистан/ Не потрефих ђулистан,/ Већ потрефих јабуку./ Гризла мома јабуку,/
Ујела се за руку:/ Јао, јао ручице,/ Девојачка душице!”
У свом есеју „О плесу”, Дучић каже и ово: „Уосталом, српско
’коло’ је потпуно ненационално; оно се игра и као ‘фарадола’ у
западној Француској, као што се под другим именом игра на Мадагаскару. Свакако, коло није поникло у пределима наше епске
песме.” Ставови супротни овим Дучићевим тврдњама могу се,
међутим, оснажити посредством низа аргумената. Пре свега, наведене речи су у супротности са неким другим Дучићевим мислима изреченим у поменутом есеју. Тако он, одмах после
указивања на сродности покрета човековог тела са појединим
покретима у природи, каже: „Плес је исто толико производ расе,
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колико и музика, слика и песма... Има народа који знају играти и
других који не умеју и не могу. Међу европским народима знају
да плешу само Шпанци и Руси.” Ако је реч о Србима, који су,
очигледно, можемо одмах рећи сасвим неоправдано, према
Дучићу, сврстани у велику групу народа лишених талента за плесање, онда су у том погледу интересантни, али такође тешко
прихватљиви, још неки ставови нашег песника. Тако он полази
од једне делимично оправдане али у суштини грубе констатације
да „Херцеговци и Црногорци не играју боље на сунцу него Хотентоти на месечини. Њихова се игра састоји од скакања с једног
месга на друго, бацајући се одоздо навише, са врло мало ритма,
а нарочито уз врло мало мелодије.” Овај суд проистиче из једне
Дучићеве општије констатације: „У српском народу се најгоре
игра у областима где су испеване наше најбоље и ненадмашне
епске песме.” Касније ће, како смо видели, овај суд условити закључак да „коло није поникло у пределима наше епске песме”.
Да би нам овај закључак био јаснији, морамо навести још једну
Дучићеву реченицу која му претходи: „У тешкој прошлости туђе
тираније није одиста било места радости ни експансији које
иначе представља плес у свом историјском развијању.” А у блиској вези са овим је Дучићево уочавање само „ратничких” игара
које су се развијале паралелно са нашом епском песмом и које
се састоје у поскакивању и у поклицима. Верујући у усавршавање човековог плеса, Дучић ратничке игре, „можда са побожним играма”, сматра почетком уметности играња. После ових
двеју игара, по њему, „као знак усавршавања” долази „љубавна
игра, као менует, или танго, или валцер”.
Иако се може рећи да се коло више развијало упоредо са
српском лирском него са епском народном поезијом, ни Дучићево потпуно одвајање ове игре од „предела наше епске песме”
није оправдано. Како се то сада види, јер су се са „усавршавањем” игре, које Дучић помиње, усавршавали и погледи на игру,
у црногорском и херцеговачком колу, упоредо са витешким, епским, има доста лирских елемената. Али, на пример, „Гламочко
немо коло” показује како се чисто епским елементима – одсечним корацима, без музичке пратње због турске забране јавног
испољавања радости и весеља – постиже национална и универзална плесна лепота. А неке витешке игре са југа Србије
управо делују као „препуна чаша снаге и воље за живот”, у чему
Дучић види суштину плеса. Поводом Дучићевог закључка о иг-
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рачким неспособностима Црногораца и Херцеговаца, односно
о одсуству мелодије уз њихову игру, намеће се опет један суд
Момчила Настасијевића, творца и првог тумача за лирску димензију српског фолклора пресудног појма – поменуте матерње мелодије. У наведеном есеју „За матерњу мелодију”,
Настасијевић, наиме, констатујући недостатак „полиритмичности” у „гусларском речитативу”, истовремено напомиње да се на
основу овога не сме закључити да „наш Динарац није и говором
и поезијом распеванији од икојег дела нашег народа. Али му је
мелодија још у певаној речи и мало се где ослободила у чисту
музику. Отуд је и драгоцена за оног ко би да је изненади на
живом врелу у тек првом ступњу развића.” Ово објашњење сугерише могућност да се у српским динарским плесовима више
пажње посвећује речима, односно „колским песмама”, него богатству и разноврсности телесних покрета. И заиста, колање у
Херцеговини и Црној Гори од почетка до краја прате речи колских песама, чије су поруке понекад и ласцивне, али које такође
садрже наглашену емоционалну непосредност и експресивност:
„Запјевајмо Херцеговци момци/ Нек препукне срце у ђевојци!”
Саму Дучићеву тврдњу да је српско коло „потпуно ненационално” доводи у питање најпре једно опште естетичко начело:
Хегелово мишљење да је народна поезија, па и народно стваралаштво уопште, непосреднија, ближа животу од свих других
облика људског стварања. А да је национално јeдна од неизбежних одлика уметничког стварња, можемо чути и од оних стваралаца од којих би се то на први поглед најмање очекивало. Тако
Кандински, један од нajвeћиx и нajзначајнијих представника модерне апстрактне, дакле по изразу „неутралне” ликовне уметности, као пресудно у уметничком стварању истиче начело
унутрашње нужности. То начело, по њему, нacтaje на три мисаоне основе, које, опет, „граде три мисаоне нужности: Сваки
уметник мора да изрази, 1. свojy посебност, 2. посебност свога
раздобља и 3. посебност уметности“. Под посебношћу овога раздобља Кандински подразумева „елемент стила у унутрашњој
вредности, састављен од језика раздобља и језика нације, докле
год нација пocтojи као таква”. Национални карактер српског кола долази до израза већ у оквиру основног елемента тога плеса – корака. Управо разноврсни, инвентивни, суптилни и
пластични кораци играча у српском колу нajпpe показују да свако
изједначавање тога кола са француском „фарандолом” или са
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играма на Мадагаскару, како то чини Дучић, звучи као исувише
упрошћен суд. Кораци у спрском колу директно одражавају менталитет, темперамент и душу појединих ентитета српског народа: од „лаганог, полагацког” играња Срба у Boјводини, преко
постепеног убрзавања у Шумадији, до брзог играња на истоку и
jyry Cpбиje, може се исписати психолошки графикон понашања
и кретања српског човека. Ако би се, затим, пошло од ношње,
или толико богатих магијских, обредних елемената у српском
колу, па до смисла речи колских песама, њихове симболике и
њихове архетипске утемељености, сигурно би се стигло до саме
суштине бићa тога српског човека. И етимологија речи узетих за
називе појединих српских кола, често поетичних, загонетних, на
први поглед без националних обележја: „Небеска”, „Катанка”,
„Кетуша”, „Паунка”, „Завезаљка”, „Дурминка”, „Рученица”, „Дунђерка”, „Кадунка”, „Данца”, „Дилита”, „Дуна”, „Чемерика”..., као
печат би, такође, потврдила национални карактер српског кола.
То, наравно, не значи да лепота ових плесова ниje универзална.
Jep, да се опет позовемо на Настасијевића: „Општечовечанско
у уметности колико je цветом изнад толико je кореном испод националног.” Hajзад, само играње кола директан je показатељ карактерологије српског народа, у оквиру коje понос брзо прелази
у инат, често неразумљив његовим, како je иcтopиja показала
пријатељским и непријатељским, ближим и даљим суседима.
Навели смо један такав пример пркоса у колу кoje се „чуло... до
Стамбола”. А зар ината и можда још неких других карактерних
особина српског народа, условљених честим ратовима, нема и
у овом примеру, који je навео Црњански исписујући фрагменте
свога животописа: „Сви ти моји земљаци, Иланчани, мирни су,
расположени добро, и миришу на кожух. Не туже се, не јадају, и
нису нимало меланхолични. И крај толиких који се никад више
неће вратити, коло игра сваки дан у парку. Путници ме питају:
шта сам се толико смрзнуо? Веле, да изађем, међ’ свет, све ћe
добро бити.”
Коло као непосредна фолклорна манифестација у свом изворном облику нема увек довољно изражену естетску димензију.
Као и скупљачи наших народних песама, као и мелографи, и кореографи мopajy непрекидно да имajy у виду ту димензију. А
докле у стваралачком приступу једној изворнoj игри, колу, ићи,
у којој мери je стилизовати, о томе опет можемо најбоље закључити на основу онога што je Црњански, имајући у виду епско
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народно певање, рекао у есеју о Мокрањцу: „Оставимо Богу
божје, а народној песми оно што je њено. Немојмо мешати у њу
артизам, он није достојан тога. Станимо код Мокрањца, jep je
већ и он скоро прекорачио границу. Станимо пред светињом и
чистотом народне песме.” Дакле, треба наћи меру у односу
према изворном фолклору, jep само то гаpaнтyje појаву естетског доживљаја код његових прималаца. A oнaj који посматра са
мером играно коло, у cвojoj души ћe готово увек наћи место за
такав доживљај. Дучић на самом почетку поменутог есеја каже:
„Човек пева и кад је жалостан, али игра само кад је радостан.
Никад човек не заигра тужан, као што, напротив, у тузи засвира
или запева.” Може се, имајући у виду овај закључак, додати да
ће и пролазнику притешњеном животним бригама на први поглед засметати наглашена радост играња у колу. Али ће га убрзо
тај призор, ако су играчи пронашли меру достојанства у радости,
смирити и усмерити његов доживљај у правцу лепоте. Игра
коло. А ми, понесени његовим обликом и његовим ритмом,
заједно са играчима за тренутак осетимо да је то животна игра
за оне које је заробило једно место, који су приземљени несрећама или које су сурови људски закони, невине и чисте, прогнали са овога света. У колу и са колом стичемо илузију да смо
на путу лепоте до звезда. Када та илузија нестане, или када
мину естетски доживљаји везани за природу, живот и уметност,
човеку остаје само плакање над својом злом судбином.
Вратимо се, на крају, још једном, великој улози кола као облика
естетског стваралаштва у свакодневном српском патријархалном животу, нарочито током XIX века. Записано је да су се девојке у сремским селима, после игранке, враћале кући и даље
играјући улицом коло. Па, кад би која од тих девојака стигла до
своје капије, испуштала би се из кола и улазила у кућу. Који је
родитељ, тада, такву девојку могао да пита оно неизбежно: па,
где си до сада? јер се рано изјутра, упркос кратком сну и умору,
морало ићи у поље на тежак физички рад. А у којој мери је коло
било ушло у душу највиђенијих представника српске патријархалне културе, показује пример помало заборављеног, једног
од бардова те културе – Љубе Ненадовића. Последња жеља
овог, по много чему недосегнутог путописца, неуморног скупљача народног „блага”, била је да му на гробу момци и девојке
у народним ношњама одиграју једно српско коло. Тако се и
збило.
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Бранко Миљковић
КОЛО
Ван њега све је бескрај, варка и злоба,
Празнина у ветар претворена ташто.
Само је будност песма, и тескоба,
Бешчулно место преварено маштом.
Измишљање слепог у ковитлац ока,
О саплитање кроз измишљен врт!
Искуство ослобођено памћења
Опчини биље нежности и смрт
Около времена, около костура,
Около данашњег дана опраштање.
Док се срце игра својом прозирношћу
Угасла јасност чека испаштање.
Чикају свет за потиљком. Чуј
Шта закаснела фрула каже свету.
Из пепела ока излеће славуј.
Крилатост клисуре одмени сујету.
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Благота Жарковић, Београд
ПРЕДЛОГ ДА СЕ ПОСМРТНИ ОСТАЦИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
САХРАНЕ У ПОРТИ ХРАМА СВЕТОГА САВЕ НА ВРАЧАРУ1

Његовој Светости
Патријарху српском Господину Павлу
Патријаршија Српске православне цркве
Београд, Краља Петра I бр. 5
Ваша Светости,
Цркве и манастири које су српски владари, нарочито Немањићи, вековима подизали као своје задужбине данас су
највреднији материјални споменици културе српскога народа и
много више од тога – они су симболи наше духовности, наше
вере православне и нашег цивилизацијског корена и идентитета. Десанка Максимовић у песми „О пореклу“ каже:
Ја знам ко сам по звону
што са задубина
немањићких пева,
по јасности његова гласа,
по томе што ме од
Студенице до Милешева
прадедови гледају са иконостаса
и што сваки у руци држи храм.
Храм Светога Саве на Врачару подиже српски народ, као своју
задужбину, посвећену своме духовном родоначелнику, који је
ударио здраве темеље свему највреднијем што има српски
народ: његовој вери хришћанској, Цркви православној, љубави,
нади и просвећености.
___________________
1

Види белешку на крају.
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Дозволите ми да као обичан човек из народа српскога и као
један од многих верника Српске православне цркве, слуга Господњи, предложим Вашој Светости да се у порти Храма Светога
Саве сахране посмртни остаци Николе Тесле; овај предлог упућујем зато што сам дубоко уверен да је Тесла најдостојнији
међу нама смртницима да се нађе на томе светоме месту. Чини
ми се да је то толико очигледна истина да је не треба доказивати, као ни аксиоме у математици. Тесла је у нашем народу
најпоштованији и најомиљенији научник и његова слава у народу расте непрестано ево већ треће столеће, а Српска православна црква је увек била уз свој народ, као његов предводник
и заштитник.
Како српски народ гледа на Теслу и како у тој својој љубави
према њему уме и да претера чуло се 28. маја 1936. године,
када је на Коларчевом народном универзитету одржана
Свечана академија посвећена осамдесетој годишњици рођења
Николе Тесле. У реферату председника Удружења југословенских инжењера и архитеката, чији је почасни члан био Никола
Тесла, речено је, између осталога, да се Теслини проналасци
граниче са чудотворством и да наши људи из народа кажу:
„Тесла је, Бог да прости, највећи човек после Христа“, а српски
народ да је велики народ ако је судити по оној Његошевој „У великим народима генију се гнијездо вије“.
Међутим, добар глас о Тесли није само израз поштовања и љубави нашег народа. Тесла је умро 7. јануара 1943. године, на
Божић, када према народном веровању умиру миљеници Господа Бога. У говору преко радија градоначелник Њујорка Фиорело Лагвардија рекао је за Теслу да је био један од
најкориснијих људи што су икад живели на земљи и научник који
је својим делом највише задужио човечанство, али да је умро у
сиромаштву, заборављен од суграђана Њујорка. Лагвардија је
још рекао: „Никола Тесла је био велики хуманиста – чисти научни геније – песник науке. Он је направио за живота међу нама
ствари изванредне, које збуњују, ствари чудесне. Остварио их
је једноставно да послуже човечанству, а за све то није ништа
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тражио... Могао је да постане најбогатији човек у држави и на
свету – да је тежио за богатством...“
Њујорк Тајмс је 8. јануара 1893. године писао „Умро је светац
науке“; да се и од мртвог Тесле очекују чудеса. Исте године Џон
О’Нил је објавио биографију Николе Тесле под називом Ненадмашни геније; за неколико месеци штампана су њена четири
издања. Њујорк Тајмс је 15. новембра објавио приказ те књиге
следећег садржаја: „Ако је злоупотребљавана реч ’геније’ могла
бити примењена на ма ког човека, онда је с правом примењена
на Теслу... У царству чисте науке Тесла је био далеко већи геније од Едисона... У овој земљи имао је много тешкоћа, али је
на крају наишао на разумевање код Вестингхауса и отпочета је
епоха преношења електричне снаге на велике даљине. То значајно дело уме да цени стручни свет, али је Тесла био и оригинатор читаве радио-технике и радио-дифузије и великог дела
онога што је данас у широј јавности познато под именом ’електроника’. У својим најбољим годинама Тесла је био несхваћен,
али и поред свега тога остаје чињеница да је живео, и да је
својим делом преобразио свет у задивљујућој мери. Његов
живот представља значајан одељак у историји Америке.“
Највећа почаст указана је Тесли када је 1956. године у Међународни систем мерних јединица уведена мерна јединица за магнетску индукцију под његовим именом, какву почаст до сада
није доживео ниједан други Словен.
Чиме је Тесла задужио човечанство
Тесла је 12. октобра 1887. године (на Михољдан) открио своју
проналазачку тајну и у Америчком заводу за патенте заштитио
свој изум познат под називом „Вишефазни систем наизменичких
струја“ (обртно магнетно поље и индукциони мотор) на коме почива данашњи светски енергетски систем производње, преноса
и дистрибуције електричне енергије, систем који је деветнаести
век предао двадесетом, а овај двадесет првом веку.
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Без овог Теслиног изума „сви точкови у индустрији престали би
да се окрећу, стали би трамваји и електрични возови, градови
би били у мраку, а фабрике мртве и доконе“, писао је сликовито
амерички научник Беренд. Сваки осветљени град је Теслин споменик.
Говорећи о Теслиној патентној пријави од 12. октобра 1887. године, Теслин биограф Џон О’Нил каже: „Од тада па до данас
ништа ново, макар и приближно по својој величини, није постигнуто у електротехници.“
На конкурсу за изградњу хидроелектране на Нијагари 1896. године укрстила су копља два техничка система: Теслин систем
наизменичних струја и Едисонов систем једносмерних струја. У
томе „рату струја“ победио је Теслин систем. Лорд Келвин, један
од највећих научних ауторитета тога времена, који је у почетку
био на Едисоновој страни, на крају је рекао: „Тесла је више допринео науци о електрицитету него иједан човек пре њега.“ За
Чарлса Ф. Скота, некадашњег професора електротехнике на
Јејлском универзитету и председника Америчког института
електроинжењера, хидроелектрана на Нијагари на којој је инсталиран Теслин вишефазни систем наизменичних струја, представља „неоспорно највећи догађај у историји технике“.
Нобеловац Е. Х. Армстронг, изумитељ електронског осцилатора
и један од најпознатијих стручњака на пољу електротехнике,
каже за изуме Николе Тесле следеће: „Изуми Николе Тесле на
пољу вишефазних струја и његов индукциони мотор били су довољни да му овековече славу... О његовом доцнијем делу на
пољу струја високе фреквенције и високог напона, осећам се
позваним да кажем своје мишљење, јер је оно извршило
највећи утицај на мој развитак и опредељење у животу... Верујем да ће свет дуго чекати док се не појави геније који би
могао бити такмац Николи Тесли у погледу његових великих
остварених дела и његове имагинације.“
Поред вишефазног система наизменичних струја, у Теслине велике доприносе развоју науке и технике спадају и његови проналасци из области струја високих фреквенција и високих
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напона и из области радио-технике, бежичне телеграфије и телеаутоматике.
Ништа мање атрактиван био би списак његових узгредних проналазака, за које није тражио патентну заштиту, а данас представљају симболе нашег времена (антена, радар, даљински
управљач, транзистор, робот, ласер, ракета, телефакс и сл.).
У електротехници и науци о електрицитету могао је оно што није
могао нико ни пре ни после њега. Теслин трансформатор је у погледу произвођења електричних осцилација био исто толико револуционаран за заснивање нове цивилизације базиране на
коришћењу електрицитета колико и барут у историји ратова.
Какав је био човек Никола Тесла и чему је тежио
Свестан да му је таленат дар од Бога, Тесла га је користио за
опште добро и тако заслужио међу савременицима и потомцима искрено поштовање (за дубоку и искрену човечност и за
оданост високим идеалима научног морала). Увек је говорио о
значају својих проналазака по цео свет, а не о величини свог
личног успеха.
Упорношћу и вежбама је постигао да су му воља и жеља постали исто.
У серији текстова објављених 1919. године у часопису Electrical
Experimenter под називом „Моји проналасци“, Тесла каже: „Бије
ме глас да сам један од највреднијих радника, а можда и јесам
уколико је размишљање исто што и рад, пошто сам му посветио
све своје будне сате. Али, уколико се рад схвата као одређено
деловање у одређено време према строгим правилима, онда
сам ја вероватно један од највећих доколичара. Сваки напор
под принудом захтева жртвовање животне енергије. Никад
нисам платио ту цену. Напротив, ја сам сазревао размишљајући.“
Тврдио је да ноћу није спавао више од два сата. Одлазио је на
починак у 5 ујутру. Једном годишње, спавао је 5 сати, услед чега
би, наводно, прикупио огромну залиху енергије. Није могао да
разуме зашто и други нису у стању да поднесу оне напоре које
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је он подносио. Као власник фирме био је готов да плати необично велику накнаду сваком раднику који би био вољан да
остане с њим на раду, али никад није захтевао такав рад који
би прелазио разумну меру. Он сам пак једном је радио непрекидно 84 сата, без сна и одмора, да би инсталирао један приспели уређај важан за његове експерименте.
Видео је даље од својих савременика и борио се маштовито,
поштено и упорно за остварење виших циљева који су њима изгледали недостижни или магловити. Ипак је проживео живот
срећног човека, јер се од своје седамнаесте године непрекидно
бавио послом за који је био предодређен (70 година), свестан
да припада реду оних „изузетно повлашћених људи (изумитеља), без којих би људска раса, у оштрој борби за опстанак (...)
нестала са лица земље“. За себе је Тесла говорио да је за све
време осећао чар уживања што своје духовне силе искоришћује
за стваралачки рад и да је његов живот зато „кроз дуги низ година протекао у непрекидном заносу (...) треперећи између агоније неуспеха и блаженства успеха“.
Тесла је у свему био необична, изузетна личност и његова осамљеност се разноврсно тумачила. Међутим, то је била сасвим
промишљена осамљеност, коју је сматрао основним условом за
посвећеност истраживању. У вези с тим, Тесла је забележио:
„Бити сам – то је тајна открића; бити сам – то је стање у коме се
рађају идеје.“ Међутим, земљаци у „Новом Свету“ нису имали
увек разумевања за то Теслино опредељење и замерали су му
што није био склон да се више ангажује у њиховим друштвеним
организацијама.
„Добио сам много новца за своја открића – говорио је Тесла –
али сам све уложио у даља истраживања. По мом мишљењу,
улагао сам најплодоносније – јер сам тако дошао до нових резултата, а то је корисније, свакако, него да сам богат.“
Чувени амерички писац о електрицитету Х. Гернсбах, који
је Теслу лично познавао, овако завршава своју кратку скицу о
Тесли као човеку, коју из часописа Electrical Experimenter преноси Американски Србобран, 23. децембра 1919. године:
„Једини његов порок је његова племенитост. Човек кога су не-
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зналице и заједљивци често називали доконом сањалицом,
добио је од својих проналазака преко милион долара и – брзо
их потрошио на нове проналаске. Јер, Тесла је идеалиста највишег реда, а за такве људе новац мало значи.“
У портретисању Николе Тесле Гернсбах каже: „Главни узрок његове вечне младости треба тражити у његовој умерености у јелу
и пићу. Тесла је утувио велику основну истину да људи обично
јелом изазивају не само своје болести, него и саму своју смрт,
било тиме што једу сувише, било тиме што једу јела која нису
за њих. Кад је Тесла увидео да му дуван и црна кафа шкоде
здрављу, оставио је и једно и друго.“
Јаку вољу и чврстину карактера показао је Тесла као младић у
савлађивању једног великог порока, ослободивши се (на мајчин
подстицај) – склоности картању. Мајка је знала да се човек може
спасити само властитом вољом и напором. „Када сам прихватио неки задатак – каже Тесла – нисам то чинио са решеношћу
која је својствена обичним људима. За мене је то био свети
завет, питање живота и смрти.“
Тако је Тесла био дао себи реч да ће прочитати сва Волтерова
дела. Па и када је у библиотеци у Грацу видео са запрепашћењем да сабрана дела Волтерова (на немачком, штампана готицом) имају више од сто томова, ипак је морао да одржи себи
задату реч.
Будимир Граховац, који је од 1917. године често одлазио код
Тесле, забележио је у Американском Србобрану од 3. марта
1922. године, према сећању, ове Теслине речи: „Људи и народи
су као ситни пиљари, а земља је велика пијаца, на којој они пазаре и свађају се откривајући на ружан начин сву голотињу своје
душе: завист, мржњу, самољубље, себичност, љубомору и тако
даље. Нико не мисли о томе да је пролазан и да је све пролазно, само није племенитост и вечно кретање са духом вишег
општекозмичког закона.“
Многи су Теслине идеје, заштићене патентима или на други
начин раније објављене, приписивали себи и комерцијализовали их у своју корист. Најпознатији је случај Марконија, који је
за Теслин проналазак радија добио чак Нобелову награду.
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Тесла је најчешће преко свега тога прелазио великодушно, уз
коментар да му није жао што га поткрадају, већ што немају
својих идеја. У том смислу, веома је поучна порука Тесле младима: „Млад човек не треба да жали што нема милион долара
да би створио неку идеју. Мислити се може и без милион долара, а у процесу размишљања рађају се идеје.“
Чак се и велики проналазач и добротвор Михајло Пупин у два
маха огрешио о Теслу (када је на суду сведочио у корист Марконија – због одређених имовинских интереса у Марконијевој
компанији, и када је, упитан да коментарише Теслине идеје о
могућности успостављања комуникација са другим цивилизацијама, изјавио за новине – да Теслу треба послати на психијатријско посматрање). Свестан својих грехова, Пупин је на самрти
позвао Теслу да му опрости што је Тесла и учинио као православни хришћанин и као брат Србин.
„Увек је био готов да помогне на најмањи наговештај да је некоме помоћ потребна“, каже Теслин биограф Џон О’Нил и наводи више примера у вези с тим.
У присуству једног новинара Тесла је неком слепцу што продаје
шибице на Бродвеју и све време певуши уделио сребрн новац,
саветујући га: „Немој певати пријатељу, слабо ће ти ко уделити,
кад си задовољан и певаш.“ И, настављајући исту мисао, додао
је, смешећи се: „Овако га увек опомињем. Нису сви људи овакви
– да дају и просјаку који не јауче. Просјака не могу да одбијем,
иако кадгод мислим да би требало. Знам да их је међу њима
много од заната, али не могу га одбити и гледати како преда
мном стоји и моли.“
Теслин хуманизам и вера у будућност били су пословични.
Нама, Теслиним сународницима, свих ових година патње иза
нас (када су нас „из милосрђа“ чак и бомбардовали) биле су нарочито блиске, утешне и горке Теслине речи написане у току
Другог светског рата: „Нови свет неће бити свет погажених и понижених, него свет слободних људи и народа, једнаких у достојанству и поштовању човека. (...) Нису велики они који
понижавају човека, већ они који га уздижу, који обогаћују његово
духовно наследство и тиме помажу његовој срећи.“
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На дан Теслине смрти, тадашњи потпредседник Сједињених
Америчких Држава Хенри Валас је рекао: „Смрћу Николе Тесле
мали човек губи једног од најбољих пријатеља.“
Теслин метод рада
„...У седамнаестој години су ми се мисли изненада озбиљно
окренуле ка изумитељству“, каже Тесла. „Тада сам схватио на
своје велико задовољство да могу да замислим ствари у машти,
нису ми били потребни модели, цртежи или експерименти... Чим
ми се јави идеја, одмах почињем да је развијам у својој машти.
Мењам конструкцију направе, усавршавам је и она ради у мојим
мислима. Сасвим ми је неважно да ли моја турбина ради у мислима или је тестирам у радионици. Чак приметим ако није избалансирана. Било шта да је нема разлике, резултати су исти.
На овај начин сам у стању да брзо разрадим и дотерам замисао,
а да ништа не додирнем. А када постигнем такав степен усавршености свога изума да не видим нигде никакав недостатак,
онда му дајем конкретан облик, коначан производ мога ума.“
„...Неко време сам се потпуно предао уживању замишљајући
машине и измишљајући им нове форме. Био сам духовно срећан, тако срећан као никада у животу. Идеје су непрекидно навирале и једино сам имао потешкоће да их брзо шчепам.
Делови апаратуре коју сам замислио били су за мене потпуно
стварни и опипљиви у сваком детаљу, до најмање бразготине и
знака хабања. Уживао сам да замишљам како мотори стално
раде, јер су тако у мојој машти представљали још фасцинантнији призор. Када се природна склоност развије у пасионирану
жељу, човек напредује ка своме циљу чизмама од седам миља.
За време краће од два месеца разрадио сам готово све типове
мотора и модификације система који се данас везују за моје
име.“
“Слике које сам видео“, каже Никола Тесла, „биле су чудно
оштре и јасне и имале су чврстину метала или камена.“
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Необјашњиве појаве из детињства и младости Николе Тесле

Брига за Човечанство, Српство и Словенство у породици
Тесла

„...Било ми је двадесетак година“, каже Тесла, „када сам успео
снагом воље да одагнам слике из своје маште, али никада
нисам могао да контролишем блеске светлости... Они су вероватно моје најчудније и необјашњиво искуство. Обично су се
појављивали када сам био у некој опасности или невољи или
када сам био врло усхићен. Понекад сам видео како је све око
мене испуњено пламеним језичцима. Уместо да се смањује,
њихов интензитет је временом постајао све јачи и чини ми се
да је достигао свој максимум када сам имао двадесет пет тодина.“
Тесла говори о многим чудним склоностима, од којих је неке
могао да припише спољним утисцима, а неке су му остале необјашњиве. „Бројао сам кораке у шетњи; израчунавао запремину тањира за супу и шољице за кафу, као и залогаје хране –
друкчије не бих могао да уживам у јелу. Све радње и поступци
које сам понављао морали су бити дељиви са три и уколико бих
погрешио, био сам принуђен да све почнем од почетка, чак и
ако је за то било потребно неколико сати.“
„Једном је требало да у поноћ кренем са друштвом из Бостона
за Њујорк“, каже Тесла. „Имао сам српски обичај да частим, и
кад се већ пошло на воз, навалио сам да останемо сви до воза
у један после поноћи. Једва сам их савладао. Воз у дванаест
отишао је без нас, и сударио се недалеко од Бостона уз голем
број жртава, мртвих и рањених.“ Забележен је још један његов
сличан предосећај, да ће му умрети једна од сестара (Милка
Глумичић).
Једно Теслино запажање је нарочито интересантно за све људе
и за науку. Тесла каже: „Кад год су мене или неког коме сам био
привржен или дело коме сам се посветио други повређивали на
посебан начин, који би могао најједноставније да се окарактерише као крајње ружан, осећао сам то као нарочит и неописив
бол, који сам у потрази за бољим именом оквалификовао као
’космички бол’, а убрзо затим редовно се догађало да су они
који су наносили бол пролазили лоше.“

Тесла је био напросто опседнут идејом да све што ради ради
за добро човечанства. Његова аутобиографија и преписка са
родбином има много записа тога садржаја.
У писму од 8. децембра 1893. године Тесла каже своме ујаку
Петру Мандићу, митрополиту, да је постигао велики успех на чикашкој изложби посвећеној четиристотој годишњици открића
Америке (да је изложба била осветљена његовим наизменичним струјама) и да ће његов систем бити инсталиран на
Нијагари; да ће, у вези с тим, ако поживи, стећи доста блага,
али да му није до тога. Сви то знају у његовој породици и према
томе се и равнају; од њега једино траже да им пише о своме
раду за добробит човечанства и на дику Српства и Словенства.
У том смислу су најинтересантнија писма која Тесли пише
његов зет (по сестри Марици) Николадин Косановић, парох из
Плашког. У писму од 24. јануара 1890. године Николадин пише
Тесли: „...У име Српства и Словенства, ја Те молим да нас не
држиш у незнању и неизвјесности о Твојим умним радовима.
Иначе Твој ће ум и одсад свијетлити само тамо у туђини – али
за Твој род и народ поготову биће као искра у пепелу.“
Николадин каже Тесли, у писму од 1. децембра 1890. године:
„Примиче се свети Никола, Твој и мој имендан. Дај боже у
здрављу га дочекао, и дочекивао га још много и премного година радећи и мислећи на корист човечанству а на дику народу
српском и словенском, који се већ данас поноси, да си му ти
син. Живио!“
Колико је Тесла био омиљен код омладине српске, пише му зет
Николадин 3. фебруара 1896. године: „Омладинско друштво
’Зора’ у Бечу слави сваке године по једног заслужног и великог
Србина на св. Саву. Задњих година славили су Вука, Даничића,
Сарајлију итд., а ове године Тебе жива и здрава, Хвала Богу. На
ту цијел за Светосавско вече искали су од мене Твоју слику, да
Те у велико малају и цртице из животописа. Ја сам им послао,
али још ми не враћају слике, као што је Марица категорично захтијевала...“
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Сестра Марица само у постскриптуму писма од 8. децембра
1896. године каже стидљиво своме брату, чији су проналасци
већ били обасјали многе светске градове: „Да ми је уживати
макар трен благодат од какве лампице електричне прије него
умрем! То је себичност дабоме, али ми обични људи мислимо
најприје на се, о том ти ни појма немаш.“
И на Теслиној страни било је несумњиво искрених и дубоких
емоција везаних за Српство. Када је 2. јуна 1892. године боравио у Београду, новине су забележиле његову аудијенцију код
младога краља Александра Обреновића, који га је одликовао
Орденом Светога Саве, његово предавање које је одржао високошколцима о своме раду у области електротехнике и говор
на банкету, који је завршио речима: „Ако се моје наде (у погледу
изумитељског рада) испуне, најслађа мисао биће ми та, да је
то дело једног Србина...“
Родбина му стално шаље књиге, новине и часописе српске, а
Тесла 17. маја 1894. године шаље ујаку Паји Мандићу у Будимпешту часопис Century (у коме су објављени његов чланак о
Змају и преводи неколико Змајевих песама) и каже: „По успјеху
судим да сам тим мојим чланком више користио Српству него
радом на пољу електрицитета.“ На исту тему Тесла каже другом
приликом: „Надам се да ћу једном моћи – а то би највише волио
– издати једно монументално издање српских народних песама,
илустровано од наших сликара.“
Из Теслине преписке са родбином може се сагледати и деликатност српсхо-хрватских односа у томе времену, који су у понечем слични данашњим.
Зет Николадин Косановић пише Тесли 2. децембра 1891. године
како „хрватска журналистика“ пише о Србима: „Грозно псују нас
Србе. Веле нам да смо ’влашки накот’, ’свињска пасмина’, ’морална трулеж’ и враг зна како нас још не крсте. То се већ тешко
и сносити даде. Управо могло би до крви доћи, тако је Хрватство
ослијепило. Ми се бранимо, али не онако безобразно, како нас
они нападају.“
Марица пише брату Николи 25. јуна 1894. године: „За ово неколико година откако га ти прослави, поскочило је Српство у цјени
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пред странијем народима, а и Хрвати морају увлачити роге у се.
Свакако не смију ти рећи више да си Хрват, него свуда веле
’наш дични, наш велики земљак’.“
У чланку објављеном 1937. године у Годишњаку Матице
српске, под насловом „Никола Тесла међу српском омладином
у Загребу и Београду“, др Коста Хаџи каже како је имао среће
да буде међу шест-седам изабраних студената Срба који су
1892. године ишли у хотел „Аустријски цар“ у Загребу, где је
Тесла био отсео, „да се поклоне великом Србину и да чују његове савете омладини“. Коста Хаџи описује какав је утисак оставио Тесла на њих: „Тесла је тада био човек од својих тридесет
пет година. Висок, танак као јела родног краја, црне косе и очију,
а на своме широком челу носио је печат генија.“ Хаџи у тексту
објашњава какав је тада био положај Срба у Аустроугарској: да
су се распадале породичне задруге, као „последња брана која
је штитила Србе од економског пропадања“ и да је наш народ
„већ почео губити дух и веру у будућност“, па је успех сваког
Србина у страном свету био добродошао како би се окружењу
и нашем народу „доказало да морална и интелектуална снага
Срба није за потцењивање“.
Теслино подвизништво у науци
Није познато да се у науци ико толико подвизавао као Никола
Тесла. Кроз његове руке прошло је много пара, али их је он све
улагао у нова истраживања. Он је први у свету добио милион
долара као накнаду за коришћење његових проналазака од
стране компаније „Вестингхаус“, али је у једном тренутку, кад је
та компанија била у кризи, великодушно поцепао уговор који му
је гарантовао права на додатних 12 милиона долара, јер Тесла
није заборавио да је индустријалац Вестингхаус први указао поверење његовом систему наизменичних струја, у време кад је
Едисон са својим једносмерним струјама био апсолутни монополиста на енергетском тржишту Сједињених Америчких
Држава.
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Када му је пак у старости, сиромашном и заборављеном, неколико фирми нудило помоћ, он је ту помоћ одбио речима: „Мени
не треба помоћи него тешкоћа... Чим теже – тим боље. Ја
најбоље радим у борби.“ Имао је тада седамдесет пет година и
живео је од мале пензије Краљевине Југославије, која му је
слата преко Института „Никола Тесла“ из Београда.
Теслина писма родбини увек садрже напомену да пише „у
преши“.
Теслин пионирски посао откривања тајни природе није био без
ризика. Новине су забележиле да је у предавању у Загребу
1892. године рекао, у вези с тим, и следеће: „Ви знате да је
струја од хиљаду волти фатална за људско биће, она убија.
Пред Ројал-институтом, ја сам пустио кроз своје тело десетине
хиљада волти, а нисам то осетио. Такова струја не убија. Ја је
производим на један нови начин. То је струја која трепеће више
милиона пута у секунди. Живци људскога тела не могу да осете
ту струју. Да је машина течајем мојих експеримената каквим
случајем успорена била, била би ме струја убила, али ја сам
унапред прорачунао све.“
Утицај Теслиних идеја на технички напредак човечанства можда
најбоље илуструју речи Александерсона, једног од истакнутих
пионира радио-технике: „Скоро на сваком кораку развитка електротехнике и радио-технике можемо наћи траг мисаоне варнице
која нас води Тесли, а доиста је мало људи који су као Тесла
могли за свога живота да виде остварења тако далекосежних
замисли.“
Будића поколења осетиће још више праву вредност дела Николе Тесле. А његова слава постојаће вековима, као слава једног Архимеда, велике жртве науке, која допире до нас и после
две хиљаде година.
Тесла је био дубоко религиозан човек
Тесла је био дубоко религиозан човек, према сведочењу
протојереја Душана Шуклетовића, који је, заједно са протом
Миланом Мрвичиним, по налогу епископа Дионисија, одржао
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опело Николи Тесли у Катедрали St. John the Divine у Њујорку,
у истој цркви у којој је осам година пре одржано опело Михајлу
Пупину.
О Теслиној религиозности Шуклетовићу је причао његов професор Паја Радосављевић који је предавао педагогију и етику на
Њујоршком универзитету и који га је упознао са Теслом. Професор Радосављевић је сасвим сигурно могао бити најбоље
упућен у Теслину интиму, јер су били толико блиски пријатељи
да су једном недељно заједно вечеравали у „Валдорф Асторији“, где је Тесла становао.
У књизи о животу и раду Николе Тесле, под карактеристичним
насловом Човек који је изумео двадесети век Роберт Ломас
(професор на Универзитету у Брадфорду, Јоркшир) описује Теслино душевно стање у вези са мајчином смрћу и цитира његове
речи из текста „Моји проналасци“: “Пошто сам оздравио, почео
сам да планирам наставак рада у Америци... Осећао сам да би
требало да се концентришем на неку велику идеју... Дар менталне снаге долази од Бога, узвишеног бића, и ако концентришемо мозак на ту истину, почињемо да живимо у складу са овом
моћном силом. Мајка ме је учила да тражим сву истину у Библији; стога сам посветио неколико следећих месеци у проучавању овог дела. Ако бисмо могли да произведемо електричне
ефекте одређеног квалитета, цела планета и услови живота на
њој могли би бити трансформисани... Како ће се све одвијати
зависиће од наших могућности да произведемо електричне
силе као што су оне у природи. Мада ово изгледа као немогућ
посао, ја сам одлучио да то пробам...Рад је започео и изгледао
ми је тим пре адекватнији јер је средство исте врсте било неопходно за успешно преношење енергије бежичним путем. У то
време сам још неко време пажљиво проучавао Библију и нашао
сам кључ у Откривењу.“
Професор Ломас после овог цитирања Николе Тесле каже: „Жалећи што није био поред мајчине постеље док је умирала, Тесла
је себи дао задатак да прочита целу Библију и посветио је непрестаном читању два месеца. Никада није објаснио другима
шта је заправо нашао у књизи Откривења, али од тада надаље
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постао је фасциниран силама природе – а то је било нешто што
ће га на крају довести до кроћења снаге Нијагариних водопада
и до још много тога.“
Прота Ђурађ Ђуро Орлић причао је да је био свештеник у
Швици када је тамо долазио Никола Тесла 1892. године, после
мајчине смрти. „Дошао је да види водопаде реке Гацке, да ли
би се могли искористити за електричну енергију. Након
свршетка посла одсео је код мене да се мало одмори. Тада сам
га упитао да ми каже каква је његова вера. Он ми је одговорио:
’Моја вера је вера мога оца’.“
У Американском Србобрану од 19. октобра 1983. године, у
обимном тексту под насловом „Теслина религија“, Јован Братић
пише: „Тесла није био ’црквењак’ иако је син свештеника. Био је
чтец очев у олтару и црквени звонар. Ипак је постигао највећу
част коју један световњак може да добије: био је кум Храма Светог Саве у Гери, Индијана.“
У Теслиној библиотеци у Њујорку била је највећа драгоценост
српска црквена (богослужбена) књига Служабник (књига православних литургија на ћирилици, са мешавином црквено-словенског, руско-словенског и српско-словенског језика), коју је 1519.
године штампао у Венецији Божидар Вуковић. Та књига је била
Теслина најдража успомена на оца Милутина, православног
свештеника.
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Судбина Теслина у томе погледу наликовала је судбини Светога
Саве, чије су мошти Турци спалили на Врачару.
Тесла је био сахрањен по православном обреду о чему сведочи,
под заклетвом, протојереј Душан Шеклетовић.
Предлог да се посмртни остаци Николе Тесле
сахране у порти Храма Светога Саве на Врачару
Предлажем да Српска православна црква узме Николу Теслу
под своје окриље, због Божије правде, за покој његове душе и
за добро душе православног српског народа; да се посмртни
остаци Николе Тесле сахране у порти Храма Светога Саве на
Врачару на исти начин на који су у порти Саборне цркве у Београду сахрањени посмртни остаци Вука Стеф. Караџића и Доситеја Обрадовића; да на спомен плочи на улазу у Храм Светог
Саве пише:
„Под крилом овога Храма
метар и по на запад
почивају смртни остаци
Николе Тесле 1856–1943.
2003.“
Молим Вас, Ваша Светости, да примите изразе мога најдубљег
поштовања,

Где су сада посмртни остаци Николе Тесле
Посмртни остаци Николе Тесле сада су у Музеју Николе Тесле,
где је његова урна изложена (нехришћански) као експонат.
То нема никакве везе са Теслом, јер иза Тесле није остао тестамент и његово тело је спаљено по вољи некога другога, не зна
се ни када ни где, али се претпоставља да је то наредио његов
сестрић Сава Косановић, Титов амбасадор у Вашингтону, који
је у својој ароганцији дозволио сам себи да Трумановој библиотеци „поклони“ највећу драгоценост из Теслине библиотеке, поменуту српску богослужбену књигу Служабник.

Благота Жарковић,
дугогодишњи директор
Савезног завода за патенте,
односно Савезног завода
за интелектуалну својину.
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БЕЛЕШКА
Приликом договореног сусрета са патријархом Павлом у Српској
патријаршији, поклонио сам патријарху књигу „Вукови пренумеранти“ (о претплатницима и добротворима Вукових 26 дела,
штампаних од 1814. до 1862. године, претежно у штампарији Јерменског манастира у Бечу). Књигу је објавило „Београдско читалиште“ 2001. године. У њој су и имена неких предака Гојка
Стојчевића, са назнакама назива књига на које су били претплаћени. Патријарх је са знатижељом разгледао књигу, уз коментар да је продаја књига у претплати била добра српска традиција
и да је на тај начин и Епархија рашко-призренска, када је он тамо
био епископ, издала књигу „Задужбине Косова“, 1987. године,
уочи шест векова од Видовдана 1389.
Разговор о моме предлогу да Српска православна црква (СПЦ)
узме под своје окриље Николу Теслу и да га сахране за вечност
у порти Храма Светог Саве на Врачару, на исти начин на који су
сахрањени Вук и Доситеј у порти Саборне цркве у Београду,
трајао је дуже него што је било предвиђено протоколом. Знао сам
од раније за свестраност Патријарховог интересовања и образовања, за његове студије медицине, да прати развој и друштвених
и природних наука; запамћен је његов говор приликом обележавања стогодишњице Правног факултета у Београду, који је многе
од нас инспирисао да поново читамо Душанов законик. И поред
тога, опчинила ме је свежина партијархове мисли о Тесли, о коме
смо разговарали.
Било је ту речи и о Теслином јунаку Архимеду, о Њутну и
Ајнштајну, о односима Тесле са Марком Твеном и Пупином. Патријарх је нарочито наглашавао Теслин приступ науци: да наука
мора да служи духовном и материјалном развоју друштва, а не
његовом разарању; да наука има морална ограничења, да се не
сме злоупотребљавати као у наше време и да се морају поштовати морална права аутора. Тесла је могао изазвати катастрофалан земљотрес или пресећи земљу као јабуку, али то не би била
наука, него злочин. Забележио сам Патријархово запажање да је
Тесла у праву кад замера Ајнштајну што у својој теорији релативитета – за коју је добио Нобелову награду – не помиње родоначелника те теорије – његовог великог земљака Руђера Бошковића.
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Патријарх Павле је на крају нашег разговора изричито рекао да
је он у потпуности сагласан са мојим предлогом да се Тесла сахрани у порти Храма Светог Саве на Врачару, али да је он само
„први међу једнакима“ и да је обавезан да тај предлог изнесе пред
Синод и Сабор архијереја СПЦ (као и сва друга питања која се
тичу Храма Светог Саве), а све то захтева одређено време. У
вези с тим рекао је да би било добро да му ја свој предлог упутим
у форми писма, како би он с предлогом упознао и остале арихијереје СПЦ.

„Политика“ од 15. септембра 2006. године је писала да је Синод
СПЦ био заказао полагање урне са пепелом Николе Тесле на платоу код југозападне стране Храма Светог Саве на Врачару за 4.
октобар 2006. године, у 12 часова, а беседу је требало да држи
епископ канадски Георгије. Имајући у виду да је Музеј Николе
Тесле административно у надлежности града Београда, патријарх
Павле је крајем јуна 2006. године писао градоначелнику Београда
Ненаду Богдановићу да се урна са пепелом Николе Тесле (која је
нехришћански изложена као један од експоната Музеја) премести
из Музеја у крипту Саборне цркве у Београду, где би била чувана
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до полагања у порту Храма Светог Саве на Врачару. Нажалост,
градоначелник Београда није удостојио Патријарха српског ни одговора на његово писмо.

И данас је одлука Синода СПЦ на снази, као и административна
ароганција града Београда и Музеја Николе Тесле. Зато сам ја
данас мишљења да урну са пепелом Николе Тесле треба положити у крипту Храма Светог Саве, јер је Тесла заиста најдостојнији међу нама смртницима да се нађе на томе светом месту.
Бојати се да би неки безбожник могао оскрнавити Теслин гроб у
порти, јер је пепео Николе Тесле у позлаћеној кугли (рад вајара
Небојше Митрића). Тако је (према писању „Блица“ од 11. фебруара 2011. године) украдена биста Вука Караџића која је четрдесет година стајала испред Вукове спомен-школе у Тршићу и
бисте Караџића и Цвијића које су стајале испред истоимених
школа у Лозници, а у више наврата скидана је бакарна плоча са
споменика Николи Тесли испред Електротехничког факултета у
Београду.
У Београду, 12. јула 2013. године,
на Петровдан

Б. Ж.
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ЖИВОТ И ДЕЛО ФРАНЦА АЈЗЕНХУТА 1857–1903.

Увод

Друштво за очување и колекционарство „Панонија” из Бачке
Паланке покреће едицију „Људи, куће и капије Паланке” која
ће бити посвећена људима који су својим делима оставили
дубок траг у историји нашег града као и културном наслеђу
наше средине. На основу досадашњих истраживања а према
доступној литератури и другим изворима, у најзаслужније великане Паланке биће уврштени: адвокат др Карло Мезеи
(1837–1897), лекар др Борислав Увалић (1879–1958), академски сликар Франц Ајзенхут (1857–1903) и спортиста-кајакаш
Милан Јанић (1957–2002). У оквиру едиције „Људи, куће и капије Паланке“, објавићемо радове и о другим заслужним Паланчанима, о архитектури града и капијама – њиховим
стилском одликама и њиховој репрезентативној функцији. С
обзиром на то да се 2013. године навршава сто педесет шест
година од рођења и сто десет година од смрти, уз дужно поштовање према великом сликару, овим радом, као делом једне
планиране обимније публикације, Споменице великанима Паланке, присећамо се Паланчанина Франца Ајзенхута.
Један од највећих европских сликара оријенталиста, рођен у
Бачкој Паланци (Нова Паланка), био је по националности
Немац, држављанин Аустроугарске монархије. У геополитичком смислу припадао је Мађарској, као и родна му Паланка,
коју је неизмерно волео и стално јој се враћао. Уметничко
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стваралаштво Франца Ајзенхута сврстало је овог сликара у
сам врх европске уметности са краја 19. века. Године 1886,
добија Велику државну златну медаљу за уметничко
достигнуће на изложбама у Паризу, Берлину, Минхену и др.
Недељне новине из Пеште пишу 1888. године: „Ајзенхут је у
Немачкој међу најпознатијим сликарима, али је ипак
најзначајнији сликар Мађарске, штавише, његова су два дела
у краљевском власништву.“ Некако у исто време те године,
велики сликар је добио неколико признања на изложбама у
Минхену и Бечу. Келнске новине истичу да је мађарски сликар
немачког порекла послао неколико запажених уметничких
дела, која су освојила стручну критику и публику у Келну. На
пештанском Уметничком павиљону, Ајзенхут учествује са
сликом „Трговина робљем“ (реплику слике урадила Палома
Немет, паланачка сликарка-аматерка), којом постиже велики
успех. Слику „Ратни плен“, изложену у Минхенској галерији,
откупио је амерички генерал, који ће касније поменуту слику
поставити на Светској изложби у Њујорку. На Берлинском
павиљону, маја 1891. године, на позив пруске Владе, Ајзенхут
излаже слике: „У немилости“, „Кафана у Тунису“, „Пред
суђењем“ и „Смрт Ђул-Бабе“ (реплику насликао Паланчанин
Марио Буцуљевић, студент историје уметности). На изложби
је представљено 110 дела европских аутора. Дописници из
Берлина извештавају: „Велики стил, савршена композиција,
источњачке боје Ајзенхутових слика су очаравајуће.“ О
уметничким збивањима у баварској престоници Минхену,
пештански Мађар Хирлап, из пера Кароља Лика (који је и сам
био сликар), извештава: „Мађарска уметност је достојно
заступљена [на минхенском Салону, прим. Л. Н.], само са два
дела. Упркос пештанској реакционарној критици ови ће млади
људи [Ајзенхут и Иштван Чока, прим Л. Н.], снажног талента и
јаке воље, по цену великих одрицања, направити код нас оно
што наша застарела клика, изгледа, намерно заобилази, праву
европску уметност.“ На Међународној изложби у Минхену
1892. године и у Берлину 1893. године, слика „Школа у Каиру“
награђена је сребрном и златном медаљом а на Међу-
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народном павиљону у Паризу 1895. године дипломом.
Сликама „Смрт Ђул-Бабе“ и „Пред изрицање казне“ освојио је
Ајзенхут диплому, плакету и бронзану медаљу у Антверпену,
Берлину и Мадриду. У књизи Мађарска уметност 1869–1896,
већ поменутог Кароља Лика, истиче се: „Ајзенхутова слика ‘У
харему’ приказује полутаму мрачног турског будоара, у чијим
пригушеним тоновима се назире лежећа женска фигура,
препуштена сањарењу... Дивно је то насликао.... Сликар је дао
све од себе.“ Аутор књиге даље наводи: „Он је амбасадор
наше уметности... Њега су поштовали и волели минхенски
уметници због његовог стваралаштва и његове благе и веселе
нарави.” Аутор књиге живо описује амбијент у коме ствара
чувени сликар: „Атеље Франца Ајзенхута, родом из Немачке
Паланке, кога су у Будимпешти [и Европи, прим. Л. Н.]
сматрали великим мајстором оријенталног сликарства, био је
добро опремљен. Теписи и сагови из Бухаре, арапске седељке
са интарзијама од седефа, туниски бурнуси, фине турске
посуде од месинга, китњасто гравирано кавкаско оружје, свила
и огртачи из Јемена и др.“
Ајзенхутовој популарности, поред несумњивог талента и
велике уметничке снаге, допринело је умножавање
(репродуковање) његових слика. У томе су се нарочито
истицали немачки и енглески часописи за чије је тржиште
највише радио. Својој родној Паланци Ајзенхут се, између
осталог, одужио сликама: „Паланачка скела“ (реплику
насликао паланачки сликар-аматер Недељко Кнежевић), „Шаренград“ и „Вила Крстбајер у Илоку“ (реплику урадио
академски сликар из Бачке Паланке Звонко Петар Јелић).
Својој завичајној Бачкој уметник се одужио сликом „Битка код
Сенте“ (реплику насликао Марио Буцуљевић). Паланачки
сликар-аматер Ненад Деврња урадио је портрет великог
сликара, уздржаног колорита, јаке уметничке импресије, са
наглашеном психологијом лика. Све реплике су у власништву
аутора овог написа, дакле налазе се у арт-колекцији Леонарда
Немета и биће понуђене на откуп Музеју града у Бачкој
Паланци.
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Под покровитељством СО Бачка Паланка, а поводом
поменутих годишњица рођења и смрти великог сликара, у
организацији Друштва за очување баштине и колекционарства
„Панонија“, Културног центра, Туристичке организације и
Музеја града Бачке Паланке, планиране су следеће активности:
- изложба реплика слика великог уметника, поводом
дана рођења 25. јануара, у Културном центру,
- организовање спомен собе Франца Ајзенхута,
- откуп оргиналне слике Франца Ајзенхута од Музеја
Војводине у Новом Саду,
- објављивање књиге (фототипско издање) о четворици
великана Паланке,
- оснивање Фонда за израду и подизање биста четворице
великана Паланке 2017. године у парку испред СО Бачка
Паланка,

Леонард Немет

169

Живот и дело Ф. Ајзенхута
Рођен је 25. јануара, као седмо дете од оца Георга и мајке Терезе, рођене Сомер, у Бачкој Паланци (кућа срушена, данас
круг РО „Меркур“). По завршетку два разреда школе, са десет

- покретање иницијативе да се дају називи улицама у Б.
Паланци по именима четворице великана Паланке.
Сваки од поменутих великана Паланке, у различитим
областима друштвеног живота као и различитим временима,
допринео је развоју и афирмацији града далеко више од
других Паланчана, и зато им треба посветити поменуту Споменицу. Они су надживели своје време учињеним делима, а
на нама је да их сачувамо у сећањима, да не заборавимо
њихова дела.
Надамо се да ће ова књига открити понешто о четворици великана Паланке што до сада није било доступно широкој
читалачкој публици, најчешће из објективних разлога, а
понекад из нехата према паланачком културноисторијском
наслеђу, тј. према сопственом идентитету.
Аутори књиге се унапред захваљују институцијама и
појединцима на очекиваној подршци, како би ово дело о нашој
даљој и скорој прошлости угледало светлост дана и показало
нам пут у будућност.

Портрет Ф. Ајзенхута, рад паланачког сликара Ненада Деврње

година, шегртује у изнајмљеној кафани свога оца, у доколици
цртајући госте и прецртавајући илустроване часописе. По наговору и уз финансијску подршку паланачког адвоката др Карла
Мезеија, који је препознао таленат младог Ајзенхута, дечак се

170

Леонард Немет

обрео у Пешти код старијег брата Јозефа, где шегртује у његовој гвожђарској радњи. Из тог периода сачувано је неколико писама и својеручно насликаних честитки, које сведоче о његовом
цртачком умећу и склоности ка писању стихова.
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школу цртања Вилхелма Дица (1839–1907), који ради слике
великих формата са историјском тематиком. Поред наведених,
још неки професори остављају трага на формирање младог
Ајзенхута: пејзажиста Лудвиг Лафе (1845–1910), сликар
романтизма Франц фон Дефрегер (1835–1921), као и Ото Зајц
(1846–1912). Ево шта каже Карољ Лика (1869–1965),
Ајзенхутов савременик, такође ђак минхенске краљевске
Академије: „Њега је на путу да постане сликар формирала
најелитнија хијерархија академије.“ Сви Ајзенхутови профе-

Четрнаестогодишњи Франц Ајзенхут са оцем и браћом

На новогодишњој честитци насликао је грб и круну Св.
Стефана, не слутећи да ће много година касније у парку поред
његове родне куће (сада главни улаз у РО „Меркур“) бити
подигнут споменик том светитељу и краљу. Као четрнаестогодишњак насликао је кулисе Пештанског позоришта и
реплику слике „Пред погубљењем“ сликара Михаља
Мункачија, на чију препоруку 1875. године уписује школу
цртања у Пешти. По завршетку друге године школе цртања
1876/7. уписује Краљевску академију ликовних уметности у
Минхену 25. октобра 1877. године, у класи професора Ђуле
Бенцура (1844–1920), одсек студија антике. Поред професора
Бенцура као истакнутог представника академизма у
минхенском историјском сликарству, Ајзенхут упоредо похађа

Краљевска ликовна Академија у Минхену

сори припадали су правцу минхенског реализма, који су
предност давали форми у оквиру композиције, што је итекако
препознатљиво у његовом сликарском опусу. У његовом историјском сликарству, а нарочито у сликању оријенталних
мотива, наглашен је приказ људских ликова са анатонском
прецизношћу и натуралистичком израдом детаља
По сопственом сведочењу, на почетку студија, Ајзенхут је
живео у тешким материјалним условима, све до 1878. године,
када уписује другу годину студија. Мађарско министарство просвете, поред још неколицини студената Академије, додељује
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годишњу стипендију и Францу Ајзенхуту. Захваљујући тој финансијској помоћи, он остаје још једну годину на студијама у
баварској престоници. По завршетку друге године, септембра
1879. године, због немаштине напушта Минхен. По повратку у
Паланку, одлази на одслужење војног рока. Захваљујући једној
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У то време, током борава у Паланци, из једне Ајзенхутове анегдоте видимо да средина из које потиче није показивала разумевање (а тако је, нажалост, и данас) за његов рад. Наиме, док је
био у Букину (Младенову) код тетке Розе Сомер, после уобичајеног гостопримства, тетка га је упитала: „Зашто не дођеш да
живиш у Букину? Радећи као молер брзо би стекао иметак.“ При
том се хвалисала пред својим сестрићем показујући му своје
краве, свиње и др. На то јој је млади сликар одговорио: „Кад би
ја насликао све твоје свиње, за најмање нацртано прасе добио
би више него што вреди све твоје имање.“ А враћајући се из Букина, код Шаренграда, угледао је свињара како чува чопор
свиња, на брзину је направи скицу, касније и слику, коју је добро
продао и није пропустио да о томе извести тетку у Букину.
У Клужу 1883. године с великим успехом излаже пет уља; критике су веома повољне, посебно композиције, избора амбијента и поставке ликова, уз уздржану критику колорита. Нови
вид комуникације са широком публиком Ајзенхут остварује захваљујући олеографији, новој техници масовног умножавања
уметничких дела. Отисак цртежа са мотивом „Парне скеле између Паланке и Илока“ објавио је угледни пештански Недељ-

Ф. Ајзенхут: „Вила Крстбајер у Илоку“

руској сликарској породици из Минхена, Ајзенхут је уписао
трећу годину студија 1880. године, а већ 1881. године уследио
је успех – добија похвалницу а средином следеће године и
сребрну медаљу Краљевске Академије у Минхену. У том периоду, дакле 1881/2, излаже први пут на Јесењој изложби
слику „Будоар“, којом остварује контакте са уметничким круговима и публиком по унутрашњости. Слику „Цигани се одмарају“ купио је чувени сликар Калман Мештерхази а „Студију
главе“ и „Сирочиће“ Друштво ликовних уметника у Будимпешти.
Франц Ајзенхут: „Парна скела између Паланке и Илока“
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ник, истичући повезаност сликара са родним крајем. Друштвена активност уметника у том периоду огледа се пре свега у
иницијативи за формирање будуће Националне академије
уметности као и формирање уметничке групе Луитполд. Због
своје веселе природе и пријатне спољашњости био је омиљен
код жена а сликари и пријатељи су га веома ценили и поштовали.

Пут је живот, пут је судбина
Још у време минхенских студија, на позив колеге сликара
Франца Рубоа (1856–1928), рођеног у Одеси, оствариће се
младалачки сан Франца Ајзенхута, студијско путовање по
оријенту – Кавказу. Из неколико његових писама упућених
паланачком пријатељу из младости и потоњем венчаном куму
Роберту Бихлеру сазнајемо да је из Паланке кренуо Дунавом
пут Одесе 24. септембра 1883. године. Напустивши Одесу,
преко Црног мора, стиже у Батум, где се задржава нешто дуже,
а затим, настављајући пут железницом, стиже у Тифлис. Ту му
је омогућено да шест недеља проучава народне обичаје и
обилази околину. Потом преваљује мукотрпан пут до познате
тврђаве Шамил у Гуни, где остаје две недеље. Преко главног
града Дагестана Дербенте стиже у Баку. На обали Каспијског
мора је непрестано цртао студије, скице и предлошке за
будуће слике. Са видним усхићењем писао је у Паланку: „Баку
као да је створен за сликарско око.“ И стварно, Франц Ајзенхут
ће после овог путовања постати највећи оријенталиста свог
времена у Европи. Кавкаски пејзажи, персијски градови и
живаљ, татарски обичаји, шаренило оријенталних ношњи и
особености мамиле су многе сликаре Европе, међу којима и
нашег Пају Јовановића, али нико неће бити „заточеник“
оријента као Ајзенхут. Понешто о приватности и карактеру
великог сликара да се наслутити из једног писма са овог
путовања: „У четири сата стигли смо у Одесу. На броду је
припремљен клавирски концерт, певање, играње, и то са
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дамама, веома забавно. Било је још много детаља које бих
Вам једном, али само усмено могао испричати“, и даље додаје:
„Молим Вас да ово писмо сачувате у тајности.“ Да ли је то била
љубавна авантура Франца Ајзенхута не зна се, а да је био
џентлмен види се из цитираног документа, што кажу стари
латини: Sed alia tempora (Aли сад је друго време), и таквих
романтичара више нема. Са његовог другог путовања по
Кавказу већ следеће, 1884. године настаће слике: „Шамил у
Гуни“, портрети Чаби Халибега и Јапара Ведена и „Улица у
Бакуу“. Из писма од 18. новембра 1884. упућеног из Батума у
Паланку Роберту Бихлеру (кућа му била у улици Иве Лоле
Рибара бр. 8) сазнајемо, како сам сликар наводи: „Журим у
Минхен да би што пре обрадио утиске с пута.“ Одговарајући
на писмо, Бихлер га моли да му чешће пише, што Ајзенхут и
чини, углавном пишући о лепотама Севастопоља и Јалте, о
лошем времену у Одеси, делећи радост са лепим женама на
палуби и наду да ће до Божића стићи у Паланку.
Љубавна прича са историјском подлогом, коју је наводно
Франц Ајзенхут донео из Одесе у Паланку, тиче се Војвођанке
Амалије Нако и великог руског песника Александра
Сергејевича Пушкина. У доколици, чекајући повољно време да
исплови из Одесе, велики сликар је одседао у чувеном
ресторану Отон, где је чуо ову причу. Ресторан и оперска кућа
у Одеси били су власништво богатог тршћанског трговца
Србина Николе Ризнића и супруге му Амалије, из чувене
банатске породице Нако. Угледавши лепу Амалију, велики
руски песник био је толико опчињен њеном грациозношћу и
лепотом, да јој је посветио неколико лирских љубавних
песама. Из Ајзенхутових писама која су била доступна аутору
није било могуће утврдити аутентичност ове приче, док други
извори говоре да се љубавна идила ипак догодила.
После овог другог пута по Средњем истоку Ајзенхут ће се
трајно определити за сликарство са оријенталном тематиком.
Његов савременик сликар Деже Амброзовић (1864–1919),
иначе Сомборац, секретар Мађарског земаљског ликовног
друштва, пише: „Након седмогодишњег боравка у Минхену,
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отпутовао је на Исток, где се надисао шарених боја и
фасцинантног Оријента. На повратку је почео да интензивно
ради на сликама са источњачким темама, са којима је одмах
постигао велики успех и популарност.“ По повратку са првог
путовања по Средњем истоку, Ајзенхут је изложио у Пешти
слику „Лечење помоћу Курана“, коју је откупила Краљевска
дворска галерија у Будиму, као лични избор Његовог
Величанства, што је сликару донело велики углед и, наравно,
материјалну корист.
И поред светске славе Ајзенхут остаје привржен своме
завичају – Паланци. У писму упућеном из Минхена фебруара
1884. године, већ поменутом Роберту Бихлеру, видимо да су
се последњи пут видели у Новом Саду, када су разговарали о
уметности и природи око Паланке, о интимним осећањима
према паланачким дамама, нарочито о госпођици Берхајм. Ту
пише и да: „У дубокој тами моје душе, још увек нешто светли
према њој.“
На Пролећној пештанској изложби 1884. године, Ајзенхут излаже слику „Улична мењачница“, коју је насликао у Тифлису.
Сем мањих замерки око анатомских детаља ликова са слике,
критике у вези са колоритом, композицијом и психологијом ликова веома су повољне. На Јесењој поставци у Будимпешти,
постиже велики успех изложеним сликама „Писменост“ и „Татарска школа у Бакуу“, које Ајзенхуту доносе сребрну медаљу
минхенске Академије, а откупљује их један лондонски трговац
уметнинама. Енглески стручни часописи врло су повољно писали о тим делима, што ће имати за последицу да Ајзенхутова
популарност порасте и преко океана, у Америци.

Велика државна златна медаља
На Париском салону 1886. године први пут је изложена слика
„Смрт Ђул-Бабе“. Сав егзалтиран постигнутим успехом слике,
пун усхићења пише Бихлеру у Паланку: „Моје студије цветају
и почињу да доносе плодове а ја се трудим да та берба буде
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што богатија.“ Јесења поставка уметничког павиљона у Пешти,
где излаже исту слику, донеће му највеће животно признање
за неко његово уметничко остварење. Ђул-Баба (Отац ружа)
је историјска личност, умро је 1541. године и сахрањен на Брежуљку ружа (Розсадомб) у Будиму.

Слика „Смрт Ђул-Бабе“ за коју је сликар добио велику државну
златну медаљу

За живота изградио је светилиште које се сматра
најсевернијим местом ходочашћа исламских верника. Поред
високих уметничких вредности, слика је имала својеврсну
актуелност тим пре што је турска Влада 1885. године обновила
Ђул-Бабино турбе на Брежуљку ружа, које су посећивали
мухамеданци из целог света. Слика је монументалног формата
240x196 цм, у централном делу слике је умирући старац на
рукама дервиша који му окреће главу према истоку. Дечак
пружа умирућем котарицу са ружама, док у левом делу слике
фигура у стојећем ставу погнуте главе изговара молитву.
Слика је медијски испраћена уз хвалоспеве и врло повољне
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стручне критике: „Ова слика је дело талента који поседује
смисао за грандиозну нарацију а уз то у потпуности влада
стилом.“ Десетог дана изложбе, лично краљ је галантним новчаним износом откупио слику „Смрт Ђул-Бабе“, која је
постављена у сали за пријеме краљевске палате. Те године,
дакле 1886, установљена је велика златна медаља као
награда за уметничко стваралаштво, поводом двадесет пете
годишњице оснивања Друштва ликовних уметника Мађарске.

Велика државна златна медаља Мађарске

Од десет чланова жирија осам је гласало за слику Франца
Ајзенхута, тако да је њему додељена прва златна медаља Мађарске за ликовно стваралаштво, коју влада и данас додељује.
Наравно да је овај културни догађај пропратила европска
штампа, која је просто опседала сад већ славног сликара. На
питање која се слика њему највише допада, Ајзенхут је између
осталог рекао: „Слике су вам као жене, све су лепе, само морамо имати оштро око и племениту душу да видимо и осетимо
њихову сензибилност.“ На питање шта даље после многих признања, рекао је: „Природа је најбоља учитељица уметности“,
описујући нашироко паланачко природно окружење, Дунав,
Фрушку гору и Кавказ, додајући да се спрема на путовање по
северној Африци. И стварно, крајем те 1886. године, па све до
маја 1887, Ајзенхут је преко Италије, укрцавши се на брод у
Напуљу, отпловио на Црни континент, тј. у Тунис и Мароко. У
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једном писму из Африке каже: „Преда мном се отворио нови
свет, старе грађевине у маварском стилу, вибрирајући сјај блиставих боја, сада тек схватам зашто велики светски колористи
све чине како би доспели под небо Африке.“ На том путовању
настало је неколико чувених слика сад већ тридесетогодишњег
Франца Ајзенхута: „Напуљ са Везувом“ (једино његово остварење у поседу Народног музеја у Београду), „Источна капија“,
„Мађионичар“, „Марибут који се моли“, „Укротитељ храни
змију“. Ова дела, као и многа друга из тог периода његовог
стваралаштва, доспела су у Лондон, јер тада је скоро
искључиво радио за енглеско тржиште.
Већ следеће, 1888. године, приликом посете Паланци, преко
капетана Нандора Вебера, упознаје врло талентованог
паланачког дечака Јозефа Пехана (1875–1922). Пехан је
потицао из сиромашне породице, отац му је био шумар у Чибу
(Челарево), а мајка васпитачица (киндерфрау) у Обровцу, која
је рано остала удовица. Уз Веберову помоћ прикупљена су
средства од донатора, а Ајзенхут је обезбедио стипендију
младом земљаку за школовање у Минхену. Интересантно је
истаћи да ће Јожеф Пехан на минхенској Академији ликовне
уметности бити у класи професора Николаса Гизиса, као и
чувени војвођански сликар симболиста Стеван Алексић, у
истом периоду. Из Пехановог писма, видимо понешто о
Ајзенхутовом карактеру: „Доспео сам на Академију захваљујући протекцији – залагањем паланачког сликара Франца
Ајзенхута… добио сам 400 форинти државне стипендије, којом
је због моје малолетности располагао Ајзенхут, с правом
очинском брижношћу.” Јозеф Пехан ће израсти у великог
паланачког сликара, а својој Паланци ће се одужити
организовањем своје прве самосталне изложбе 1913. године,
у граду из кога је пошао пут сликарске славе.
Још један чувени сликар са војвођанских простора Павле Паја
Јовановић (1859–1957), као и Ајзенхут, имао је у Минхену, у
улици Моцартштрасе, свој атеље. Још једна њихова додирна
тачка био је сликар Франц Рубо, преко кога заједно одлазе на
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пут по Кавказу. Као и Ајзенхут, Јовановић путује у Италију и
Египат; обојица су на том студијском путовању насликали
Напуљ, борбу петлова, као и многа дела са оријенталном тематиком. Оба уметника су представници академског реализма,
а преко лондонских галериста Вилиса и Франча освајају енглеско тржиште уметничким сликама тог стила.
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стварима, рецимо о некаквој авантури на путу. Наиме авантура
није било.“ Даље у писму говори о времену, да учи арапски
језик (говорио је, поред матерњег, српски и мађарски), који је,
како наводи, врло тежак за учење, а пише и о пирамидама,
Нилу, Каиру и другом. На крају, пита Бихлера да ли зна јесу ли
„Громова поново изабрали“ (Деже Громов, паланачки посланик
у Мађарском парламенту, прим. Л. Н.). Друго студијско путовање у Египат, за које се поуздано зна, предузео је у лето 1894.
године, заједно са пријатељем мађарским сликарем Белом
Ивањи Гринвалдом (1864–1940). Резултат овог путовања биће
слике – између осталих, Ајзенхут ће насликати „Борбу петлова
у Каиру“, а Ивањи ће урадити „Свету породицу“, слику са библијском темом, већег формата, наглашеног колорита. Исте године, на зимској поставци Уметничког павиљона, у великој
сали, на ударном зиду, изложена је Ајзенхутова слика „Борба
петлова у Каиру“, у формату 265x189 цм, која је изазвала огромно интересовање. Слику је откупила Мађарска национална
галерија, чије је и данас власништво. Слика је репродукована
у каталогу, стручним часописима и периодици широм Европе.

Аутопортрет Јозефа Пехана (1875–1922)

Историчари уметности нису поуздано утврдили колико је пута
Ајзенхут путовао у Африку. Писмо датирано фебруара 1890.
године говори како намерава да отпутује у Египат и Сирију, али
је извесно да је то учинио 1892. године. Марта те године пише
писмо из Каира сада већ тридесетогодишњем паланчанину Роберту Бихлеру: „Нажалост, не могу да те известим о необичним

Сребрна медаља минхенске ликовне Академије

Можда је интересантно навести и то да је сарајевски часопис
Нада објавио репродукцију те слике као уметнички прилог и
текст преузет из мађарске штампе, где Ајзенхут између
осталог каже: „Само сликама великог формата се може
постићи буран успех.“
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Три антологијска дела
Поштујући хронологију догађаја, а из различитих побуда, поменућемо неколико грандиозних уметничких остварења
Франца Ајзенхута.
Прво дело, настало када је сликар био на врхунцу славе, јесте
осликавање ентеријера најлепшег угоститељског објекта Мађарске престонице (тада их је било 663), луксузне градске кафане (New York) грађене 1894. године по пројекту Алајоша
Хаусмана (1847–1926). Спратни део грађен је за седиште осигуравајућег друштва „New York“, док је приземље највећим
делом заузимала градска кафана. Ентеријер је изведен по
узору на париске кафее у барокном стилу Луја XIV, са бронзаним статуама, венецијанским лустерима, мермерним фонтанама, рељефном штукатуром по зидовима. Таваницу тог
луксуног објекта красе „фреске“, тј. осликана каширана платна
Франца Ајзенхута и Густава Мајнхамера, као коауторска дела
– седам слика формата 360x320 цм, са необарокним богато
украшеним оквирима који су препуни карактеристичних флоралних и зооморфних орнамената. Пештанске Недељне новине су донеле детаљан опис слика: „Две најуспелије слике
налазе се изнад унутрашње дворане и симболизују веселу музику и љубав. На једној од њих баханалије, на другој
враголасти фауни, сцена са дечаком који се игра на ливади,
симболишући безбрижност. Женски лик у лепршавој хаљини
представља Њујоркињу, пријатељицу уметности. Упадљиво је
наглашена композиција јата летећих купидона међу облацима
на месечини и женски лик у првом плану, који персонификује
сан.“ У напису поменутог листа дати су називи свих седам
слика: „Бахус са друштвом“, „Њујоркиња“, „Враголасти фауни“,
„Сан“, „Припите жене“, „Небеска љубав“ и „Музика“. Ова
коауторска дела Франца Ајзенхута одступају од његовог
сликарског опуса по техници, стилу, композицији, тематици,
као и због стављања уметничког дела у функцију – декорацију
простора у коме је постављено.
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Друго дело које издвајамо, али из сасвим других разлога, јесте
слика „Битка код Сенте“, формата 700x400 цм. Слику је
Ајзенхут радио по наруџби Бачко-бодрошке жупаније, а
поводом хиљадугодишњице мађарске државности и јубиларне
године досељавања Мађара у карпатско-панонски басен
(896–1896). Куриозитет везан уз овај јубилеј је прослава
тридесетогодишњице Аустро–Угарске Нагодбе (1867–1897),
коју су Мађари прослављали конспиративно у односу на бечки
двор. У низу прослава широм земље учествовале су и
жупаније, и то у два нивоа: јубилеј су обележавале свака у
својој средини (у нашем случају, жупанијска прослава
планирана је у Сомбору, седишту жупаније), а на централној
прослави у престоници Будимпешти биле су заступљене све
жупаније. Део плана централне миленијумске прославе била
је изложба слика са историјским темама из националне
прошлости и свечана поворка представника свих жупанија на
поклоњењу цару и краљу Аустроугарске монархије. Историјско
друштво Бачко-бодрошке жупаније у Сомбору донело је план
прославе. Између осталог, за ликовну поставку миленијумске
прославе у Будимпешти изабрали су историјску тему битке код
Сенте из 1697. године и одлучили да аутор слике буде Франц
Ајзенхут. Жупан Еноре Шмаус и секретар историјског друштва
Еде Маргалић, крајем маја 1895. године, обавестили су
Ајзенхута о својој одлуци а јуна месеца исте године склопили
су са њим уговор о изради слике. Уговор је садржао прецизан
захтев који се тиче садржаја слике, уговорену цена од 12.000
форинти (вредност око 150 јутара земље). Поджупан је 4. јула
1895. послао Ајзенхуту 2.000 форинти капаре како би могао
да отпочне припреме за израду слике. На војној вежби у Сенти
21. септембра 1895, на којој је био и сам цар Фрањо Јосиф,
обезбеђена је дозвола за учешће на маневрима и Ајзенхуту.
Дневни лист Бачка обавештава: „Са допуштењем Његовог
Величанства, Ајзенхут ће присуствовати војној вежби ради
прикупљања података. Сликар ће се прикључити царској свити
и из седла посматрати вежбу.“ Надаље, лист наводи „да је
сликар направио више богатих и интересантних скица на
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аутентичном месту битке“. Досадашња истраживања
установила су да су урађена три предлошка „Битке код Сенте“
у техници уља на платну. Све три верзије презентоване су
историјском друштву у Сомбору и после одабира једне од
понуђених Ајзенхутових слика-предложака сликар је
приступио изради тог грандиозног уметничког дела. Једна
верзија слике, формата 236x156 цм, изложена је 1903. године
поводом смрти уметника, друга верзија је понуђена граду
Сенти исте године, а трећој се губи сваки траг. Од оригиналних
скица оловком и угљем на картону једна је у Сегединском
музеју, једна у Мађарској националној галерији, а три скице су
у галерији Матице српске у Новом Саду. Слика „Битка код
Сенте“ је технички добро урађена, а распоред маса у
композиционом смислу, перспектива и уметничка импресија су
на завидном нивоу. Слика приказује сцену битке у завршној
фази, када војсковођа принц Еуген Савојски (1663–1736), са
маршалом Јаношем Палфијем и својим витезовима, међу
којима је и петсто Сомбораца под вођством капетана Јајића,
потискују турску војску у Тису. У психолошком смислу, слика
поред тријумфа победе носи и поруку опомене, да свака битка
па и сенћанска, односи људске жртве и и доводи до разарања.
Угледни лист Будапест Хирлап, поводом миленијумске
изложбе у престоници Мађарске, јуна 1896. године, коментарише Ајзенхутову слику: „Ајзенхут је у сваком погледу
створио изврсну слику, ова битка има полета, борба је стигла
до врхунца.“ Критике су позитивне када је у питању уметнички
рад саме слике, али се примећује да она недовољно
наглашава мађарско витештво, недовољно истиче националне тежње и стремљења. У том тону пише и Тамаш Сана:
„Може ли се ова слика сматрати делом мађарског историјског
сликарства? Да ли и у којој мери подстиче национална
осећања?“ Колику важност за наше просторе има исход битке
код Сенте 1697. најбоље се види по томе што Турци никада
више нису упадали у Бачку, а у царствујушчем Бечу и данас
на славолуку пише: „Wiena ad Zentum servata 1697” (Беч је код
Сенте спасен 1697). Слика „Битка код Сенте“ донета је у
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Сомбор 20. јануара 1898. године и смештена у велику дворану
Бачко-бодрошке жупанијске зграде исте године 22. фебруара.
На годишњицу сенћанске битке 11. септембра 1898. слика је
„откривена“ у присуству жупанијских великодостојника и
многобројних гостију.

Ф. Ајзенхут: „Битка код Сенте“

Треће антологијско дело је панорама или кружна слика, коју је
Ајзенхут као коауторско дело урадио поводом миленијумске
изложбе. Панорама као вид уметничког изражавања има дугу
традицију. Још је Наполеон схватио панораму као визуалну
комуникацију, стављајући је у функцију пропаганде, да би код
широких народних маса пробудио родољубље и ојачао
националну свест. Прва панорама у Мађарској је приказана
1885. године. Њеним ауторима је донела велики успех и код
публике и код критике. Велико искуство у сликању грандиозних
формата које је аутор већ показао определило је тадашњег
министра вера и просвете Ђулу Влашића да Францу Ајзенхуту
повери израду миленијумске панораме, димензије 115x15
метара. Сликар је одмах приступио плану и организацији
израде. Позвао је још тројицу сликара – Пала Вага (1853–
1928), Игнаца Рошковића (1854–1915) и Тихамера Маргитаија
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(1859–1922) – за испомоћ на осликавању панораме. Са
верношћу кинематографа, насликао је Ајзенхут 1044 фигуре
на коњима, две чете хусара, 6 гардиста, 41 фијакер, 177 коња,
277 ађутаната-коњушара и око 200 гледалаца. Све то је
уклопљено у пејзажну архитектуру престонице, окружену
палатама и будимским брдима. Централни део слике је
краљевска палата и балкон са кога краљ и његова породица
посматрају свечану поворку. Великим тргом следе депутати
(бандераји) жупанија и слободних краљевских градова, у
свечаним одорама и са заставама. Оно што ову панораму чини
бравурозном јесте, пре свега, то што је Ајзенхут људске
фигуре, кочије и коње осликао у првом плану у природној
величини. Композицијско решење је изврсно, положај група и
колона која вијуга остављају утисак савршене целине. Колорит
је веома наглашен што је омогућило сликару да изрази
шароликост униформи и свечаних одора, у првом плану
кружне слике, док је њен други план уздржанијег колорита,
мирнијих боја. Дубина слике (перспектива) постигнута је
правилном пропорцијом архитектуре трга и околних брда,
прибегавањем сфумато техници. Панорама је изложена
(смештена) у кружну зграду (ротонду), изграђену 1892. године
за те намене, прчнике 38 м и висине 31 м, са потпуним
техничким комфорним стандардима изложбених простора.
Ајзенхутова миленијумска панорама била је прави културни
догађај у оквиру прославе и побрала је најлепше хвалоспеве
његовом сликарском стваралаштву.
Франц Ајзенхут ће до краја живота урадити још две слике
великог формата са историјском темом – „Свети Владислав у
потери за Куманом“, уље на платну 300x194 цм, и „Јуриш Јанка
Сибињанина у бици код Београда 1456.“, у формату 183x145
цм, из 1902 године. Јанош Хуњади (1387–1456), у нашој епској
традицији познат као Сибињанин Јанко, био је, уз Ивана
Капистрана, војсковођа хришћанске војске која је под
Београдом извојевала победу над турском војском која је била
од значаја за читаву Европу. Ајзенхут није случајно изабрао
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ову историјску тему. Српски јунак који гине у тој бици
представник је једног од три народа родног му краја а Иван
Капистран сахрањен је у Илоку, у суседству завичајне му
Паланке, на другој обали Дунава. Смрт је затекла Франца
Ајзенхута док је паралелно радио на три платна – „Приповедач
бајки“, „Казна“ и „Сањарење“ – која су остала незавршена,
мада су била у поодмаклој фази израде.
Франц Ајзенхут је, несумњиво, највећи сликар Бачке Паланке.
Он је својим уметничким делом прославио име свог града
широм света. Не можемо а да на овом месту не споменемо и
неке од сликара који су, сваки у свом времену, допринели
афирмацији нашег града. То су Паланчани: Јозеф Пехан,
Шандор Антал, Петар Маурер, Ђурђе Теодоровић, Славко
Милић и Милан Јурић.

Оснивање породице и њено пропадање
Франц Ајзенхут је на врхунцу славе, после дужег времена,
дошао у Паланку 1897. године. Тим поводом приређен му је
свечани дочек и добродошлица. Срески начелник са својом
свитом, у којој је био и срески краљевски бележник Роберт
Бихлер, иначе сликарев пријатељ из младости, дочекали су
великог сликара на железничкој станици у Гајдобри. Воз је био
окићен заставама, цвећем и паролама добродошлице. На
станици Стара Паланка дочекала су га два дувачка оркестра
(плех-музика), поздравни говор одржао је Роберт Бихлер. У
родној кући Франца Ајзенхута живио је његов трећи брат по
старости Филип, који је организовао свечану вечеру поводом
доласка великог уметника у родни крај за родбину, пријатеље
и комшије. На тој вечери Ајзенхут је упознао прву комшиницу
осамнаестогодишњу Адриану Аурелију Рајхл, ћерку
Фридрихра Вилхема Рајхла, власника фабрике вештачког
камена (плочице, степеништва, облоге за цоклу), која се
налазила такође у кругу садашње РО „Меркур“ (источно од
управне зграде „Дуванкопа“). Хонорар који је добио за слику
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„Битка код Сенте“ омогућио је Ајзенхуту да се ожени девојком
из одговарајућег друштвеног сталежа. У својој четрдесет првој
години велики сликар се жени 12. октобра 1897. године. Венчани кум Адриане Аурелије Рајхл био је Роберт Бихлер а младожење сликарев добротвор и мецена паланачки адвокат др
Карло Мезеи. Црквено венчање обављено је у римокатоличкој
цркви (мађарска црква) у Немачкој Паланци, а световно у општини Нова Паланка (данас МЗ „Братство“). Свадба је трајала
три дана. Кажу да је младожења непрестано играо и певао
(како и не би, млада је била млађа двадесетдве године од
њега). На брачно путовање младенци су кренули фијакером
од Паланке до Новог Сада, а даље за Будимпешту возом, где
су за пријатеље организовали свадбени ручак. Можемо само
замислити то весеље, песме, игре и шала, кад се нашла на
окупу пештанска и минхенска боемија. Шаљиву песму посвећену младенцима, насталу на том пиру, у преводу са мађарског Шандора Вечере а у обради Леонарда Немета
доносимо у целости:
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Шта су лепоте Азије и Африке,
лепше је бити под папучом, знамо
ако она припада лепој жени,
коју сви ценимо и обожавамо.
Тихо шапуће лепа Адриана,
на ухо драгом мужу, Францу свом,
своју си музу љубио до овог дана,
од сад ћеш волети мене и наш дом.

Женидба паланачког сликара
Амор је нанишанио, полете стрела,
ранивши срце, к’о никада прије,
уметничко, које као своју музу,
никога волело толико није.
Паланачког сликара Ајзенхута,
ко не зна тог великог јунака,
лепотица у окове стави,
то није могла удавача свака.
Готово је са слободним животом,
нема више друштва и лутања,
кафана и песме са старом свитом,
уз жену ће своју чекати свитања.

У браку који је трајао пет година, до сликареве смрти, добили
су четворо деце – Георгину (умрла на студијском путовању по
Каквазу 1899), Марију-Тамару (1900–1905), Јудиту (1901–1949)
и сина Георга Франца (1903–1942). Породица Рајхл, са којом
преко супруге Ајзенхут ступа у сродство, која потиче из Апатина, оставила је у архитектури града Паланке дубоког трага.
Наиме, Адрианин стриц (рођени брат Фридриха Рајхла) Франц
Рајхл (1869–1960), чувени војвођански архитекта епохе сеце-
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сије, пројектовао је и градио Грађанску школу 1903. (данас
зграда музеја) и католичку цркву у неоготском стилу 1910. у
Новој Паланци, која је оштећена у Другом светском рату и срушена 1965. године. Пројектовао је и градио католичку цркву у
Бачкој Тополи и чувену Рајхелову палату, 1904. године, која се
налази на истоименом тргу у Суботици. Фабрика вештачког камена, основана 1893. у Паланци, производила је материјале

(викендици) у Илоку. Убио га је Прока Поповић из Нештина, а
ни данас се не зна да ли из идеолошких или неких других разлога. Сахрањен је, поред сестре Марије-Тамаре, деде по мајци
Фридриха Вилхема Рајхла и бабе Лидије рођ. Балша, на
римокатоличком гробљу у Бачкој Паланци, непосредно иза
гробљанске капеле. Потомци Георга и Франца Ајзенхута данас
живе у Бад Гастену у Аустрији, а аутор овог прилога је, преко
Паланчанина Николе Франца, остварио са њима телефонски
контакт и позвао их да 2013. године, поводом јубилеја њиховог
деде, посете Бачку Паланку, свој родни град, и родни град оца,
деде и прадеде.
Трагична судбина задесила је и ћерку Франца Ајзенхута
Јудиту, удату Шмит, чији је син Фриц веома млад погинуо у Другом светском рату. Јудита, иначе и сама сликар (четири њене
слике налазе се у галерији Матице српске у Новом Саду),
умире релативно млада, као и њен отац, у четрдесет осмој години живота, 1949. године. Супруга великог сликара Адриана
Аурелија Ајзенхут надживела је мужа и четворо деце, а непосредно после Другог светског рата трајно се населила у Минхену, где је умла у старачком дому 9. априла 1965. године.
Сахрањена је на минхенском Источном гробљу поред мужа,
великог паланачког сликара Франца Ајзенхута.

којима су украшаване многе фасаде, степеништа и „гонкови“
паланачких кућа и јавних зграда. Ајзенхутов син Георг, рођен
17. марта 1903. године, дакле три месеца пре сликареве
смрти, основао је 1926. године, са Мартином Блажеком, паланачку фабрику кожне галантерије „Меркур“, која је упошљавала пет стотина радника. Дуго је Георг са породицом живео у
кући Адама Реселија (у то време улица Франца Ајзенхута,
данас Браће Рибникар бр. 20), а пред Други светски рат купио
је зграду „Хрватске банке“ (данас зграда фирме „Нектар“,
поред школе „9. мај“, улица Краља Петра I бр. 4).
Георг Франц Ајзенхут, син чувеног сликара и сувласник „Меркура“, убијен је 3. октобра 1942. у својој виноградарској кући

Одлазак великог сликара
На самом крају XIX и почетком XX века, Ајзенхут је много сликао, излагао и путовао. Имао је пуномоћ за организацију
изложби мађарских и немачких сликара у иностранству, што
га је водило у многе градове Европе. Какав је био његов
друштвени и уметнички статус видимо из тадашње штампе,
која говори о томе да је Ајзенхут члан Ликовног одбора који
одлучује о откупу уметничких слика за музеје широм монархије
и доделу државних стипендија младим талентима. Мађарска
влада је предложила Ајзенхута за високо признање у области
уметничког стваралаштва, а минхенска Краљевска Академија
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покренула је поступак именовања великог сликара за свог
редовног професора. Даноноћно је радио, занемарујући
болове у желуцу и савете лекара, па му је позлило на састанку
уметничке групе Луитполд, чији је Ајзенхут био оснивач и
дугогодишњи члан. Преминуо је у болници, после две
неуспеле операције, 2. јуна 1903. године, исцпрљен болешћу
и претераним радом, у четрдесет седмој години живота.
Сахрањен је уз велике почасти на Источном гробљу у Минхену
4. јуна 1903. године. У име мађарске Владе, опростио се
аустроугарски дипломата гроф Зичи, у име баварског
Министарства културе Хајте фон Фрајер, као и представници
разних уметничких удружења и појединци, а у име породице
брат Филип и таст Фридрих Вилхем Рајхл. У име групе
Луитполд некролог је изговорио проф. Левит, истакавши:
„Франц Ајзенхут се својом уметношћу и чврстим карактером
изборио за љубав и поштовање својих колега сликара а својим
радом очувању и ширењу интереса групе Луитполд.“ Родни
град Паланка опростио се од великог сина говором Виктора
Шпама, који је положио венац у име града на гроб великог
сликара. У интервјуу који је уметникова удовица Адриана дала
листу Бачка, истакла је: „Са супругом сам живела само пет
интензивних година, али то је био живот пун доживљаја, живот
који може да се пореди са најлепшим сном.“ Исти лист после
сликареве смрти пише: „Наш сународник Франц Ајзенхут умро
је у великој немаштини.“ Друштво ликовних уметника Мађарске обратило се уметниковој удовици да у договору са њом
приреди изложбу слика из заоставштивне великог сликара а
да се износ од продатих слика намени породици. Судећи по
реакцији тадашње штампе, изложба је имала огроман успех –
продато је 113 слика, 76 скица и цртежа у вредности 20.000
круна. „Уметник је требало да умре па да се најзад схвати
колико је сигурном руком цртао и баратао бојома, те да
коначно признамо да спада у ред наших најбољих сликара.
Судити о опусу уметника посматрајући његову заоставштину
веома је тешко, јер иза њега обично остаје оно што није хтео
или није могао да прода. Мала поставка Уметничког павиљона
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Ајзенхутову уметност ипак представља као елитну, истанчан
укус је одувек значио узвишеност, а овај уметник је открио за
себе један засебан свет. Не ради се о посебним идејама, него
богатству оргиналних форми и боја.“
Живот и дело великог паланачког сликара Франца Ајзенхута
упознали смо кроз овај скромни рад, а његово стваралаштво,
завичајна припадност и родољубље, чистота духа и
племенитост обавезују нас да овом великом уметнику
подигнемо трајан белег у нашем граду као споменик сопствене
прошлости.
.
Судбина Ајзенхутове заоставштине
Оставинским елипсастим печатом са натписом „Eisenhut Ferencz hagyatek 1903. junius 2. Munchen“ оверено је 140 слика и
око 200 студија и цртежа из уметникове заоставштине. Архитекта Франц Рајхл је маја 1904. године изложио у Суботици три
Ајзенхутове слике: „Продавница и школа у Тунису“, „У немилости“ и „Опсада Београда“, које су понуђене на продају. У
свечаној сали Грађанске школе (зграда музеја) у Паланци,
1909. године, у периоду између божићних и новогодишњих
празника, постављена је изложба Ајзенхутових дела. Локална
штампа је истицала: „Ајзенхутовим именом сваки прави Паланчанин треба да се поноси а то је довољан разлог да ову
изложбу никако не пропусти. Видети Ајзенхутова дела, овако
скупљена, јединствена је прилика, која се вероватно неће поновити.“ И стварно, никада више у Паланци није организована
изложба његових слика у том обиму. Слике из Ајзенхутове заоставштине временом су расуте по целом свету, а за оно слика
што је у Новом Саду и Суботици није било воље. После Првог
светског рата, припајањем Паланке матици Србији, 1924. године Среско поглаварство, на предлог Општине Бачка Паланка, у знак захвалности великом сликару, улици Kirschengase (Улица трешања), даје назив Улица Франца Ајзенхута
(данас Браће Рибникар). Др Јован Милекић организује 8. октобра 1932. године продајну изложбу бачких сликара, где је
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уврштен и Ајзенхутов сликарски опус („Београдска битка“ понуђена за 35.000 дин., а три панораме по 10.000 дин.). На Великој занатској изложби 1932. године у Бачкој Паланци
изложене су слике, цртежи и скице, као и предмети које је велики уметник доносио са многобројних студиских путовања по
блиском и средњем истоку и Африци. Такође, када је у питању
Ајзенхутова уметничка заоставштина, вредно је помена да је
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мађарских жена. Уз цвеће и пригодне поклоне, уз почасну
песму одржали су јој здравицу: „Границама трновитог пута
нашег живота, води нас нада и сећање. Данашњи дан је
сећање на уметника богомданог талента Франца Ајзенхута.
Народ чији је био син после тешких недаћа и данас се мучи.
Немоћан је. Није у могућности да га слави. Зато ми мађарске
жене, сада однесене вихором историје, скромно али од срца
прослављамо прву стогодишњицу уметниковог рођења и
поздрављамо његову удовицу, нашу вољену Адриану овим
скромним букетом.“

Споменик на гробу Георга Франца Ајзенхута

једна оштећена слика-предложак (уље на платну) пре неколико година пронађена на отпаду у Паланци, а сада је у власништву Војвођанског музеја у Новом Саду. Крајем 1944.
године, Адриана Аурелиа Ајзенхут, под притиском ратних околности, била је принуђена да напусти Бачку Паланку. Из заоставштине свога мужа понела је 72 уља на платну и 28 слика
других аутора из приватне збирке, које је однела у Минхен где
се трајно настанила.
Поводом стогодишњице Ајзенхутовог рођења, 1957. године,
Адриану је у старачком дому посетила једна делегација

Део заоставштине Ф. Ајзенхута у Бачкој Паланци, 1944.

И тако дођосмо до краја приче о сликару Францу Ајзенхуту и
његовом животу и делу, који је на културном, а посредно и на
привредном плану (оснивање „Меркура“), обележио једно
време у историји нашег града.
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Привредни развој има трајну позитивну вредност само онда
када добра стечена економским напретком нису сама себи
сврха, него основа и средство за откривање, ослобађање,

Родна кућа Ф. Ајзенхута на плану Бачке Паланке из 1944.

јачање и ширење интелектуално-моралних и естетско-продуктивних снага, чији је крајњи циљ стварање хуманијег и праведнијег друштва. У том духу књига Споменица великанима
Паланке треба да обухвати оне Паланчане које су несумњиво
свој живот и дело посветили тој идеји.
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САРАДЊА СРПСКЕ БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКЕ И ДАЛМАТИНСКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX
ВЕКА

Сажетак: Босна и Херцеговина је од половине деветнаестог века
имала снажне везе са Далмацијом, посебно од периода херцеговачког устанка Невесињска пушка. У јачању ових веза предњачио
је град и општина Мостар. Срби у Далмацији су са посебном пажњом пратили дешавања у Босни и Херцеговини а посебно су пратили политичка и културна збивања у животу Срба, као и односе
Срба, Хрвата и муслимана. У већини нису подржавали прикључење
Босне и Херцеговине Аустроугарској монархији. Оштро су критиковали подршку босанскохерцеговачких Хрвата прикључењу Босне и
Херцеговине Аустроугарској монархији. Српска политичка група
окупљена око листа „Народ“ имала је најактивније и најчвршће везе
са Далмацијом, на првом месту са Србима у Далмацији. Подржавала је њихову националну борбу и залагање за сарадњу и јединство са Хрватима.
Кључне речи: Босна и Херцеговина, Далмација, Срби, православље, Хрвати, муслимани, политика.

Снажне везе између Босне и Херцеговине и Далмације постојале су од периода херцеговачког устанка Невесињска
пушка који је букнуо 1875. године. Устаници су имали велику
помоћ и подршку сваке врсте из самог града Мостара, који се
тада почео развијати као политички, културни и привредни цен-

198

Снежана Илић

тар Херцеговине, са нарастајућом српском грађанском класом,
која је имала веома изграђену националну свест. Претила је,
чак, и могућност да се пламен Невесињске пушке пренесе и у
сам град Мостар.1 Добровољци из Италије, који су дошли да
помогну херцеговачким устаницима,2 стигли су преко Далмације и Мостара, где су имали јатаке. О томе је писао и протурски лист „Босна“, који је излазио у Сарајеву у периоду од 15.
маја 1866. до 18. јула 1878. године. Излазио је једном недељно,
на српском и турском језику, а текстови су писани на два писма,
ћирилици и арабики. Лист „Босна“ је био званичан лист Босанског вилајета. Овај лист је помно пратио све догађаје везане за
Невесињску пушку.
У подршци устанку и устаницима истицали су се Ристо и Јово
Шола, тада већ веома угледни трговачки предузетници са јаким
везама са Трстом и Далмацијом. Мостарска општина и сам
град Мостар остали су и после гушења Невесињске пушке центар тихог отпора аустроугарској власти. Сматрало се да у Мостару „постоји комитет који управља духом народним. Он не
стоји ни у чијој служби. Чисто је народно-херцеговачки, који је
постао из жеље за Црном Гором, још више из противности против Аустрије, највише из стања, у којем се нашао послије рата
и које не може да подноси.“3 Општина Мостар је имала
најживље везе са Далмацијом, на првом месту са далматинским Србима.
У последњим деценијама деветнаестог века, тачније од почетка седамдесетих година, везе између Далмације, Црне Горе
и Херцеговине биле су изузетно јаке. Ове везе су почетком двадесетог века постајале све јаче. Дубровачки лист „Гуштерица“,
који је због своје пројугословенске оријентације често забрањиван од аустроугарских власти, помно је пратио дешавања у
_____________________
Dušan Berić, „Srbi u Mostaru i njegovoj okolini 1844–1918“, u: grupa autora, Srbi u
Mostaru rasprave i ogledi, Beograd, 2001, 165.
2
Унутрашње вијести, у: „Босна“, бр. 488, 20. октобар (1. новембар) 1875, Сарајево, 3.
3
D. Berić, Srbi u Mostaru i njegovoj okolini 1844–1918, 167.
1
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Босни и Херцеговини, нарочито у деловима Херцеговине који
су гравитирали ка Далмацији. Политика листа је била опозиционо оријентисана према аустроугарској влади. Лист је често
оштро критиковао терор аустроугарских власти према грађанима Мостара, на првом месту зверско понашање стражара
према затвореницима у мостарском затвору.4
Прилике у Босни и Херцеговини помно је пратио лист далматинских Срба „Дубровник“, који је уређивао познати далматински културни радник Антун Фабрис. Овај лист је писао да је
Краљевина Србија, у првобитном шоку после анексије Босне и
Херцеговине, тражила „компензацију за ‘страховит акт’ да је Аустроугарска, анектирајућ земље, у којима је претежнији српски
елемент знатно проширила своје границе“.5 Овакав став Краљевине Србије лист „Дубровник“ осуђује јер је таквим ставом
практично признала анексију Босне и Херцеговине. Лист „Дубровник“ даље пише да је оваква реакција Србије била само
плод првобитне запрепашћености и да је Србија ускоро ревидирала свој став тражећи уместо компензације аутономни положај Босне и Херцеговине у Аустроугарској. Са овим захтевом
су се слагали и Срби и муслимани у Босни и Херцеговини.6
Лист је истицао да „питање Босне и Херцеговине засијеца у велику европску политику; ово је дио великог источног питања у
којем се укрштавају интереси појединих велесила“.7
Лист „Дубровник“ је величао слогу Срба, Хрвата и муслимана
у Босни и Херцеговини под геслом „Брат ми је мио које вјере
био.“8 Тврдили су да никада нису „дијелили Србе од Хрвата. Ми
смо их вазда сматрали, и сматрамо их, као два племена једног
_____________________
4
Наши дописи, Мостар, у: „Гуштерица“, бр. 25, 25. мај 1883, Дубровник, 2.
5
Р. Х., Срби на Приморју и анексија Босне и Херцеговине, у Книну, на Никољ дан
6/19. децембра 1908. година, 1.
6
Исто, 1.
7
Антун Фабрис, „Анексија Босне и Херцеговине“, у: „Дубровник“, 26. август 1894,
Дубровник, 1.
8
„Опћински избори у Мостару“, „Дубровник“, 5. август 1900, Дубровник, 1.
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народа. Ми смо увијек имали то гледиште, да оно што је корисно Србима, не може бити штетно Хрвату, а оно што је корисно Хрвату не може бити штетно Србину – у колико Срби и
Хрвати имају пред очима праве интересе свога народа.“9
Срби у Далмацији окупљени око листа „Дубровник“ нису подржавали улазак Босне и Херцеговине у државни оквир Аустроугарске монархије.10 Тврдили су да је политички живот Срба и
Хрвата у Далмацији развијенији него политички живот Срба,
Хрвата и мусли-мана у Босни и Херцеговини и да „ипак не можемо нашу браћу увлачити у ту нашу сферу“.11
Далматински политички и културни радници окупљени око
листа „Дубровник“ износили су оштре критике на рачун хрватских гласила и политичара који су подржавали улазак Босне и
Херцеговине под окриље Аустроугарске монархије.12 Истицали
су да „хврватска гласила спорадично тврде, да је најбоље за
тамошњи народ, да сам пожели анексију и да се придруже
својој браћи у Хрватској“.13 Тврдили су да су хрватска гласила
у Хрватској и Босни и Херцеговини сматрала да ће и босанскохерцеговачки муслимани подржати улазак Босне и Херцеговине у састав Аустроугарске монархије.14 Српска далматинска
интелигенција окупљена око листа „Дубровник“ изражавала је
наду да ће муслимани у Босни и Херцеговини подржати српски
став о противљењу уласку Босне и Херцеговине у састав Аустроугарске монархије.15
Мостарски културни радници окупљени око листа „Зора“, предвођени познатим књижевницима Алексом Шантићем, Светозаром Ћоровићем, Јованом Дучићем и политичарем и културним
_____________________

А. Фабрис, Анексија Босне и Херцеговине, 1.
Исто, 1.
11
Исто, 1.
12
Исто, 1.
13
А. Фабрис, Анексија Босне и Херцеговине, 1.
14
Исто, 1.
15
Исто, 1.
9
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радником Атанасијем Шолом, интензивно су сарађивали са
далматинским интелектуалцима окупљеним око дубровачког
листа „Срђ“, које су предводили Антун Фабрис и Марко Цар.
Антун Фабрис је истицао потребу јачања и ширења српске културе међу католичким и муслиманским становништвом у Далмацији и Босни и Херцеговини.16 Интензивно је радио на
ширењу српских листова и књига међу католицима и муслиманима.17 У писму познатом новосадском интелектуалцу др Тихомиру Остојићу из 1904. године изнео је основану тврдњу да до
католика и муслимана „слабо допиру српски листови и српске
књиге“.18
Срби у Далмацији су помно пратили ситуацију у Босни и Херцеговини, нарочито у периоду пред анексију и после ње. Многи
српски политичари у Далмацији су сматрали да анексија Босне
и Херцеговине, под условом да она добије широка аутономна
права, и није тако лоше решење за Босну и Херцеговину, нарочито због њене верске шароликости, која би без строгих закона могла изазивати честе сукобе.19 Такве своје ставове Срби
у Далмацији су образлагали тиме што „у Босни и Херцеговини
имамо прама 43% православних Срба, 35% Мухамеданаца, а
те ми нећемо никад посрбити, јер је по сриједи вјера, а 22% католичких Хрвата, који би били увијек непомирљиви и непоуздани елеменат, те би се радије погодио с Турцима него са
Србима“.20 Сматрали су да Срби у Босни и Херцеговини треба
да прихвате стање и концентришу се на одржање и развој своје
нације и вере што је са широком аутономијом у Аустроугарској
веома могуће. Срби у Далмацији су тврдили да Србима у Босни
и Херцеговини „не преостаје друго него прихватити готове чине
и концентрирати све своје напоре око мирног развитка њихове
_____________________
16
Писмо Антуна Фабриса Тихомиру Остојићу, Дубровник, без датума 1904, Рукописно одељење Матице српске, инв. бр. 6996.
17
Исто.
18
Исто.
19
Р. Х., Срби на Приморју и анексија Босне и Херцеговине, 5, 6, 11, 12.
20
Исто, 3.
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народне индивидуалности“.21 Тврдили су да је за решење овог
проблема веома добар пример Далмација.22 Срби у Далмацији
су, крајем 1908. године, тврдили да је прикључење Босне и Херцеговине Хрватској и Славонији у оквиру Аустроугарске немогуће.23 Били су убеђени да ће положај Срба у Аустроугарској
уласком Босне и Херцеговине у њен састав бити бројчано
ојачан и економски, културно и политички побољшан. Сматрали су да је „наш положај у склопу Монархије, силно ојачао и
да ојачање нас Срба значи ојачање свих Славена у Хабсбуршкој држави. То ојачање оправдава најбоље наде свих Славена
у Монархији, толико у политичком, колико у економском погледу; то ојачање зајамчује свакако бољу будућност Србима
који живе у једној и другој поли Монархије, као и онима који
живе у Босни и Херцеговини; та је будућност у нашим рукама,
будемо ли сложни, будемо ли паметни, будемо ли свијесни
своје снаге.“24
Политички представници Срба у Далмацији су тврдили да су
Срби у Црној Гори анексију Босне и Херцеговине сматрали
својим великим губитком, нарочито због тога што су веровали
да ће је, ако би остала у саставу Турске царевине, временом у
целини, или бар Херцеговину, придобити за себе, и тиме
ојачати свој материјални и људски потенцијал, што ће осигурати њену будућност као државе.25 Истицали су да је стање „у
нас у Црној Гори, да не може бити горе. Могуће смо и сами томе
нешто криви. И држава, и ми и народ морали би радити, много
радити, јер смо господарски данас далеко иза читавога свијета.
Али Црна Гора имаде 3 милијуна круна доплатка што једва достиже, да кукавно платимо оно неколико чиновника. Откуда да
узмемо новац за нужне инвестиције? Па онда Црногорац није
за рад. Сва је наша нада, да ћемо једноћ дочекати бољу будућност, лежала у томе, да се наш териториј прошири, да у
_____________________
21
Исто, 13.
22
Исто, 4–5.
23
Исто, 12–13.
24
Р. Х., Срби на Приморју и анексија Босне и Херцеговине, 13.
25
Исто, 6.
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државу дођу и елементи, способни за рад и стицање. А сву ту
нам је наду одузео један чин: ‘изненадна анексија Босне и Херцеговине’.“26
Посланички клуб Срба у Босни и Херцеговини око листа
„Народ“ је најактивније подржавао политичку борбу далматинских Срба за развој своје нације и сарадњу Срба и Хрвата.27
Дугогодишњи уредник листа „Народ“ Ристо Радуловић тврдио
је да „данас обасјана свјетлошћу сјајних побједа балканских народа, диже се до узвишенијег и идеалнијег схватања национализма српско-хрватског. Она у томе полету да прави
национализам није производ кратковремених компромиса, политичких трикова и смицалица, него једна енергична и устрајна
борба, пуна самопрегорења и самопожртвовања, основана на
етичко-моралним принципима. То је борба роба да постане сам
свој господар, да сам своју судбину опредјељује и даде јој свој
печат, то је борба против свакој мјешавини, против свакој илузији о слободи на темељу једне скинуте алке у беочугу. Једном
ријечи, то је тежња за потпуном, нефалзифицираном слободом.“28 Политичари окупљени око листа „Народ“ подржавали
су политички рад Ивана Мештровића истичући да са „великим
симпатијама пратимо тај нови правац у Далмацији, коме је
најистакнутији репрезенат генијални Мештровић“.29 Истицали
су да су они „од почетка заступали ту чисту националну идеју,
без икаквих службених примјеса јер смо увјерени били да се
само тако можемо еманциповати и добити право име народа.
Јединство Срба и Хрвата могли смо само схватити као изједначење душа народних а према томе и њихових идеала у бедућности.“30 Тврдили су да без тога не може бити правог
народног јединства.31
_____________________
Исто, 6.
Ристо Радуловић, „Национализам у далмацији“, у: „Народ“, бр. 34, Сарајево, 23.
јануар (5. фебруар) 1913, 1, Ристо Радуловић, Изабрани радови, одговорни уредник
Милосав Попадић, Сарајево, 1988, 117–118.
28
Исто, 1, Исти, Изабрани радови, 117.
29
Исто, 1, Исти, Изабрани радови, 118.
30
Исто, 1, Исти, Изабрани радови, 118.
31
Исто, 1, Исти, Изабрани радови, 118.
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Босанскохерцеговачки политичари су у годинама пред Први
светски рат много сарађивали са далматинским политичарима.
Нарочито су интензивно сарађивали др Никола Стојановић,
Атанасије Шола, др Анте Трумбић и др Јосип Смодлака. Политичке кризе у Хрватској су углавном имале својег одјека у политичкој ситуацији у Босни и Херцеговини. На састанку у
Сплиту, одржаном у јануару 1913. године, на коме су учествовали: Атанасије Шола, др Анте Трумбић, др Јосип Смодлака и
др Никола Стојановић, одлучено је да се после ослобођења
свих јужнословенских народа они уједине у једну државу. На
поменутом састанку је призната пијемонтска улога Краљевине
Србије у будућем јужнословенском уједињењу.32
Посланички клуб Срба у Босни и Херцеговини око листа
„Народ“, до самог избијања Првог светског рата, бориo се да
нађе компромис са аустроугарским властима, у циљу заштите
интереса српског народа у Босни и Херцеговини. Настојао је
да задржи своју југословенску оријентацију. Интензивно је сарађивао са муслиманским и хрватским групама југословенске
оријентације и свим југословенским областима, нарочито са
Далмацијом, Хрватском и Војводином, на првом месту са политичарима окупљеним око Српско-хрватске коалиције. О томе
најбоље говори констатација др Николе Стојановића: „Босна је
од г. 1908. до 1914. била централна тачка све југословенске политике.“33
У предвечерје избијања Првог светског рата, половином јуна
1914. године, састају се у Сплиту водећи српски политичари из
Босне и Херцеговине и хрватски политичари из Далмације ради
дефинисања платформе за одбрану интереса Југословена у
Аустроугарској. Том састанку су присуствовали: Атанасије
Шола, др Никола Стојановић, др Анте Трумбић и др Јосип
Смодлака. На овом састанку донети су следећи закључци:
_____________________
Илија Петровић, Верници отаџбине Српски добровољци из прекоморских земаља
у ратовима 1912–1918, Нови Сад, 1998, 121.
33
Никола Стојановић, Босанска криза 1908–1914, Сарајево, 1958, 19.
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„јединство Срба и Хрвата, треба одржати по сваку цену; даље,
да је дужност истакнутим домољубима да, у даном моменту,
пређу аустроугарску границу и да у Европи дигну глас у корист
аустријских Југословена“.34
Одмах по формирању Народног вијећа Срба, Хрвата и Словенаца за Босну и Херцеговину, у октобру 1918. године, оживеле
су веома јаке везе између Босне и Херцеговине и Далмације,
које су створене у периоду пре Првог светског рата. Народна
влада Босне и Херцеговине борила се за то да целокупна трговачка и војна морнарица припадне југословенској држави.35 Народна влада Далмације у Сплиту упутила је телеграм
Народном вијећу Срба, Хрвата и Словенаца за Босну и Херцеговину о окупацији дела Далмације, Истре, од стране Италије,
што нарушава компактност југословенског простора. О томе је
известила и Владу Србије – директно, председника Српске
владе Николу Пашића – како би и она упутила протест великим
силама против тог чина. О потезима које је повукло Народно
вијеће Срба, Хрвата и Словенаца за Босну и Херцеговину
најбоље говори излагање његовог председника, у преломним
данима ослобађања српских и југословенских области и њиховог уједињења у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, Мостарца Атанасија Шоле на седници Народног вијећа од 8.
новембра 1918. године: „Синоћ сам добио ову депешу: ‘Отраг
четири дана почела окупација појединих мјеста и отока са
стране талијанских војних лађа. Талијани се искрцавају у Корчули. Испочетка мирни и сусретљиви, навађају да су се заклонили од њемачких подморница ради мира и реда. У Задру су
запосјели брзојав, пошту и телефон те прекинули везу остале
Далмације са Задром. С обзиром на већ настале прилике молимо, да у име наше владе влада Краљевине Србије подузме
_____________________
Др Славко М. Ћирић, „Стварање југословенске државе“, у: Летопис Матице
српске, књ. 335, св. 1, година CXII, Нови Сад, јануар 1933, 53.
35
Грађа о стварању југословенске државе (1. I – 20. XII 1918.), II, приредили др Драгослав Јанковић и др Богдан Кризман, Београд, 1964, 461, 462, 469.
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кораке код Антантиних власти, да окупација буде изведена у
име Антантино и с лађама које антантине власти нареде. Стога
је нужно, да српска влада као представник Југославије пошаље
у Далмацију одјел српске војске. Упозоравамо и шаљемо протест на талијанску владу у Риму.’ Ми смо послали овај телеграм
Талијанској влади на руке Орланда Рим–Париз, влади Велике
Британије Лондон, Wilsonu путем посланства америчког у Београду: ‘Народна влада Срба, Хрвата и Словенаца у Босни и
Херцеговини придружује се протесту народне власти у Далмацији, Хрватској и Словенији против запосједнућа у извршењу
суверених права по запосједнућу талијанске окупације у Далмацији, Хрватском приморју и Истри, које земље сачињавају
интегрални дио јединствене државе СХС. Умољавамо савезне
владе да подузму нужне кораке и прешне мјере, како се привремена војна окупација напред споменутих подручја не би извршила с тенденцијом анексије наших непрепорних
југословенских националних подручја. Предсједник народне
владе Ато Шола.’ Краљевској војној влади на руке министра
предсједника Пашића – Ниш. Данас смо управили на све савезне владе овај брзојав. Умољавамо краљевску српску владу
да и она овакав протест уложи, јер Далмација, Хрватско приморје и Истра су исто тако интегрални дио јединствене југословенске државе СХС као и краљевина Србија. То је било хитно
зато смо одмах синоћ отпослали брзојав.“36
Од почетка новембра 1918. године, када постаје председник
Народног вијећа Срба, Хрвата и Словенаца за Босну и Херцеговину, Атанасије Шола све интензивније сарађује са Светозаром Приби-ћевићем, тада кључним човеком у загребачком
Народном вијећу Срба, Хрвата и Словенаца у периоду процеса
југословенског уједињења. По захтеву Народног вијећа Срба,
Хрвата и Словенаца команда Српске војске је донела одлуку
_____________________

Hamdija Kapidžić, Rad Narodnog vijeća SHS Bosne i Hecegovine u novembru i decembru 1918. (Zapisnik XI sjednice Glavnog odbora Narodnog vijeća SHS za BiH, 8. XI 1918),
u: Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, III, Sarajevo, 1963,
176–178.
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да српска војска уђе на територију Државе Словенаца, Хрвата
и Срба. Српска војска је прво ушла у Војводину, у Нови Сад 9.
новембра 1918. године, а затим у остале делове Државе Словенаца, Хрвата и Срба: Босну и Херцеговину, Хрватску, Славонију, Далмацију и Словенију. Италија на интервенцију сила
Антанте напушта, већи део територије данашње Далмације,
која улази у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.
Неки аутори сматрају да је Прибићевић предао Државу Словенаца, Хрвата и Срба на располагање српској војсци и омогућио
регенту Александру да постане најзначајнији чинилац у југословенском уједињењу и ауторитарни лидер.37
Делегација Народног вијећа Срба, Хрвата и Словенаца за
Босну и Херцеговину је учествовала на проглашењу Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца 1. децембра 1918. године у
Београду.38 Већ следећег дана Народно вијеће Срба, Хрвата и
Словенаца за Босну и Херцеговину је добило телеграм из Београда у коме су извештени о чину стварања нове државе Срба,
Хрвата и Словенаца.39 У поменутом телеграму је Народно
вијеће Срба, Хрвата и Словенаца за Босну и Херцеговину замољено да о томе извести и Далматински сабор, што сведочи
о изузетно блиским везама политичких представника Босне и
Херцеговине са далматинским политичким представницима.40
Атанасије Шола је на седници Народног вијећа Срба, Хрвата и
Словенаца за Босну и Херцеговину од 2. децембра 1918. године прочитао телеграм из Београда, који је телеграфисао професор Лазар Марковић, следеће садржине: „Молим примите
на знање и извјестите о том далматинску владу, да је јучер
свечано проглашена јединствена држава СХС – Одасланство
Нар. вијећа у Загребу предало је потом писмену представку
_____________________
37
Лазар Вркатић, Појам и биће српске нације, Сремски Карловци – Нови Сад, 2004,
276–277.
38
H. Kapidžić, Rad Narodnog vijeća SHS Bosne i Hecegovine u novembru i decembru
1918. (Zapisnik XVI sjednice Glavnog odbora Narodnog vijeća SHS za BiH, 2. XII 1918), 254.
39
H. Kapidžić, Isto, 254.
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Исто, 254.

208

Снежана Илић

Његовом Височанству Александру у нарочитој аудијенцији
цијелог одасланства, на коју је он одговорио прихваћајући представку и проглашујући уједињење Срба, Хрвата и Словенаца у
једну државу. Оба акта одмах јавите... Министар спољних послова Протић, министар унутрашњих дјела Нинчић, Михајло
Рашић, генерал, министар војске. Једна јединствена влада за
цијелу нашу државу образоваће се, чим стигну Пашић и остали
чланови кабинета, који су већ на путу.“41
Током децембра 1918. године, у складу са поратном ситуацијом
у привреди, на првом месту пољопривреди, у целој Босни и
Херцеговини Народна влада на челу са Атанасијем Шолом се
на све начине борила са константном несташицом хране. Шола
је том приликом обавештавао и о тешкоћама при транспорту
хране. Набавка хране је организована у сарадњи са далматинским органима власти. Велики контингенти хране су стизали од
сила Антанте преко далматинских лука: Дубровника, Шибеника
и других у Сарајево. Сарајевске власти су део хране распоређивали у Крајину, Далмацију и Херцеговину. Ова чињеница сведочи о, и даље, традиционално блиским везама између
Далмације и Босне и Херцеговине. Шола је износио чињенице
о шпекулацијама и уцењивањима приликом набавке хране. О
овој акцији најбоље сведочи извештај Атанасија Шоле на седници Главног одбора Народног вијећа Срба, Хрвата и Словенаца од 11. децембра 1918. године: „Прехрана је обезбијеђена,
колико нам треба до половице јануара. Хране имамо купљене.
Само у погледу доважања и одважања хране – ту је највећа
оскудица. Једно што нам сметају разна вијећа те неће да даду
аутомобиле и шлепове. Аутомобилизам је једна велика брига,
да се храна не може редовно довозити. Отишао је један чиновник с овлаштењем јучер у Дубровник, да организује тамо радну
снагу, која ће искрцавати из лађа храну што долази од Антанте.
Нама је најављено хиљаду вагона хране и та ће стићи кроз који
дан. Та ће храна ићи овамо за Сарајево а остаће за Далмацију
_____________________
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и за Херцеговину. Ми ћемо израдити с Јелићем један програм,
да се та храна која је одређена за Херцеговину не мора слати
у Сарајево него да се искрца ондје, гдје је намијењена. Највећа
је брига превожење и искрцавање хране. Влада је синоћ у сједници закључила, да не само у Гружу има чиновника који ће организирати искрцавање, утоваривање и одашиљање робе, него
и у Метковићу, Зеленици, а и у Шибенику, да се може преко
Книна на Крајину. У погледу даљњег куповања хране, ја сам куповање обуставио, пошто су неки уцијењивали сувише. Онда
смо ријешили да се по нашим повјереницима испитају цијене
и према тим цијенама одређивале би се цијене по којима ће
Влада куповати храну. Овлаштен је један човјек у Брчком – Милорад Костић – да поднесе извјештај, али још није поднио. У
исто вријеме Шћепан је... у Брчком и Бијељини уредио ствар
лично и једном за свагда подесан начин, на који ће се храна куповати и експедирати.“42
Везе између Босне и Херцеговине и Далмације биле су веома
јаке од краја деветнаестог века до стварања заједничке југословенске државе. Срби у Далмацији су са посебном пажњом
пратили политичку ситуацију у Босни и Херцеговини, са посебним нагласком на положај Срба у Босни и Херцеговини. Далматински Срби су подржавали политичку борбу Срба и слогу
Срба, Хрвата и муслимана у Босни и Херцеговини. Често су се
веома критично изражавали о политичким ставовима босанскохерцеговачких Хрвата, нарочито у погледу њихове подршке
уласку Босне и Херцеговине у састав Аустроугарске монархије.
Везе између Босне и Херцеговине и Далмације биле су посебно снажне и честе у периоду стварања заједничке југословенске државе. Овај период је период најзначајније сарадње
Босне и Херцеговине са Далмацијом.
_____________________
42
H. Kapidžić, Rad Narodnog vijeća SHS Bosne i Hecegovine u novembru i decembru
1918. (Zapisnik XVI sjednice Glavnog odbora Narodnog vijeća SHS za BiH, 11. XII 1918.),
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Момчило Цвјетиновић, Сребреница
СВЕТИ САВА У НАРОДНИМ ПРЕДАЊИМА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Народна предања о Светом Сави у Босанској вили
Треба истаћи да је на страницама Босанске виле објављен велики број народних умотворина (лирске, епске, лирско-епске
пјесме, приче, легенде, предања, анегдоте, загонетке, пословице, здравице, молитве, изреке, бајалице, гатања и слично).
То значи да је велика пажња уредништва била посвећена и
усмјерена српској народној књижевности. Свакако да је Вуков
сакупљачки рад био како образац тако и значајан мотив. Све
се то уклопило у „закашњели талас романтизма“ који је стигао
након одласка вишевјековне агресивне Турске империје. Босанска вила је само публиковала благо које је већ било акумулирано и донекле стационирано у преношењу „с кољена на
кољено“. Наравно да постоји реална могућност да је нека
пјесма, прича, изрека, загонетка, пословица и слично настала
и у времену излажења Виле и то као мотив на већ објављен
неки садржај или као резултат природног књижевног развоја.
Било је и покушаја стварања форми ненародног типа, које, такође имају своје културно-историјско мјесто и могу послужити
као мотивски документи. Да би уредништво Виле поспијешило
сакупљаче и помогло им у техничком погледу, штампан је у дванаест бројева, током 1887. године, Краусов упут „Питања за
проучавање народа“.1
_______________________
„Питања за проучавање народа“, саставио др Фридрих Краус, Босанска вила,
2/1887, 8–10; 24–26; 56–57; 74–75; 89–90; 104–105; 120–121; 153–154; 169; 201–202;
218–219; 233–234.
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Ово је, испоставило се, био успјешан корак у етнографију и
фолклористику српског народа. Иако мукотрпан, готово ропски,
живот је развијао народна вјеровања од паганских облика па
до хришћанства. Обичаји су такође били сублимати различитости кроз које је народ пролазио. Народно трајање није могло
садржавати ништа друго осим свих наноса и трагова, некада
јасних, а некада шифрованих и неразговјетних.
Уређивачки пут којим је кренула Босанска вила, односно уредник Никола Т. Кашиковић, у тадашњој Босни и Херцеговини,
био је јединствен. На овај начин треба и сагледати укупни историјски и културолошки значај часописа у окупираној Босни и
Херцеговини. Због значајног подухвата, Кашиковићу је стизала
подршка са свих страна. Истаћи ћемо Политику,2 која на
својим страницама констатује да „Босанска вила има врло леп
обичај, да поред осталог садржаја, прикупља народне умотворине и да их у сваком своме броју доноси у обилној количини.
(...) Мора се признати да је тај посао Босанске виле врло паметан и заслужан (...)“.
Испоставило се да је најзаступљенији, уједно и најзначајнији и
најпопуларнији лик Светог Саве. Највећи број прича објавио је
Владимир Ћоровић, који је био сарадник, а потом и дугогодишњи уредник Виле, заједно са Кашиковићем. Пјесме о Светом Сави, и лирске и епске и лирско-епске, биле су честе на
страницама овог часописа.
Знатан је број пјесама у којима се светитељ појављује као епизодан лик чија је улога да подсјети на своје моћи, разријеши
неку ситуацију, опомене грешнике или потврди доминацију
правде. (...)
У вријеме издавања Босанске виле (1885–1914), култ Светога
Саве већ је био јако развијен. Он је започет још за Савина живота пјесмама о његовом монашењу и од тада се стално умножавао, посебно у облику предања. Култ је развијао предања, а
предања су снажила култ. Поштовање које се развијало из лика
и дјела Савина није се задржало само у православном српском
_______________________
2

„Народне умотворине“, Политика, 1905, 525 (30. VI), 8.
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народу. Оно се проширило и на друге православне народе –
Русе, Грке, Бугаре, као и на католике и муслимане.
И до појаве Босанске виле, али и до данашњег времена, никоме у српској историји као Светом Сави није посвећена толика
пажња у народним предањима. „Ни у једном лику се“, констатује Нада Милошевић-Ђорђевић, „нису осам векова таложили
наноси митолошког и хришћанског, биографског и историјског,
стварног и легендарног, хроничарског и мотивског, националног
и општег.“3
Поријеклом и временом настанка традиције о Светом Сави бавили су се многи научници. Њени почеци су у књижевности.
Као оријентир може се узети Доментијанов опис Растковог одласка у Свету Гору у коме се говори како су људи инспирисани
Светим Духом смишљали пјесме „па их путујући певаху о одласку богомудреног младића“.4 Према Вуковој тврдњи изреченој у Предговору, 1824. године, он је чуо пјесму о бјекству
Растка Немањића у манастир на Светој гори. И поријекло прозних облика има исту развојну путању. Самим бјекством или
доласком у Свету гору, Растко је привукао пажњу и тако постао
предмет прича различитог садржаја, који се вијековима развијао у складу с народним потребама, са стањем у народу, његовим положајем и статусом.
За многе пјесме и приче тешко је, понекад и немогуће, одредити вријеме њиховог настанка и појаве. То почетно или најстарије раздобље из 13. и 14. вијека „непосредно се ослања на
написане текстове о Светом Сави и на легенде у ликовним
представама“.5 И овдје ћемо се врати на старе српске биографије Житије Светог Симеона и Житије Светог Саве, у
којима је било много мотива и разлога за настанак будућих различитих прича и предања.
______________________
3
Нада Милошевић-Ђорђевић, „Народна предања о светом Сави и српска средњовековна писана реч“, „Милешева у историји српског народа“, Научни скупови, Књ.
38, САНУ, Одељење историјских наука, Књ. 6, Београд, 1987, 287–300.
4
Доментијан, Живот Светога Симеона, превео Л. Мирковић, СКЗ, Београд, 1938,
књ. 282, 244.
5
Иван Божић, „Свети Сава у предању, Сава Немањић – Свети Сава“, САНУ, Научни
скупови, Књ. VII, 189.
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И у црквеним проповиједима у којима се говорило о значају лика
и дјела Светог Саве за српски народ и његову православну
цркву, налазимо разлоге за будуће мотиве. У периодима просветитељства и романтизма ослобађа се огромна количина „материјала“ у форми прича и легенди, с једне, и лирских,
лирско-епских и епских пјесама, с друге стране. У овом периоду,
почев од Вука Караџића, почиње записивање и систематска обрада народног усменог стваралаштва у које спадају и многа
дјела о Светом Сави. Босанска вила и њени уредници и сарадници дали су велики допринос сакупљању народног књижевног
стваралаштва.
Поред поријекла и времена настанка, веома је важно изучити
подручје на коме су настале па и забиљежене народне умотворине о Светом Сави. Оно захвата, пре свега, земље у којима је
живио српски народ. Али, култ је надрастао ова подручја. Посебна пажња Светом Сави посвећивана је у Русији, Бугарској,
Молдавији, Грчкој, Пољској, Словенији (славили су га ускоци у
близини словеначких Алпа) и другим земљама.
О распрострањености Савина култа у значајној мјери сведоче
називи мјеста, језера и други топоними. Ова појава карактеристична је само за подручја на којима су живјели Срби. То се,
пре свега, односи на Србију, Црну Гору, Херцеговину, Босну и
дио данашње Хрватске. На основу садржаја до сада забиљежене, објављене и обрађене грађе, највећи број предања потиче из Херцеговине и Црна Горе. То је, иначе, подручје с
богатим народним усменим стваралаштвом. Очигледно је да
се Савин култ ширио, како смо већ истакли, словенским државама, “посебно у Херцеговини“, „бановини Светог Саве“.
Доласком новог времена „та представа Св. Саве, после је, у
романтизму – у време националног одушевљења ‘славном
прошлошћу‘, постала предметом националне химне у којој се
Срби из свих крајева окрећу и кличу свом националном ‘оријентиру’“.6
_______________________
6

Бранко Летић, У огледалу духовном, СПКД „Просвјета“, Пале, 2009, 223.
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Највећи број прича и предања о Светом Сави судећи „и по нараторима и топонимима и према начину казивања и мотивима
(...) настало је у српском сеоском миљеу“.7 То потврђује не само
виталност сеоског живља, већ и ону снагу која ће сачувати
српски дух, који ће, охрабрен светосављем и православљем,
издржати све историјске ударе на идентитет српског народа.
Народне приче и пјесме откривају историјски и стварни, с једне,
и ирационални и иреални лик, с друге стране. Ови мотиви
уткани су у умјетнички исказ какав је само народни приповједач
и пјесник знао испричати и испјевати на бази свога и искуства
свога народа. При умјетничком оцјењивању прича и пјесама не
смије се сметнути с ума да је ријеч о искључиво самоуким ауторима. Они су увијек имали на уму моралистичку поруку коју су
покушавали увјерљиво да пренесу слушаоцима. То је било
важније од естетских пропозиција по којима би текст био упамћен и оцјењиван. Овдје се могу запазити и пратити двије појаве
које су јасне и у Вили, а које ће бити предмет овог рада. Прва
је природна и у складу са значајем како историјског лика Растка
Немањића и калуђера Саве, тако и светитеља, а друга је њена
супротност и није у складу са настојањем Цркве да Свети Сава
буде неприкосновени ауторитет и духовни вођа, што он у основи и јесте и за народ и за нашу цркву. Прва, афирмативна
појава је заступљена у низу различитих облика народних умотворина. Издвојићемо само неке: Свети Сава разлучује
правду, Свети Сава благосиља Босну, Московски дарови и
турско уздарје, Казна божја, Свети Сава и чобанин, Свети
Сава и робиња, Свети Сава спасава јањце од Турака, Свети
Сава и друге. У другој, светац (он или његово име) се појављује
у ситуацијама које нису у складу с његовим светитељским
ликом. Оно што је настајало изван црквене организације добијало је пагански израз чије је поријекло из претхришћанског
времена. То важи и за негативне и за позитивне особине и поступке. Веселин Чајкановић тврди да „једна од главних карак_______________________
7

Војислав Максимовић, „Старина и савременост“, „Рашка школа“, Београд, 1999,60.
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терних особина које се, у народним умотворинама, приписују
нашем светитељу – јесте јака склоност ка гневу и готовост да
кажњава“.8 Овакви поступци су, мисли Чајкановић, код хришћанских светаца „незамисливи“. Очигледно да се ради „о старом претхришћанском вјеровању које се у народу задржало и
накалемило Светом Сави“. Садржаји оваквих творевина „очигледно немају везе са старим легендама о Светом Сави“.9 И
„јака склоност ка гневу и готовост да кажњава“, као и чињење
добрих дјела појединцима, народима и човјечанству, од стране
Светог Саве, често имају блиску везу са паганским божанствима од којих је Сава наслиједио неке особине. То је био
начин истискивања превазиђене паганске и вид јачања нове,
хришћанске, монотеистичке религије. Ова појава заступљена
је и код других хришћанских народа. То само по себи говори о
њеној универзалности или методу учвршћивања нове религије.
Веома је важно да најзначајнији протагониста, који је уз то и историјска личност, посједује снажне, натприродне могућности
које користи по сопственом нахођењу.
Гнев и казна чести су мотиви. Иако су у суштини неоправдани,
ипак има примјера гдје је казна, иако претјерана, изнуђена и
зато очекивана. Казна коју је одредио Свети Сава је, заправо,
воља божија, као у пјесми „Казна божја“.10 Због тога оставља
прихватљив тон, јер се о божијој вољи, обично, ако се и расправља, расправља опрезно. Она је праведна из познатих и
чешће непознатих али Богу творцу знаних разлога.
Писац народног облика обрађујући историјски догађај или личност, узима мотиве и из религијског вјеровања, комбинује их и
на тај начин гради јединствену мотивску структуру и композициону цјелину. Вјеровање у натприродне снаге и човјекова
убијеђеност у њихову реалност постојала је, захваљујући
осјећању угрожености, још од најстаријих времена и траје до
_______________________
Веселин Чајкановић, Мит и религија у Срба – Традиција о Светом Сави, СКЗ Београд, 443/1973, 309–319.
9
Иван Божић, нав. дело, 389.
10
„Казна божја“, Босанска вила, 7/1892, 19 (10. VII), 298–299.
8
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данашњих дана. Поред осјећања угрожености, важну улогу у
вјеровању у натприродне снаге човјек је црпио из властите немоћи да објасни појаве у природи и самом себи, од психолошких стања до болести и смрти. Безброј је примјера који су у вези
са Светим Савом у којима он дјелује као натприродно биће. Некада људима помаже, а некада их кроз казну опомиње или на
гријех или на постојање хијерархије у којој је човјек на самом
почетку.
Кроз различите казне којима су изложени појединци, групе или
колективи утврђује се образац човјековог понашања које је у
оквирима опрезног и бојажљивог. Страх да ће казна стићи
грешника или још горе његовог потомка „ни крива ни дужна“ и
то „на правди Бога на трећем или деветом кољену (потомку)“,
још више увјерава на побожност и покорност. На човјекову природу казна је дјелотворнија од награде, можда и због тога што
би, ако би имале исти одјек или резултат, биле донекле изједначене. О казнама и кажњенима се знатно дуже говори. Из тога
се може извући порука да је бити добар и побожан и човјекова
природа и његова обавеза према себи и према својим потомцима и човјечанству уопште. Наравно, процес казне или награде није резервисан човјеку само током његовог живота.
Коначно одмјеравање, и то на основу животних заслуга, десиће
се након смрти. То је, поред мистицизма, можда и најподеснији
и најефикаснији начин одржавања подношљивог и прихватљивог поретка код човјека и међу људима. Јер, како би се човјек
понашао, суочен са разним изазовима да није коначне мјере
коју изричу „праведници“, током овог пролазног и нешто касније
вјечног, оноземаљског живота. Живот и смрт су најзначајније
теме човјекове. Због тога су и најзаступљеније и у усменој и у
писаној књижевности.
Свети Сава не кажњава само људе, оправдано или неоправдано, казна стиже и животиње: пса, птицу кос, овце, вука... Он
прониче у свијет животиња и с њима комуницира. У његовим
подвизима животиње заузимају запажено мјесто. Оне се често
понашају као људи или пак ђаво који их је запосио. Поред на-
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тприродне моћи над човјеком и ивотињама, Свети Сава потчињава и природу – своју моћ испољава над водама, ледом, маглом, олујом... (...) Будући да ће природа и животиње бити дио
човјековог живота без кога не би било ни њега самог, због ове
природне везе и упућености, веома је важно да Свети Сава
„господари“ природом, човјеком и животињама. На тај начин
предање га још више приближава човјеку. То потврђује његову
богоугодност коју је стекао подвргавајући се подвижништву.
Подвижништво, кроз које је он свјесно прошао, јесте својеврсни
анахоретизам у коме није остао цијелог живота. Сава се,
можда, повлачио одлазећи из цивилизације само онолико колико му је било потребно да комплетира своје свештеничко и
калуђерско опредјељење. Са овим искуством враћао се Хиландару, својој Србији и Српској православној цркви.
Његов ауторитет стечен у религији показаће се веома важним
у функционисању Српске православне цркве и државе. И
Црква и Држава захваљујући Савином раду биће нераскидиво
повезане. Само тако народ је могао да сачува своје национално биће током силних искушења.
Многи истраживачи наше националне књижевности сматрају
да је, када су у питању књижевни часописи и листови, Босанска
вила током свог излажења објавила највиже прилога о народном вјеровању и предању о Светом Сави. Први сакупљач
прича и предања о Светом Сави био је, као што смо истакли,
Вук Караџић. Иницијатива да се прикупе и објаве сва предања
о Светом Сави дошла је тек 1897. године, дакле након смрти
Вукове, од Вида Вулетића Вукасовића, и то на страницама Босанске виле11 чији је сарадник био. Прва предања која је он забиљежио објављена су Босанској вили. (...)
Од тада Босанска вила, за пуне четири године, од 1897. до
1901. године, доносила је готово у сваком броју понеко предање о светитељу. Наравно, Вила је објављивала и предања
са другим темама и мотивима која су прикупљали вриједни сарадници, претежно просвјетни радници, свештеници и трговци.
_______________________
11
Босанска вила, 12/1897, 3 (15. II), 33–35, 41–42.
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О Светом Сави као најпопуларнијем домаћем свецу током времена се „створило богато предање, претежно легендарног карактера“.12 У осврту „Свети Саво у народном предању“, Вид
Вулетић Вукасовић констатује да нема намјеру да пише о Светом Сави „јер је то познато и уку и неуку“. Циљ му је да забиљежи „шта прости народ, ђе год живи Србин, прича о своме
парцу, светому Сави“.13 Он очекује да се скупљачког посла
прихвате свећеници, учитељи али и остали и да се на тај начин
„духовно коло ухвати око свечева имена, те ће то бити најбољи
прилог небескому одвјетнику“.14
У другом броју Босанске виле, Стеван Калуђерчић, у тексту
„Значај и постанак светосавске бесједе у нас Срба“, апелујући
на српски народ узвикује: „Дижимо споменике духовне, које не
може вријеме потрти (...) Свети Саво је најзаслужнији српски
муж (...) њему ваља да подигнемо трајан споменик“.15 Овакав
начин одуживања светитељу, како сматра Калуђерчић, јесу
„светосавске бесједе“. У програмима бесједа свакако ће се
наћи мјеста за легенде и предања. Она су само један дио који
указује на значај Светог Саве за српски народ. Доводећи у везу
констатације и апеле Вида Вулетића Вукасовића и Стевана Калуђерчића, намјера нам је да још једном утврдимо и уређивачку
опредјељеност Босанске виле.
Много година након Виле, 1926. године у Београду је прота Стеван Димитријевић штампао књигу Свети Сава у народном веровању и предању. Наредне, 1927. године Владимир Ћоровић,
дугогодишњи сарадник и уредник Босанске виле, објавио је у
књизи Свети Сава у народном предању, у Задужбини Радојице
Ј. Ђурића, велики број значајних легенди које је у предговору
анализирао, дајући истовремено податке о њиховом записивању и варијантама. Највећи број ових легенди Босанска вила
је већ објављивала на својим страницама, а само неке од њих
_______________________
12
Видо Латковић, Народна књижевност, Београд 1975, 108.
13
Босанска вила, 12/1897, 3 (15. II ), 41–42.
14
Цитат из чланка „Значај и постанак светосавске бесједе у нас Срба“, Босанска
вила, 1/1886, 2 (1. I ), 26.
15
Исто.
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објавио је Ћоровић као сакупљач или записивач. На сваки
начин, Вили припадају заслуге за спасавање од заборава блага
од непроцјењиве националне вриједности, истовремено, она је
извор за даљу обраду и систематизацију народних предања. Немогуће је било шта говорити о нашим предањима а заобићи овај
часопис...

Свети Сава у предањима из Херцеговине
Захваљујући богатом усменом народном стваралаштву на подучју Херцеговине, марљивим његовим сакупљачима и записивачима са овог подручја, као и уређивачкој оријентацији,
највећи број предања која су објављена у Босанској вили јесу
она у којима се говори о Светом Сави. Ми смо евидентирали
тридесет и два предања, једну причу и једну приповјетку. Прича
о Св. Сави под насловом „Редуше“, коју је Никола Кашиковић
забиљежио од Ане Бугариновић у Сарајеву, по форми и садржају је народно предање као и народна приповјетка „Жена неродиља и св. Саво“, коју је забиљежио Марко С. Поповић у
Стоцу. Ова предања сврстали смо у предања из Херцеговине,
због тога што се – а то су им заједничке црте – у њима помињу
мјеста која се налазе на територији данашње Херцеговине (која
је подијељена између Србије, Црне Горе, Републике Српске и
Федерације Босне и Херцеговине) и која су се налазила на територији средњовековне Херцеговине, или су пак главни или
споредни ликови поријеклом из Херцеговине. Уочава се да
највећи број предања у Босанској вили потиче с оног дијела
Херцеговине који сада припада Републици Српској. Ако се
овоме додају и она предања чији су приповједачи и скупљачи
из овог дијела садашње Херцеговине, онда је тај број знатно
већи. Све то, заправо, и говори о значају присуства Светога
Саве и у Херцеговини и у осталим подручјима у којима су
живјели Срби. Народна жеља је била да прикаже и представи
светитељев боравак у свом мјесту, планини, пољу, селу, на
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ријеци и то као свеца чудотворца, старог калуђера и свештеника, учитеља, путника, пастира, праведника, суца, пророка и
слично. У томе су се просто такмичили. Овај облик такмичења
представља народни начин борбе против „однарођавања“ које
је пут ка нестанку. Због свега тога „свака српска покрајина (па
и Херцеговина, оп.аутора) и свако српско племе, па ма под
чијим господарством оно било – радо својата првог српског учитеља и просветитеља св. Саву, и у средини својој налази му
мјесто рођења и живљења(…)“.16 Овим ријечима започиње предање „Свети Саво спасава цркву и владику“, из Заплања, које
је записао учитељ Свет. М. Марић. Оно потврђује не само народну жељу за свечевим присуством, већ и коначно светосавско опредјељење и то као, ако не једини, сигурно један од
најважнијих круцијалних путева којим се креће српско национално биће. То биће и чини збир „српских покрајина“ и „српских
племена“. Сасвим сигурно, Свети Сава је „за српски народ у
целини, па тако и у Херцеговини одавно постао симбол човека
који се од земаљског просветитеља узнео до небеског просветитеља и од историјске личности постао легенда и национални
путоказ“.17
Као важна историјска личност, Свети Сава је постао темељ на
коме ће се градити и из кога ће извирати могућности и мотиви
за многе генерације. Испуњавајући једну „од лако остварљивих
дужности према просветитељу нашем“, прота Ст. М. Димитријевић је, на крају студије „Свети Сава у народном вровању и
предању“, констатовао да „нема српске куће, у којој се бар понешто не зна и не препричава о Св. Сави, а има крајева, у
којима је тих казивања тако много, да представљају с многих
страна веома важно духовно богатство“.18 Човјек оваквог карактера, што каже прота „с многих страна“, једноставно се морао
наћи у народним илуминацијама. Ове живе боје служиле су
_______________________
„Свети Саво спасава цркву и владику“, Босанска вила, 12/1897, 9 (15. V), 134–135.
Бранко Летић, нав. дело, 214.
18
Ст. М. Димитријевић, „Свети Сава у народном веровању и предању“, Свети Сава,
Београд 1926.
16
17
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као мотив за нарацију народним ствараоцима. Они су били са
моуки, а предања су као аутори преносили усменим путем или
коаутори по сјећању на причање и пјевање неког сродника или
познаника. Њихов свијет, иако на први поглед није сезао за великим географским просторима, претпостављао је она подручја
и регије које су биле у вези са историјским збивањима како световног тако и духовног карактера. Народни приповједач није
грешио код топонима и хидронима у Херцеговини. Подручја и
оријентација на њима веома су прецизно одређена, осим у
оним случајевима, наравно изван Херцеговине, када је било
важније представити неке садржаје у којима је учествовао светитељ или његове поступке који су утилитарног карактера, као
што је то у српској народној причи из Посавине „Свети Саво,
мачка и ријека Сава“19 или предањима „Свети Саво и св.
Паво“20 и „Опет Свети Саво и свети Паво“.21 (...)
Истинитост и увјерљивост свечевих поступака нарочито се поткрепљује мјестима у којима је светитељ боравио, кроз која је
пролазио, у којима је некоме нешто учинио или у којима је стварао изворе воде. Путовао је „по источној“, „по кршној Херцеговини“, „милој постојбини“ и „дедовини“, од Габеле до Попова,
боравио је у Подвележју, Попову пољу, Грахову, на Дурмитору,
на планинама Коријен и Рањен и у многим другим мјестима. Он
је, према тврдњи у предању „како је Свети Саво благословио
Босну“,22 „пропутовао цијелу Херцеговину“. То потврђује његову
мисионарску функцију и народну потребу за „националним путоказом“. Путовао је по свијету, по земљи и то за „онијех блаженијех времена“ и у „старо вријеме“.
Када је у питању вријеме вршења радње у предањима о Светом Сави, ту нема битније разлике без обзира с којих подручја
и регија долазе предања. Записивачи или аутори на уопштен
начин пружају могућност за извесну временску оријентацију.
_______________________
19
Босанска вила, 13–14/1903, 18 (30. VII ), 257.
20
Исто, 12/1897, 11 (15. VI ), 168–169.
21
Исто, 12/1897, 12 (30. VI ), 186.
22
Босанска вила, 12/1897, 19 (15. V), 295.
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Међутим, сама одредница која је садржана у имену Свети Саво
упућује на вријеме након 1775. године, тј. канонизације или на
вријеме његове смрти од када започиње његов култ. Трећа временска одредница која се може узети као оријентир је сам догађај спаљивања моштију на Врачару 1594. године.
Предања из Херцеговине о Светом Сави, као што смо истакли,
веома често садрже временску одредницу која поткрепљује истинитост и увјерљивост испричаног догађаја, као што је то и са
мјестима која се помињу. Ево и некилико примјера у којима се
на самом почетку или у току развоја фабуле помиње вријеме у
коме се одиграва неки догађај: „Кад је просвјетитељ српски св.
Саво путовао по источној Херцеговини...“, „Кад но је Свети
Сава одио по земљи...“ (...) „Кад је Св. Саво пошао из Милешева по Херцеговини...“ (...) „Једне године усред љета, упути
се св. Саво из кршне Херцеговина...“, „Чула сам од старих
људи; у старо вријеме, кад су свеци ишли по земљи...“ (...) „Некада св. Саво путовао по свијету...“ и слично. Конструкцијама:
Кад је..., Кад но је..., Кад је ишо..., Онијех блаженијех времена..., Једне године усред љета..., То је било давно, кад је путовао св. Саво..., Некада св. Саво путовао... – наратори су
жељели да увјере слушаоце и читаоце у истинитост садржаја
и порука предања. То вријеме, иако није прецизно одређено,
може се везати за три историјска догађаја које смо већ поменули. У извјесном смислу, ставом увјерљивости приповједач
прави клишеизирани стереотип, који објективизира лик и дјело
Светог Саве. Тако нас народни приповједач не оставља у било
каквој дилеми да ли је Савин поступак стваран или је измишљен. Постоје приче којима се може поуздано утврдити вријеме
настанка. Ријеч је о два предања23 у којима се говори о рођењу
Василија Острошког. У предању „Свети Саво благословио ђевојку“, светац путујући кроз Попово благослови дјевојку која му
даде воде: „Од тебе изашло чисто и пречисто тијело на овај
свијет.“ Након удаје благословена дјевојка роди једног од
_______________________
23
„Свети Саво благословио ђевојку“ и „Путовање светог Саве са св. Николом и Игњатијем“, Босанска вила, 12/1897, 11 (15. VI), 168. и 12/1897, 14–15 (30. VII), 220.
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најзначајнијих светаца – Василија Острошког. Дакле, ријеч је о
радњи с почетка седамнаестог вијека. Василије Острошки је
рођен 1610. године у селу Мркоњићи у Поповом пољу, а шеснаест година прије његовог рођења спаљене су мошти Светог
Саве на Врачару у Београду. У другом предању „Путовање светога Саве са св. Николом и Игњатијем“, иако су догађаји и
вријеме конфузни, може се закључити да се један дио предања
догађа у вријеме Светог Василија Острошког. У дијелу који
сматрамо временски конфузним, ријеч је о садржају писма које
је Свети Сава оставио попу који ће крстити новорођенче чије
је рођење помогао светац. Наиме, у писму Сава тврди да ће
Турци завладати српским земљама, па и Херцеговином. У
вријеме рођења светог Василија Острошког, Турци су већ владали српским земљама, у које спада и Херцеговина. Њихов
зулум је био чест разлог и насушна потреба за „просијање“ Светог Саве, његових идеја, учења и њега као симбола самосталности државне и црквене организације. Порука предања је
била важнија од неких историјских података које неуки народни
приповједач из Херцеговине, или неког другог подручја, није познавао. Народ је притискало безнађе чији се крај није назирао.
Пут ка нестанку могао се препријечити буђењем националне
свијести, а она је садржавала Светог Саву. Била је то срећа,
нада и узданица на коју се наслонио пољуљани народни и национални дух. То је вријеме „масовних превјеравања православних хришћана у Херцеговини и Босни“, због тога „тешко да
је некада Свети Сава био у Херцеговини, па и шире у српском
народу присутнији, светачки активнији и своме роду пољуљаном у вери потребнији него крајем 16. века (...).“24

Свети Сава и воде у Херцеговини
У предањима из Херцеговине, подручја за које је непосредно
везан Свети Сава, забиљежили смо дванаест примјера у
_______________________
24

Бранко Летић, Нав. дело, 222.
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којима светитељ својом штаком и молбом Богу ствара изворе
вода и језера, благосиља их, или „пресушава“, или пак „показује
им водоток“.25
Путујући од Габеле до Попова, по источној Херцеговини, по
језерима и Дурмитору, Свети Сава је једне награђивао а друге
кажњавао. Награда за доброчинство, смјерност и побожност
огледала се у корисним савјетима, прибављању хране, спасавању живота, оздрављењу, стицању богатства и слично. Казне
за невјерства, лажи, крађе, клевете, увреде, злобе и разна подметања с циљем да се омаловажи светац и његова православна хришћанска мисија биле су окрутне и прекомјерне. Из
тога је проистекла Чајкановићева констатација да је Свети
Сава испољавао, по угледу на паганска божанства, „јаку склоност ка гневу и склоност да кажњава“.
Остаје потпуна дилема када је реч о стварном Савином лику а
када о јунаку којег је створило народно предање придајући му
натприродне моћи, које је он, када су у питању воде у Херцеговини, обилато користио. Али је своју натприродну моћ много
чешће користио кажњавајући претежно завидљиве калуђере,
неразумне богаташе, па и народ у цјелини. Те казне служиле
су као опомена за будуће евентуалне грешке и грешнике, па су
тако имале изразито утилитарни карактер. Истовремене и
казне и награде могу се пратити у четири различита предања
у којима се говори о настанку „Црног језера“.26 Тема је иста, али
су различити записивачи и казивачи као и мјеста на којима су
забиљежена. Фабула и сиже се у овим предањима разликују. У
првом предању „Језеро св. Саве“, „просвјетитељ“ путујући у
„просјачким хаљинама“, у којима је обично путовао, дође до
једног села у коме га „ниједна душа“ не прими на конак. На
самом крају села срете свештеника који га радо прими и који
примјети „обличје светачко“. „Сјутра дан“ просвјетитељ благодари духовнику савјетујући га да оде из тог села. Након тога
_______________________
25
Босанска вила, 5/1890, 10 (31. V ), 154; 6/1897, 12 (30. VI), 87–88, 263, 264–265,
295, 343; 11/1898, 13 (15. VI ), 166–167; 5–6/1899, 14 (15–30. III ), 69.
26
Исто.
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Свети Сава „прокуне то село, и цијело село претвори се у
језеро, које се зове ’Језеро св. Саве’, или како га још народ и
црним језером зове“. У фусноти уредник Никола Т. Кашиковић
пише да се то језеро зове Гаваново, те да је настало на мјесту
гдје су некада били двори богатог Гавана који се сакрио од светитеља да не би просјаку удјелио мало вуне. Као казну, просветитељ га је претворио у „међеда“ те су тако они и настали, а
његову жену, која не даде „конака“ претвори у „јеверицу“ те тако
и оне насташе. На конак га прими сиромашна слушкиња Гавана
која је имала „неколико дјечице“. Њу, њену дјецу и слуге Св.
Сава упути на „брдо“, потом „прекрсти шљаком“ и дворове претвори у језеро. Иако је ријеч о истом језеру, потпуно су различити догађаји који су узроковали светитељев гњев. У обје
легенде о настанку језера јавља се и један заједнички повод за
казну. То је „конак“. У оба случаја Свети Сава је сиромашни путник. На тај начин он искушава опште моралне, људске и хришћанске врлине. За непоштовање основних вриједности слиједи
гњев и казна и то уз Божју помоћ. У предањима „Црно језеро“ и
„Црно и рибље језеро“, Савин гњев изазивају пакосни калуђери
код којих је коначио. У првом, због тога што је просвјетитељ
„стиман и прибран у народу“, а у другом због тога што је калуђерима било „противно“ Савино „мудрије“ познавање Бога.
Због тога му потурају пијевца како би га оптужии за крађу. Пакост и крађа „противни“ су православном светосавском учењу.
Калуђери су лица православља и због тога се морају придржавати свог иночког опредјељења. Свети Сава као учитељ, и то у
општем значењу овог појма, њихове грешке кажњава окрутном
казном, што није у духу хришћанства. У оба случаја то чини молитвом Богу: „да Бог да се...“ и „хајде да Бог да...“. Услишавање
светитељеве молбе знак је његове исправне одлуке, која и потврђује богоугодност праведника. Клетвом, штаком и молбом
просвјетитељ ствара, од села чији су житељи негостољубиви,
од двора чије су газде охоле и шкртице и од манастира од којих
се један зове „манастир св. Саве“ – црна језера. Дјела његове
воље су мистична, „страшно дубока“ да им се не може прићи,
„црна“, у нека вода не „придолази нит отиче“, у њих „нико“ не
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смије „загазити“. То значи да није ријеч о обичним природним
језерима, већ онима које је створио светитељ.
Индивидуалне казне у претходним предањима, чији је број коначан, светитељ проширује на бесконачне и то ријечима „да
Бог да у теби (ријеци Требишњици, оп. аутора) сваке године
утопалац био“.27 То чини само због тога што му је неко извадио
штап, који је ставио пред ријеку. Савин поступак је неправедан
јер су га сељани у Попову добро угостили. Том приликом благословио је купину чије му се вино много свидјело. Овдје се
могла очекивати казна за онога ко је извадио штап, због чега
се ријека разлила. Народни приповједач Н. Наголић изоставио
је у нарацији свечеву видовитост. Тако су кажњени будући нараштаји оних који су угостили свеца. Свечев штап којим је показивао пут ријеци је метафора хришћанског православног
пута којим Сава води народ, односно ријеку.
У предању „Свети Саво и ријека у Попову“28 светац не користи
моћ за прекомјерно кажњавање, иако је фабула овог и предања „Св. Саво показује пут Требишњици“ скоро идентична. У
питању је исто подручја, иста ријека, поново је „неко извадио
штап“ којим је учитељ зауставио ријеку, а умјесто сељана,
свеца је угостила сиромашна старица. Трчећи да је стигне, стао
је пред ријеку која се „одмах раздвоји“ и не послуша га. Умјесто
казне, Сава јој дозволи да тече слободно.
Мотив о управљању водама потиче из Доментијановог „Житија
Светог Саве“ – Мојсије, „велики боговидац у Египту пресушивши изворе...“ То ће урадити наш светац, и то у Подвележју.29
Кршевито подручје кажњено је због тога што пред три куће
Сава не доби воде. Пред првом кућом домаћица рече да има
мало воде, те да јој нема ко донијети. Овдје се могао очекивати
и другачији свечев поступак, с обзиром на чињеницу да је домаћица нагласила да „имам само мало, а нема ми ко овђе да
донесе“. Епилог је казна за цијело Подвележје у коме Свети
_______________________
„Свети Саво показује пут Требишњици“, Босанска вила, 17/1897, 12 (15. IX), 263.
Босанска вила, 17/1897, 12 (15. IX), 264– 265.
29
„Свети Саво пресушава воде у Подвележју“, Босанска вила, 22/1897, 12 (15. X), 343.
27
28
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Сава још једном своју богоугодност користи да за индивидуалну негостољубивост одреди колективну казну. Након што му
„немилостиви“ људи у једном селу недалеко од Габеле не дадоше да преноћи, Свети Сава законачи код сиромашне удовице чија дјеца плакаху од глади. Светац „балегу“ претвори у
погачу, те након вечере рече сиромашној удовици да са дјецом
оде на брдо „под кошћелу“. Бог село „покара“ претворивши га
у језеро.30 С Кошћеле пут светитеља одведе у подручје гдје није
било воде. Одмарајући се под „дријеном“, удари штапом у
земљу из које потече „врло здрава вода“ – Дријенско врело.31
Штап као нераздвојни атрибут Сава је користио и на Дурмитору
гдје је уз помоћ Бога стварао Црна језера. На захтјев ученика
са којим је обрађивао земљу „цијелог љета“ Свети Сава се помоли Богу „па прекрсти штаком по једном камену“ из кога потече Савина вода.32 На исти начин створио је изворе воде на
Савином брду у Грахову и у два предања на Трескавици.33
У предању „Савино брдо у Грахову“ створио је два извора, први
за себе и коња, а други за хрта (пса). То брдо на коме се светитељ одмарао зове се „Савино брдо Осјечница“. На једном од
многобројних својих путовања, светац стиже са својим учеником на Трескавицу, „која дијели Херцеговину од Босне“. Пошто
ученик од глади не могаше даље ка Босни, Свети Сава се помоли Богу те створи „редуше“, а потом и извор „оштре и студене“ воде. Сава му даде име „Оштрик“ и „ено га и данас на
истом мјесту“. Савина моћ, као резултат његове апсолутне привржености Богу, да ствара изворе хладне и питке воде која никада не пресушује, посебно је дошла до изражаја у предању
„Свети Саво на Трескавици“.34 Чувајући овце „толико година“
на мјестима гдје су „пландовале“, жедним чобанима Сава,
„божји представник“, на Трескавици створи 377 врела воде.
_______________________
30
„Како је настало блато под Кошћелом“, Босанска вила, 6/1897, 12 (30. III ), 87– 88.
31
„Дријенско врело“, Босанска вила, 6/1897, 12 (30. III ), 87–88.
32
„Савина вода“, Босанска вила, 19/1897, 12 (15. X), 295.
33
„Савино брдо у Грахову“, „Свети Саво на Трескавици“, „Редуше“, Босанска вила,
17– 18/1899, 14 (15–30. IX), 238–239; 15–16/1901, 16 (15–30. VII), 179; 19/1908, 19
(10. VII), 302.
34
Босанска вила, 16/1901, 15–16 (15–30. VIII), 279
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ЖИВОТ И ДЕЛО ТЕОДОРА КРАЧУНА

Прилози о пореклу Теодора Крачуна
Реч крачун је старословенског порекла и означавала је пагански
празник Божић (Корочун). Све доскора, у неким селима Бачке
(Обровац, Товаришево, Слибаш и др.), постојао је обичај да
деца (коринђаши), за Божић, иду у групи од куће до куће и
певају (коринђају) пригодне божићне песме, што је наслеђе из
претхришћанског периода. У неким крајевима Србије, глагол
закрачунати (затворити) и данас је у употреби. У Даничићевом
речнику1 налазимо реч „Крачуниште” која се тумачи као топоним
једног локалитет. Некадашње насеље-насеобина Крачуде
(Краћуте), на локацији бачког села Обровца, по попису
становништва из 1578. године, има 19 пореских обвезника, а
оно је 1697. године припојено селу Обровцу.2 И данас је у
употреби топонин Крачуцка бара – старо корито речице Бегеј
које опасује село Обровац код Бачке Паланке. У протоколима
(начртаније) Црквене општине обровачке, који се воде од 1772–
1773. године, можемо да пратимо две велике породице Крачун,
које се касније уписују као Крачунов и Крачуновић. У списку
домова (Домовни протоколи) села Обровца за 1810. годину
налазимо пописане домаћине са презименом Крачун и сви они
су са српским именима: Михајло, Василије, Јован, Живан,
Алекса, Арсентије и др. У цркви Св. Пантелејмона у Обровцу,3
_______________________
Ђ. Даничић, Рјечник из књижевних старина српских, стр. 157, Београд 1863.
2
Леонард Немет, Обровац, насеље на три реке, стр. 19, Бачка Паланка 2009.
3
Исто, стр. 65.
1
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која је саграђена 1782. године, на северном зиду наоса
живописана је икона Св. Николе, испод које на црквенословенском језику пише: „Ову икону прилаже Иван Крачун,
житељ Обровца 1806. године.” У геополитичком смислу презиме
Крачун, Крачунов, Крачуновић налазимо у Војводини (Земун),
Србији (Велика Плана), Румунији, Бугарској, Молдавији и неким
државама бивше Југославије. Прве писане трагове презимена
Крачун налазимо код јужнословенских народа у XVI веку. У
једном Апостолу из тог периода пише: „Село Ставерци (код
Призрена, прим. аутора), син Крачунов прилаже 8 аспри за
Апостол, зарад Крачунових душа.” Петар Скок је утврдио да је
Крачун „у источном хрв.-срп. потврђено као лично и породично
име у 19. вијеку (1834, Кладово)“, да означава 1. Божић и 2. презиме, а што се тиче његове етимологије мисли да „та ријеч може
да потјече од characium, characio, gen. -onis (v.)’kolac’“.4 У нашој
епској народној поезији такође срећемо презиме Крачун:
Таман сели гости да већају,
ал’ долеће Вихор и Крачуне.
.........................................
Сестра је дина Констандина,
кћер је Крачуна Крачојла.
..........................................
И са оне, Митро, те Старе планине,
Врачарина, Митро, војска Крачунова.
И на крају, остаје нам као доказ о пореклу Теодора Крачуна
начин изражавања и језик којим се сам уметник служио у
натписима на иконама које је својеручно записивао. На икони
„Страдање Христово” из 1779. године, која се сада налази у
музеју у Сремској Митровици, Крачун је написао ,,Пилат упита
(вапроше) Христа, је си ли ти син Божији.” Глагол „вапрошати”,
изговорен у трећем лицу, карактеристичан је само за југ Србије
и Македонију, што упућује да је Теодор Крачун пореклом из тих
_______________________
4

Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb 1972.
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крајева, дакле, вероватно са југа Србије. На икони „Богородице”,
која се чува у ћелији Црквене општине у сремском селу Нештин,
која је насликана 1773. године, помениње се реч „госпожа” или
„госпожда”, што је сигуран знак Крачуновог јужњачког порекла.
У противном, сликари његови савременици из Босне,
Далмације, Војводине, Херцеговине, Црне Горе написали би
„госпођа”, „госпоја”, „госпа”. Још један детаљ указује да Крачун
потиче са југа Србије. У његовим својеручно писаним
документима често се употребљава реч во, која означава
предлог у, који се и данас употребљавају на југу Србије и у
Македонији.
На основу изнетог можемо са великом вероватноћном утврдити
да су преци Теодора Крачуна, у Сеоби Срба 1690. године под
вођством Арсенија III Чарнојевића,5 насељени из јужних крајева
данашње Србије у Подунавље тадашње јужне Угарске и да је
српског порекла.

Живот и дело Теодора Крачуна
Јачање грађанске класе у Подунављу током XVIII века
представља значајну ако не и судбоносну прекретницу у
друштвено-политичком, културном и духовном животу српског
народа, насељеном на те просторе у такозваној Великој сеоби
Срба 1690. године. Нагло укључивање Срба у токове
западноевропске културе (књижевност, архитектура, ликовна
уметност и др.) биће обележено гашењем традиционалних
облика уметничког стваралаштва. Византијско ликовно
искуство, прихваћено од многих зографа, поред иконописа,
присутно је и у монументалном зидном и штафелајном
сликарству, које ће упорно одолевати новим уметничким
тенденцијама до средине XVIII века. Прихватањем барок_______________________
Арсеније III Црнојевић (славеносербски: Арсенїй Чарноевичь) (Бајице, 1633 – Беч,
27. октобар 1706) био је пећки патријарх (1674–1690) и митроплолит и патријарх
Срба у Аустрији (1690–1706).

5
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изоване украјинске уметности од стране црквених великодостојника (патријарха Арсенија IV Јовановића Шакабенте,
митрополита Павла Ненадовића6 и др.) раскинуће се веза
српске уметности XVIII века са старом ликовном традицијом
Балкана.
Тридесетих година XVIII века Христофор Жефаровић7 је
осликао цркву манастира Бођани. Најранији истраживачи
српске уметности новог доба истицали су да је бођански
живопис извео сликар који тежи новом, личном и експресивном.
„Црква манастирског комплекса у Бођанима једно је од места у
коме се родило наше модерно сликарство.” Живопис манастира
Крушедол 1750/6. године репрезентује нове уметничке тежње
чије стилске одлике, композициона решења и колорит јасно
откривају пређени пут од украјинске уметности до западноевропског барокног сликарства (Јов Василиејвич, Стефан
Тенецки). У периоду од 50-их до 70-их година XVIII века
осликани су многи иконостаси Карловачке митрополије, где су
свој уметнички печат оставили сликари: Никола Нешковић,
Димитрије Бачевић, Јован Поповић, Васа Остојић, Димитрије
Поповић, Амброзије Јанковић и др. Нова грађанска класа
створила је амбијент у коме се православна икона коначно
преобразила у барокну слику. Уметник у чијем делу је
препознатљива ова метаморфоза православне иконографије,
која ће, истовремено, смелим уметничким искораком
прихватити нова рокајна схватања, јесте сликар Теодор Крачун.
Један од најоригиналниј српских барокних сликара друге
половине XVIII века Теодор Крачун (1779. године се потписао
Крачуновић), према истраживању др Лазара Мирковића, рођен
је четрдесетих година XVIII века, вероватно у Сремској
Каменици или у Сремским Карловцима. Веома млад почео се
бавити сликарством. Као ученик карловачког сликара Димитрија
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Бачевића8 радио је иконостасе у црквама села Крушедол и
манастира Беочин 1763/6. године. На тим иконостасима поред
Бачевића потписан је и помоћник Теодор Димитријев, а у
Беочину је додато презиме Крачун. Мишљења историчара
уметности су подељена када је у питању сарадња Бачевића и
Крачуна. Када се ради о икони „Богородица са Христом” из
цркве у Старом Сланкамену, за коју је поуздано утврђено да је
Крачунов рад из седамдесетих година XVIII века, начин израде
упућује на украјинску сликарску школу, што опет указује на
Бачевићеву уметничку радионицу. Пре одласку у Беч на
школовање, Крачун је савладао основна уметничка знања у
Сремским Карловцима и он тај декоративни манир не напушта
кроз цео свој уметнички опус. У деловодницима бечке
Краљевске академије, није пронађено име Теодора Крачуна,
како би се потрвдило његово школовање на тој академији. Само
један запис на врху иконостаса Саборне цркве у Сремским
Карловцима сведочи о томе: „Сликање започели Теодор Крачун
и Јаков Орфелин, живописци Краљевске бечке Академије, 1. 9.
1780. године.” За Орфелина се зна да је бечку Краљевску
академију уписао 1766. године а Крачун се као зрео сликар
јавља 1772. године, што указује на могућност да су истовремено
били на школовању у Бечу. Оно што свакако потврђује да је
Крачун школован у некој од западноевропских сликарских
школа јесу: стилска аналогија, брз покретљив цртеж, анатомска
уверљивост, колорит, усвојени узори од маниризма преко
барока до чисто рокајних решења.
Теодор Крачун изненада умире, можда и гине (пад са скеле?)
10. IV 1781. године, не завршивши свој рад на великом
репрезентативном иконостасу у Сремским Карловицима.
Сахрањен је са северне стране у Саборној цркви Св. Николе,
по православном обреду, уз саслужење црквених великодостојника Карловачке митрополије.

_______________________

Павле Ненадовић (Будим, 14. јануар 1703 – Сремски Карловци,15. август 1768) био
је трећи епископ горњокарловачки, а потом карловачки митрополит.
7
Христофор Жефаровић (?, 1710 – Москва, 18.септембар 1753) сликар, зограф,
касније и бакрорезац и калиграф.
6

_______________________
8
Димитрије Бачевић (?, XVIII век – Сремски Карловци 1770) сликар, један од
најзначајних барокних црквених иконописаца код Срба.
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Све развојне фазе у сликарском опусу Теодора Крачуна
можемо пратити кроз црквену иконографију и штафелајно
портретно сликарство.
Прве веће датоване радове Теодора Крачуна које можемо
пратити од 1772. године, када заједно са сликарима Јованом
Исаиловићем и Лазаром Сердановићем осликава цркву Св.
Георгија у Сомбору, где су недвосмислено наглашене барокне
тежње. Ово Крачуново коауторско дело – и поред тога што је
временом оштећено, па добрим делом и уништено –
представља, уосталом као и његов целокупни уметнички опус,
најоригиналније српско барокно сликарство друге половине XVIII
века. Нажалост, ово рано Крачуново дело (иконостас, две
празничне иконе и једна храмовна икона) није сачувано.
Шездесетих година XIX века све је уступљено православној
цркви у Кули. Стицајем околности иконостас је двадесетих
година XX века замењен новим а затим је, неадекватно
заштићен, изгорео у пожару на тавану парохијског дома кулске
Црквене општине. Сачувана је само престона икона Исуса
Христа, вероватно први Крачунов рад који је настао по његовом
повратку са бечке Академије. Сличност ове иконе са истом
престоном иконом старе цркве у Сремској Митровици из 1775.
године омогућила је да она буде атрибуирана Крачуну, да би
сведочила о једној развојној фази његовог уметничког израза.
Престона икона из 1775. године композицијски одступа од
сомборске иконе из 1772. године, где Христос не седи на
престолу, већ на облацима, окружен арханђелима осликаним
мекшим потезима у пастелним тоновима ружичасте и плаве боје.
Прво велико самостално дело Теодора Крачуна је иконостас
цркве Козме и Дамјана, у сремском селу Нештину. Црква је грађена 1756. године у барокном стилу, завидних димензија, за
време дијацезе митрополита карловачког Павла Ненадовића
(но церкве, что дизејше и ширше можно делат). Олтарску преграду изузетне лепоте резбарио је пилтор Марко Гавриловић са
сином Аксентијем Марковићем 1772. године.9 Из архивске грађе
_______________________
9
Ш. А. Велемир, Нештин, Бачка Паланка 2000, 47.

Марио Буцуљевић

237

Црквене општине нештинске сазнајемо да су чланови црквеног
одбора исте године обишли цркву св. Георгија у Сомбору, како
би видели Крачунов сликарски рад. Исте године потписан је уговор са Теодором Крачуном у коме су прецизиране обавезе уговорних страна и појединости о сликаревим активностима у том
периоду. Књига прихода и расхода нештинске цркве, иначе врло
прецизно вођена, доказује да је Крачун са супругом извесно
време живео у Нештину и да је црквени одбор редновно исплаћивао рате у новцу и намирницама. У поменутој књизи наводи се да је Крачун током 1773/4. године путовао у Карловце и
Осијек, да је шест месеци боравио у Сремској Митровици, као
и да је уговорио израду иконостаса цркве св. Гаврила у Лаћарку,
о чему ће касније више бити речи. Иконостас нештинске цркве
стоји и данас у тој цркви, али је временом претрпео одређене
преправке и измене. Већ 1800. године сликар Стефан Гавриловић интервенише на иконостасу и покретним иконама, поправљајући оштећене и чистећи их од дима и прашине. Било је и
каснијих „рестауторских радова“ – царске и северне двери, престона икона „Свети Јован Крститељ“, дванаест празничних
икона, храмовна икона, живопис у певницама. Највише су девастиране Крачунове старозаветне иконе у соклу на олтарској
прегради. На престоним иконама истиче се златна рељефно орнаментисана позадина као и врежа и златом сликано драперје;
цртеж је хитар а колорит богат и топао. Ликови светитеља на
иконостасу урађени су скоро портретски, маркантних црта лица,
крупних очију, анатомски солидно. У нештинској цркви чувају се
и два Крачунова портрета, икона „Богородице са Христом“ и
„Крунисање Богородице“, са ликовима светитеља арх. Михајла
и св. Николе. Ове иконе урађене су у техници „уље на платну“,
снажног уметничког набоја, у палети топлих тонова црвене и
плаве боје. Из тог периода је и икона св. Георгија, на којој је забележено да је Крачун поклања зету Јанку 1773. године. Храмовске иконе на фасади цркве и неколико заветних икона
обновио је и заштитио од даљег пропадања бачкопаланачки
сликар Ненад Деврња крајем XX века.
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Иконостас нештинске цркве целебника св. Козме и Дамјана,
иако један од ранијих Крачунових радова, недвосмислено
указује на уметничку зрелост аутора и најављује сликареве
тежње ка новим западноевропским уметничким тенденцијама.
Иконостас у старој цркви св. Стефана у Сремској Митровици
Крачун је осликао током 1775. године. Стилска анализа указује
да је тај иконостас коауторско дело Крачуна и неког од његових
помоћника или ученика. На престоним иконама, као и неким
празничним минијатурним иконама на соклу осликане
физиономије апостола и пророка су готово портретске,
изведене фином тонском модулацијом. Празничне иконе су
рађене слободније, динамичније, по западноевропским
предлошцима мањег формата, и имају готово карактер скица.
Иконостас цркве манастирског комплекса Ново Хопово, према
Руварцу осликан 1776. године, сматра се једним од највећих и
најзначајних Крачунових радова. Нажалост, и храм и иконостас
су тешко оштећени у Другом светском рату. Од преосталих 19
икона сачувани су само фрагменти, а међу њима се издвајају
монументалне иконе „Богородица са Христом“ и „Свети Јован
Крститељ“. После чишћења и рестаурације препознаје се рад
школованог сликара, који зналачки слаже светле, пастелне и
хладне тонове постижући лепршавост и лакоћу потеза кистом.
Цртачка сигурност и веродостојност, као и коришћење светлих
тонова указују на чињеницу да је сликар вероватно при
осликавању живописа користио живе моделе. Два најлепша
барокна портрета XVIII века, портрет архимандрита Јована
Јовановића, којега је Крачун портретисао у Хопову, као и
портрет митрополита карловачког Павла Ненадовића
непревазиђени су домети портретног сликарства код Срба тог
периода.
На иконостасу цркве у Сусеку, изнад царских двери Крачун је
записао да га је завршио 1779. године, уз податак да је
„становник каменички“. Иконостас је сачуван без већих
оштећења и интервенција других сликара тако да овај рад
презентује Крачуново сликарско умеће непосредно пред његову
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смрт. Најуспешније су изведене бочне престоне иконе арх.
Михајла и Гаврила. Овде, у Сусеку, Крачун први пут осликава
циклус сцена „Христових мука“ и „Страдање Христово“, са
мноштвом фигура у покрету, наглашеног колорита.
Такође, 1779. године, у цркви манастира Јазак – иконе
„Богородица на трону“ и „Богородица са Христом“ – на вињети
је дугачак запис са подацима о времену настанка и ктиторима,
али без имена аутора. Стилске особености недвосмислено
указује да су иконе Крачунов рад – издужена елегантна фигура,
лаки слободни потези, топле боје.
Саборна црква у Сремским Карловцима, катедрални храм, чува
најзрелији рад Теодора Крачуна, који припада последњој фази
његовог уметничког стваралаштва. У тој цркви су рађена два
иконостаса, мањи, на хору у митрополијској капели св. Георгија
и велики иконостас, у наосу цркве, која је посвећена св. Николи.
Оба иконостаса радили су Теодор Крачун и Јаков Орфелин,10
тако што је прво завршен мањи иконостас, који је био нека врста
уметникове препоруке за израду великог иконостаса у Саборној
цркви. Није познат тачан број икона на малом иконостасу, али
се може претпоставити његов општи излгед. Посебност овог
иконостаса огледа се, пре свега, у томе што је са три стране
затварао олтарски простор, а хорска преграда, са четврте
стране, одвајала га је од централног простора храмаа. На предњој страни иконостаса, у богатој барокној резбарији, осликане
су иконе на дрвету у строгом канонском распореду – сокла,
престоне, двери, празничне, распеће. На бочним странама
иконостаса биле су иконе већег формата, по три са сваке
стране, урађене техником „уље на платну“. Оно што мали
иконостас издваја у уметничком погледу јесу, свакако,
старозаветне сцене осликане у соклу, смештене у овалне
медаљоне који су украшени флоралним и зооморфним
орнаментима. Крачунов колористички приступ је овде измењен
у односу на његов дотадашњи уметнички опус – рокајна палета
у нежним ружичастим, плавим и окер тоновима, разиграни цртеж
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без крутости, лирски амбијент у коме су смештене фигуре.
Почетком XX века, приликом преправке Саборне цркве, скраћен
је хорски простор, уклоњена митрополитова капела св. Георгија
па и њен иконостас. Данас се делови тог иконостаса могу видети
у Галерији Матице српске и Народном музеју у Београду.
Карловачки црквени великодостојници били су одушевљени
Крачуновом израдом малог иконостаса па је 1780. године
склопљен уговор са уметником да изради велики иконостас у
катедралној цркви св. Николе. Ово коауторско дело Теодора
Крачуна и Јакова Орфелина10 (можда и још неког од Крачунових
следбеника), најрепрезентативнији је српски иконостас XVIII
века. Поуздано је утврђено да су иконе у соклу и празничне
иконе Крачуново дело, а престоне иконе и „Свето Тројство“
Орфелинове, док ауторство „Христовог страдања“ није
поуздано утврђено. Након рестаурације иконостаса Крачуну је
признато ауторство „Тајне вечере“ и „Распећа Христовог“, на
врху иконостаса, и престони икона „Свети Симеон и Сава“ и
„Свети Василије Велики и Григорије Богослов“. На великом
иконостасу Саборне цркве најбоље су урађене празничне
иконе; оне су већег формата а на њима су иста композициона
решења као и на малом иконостасу капеле Св. Георгија.
Издужене фигуре у динамичном покрету и наглашени светлотамни ефекти упућују на маниристичке узоре с барокним
призвуком, а колористички су блиске бечком рококоу. Тако је
баш у Сремским Карловцима Крачун остварио најлепша дела
српског рококоа, јер сликари Јаков Орфелин и Теодор Илић
Чешљар, крајем XVIII века, биће захваћени духом класицизма
и неће досећи стилску чистоту Теодора Крачуна.
У уметничком погледу, XVIII век је разделио две епохе у српском
сликарству а Теодор Крачун је најистакнутији представник тог
периода. Био је сликар који је у својим уметничким дометима у
_______________________
10
Јаков Орфелин (Вуковар или Сремски Карловци, средина XVIII века – око 20.
октобра 1803), синовац Захарија Орфелина, био је иконописац, српски барокни
сликар.
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својој првој и другој сликарској фази успео да више од самог
догађаја представи дух и симбиозу византинске спиритуалности
и уметничких стилова надолазеће епохе.
Атрибуирање ауторства иконостаса цркве св. Гаврила у
Лаћарку
Више од пола века иконостас цркве св. Гаврила у Лаћарку
грешком је приписиван најпознатијем барокном сликару
Војводине XVIII века Теодору Крачуну. Димитрије Руварац11 је
крајем XIX века објавио једно писмо Захарија Орфелина12
упућено његовом синовцу Јакову Орфелину, иначе сликару и
пријатељу Теодора Крачуна. Писмо је датирано 13. марта 1773.
године, управо када је Крачун боравио у Нештину, осликавајући
цркву, и када је коначно уговорио израду иконостаса цркве св.
Гаврила у Лаћарку. Ово писмо Захарија Орфелина, које иначе
садржи тачне податке о уговору који се односи на осликавање
нештинске и лаћарачке цркве, довело је, после Руварчевог
објављивања, до погрешног атрибуирања ауторства осликаног
иконостаса цркве у Лаћарку. Ранији истраживачи историје
уметности су, после објављивања тог писма – не улазећи у
стилске анализе и поређења са ранијим радовима из 1773. године у Нештину и, касније, 1775. године у Сремској Митровици
– рад у Лаћарачкој цркви приписали Теодору Крачуну.
Први је др Лазар Мирковић 1953. године у својој монографији о
Теодору Крачуну скренуо пажњу на стилске разлике, колорит,
технику сликања. Сличност са осталим Крачуновим иконостасима утврђена је пре свега у композицији и распореду
фигура, што је указало да је иконостас у лаћарачкој цркви радио
неко од Крачунових ученика или помоћника. Као паралела радовима Теодора Крачуна који су настали у исто време
_______________________
11
Димитрије Руварац (Стари Бановци, 25.октобар 1842 – Сремски Карловци, 16.
децембар 1931) био je српски историчар, политичар и публициста.
12
Захарије Стефановић Орфелин (Вуковар, 1726 – Нови Сад, 19. јануар 1785) био
je истакнути српски песник, историчар, бакрорезац, барокни просветитељ, гравер,
калиграф и писац уџбеника.
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када је осликан и иконостас цркве у Лаћарку може се узети
стара црква св. Стефана у Сремској Митровици, која је
осликана 1775. године. Иконостаст ове цркве има изразите
стилске особине снажне уметничке личности чија барокна
схватања долазе до пуног изражаја. Фигуре на престоним
иконама су монументалне, осликане у богатој одећи, украшене
барокном орнаментиком. Модулација психолошки издиференцираних ликова је фина и мека, а колорит је сведен на нешто
уздржанију палету, где преовлађују тамносмеђи тоналитети. Код
празничних икона долази до изражаја контраст топлих и
хладних боја, богат колорит и добар распоред фигура у
композиционом смислу. Истина, сликар иконостаса лаћарачке
цркве „позајмио“ је од Крачуна композициона решења, фигуре,
колорит, али су његове изражајне могућности и сликарско умеће
знатно слабији. У ставовима и покретима фигура нема
елеганције, живости покрета као у радовима Теодора Крачуна.
Иако композиције само у формалном погледу личе на
Крачунове, детаљном анализимо запажају се стилске и
техничке разлике које нису мале да би се овај иконостас могао
сматрати радом Теодора Крачуна.
Ако мало пажљивије анализирамо архивске податке, можемо
закључити да Крачун није ни започео иконостас у цркви св.
Гаврила у Лаћарку. Из већ поменутог писма Захарија Орфелина
сазнајемо да је Крачун уговорио осликавање иконостаса са
црквеном општином Нештина и Лаћарка. Али, поставља се
питање да ли је Крачун у току 1773/4. године могао да наслика
два иконостаса, тим пре што поуздано знамо да је током 1773.
године дуже време боравио у Сремској Митровици. У прилог
овој тврдњи иде и податак да је Крачун већ 1775. године
осликао иконостас цркве св. Стефана у Сремској Митровици. У
архиву нештинске Црквене општине, која је уредно вођена, у
периоду од 1771–1778. године, није се нашао ниједан податак
који указује да је Крачун одлазио у Лаћарак у том периоду. Оно
што можемо утврдити у вези са атрибуирањем осликаног
иконостаса цркве св. Гаврила у Лаћарку јесте то да је погођени
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(уговорени) посао Крачун уступио неком од својих ученика или
помоћника. Поуздано се зна да је Крачун за релативно кратко
време од 1772. до 1781. насликао неколико иконостаса.
Свакако, ученици и помоћници из његове сликарске радионице,
стичући сликарска знања, учествовали су у његовим већим
пословима, па отуда, логично, постоје одређене сличности њихових радова са Крачуновим уметничким радом. Питање
ауторства осликаног иконостаса лаћарачке цркве окончано је
1976. године у студији Мирјане Лесек „О аутору иконостаса
цркве св. Гаврила у Лаћарку“. Стручном анализом Крачунових
икона „Богородица са Христом“, „Св. Јован Крститељ“, „Христос
и Самарићанке“ и престоне иконе „Исус Христ“ из цркве у
Сремској Митровици са иконама истих мотива и назива у цркви
у Лаћарку сликара Григорија Давидовића Опшића закључено је:
1. Григорије Давидовић Опшић, сликар родом из Чалме,
прве сликарске кораке учио је код неког зографа или
конзервативног сликара прелазног стила.
2. Долазећи у Крачунову сликарску радионицу Опшић је
на пречац раскинуо са традициом и неспреман покушао да уђе
у барокно сликарство.
3. Иконостас цркве у Лаћарку Опшићу је један од првих
већих самосталних сликарских послова, што одаје његова
несигурност, несамосталност у одабиру мотива и слабости у
решавању проблема композиције.
4. Фигуре „позајмљене“ од Крачуна су схематизоване
аскетске физиономије, а невешт колористички одабир и
линеарни третман ликова удаљили су сликарски опус Григорија
Давидовића Опшића од његовог највећег уметничког узора –
Теодора Крачуна.
Решавањем питања ауторства иконостаса лаћарачке цркве у
корист „Григорија Чалманског“, како се Давидовић Опшић
касније потписивао на многим својим уметничким остварењима,
поред исправљене грешке и неправде, највећа сатисфакција
пружена је имену Теодора Крачуна, будући да је тај иконостаст
дуго погрешно сматран његивим најлошијим уметничким делом.
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Истраживања на археолошком локалитету „Циглана“
Локалитет „Циглана“ налази се југозападно од Челарева, крај
данашње циглане, по којој је и добио име, 11 км од Бачке Паланке, на левој обали Дунава преко пута Фрушке горе.1 Занимљиво је поменути да је на растојању од неколико километара
на ивичним деловима терасе према Дунаву пронађен велики
број налазишта која обухватају период од праисторије до
касног средњег века, што је само по себи доказ константне насељености овог простора.2 Сам локалитет везан је за последњу
фазу аварске државе на тлу Паноније. Датовање старости некрополе први спроводе Олга Брукнер и Предраг Медовић који
до жељених резултата долазе констатујући културни слој
насеља на основу сакупљених фрагмената керамике и
остатака уочених објеката. Том приликом они смештају локалитет у период касног средњег века.3 Прва археолошка
истраживања на некрополи започиње Драгутин Вилотијевић 26.
маја 1972, а наставља археолошка екипа Музеја Војводине од
22. децембра 1972. до 31. маја 1973. Током ових радова пронађени су многобројни појединачни гробови, међу којима и
коњички, а затим и остаци укопаних спаљених стамбених
објеката. Од покретног археолошког материјала пронађене су
посуде и жрвњеви за млевење жита. Нова археолошка истраживања спроведена су на југозападном и периферним
_______________________
1
Izložba menora iz Čelareva, Menore iz Čelareva, Jevrejski istorijski murej u Beogradu,
Muzej grada Novog Sada, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd 1980, str. 2.
2
Софија Давидовић-Живановић, Mementa Arheologia et eruditiva, Akaдемија Нова,
Пешић и синови, MСAНKУO – Међународна словенска Академија наука, културе, уметности и образовања, Одељење за Велику Британију и Ирску, Београд, 1999, стр. 59.
3
Izložba menora iz Čelareva, Menore iz Čelareva, Jevrejski istorijski murej u Beogradu,
Muzej grada Novog Sada, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd 1980, str. 2.
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деловима налазишта током 1980. године.4 У оквиру истражене
површине некрополе откривено је преко 650 гробова са остацима људских скелета, од чега је велики број гробова пронађен
на релативно малом простору (сектор I). Уз помоћ резултата
добијених после извршене антрополошке анализе скелетних
остатака, можемо да констатујемо однос сахрањених на
некрополи према полу (77 мушких, 71 женских, 60 дечијих, и 45
неодређених),5 док у мањем броју гробова није било очуваних
скелетних остатака или су они били у таквом стању да нису
могли бити подвргнути антрополошкој анализи.
Истраживањима спроведеним током 1980-их година констатована су само два слоја гробова. На основу нових истраживања
утврђена су три слоја из којих ће и проистећи главна карактеристика овог локалитета – да су исто гробље користиле три
различите популације различитих епоха са различитим обичајима укопа. Остаци пронађени на овом локалитету представљају веома важно откриће пошто нам омогућавају нов поглед
на европска збивања тог доба на тлу Паноније, а уједно је тај
локалитет један од ретких пронађених и истражених који се
уклапају у тај временски и просторни контекст.

Кратка историја Авара на овим просторима
Авари припадају групи средњоазијских номадских племена. Реч
Авар на турском значи бегунац или скитач.6 За нас је тренутно
важан европски део њихове историје. У византијским изворима
ово племе први пут се спомиње 463. године код ретора Приска
поводом доласка посланика Оногура, Врогура и Сарагура у
Цариград.7 Прва аварска делегација долази у Цариград 558.
_______________________
Izložba menora iz Čelareva, Menore iz Čelareva, Jevrejski istorijski murej u Beogradu,
Muzej grada Novog Sada, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd 1980, str. 2.
5
Исто, стр. 3.
6
Мала Енциклопедија, Просвета, Општа енциклопедија, друго издање, 1, А-Љ, Београд, 1967, стр. 4.
7
Софија Давидовић-Живановић, Mementa Arheologia et eruditiva, Akaдемија Нова;
Пешић и синови, MСAНKУO – Међународна словенска Академија наука, културе, уметности и образовања – Одељење за Велику Британију и Ирску, Београд, 1999, стр. 60.
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године и оставља јак утисак на цара Јустинијана и грађане
Цариграда, а већ 559. године Авари су примљени у службу
Византије ради сузбијања претњи по царство са севера од
стране Кутригура, Утригура, Сабира и Сарагура. Каган Бајан,
први rеx Avarorum, који се помиње од 558. године, захтева од
цара провинције Skitiju Minor (Малу Скитију) и Мезију. Овај
захтев Авари понављају 562. после сукоба са Францима код
Магденбурга и услед тога што доживљавају све већи притисак
турских племена на Каганат. Тадашњи цар Јустин II им тај захтев услишује 8 и они се убрзо потом мешају у лангобардскогепидски сукоб којим себи обезбеђују наставак ширења свог
утицаја и моћи у средњој и источној Европи. Овако почиње
први талас или период Првог Аварског каганата (568–626.
године) на овим просторима.9
По преласку из централноазијских степа на простор Паноније
Авари се полако прилагођавају новим околностима. Центар
своје државе они смештају између Дунава и Тисе окружујући га
са десет концентричних кругова утврђења – тзв. ринг.10
Карактеристике номадизма почињу да изумиру, а у све већој
мери они прелазе на земљорадњу и седелачки начин живота.
После заузимања ових територија ос стране Авара под њиховом доминацијом нашли су се народи попут Словена, Бугара
и Кутрагура. Током Првог Каганата по елиминацији Гепида у
Срему они усмеравају своју пажњу ка југу, ка тадашњем Византијском царству. Пад Сирмијума 570. године означиће почетак
њихове експанзије ка југу. Пред Аварима падају: Виминацијум,
Августа, пространства провинције Тракије и Далмације са градом Салоном.11 Њихово разарање најбоље илуструје комад
_______________________
8
Dušan Mrkobrad, Arheološki nalazi u Jugoslaviji, Savez Arheoloških društava Jugoslavije, Muzej grada Beograda, Beograd 1980, str. 72.
9
Исто, стр. 77.
10
А. Д. Удаљцов, Ј. А. Космински, О. Л. Вајнштајн, Историја средњег века I,
Превели са руског: Мирослав Марковић и Иван Божић, Југословенско штампарско
предузеће, Београд, 1950, стр. 80.
11
Јован Ковачевић, Аварски Каганат, СКЗ, Београд, 1977, стр. 53–54.
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римске опеке из Сирмијума на којем је урезан следећи текст:
„Христе Господе! Помози граду и одбиј Аварина и сачувај
Романију и онога који је овај текст написао!“12 Авари свој поход
усмеравају даље на југ ка Солуну који држе под опсадом прво
586, а потом од 614. до 620. године. Врхунац својих војних похода они доживљавају пред зидинама Константинопоља (Цариграда) 626. године.
Неуспех код Цариграда означиће крај Првог и почетак тзв. Другог таласа или другим речима Другог Аварског Каганата (670–
804. године). У овој фази кагани се одлучују за дефанзивну
полтику како би сачували оно што им је остало од државе. На
основу археолошких истраживања утврђено је да су Авари
током периода Првог таласа имали типичне еуропеидомедитеранске карактеристике, док током Другог таласа
долази до доминације оне популације која поседује
монголоидне црте, што значи да је поново дошло до миграције
становништва у Панонију из аварске прапостојбине – области
између Каспијског и Аралског језера.13
Опадање моћи Аварског Каганата поклопило се са незаустављивом експанзиом Франачке државе Карла Великог. Сукоб ове
две силе између 791. и 803. године одвијао се кроз неколико
фаза. Други поход Франака 795. и 796. године довешће до
пљачке и коначног уништењем Ринга. Коначни ударац Аварима
задаће кан Крум 804. године. Западни крајеви Каганата ући ће
у састав франачке провинције Оријент, док ће остаци овог
народа наставити и даље да живе скромно на овим просторима
током средњег века полако ишчезавајући и стапајући се са
новим господарима.14 Најбоље сведочанство о овоме рату даје
Ајнхард у свом делу Живот Карла Великог: „Колико бојева је
_______________________
Исто, стр. 51.
Јован Ковачевић, Аварски Каганат, стр. 85.
14
А. Д. Удаљцов, Ј. А. Космински, О. Л. Вајнштајн, Историја средњег века I, Превели
са руског: Мирослав Марковић и Иван Божић, Југословенско штампарско предузеће,
Београд, 1950, стр. 80.
12
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било у то време и колико крви се пролило, сведочи Панонија
без становника; а крај где је била каганова престоница тако је
пуст да тамо не видиш ни трага од људског становништва. Читаво аварско племство уништено је у том рату, сва слава пропала је, а из давнина сакупљено благо разнето. Не памти се
ниједан рат у коме су се Франци више обогатили и умножили
своја блага.“15 Одласком Авара са европске сцене завршава се
бурно поглавље Великих сеоба у историји.

Аварски гробови
Код Авара је највише практиковано скелетно сахрањивање.
Посмртни ритуали спаљивања и полуспаљивања били су јако
ретки. Ватра у ритуалне сврхе играла је велику улогу. Гробна
рака је кађена димом од запаљене сламе или је покојник
покриван земљом помешаном са пепелом од даће. Сахрањивани су у правоугаоне раке са равним дном у свечаној ношњи
која је била у складу са кланским рангом, заједно са знацима
достојанства или знамења. Често је заједно са појединцем у
раку полагана и храна и посуде са пићем које су смештане код
ногу покојника. Робови су по правилу сахрањивани без
прилога.
Појединац је сигурно сахрањиван на тај начин да лицем гледа
ка другом свету, стога нам оријентација гроба може да одговори
на питање где се по аварском веровању налазио други свет.16
Већи део гробова који припада овој групи оријентисан је у
правцу запад-југозапад – исток-североисток. Положај гробова,
као и прилози пронађени у њима дају нам корисне податке о
економским и социјалним разликама популације која је сахрањивана на некрополи. Поред посуда са водом и храном у гробовима су пронађени предмети који су били саставни део
одеће или украси покојника, и код мушкараца, и код жена, и код
_______________________
15
Ајнхард, Живот Карла Великог, 1990.
16
Јован Ковачевић, Аварски Каганат, СКЗ, Београд, 1977, стр. 200–2001.
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деце. На некрополи је такође забележено и сахрањивање у
дрвеним сандуцима са великим бројем гвоздених спојницакламфи и гвоздених клинова. Један од примера неуобичајеног
начина сахрањивања на челаревској некрополи засигурно су
двојни гробови.17 Занимљиво је и откриће груписања гробова
које указују на то да су ти гробови припадали одређеној породици, што је доказ велике распрострањености породичног
култа. Централно место у таквим групама заузимо је pater familiae или можда неки други угледни члан породице.18
Најатрактивнији гробови ове групе су коњички гробови. До сада
је пронађено преко 50 гробова ове врсте од којих су два оштећена током ископа земље за циглану. Уз одраслог мушкарцаратника жртвована је и сахрањена животиња (коњ) и то
најчешће женског пола. Раке гробова углавном су правоугаоне
са јасно издвојеним делом у коме је покопан коњ оријентисан
супротно од свог господара, са леве или десне стране покојника. Уз коња је полагна и раскошна опрема – богато украшени оглав и седло са стременима. Од тих прилога највише се
истичу велике фалере са оглава, као и многобројни окови украшавани са фигуралним представама митских животиња. Такође су пронађене и многобројне узенгије, жвале и остали
делови опреме за јахање. Поред коња, у једном делу гробља
пронађени су остаци других животиња попут: коза, говеда, кокошака и кокошијих јаја и разне дивљачи од које су најбројнији
остаци јелена.19
Хазарски гробови
Гробови друге, антрополошки неопредељене групе, налазе се
на јужној страни некрополе. Главно обележје овог дела гробља
је изузетно редак тип гробне раке са нишом у којој је покојник
_______________________
Izložba menora iz Čelareva, Menore iz Čelareva, Jevrejski istorijski murej u Beogradu,
Muzej grada Novog Sada, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd 1980, str. 8.
18
Исто, стр. 9.
19
Исто, стр. 9.
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је изузетно редак тип гробне раке са нишом у којој је покојник
уз помоћ постављене дрвене преграде био заштићен од засипања земљом. Покојници су сахрањивани без прилога, осим
кокошијих или јаја неких од већих барских птица овог краја.
Током археолошких ископавања на овом делу некрополе проф.
Радован Бунарџић, заједно са екипом Музеја Војводине, открио
је у површинском слоју уништеног дела некрополе (сектор I и у
мањој мери на локалитету „Циглана“) известан број римских
опека, тј. делова опека са урезаним знаком меноре,20 лулава,
махте, етрога, шофара, и са натписима попут: Јехуда или Јахве
и Израел итд. У почетку се није са потпуном сигурношћу могло
одредити да ли су ове цигле припадале гробовима,21 (пошто
нису нађене у гробницама, већ високо изнад њих, углавном у
површинском слоју).22 Присуство ових знакова убрзо је подигло
прашину у научним круговима. Многи су почели да постављају
питање: Да ли је могуће да ови гробови припадају јудаизованим Хазарима?
.Хазари су народ турског порекла23 чије је царство представљало важан фактор у евроазијским политичким приликама.
Често су били ослонац византијске спољне политике, док је њихово државно уређење било слично аварској држави на челу

_______________________
20
Менора представља седмокраки свећњак који је био један од главних објеката у
шатору током лутања Јевреја по пустињи, и касније, у Храму у Јерусалиму, као и осмокраки свећњак који се још увек користи као главни елемент при слављењу осмодневног празника Хануке и представља светлост која указује на веру у бесмртност
и место у рају које очекује покојника. Она је описана на два места у Библији (Излазак
25, 31–40; 37, 17–24). Осмокрака менора за Хануку обично као узор узима менору
из Храма, мада је јтакође попримила и читав низ других облика. Према традицији,
прве ноћи празника на њој се пали једно светло и током сваке од следећих седам
ноћи додаје се још по једно, према: Дејвид Џ. Голдберг, Џон Д. Рејнер, Јевреји, историја и религија, Превео са енглеског Ђорђе Трајковић, Завод за издавање уџбеника, Београд 2003. стр. 259.
21
Izložba menora iz Čelareva, Menore iz Čelareva, Jevrejski istorijski murej u Beogradu,
Muzej grada Novog Sada, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd 1980, str. 9.
22
Софија Давидовић-Живановић, Mementa Arheologia et eruditiva, Akaдемија Нова,
Пешић и синови, MСAНKУO – Међународна словенска Академија наука, културе, уметности и образовања – Одељење за Велику Британију и Ирску, Београд, 199, стр. 63.
23
Први пут се помиње у летопису Сиријца Захарија Ретора средином VI века као
један од народа који насељава Кавказ – Артур Кестлер, Тринаесто племе, Превела са енглеског Бранка Алтарц, Београд, 1997, стр. 20.
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са каганом као врховним владарем једне лабаве племенске
федерације. Прелазак са шаманизма на јудаизам долази највероватније око 740. године.24 Процес јудаизације одвијао се у неколико етапа25 и био је политички мотивисан, пре свега
потребом очувања свог идентитета између два велика верска
табора – исламског истока и хришћанског запада. Нову религију пре свега прихватају горњи слојеви друштва, док шире народне масе и даље остају верне старим обредима. Ово
најсликовитије описује Ал Масуди, који каже: „У Хазарији оваца,
меда и Јевреја има у знатним количинама.“26 Над овим народом спроведена је и делимична исламизација, као и христианизација,27 а са политичке сцене нестаје 995. године војном
кампањом кнеза Свјатослава.28
Код Јевреја није постојао обичај да стављају знакове поред
укопаног тела, већ су опеке или каменице (најчешће са урезаном менором) стављали поред или изнад гробова. Због тога
што су ове опеке пронађене заједно са скелетним остацима игробним прилозима археолози су дошли до закључка да су део
затворених гробних целина. Изглед симбола на опеци зависио
је од чврстине материјала, као и од алата уз помоћ којих је оно
урезивано. Ни у једном случају није коришћена цела опека као
подлога за урезивање симбола. Ове опеке највероватније потичу са места Castellum Onagrinum (крај Бегеча) или BononiaMalata (данашњи Баноштор, на супротној, десној обали
Дунава). Ова места су удаљена свега 5-6 километара од данашњег Челарева. Ове опеке су коришћене због тога што их је
било у обиљу, биле су одговарајућих димензија и нису биле
тешке за преношење. Недостатак на опекама најчешће је
надокнађиван пажљивом селекцијом размере урезаних менора
и пратећих симбола, као и пажљивим компоновањем цртежа.
______________________
24
Исто, стр. 12.
25
Од кагана Булана до верске реформе кагана Овадија када је уведен ортодоксни
„рабизам“ – Исто, стр. 70.
26
Исто, стр. 45.
27
Исто.
28
Димитрије Оболенски, Роберт Оти, Историја Русије, Clio, Београд, 2003, стр. 68.
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На већем делу опека доминира симбол меноре на трокраком
постаменту.29 Њих је најдетаљније описао Радован Бунарџић у
својој књизи Меноре из Челарева.

Једна од менора са челаревске некрополе

Старословенско гробље
Најмалобројнија групе гробова припада аутохтоној словенској
популацији и она је лоцирана на југозападном делу некрополе.
Остаци овог слоја су веома оскудни, поготово скелетни остаци,
пошто је некропола била на удару дубоког орања, а поред тога
налазила се на површинском слоју. Старословенски живаљ са
_______________________
Софија Давидовић-Живановић, Mementa Arheologia et eruditiva, Aкaдемија Нова,
Пешић и синови, MСAНKУO – Међународна словенска Академија наука, културе,
уметности и образовања – Одељење за Велику Британију и Ирску, Београд, 1999,
стр. 64.

29
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тог простора примио је хришћанство, што нам доказују пронађени гробови некрополе, као и сребрни накит са хришћанским
елементима и крстови. Поред накита пронађено је и једно
копље и посуда.30 На периферији локалитета пронађене су и
куће старословенске популације. О старословенским насељима и начину живота најбоље сведоче византијски извори ове
епохе. О томе је писао Псеудо-Маврикије у свом делу O ратовању против Словена и Анта: „Села Словена и Анта леже на
рекама једно до другог и у узајамној вези тако да међу њима
нема размака вредног помена, а у близини су им шуме или мочваре или ритови (...) Многољудна су и издржљива, лако подносећи и жегу и студен и кишу и голотињу тела и оскудицу хране.
Пријазни су према онима који им долазе као странци, и
пријатељски их проводе од места до места, куд год затраже.
Има у њих обиље свакојаких животиња и у камаре спремљених
пољских производа, нарочито проса и хељде.“31 О томе пак
Прокопије у свом делу Пролаз Херкула кроз словенске земље
каже: „Станују у бедним колибама, јако раштркани једни од
других, и сваки од њих и по више пута промени место насеља“,
као и то да „овим племенима, Словенима и Антима, не влада
један човек, него од давнина живе у демократији“.32

Антрополошка истраживања
На основу антрополошких, антопометријских и палеонтолошких
истраживања, која су обављена на првих 248 људских скелета
некрополе на медицинским факултетима у Новом Саду и Лондону, закључено је да су скелети из Челарева припадали једној
хомогеној претежно монголоидној популацији која се на тај
_______________________
Izložba menora iz Čelareva, Menore iz Čelareva, Jevrejski istorijski murej u Beogradu,
Muzej grada Novog Sada, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd 1980, стр. 9.
31
Византијски извори за историју народа Југославије, Том 1, Византолошки институт
САНУ, Београд, 2007, стр. 131–2.
32
Исто, стр. 25. и 28.
30
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простор населила на прелазу са X на XI век; припадала је сеоско-пољопривредном типу (а задржали су и неке карактеристике номадизма, нпр. коње). Заједница је уживала миран
развитак у току дужег временског периода, а њени припадници
нису патили од тешких обољења и нису учествовали у
ратовима и биткама нити су се мешали са другим скупинама,
док је смртност деце наспрам одраслог становништва била
уравнотежена.33 И поред бројних података археолози нису
могли са сигурношћу да одреде тачно када се монголска
популација населила на простору данашњег Челарева.34 Важно
је напоменути да се скелети са ове некрополе битно разликују
од скелета Словена, Авара и Сармата.35 Али може се указати
на велику њихову сличност са остацима каснијег мађарског
становништва са овог простора.36 Даља истраживања обављена су у Радиокарбонској лабораторији у Лондону. Том приликом некропола је датована у временски период самог краја
X и почетка XI века а дошло се и до закључка да ту нису могли
бити сахрањени ни Авари, ни Хуни, ни Хазари. Једино није
искључена могућност да су тај простор у то време насељавали
Мађари, за које знамо да су настојали да постану седеоци и да
се баве пољопривредом.37 Са друге стране, имамо резултате
проф. Радована Бунарџића који датује некрополу у период VII
на IX век, што се поклапа са крајем аварске доминације у Панонији. Он до тих закључака долази на основу поређења са познатим и општеприхваћеним датовањем већег броја истражених гробова и некропола у Панонији.
_______________________
Софија Давидовић-Живановић, Mementa Arheologia et eruditiva, Akaдемија Нова;
Пешић и синови, MСAНKУO – Међународна словенска Академија наука, културе, уметности и образовања – Одељење за Велику Британију и Ирску, Београд, 1999, стр. 65.
34
Исто, стр. 67.
35
Izložba menora iz Čelareva, Menore iz Čelareva, Jevrejski istorijski murej u Beogradu,
Muzej grada Novog Sada, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd 1980, стр 6.
36
Софија Давидовић-Живановић, Mementa Arheologia et eruditiva, стр. 66.
37
Исто, стр. 67.
33
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Супротна мишљења
Иако идеја да су на овој некрополи између осталог сахрањени
и Хазари није одржива са антрополошке тачке гледишта, ипакпостоје претпоставке да су неки од припадника овог народа
услед грађанског рата, а касније и пропасти своје државе
нашли уточиште на тлу Паноније.38 Ову теорију заступала је и
једна мађарска археолошка школа. По њиховом мишљењу,
сеобу Мађара у Панонију 896. године предводили су управо Кабури (Хазари), који ће оставити значајан печат на даље обликовање мађарске средњовековне државе. Они су се у почетку,
поред свог ратничког умећа, истицали и као врсне занатлије.39
Познато нам је да се једна њихова колонија налазила у околини
Будима (Bunakalas), а друга у Срему. Ово је описао арапски
путописац Абу Хамид који их је посетио у XII веку.40 Абу Хамид
описује две популације муслимана у Мађарској: ону која потиче
из Магреба и ону која потиче из Хорезама (који су највероватније дошли из бивше Хазарије). Током свог боравка у Краљевини Мађарској упознао је једног византијског плаћеника, тада
мађарског заробљеника, који је био „турског“ порекла, од кога
сазнаје да муслимани у Мађарској живе релативно слободно.
Описујући свакодневни живот ових муслимана, Абу Хамид износи занимљиве детаље о овом живљу: да не знају арапски и
да их је он морао да подучава у језику, да нису довољно
упућени у основе ислама (као нпр. молитва петком, џума) и да
пију вино – што је он својим проповедима исправио.41 Овај
извор можемо да поредимо са њему савременим византијским
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извором – Јованом Кинамом и његовим делом Други поход
цара Манојла против Рашке, у коме даје потврду Абу Хамидовог казивања. Кинам говори о „Халисијима који су друге вере
него они (Мађари). Хуни, наиме, исповедају хришћанску веру,
a ови се још и сада управљају према Мојсијевим законима и то
не сасвим чистим“, док конкретно о сремским Кабурима каже:
„Кад цар оде одатле и обнови неко друго утврђење, у њему насели многе Хуне из Сирмијума које обично називају Халисији.
Као што сам вам већ рекао, они су друге вере, исте као и Персијанци.“42 Да ли су Кабури хазарског или неког другог порекла
и даље је дискутабилно. Важно је при том нагласити да не можемо да занемаримо утицај како Кабура тако и Хазара на даље
обликовање средњовековне мађарске караљевине и политичке прилике у источној Европи средњег века.

Закључак
Археолошка истраживања обављена на некрополи крај Челарева утицала су на промену претходног схватања историје Паноније током периода раног средњег века. Ова истраживања
уједно су отворила низ нових проблема због необичности и културне усамљености артефаката са локалитета код Челарева
стварајући потребу за даљим дубљим и свеобухватнијим
истраживањима и проучавањима ове проблематике у будућности, као и веће сарадње археолога и историчара на том пољу.

_______________________
Софија Давидовић-Живановић, Mementa Arheologia et eruditiva, Akaдемија Нова,
Пешић и синови, MСAНKУO – Међународна словенска Академија наука, културе, уметности и образовања – Одељење за Велику Британију и Ирску, Београд, 1999, 68.
39
Артур Кестлер, Тринаесто племе, Превела са енглеског Бранка Алтарц, Београд,
1997, стр. 47 и 100.
40
Петар Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал, Александар Касаш, Историја Мађара, Clio,
Београд, 2002, стр.16.
41
Борис Стојковски, Abü Hämid in Hungary, Истраживања Филозофског факултета
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ЕКОНОМСКИ И ДРУШТВЕНО-КУЛТУРНИ ЖИВОТ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ У ДУНАВСКОЈ БАНОВИНИ

1.0 Увод
На простору данашњег града у периоду од XI до XVII века развијао се већи број насеља која су због поплава, ратова и сеоба
често мењала свој положај и кратко постојала. Трагови о постојању тих насеља сачувани су у називима појединих делова
атара: Атови, Велики и Мали гајић, Урошка бара, Чебска шума.
Из назива тих насеља видимо да је постојао јака концентрација словенског живља које се ту стабилизовало још пре доласка Турака. Угарски владари су подржавали насељавање
српског живља из Рашке, јер им је претила најезда Турака.
Пред крај XVI века, први пут се помиње назив Паланка, када
Турци освојено насеље утврђују и оно добија карактер војног
насеља (опасаног шанчевима), али се упоредо ствара и цивилно насеље. Уз обалу Дунава, насупрот Илока, помиње се
као цивилно насеље варошица Pest-oppidum (1486–1689). На
војно-географској карти инжињера Марсиља тако је и забележена. Турци су 1683. године поражени код Беча и у великом
Аустријско-турском рату, који је окончан Карловачким миром
1699. године, коначно губе области северно од Дунава. Те опу-
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стеле крајеве ће поново населити Срби, овога пута предвођени
патријархом Арсенијем III Чарнојевићем (мислећи да је то привремено). У време потписивања Карловачког мира, Паланка
се спомиње у попису становништва Бачко-Бодрошке жупаније.
Први жупаниски попис пореских обвезника извршен је 1747.
године, када је у Паланци забележено 119 српских домаћинстава. Карло Котман, жупанијски комесар, описао је Паланку
као „српско село са малом црквом и пространим атаром, у
коме живи приличан број становника по салашима између
којих има доста необрађене земље“.1 А први пут као урбанистичко језгро са 189 домова Паланка се помиње 1720. године.
Три насеобине: Стара Паланка, Нова Паланка и Немачка Паланка, следеће су етапе у развоју насеља. Стара Паланка
1774. године добија печат који је издваја од осталог насеља.
Тај назив се 1780. године помиње на три језика (немачком, мађарском, српском) – Алт, Ој, Стара. Као колонисте Марија Терезија насељава Немце 1748. године на простор Нове
Паланке. Још у два маха, 1763. и 1768. они се колонизирају из
Улма, Келна, Франкфурта, Регенсбурга, доносећи свој језик,
културу, знање. Печат добијају 1775. године. Између ове две
Паланке формира се трећа општина – Немачка Паланка (1829.
добија свој печат) – живот се преплиће. О томе сведочи хроничар Николаус Хеп. На слици 1.1 приказана је ведута Паланке из 1698. године.
У току XVIII века може се споменути још и досељавање Словака из Њитранске области. И они, опет, доносе своје обичаје,
језик, културу, а баве се пре свега сточарством и земљорадњом. То је уједно и период када се Паланка (тј. три Паланке)
утемељује као насеље. Током XIX века јача привредна и политичка моћ насеља, док у XX веку јача жеља да се иде у корак
______________________
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са окружењем. Привреда напредује, индустрија се развија, Паланка не заостаје за насељима из ближе и даље околине. Има

Сл. 1.1 Ведута Паланке из 1698. године

у томе подршку државне управе, која сматра да треба дати
подстрека и мањим срединама да се развијају. Организовање
Занатлијско-трговачке изложбе је само један од видова манифестације тог напретка.

2.0 Бачка Паланка у Дунавској бановини

Прва заједничка држава Јужних Словена, Краљевина СХС, настала је 1. децембра 1918. године. Стварање те државе донело је промене у животу три Паланке, тј. три општине чији се
живот преплитао и представљао недељиву целину обједињују
се заједничким именом Паланка. У периду економске кризе
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и нарастајућих тоталитарних идеологија краљ Александар I,
3. октобра 1929. године установио је бановине као управне и
самоуправне јединице. Оне су имале оправданост у свом
централизму, јер су одговарале југословенству, при чему су избрисане нације и сви су постали Југословени, различити само
по свом верском опредељењу. Бачка Паланка је била у саставу Дунавске бановине, чији је центар до окупације 1941. године био Нови Сад. Иначе Дунавска бановина обухватала је
Барању, Бачку, Срем, Банат и Шумадију.
После Првог светског рата, уједињењем општина на левој
обали Дунава, у југозападној Бачкој наставља свој живот насеље Бачка Паланка. Цео тај крај паланачког атара карактерише иначе плодна земља са мало мочвара, па је погодна за
стварање земљорадничких газдинстава. По пространству, „величина Бачке Паланке је 6.286 кј и 170 кв.хв. (рачунајући и
водни терен), Старе Паланке 10.942 кј и 574 кв.хв. и Нове Паланке 5.086 кј и 1.443 кв. хвата. По квалитету састава земљишта не би се могло рећи који је од ова три атара био бољи,
јер сваки је имао песковити, слатинасти и мочварни крај,
пошто леже поред Дунава и са мало хумуса.“2
Што се тиче привреде, она је бележила константан успон.
Бачка Паланка је као најразвијенија општина била средиште
среза, а за свој бржи развој имала је да захвали томе што је у
њој било највише занатлија. Паланачка корпорација занатлија
постоји од краја XIX века, а када су сва три места сједињена у
једно, корпорација тада броји 457 чланова самосталних занатлија и 61 члана још несамосталних. Поред тога, занатима се
бави 317 пријављених занатлијских помоћника и 326 шегрта.
Све занатлије плаћају таксу, у зависности од прихода који
остварују, која износи 30, 25 или 20 динара. Формирана је и
трговачка корпорација са 5.132 члана за цео Бачкопаланачки
срез, од чега су у три Паланке била 164 члана. Помоћника
______________________
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трговаца је било 68, а шегрта 50. Трговачке радње велеградски
уређене, модерно и богато снабдевене робом, могле су конкурисати градским трговинама. Може се рећи да тада уопште
нема заната који у Паланци није био заступљен.
У индустрији раде 32 занатлијске радионице са електричним
погоном. Ту је, пре свега, електрична централа која снабдева
струјом сем Бачке Паланке још и Букин, Обровац, Товаришево,
Илок (за осветљење и индустрију). Ту је индустрија лимене
робе Фрање Бооста, фарбарска индустрија М. Стампфера,
„Керамика“ Стевана Шнајдера. Индустрија је већим делом прерада кудеље: кудељара Јозефа Трагеисера, потом кудељара
Јозефа Маурера и комп., затим „Ветра“, индустрија ташни и
кожне галантерије. Услед повећане грађевинске делатности
ради Циглана Шнајдер и Вилперт, а има и неколико индустрија
вунене робе и чарапа. У Старој Паланци су: Фабрика јуте и конопље, моторни млин, једна циглана и две кудељаре. Нова Паланка има фабрику „Меркур“ (ташне и кожна галантерија),
затим фабрику кудеље и циглану са кречаном „Браћа Ресели“,
кудељару Матије Тренца и Јована Луша, парни млин Антона
Червењија, Дрварско трговачко друштво, Рајхл фабрику вештачког камена и цементних плоча, државни магацин – фабрику
дувана „Славијахопс“, извоз хмеља Ј. Саубера. Сви ови индустријски погони, у све три Паланке, запошљавају око 2.000
радника.
Развијена привреда условила је потребу за богатијим друштвено-културним животом становништва. С озиром на то да су
прве школе, које су формиране почетком XIX века, биле под
окриљем цркве сада је ситуација другачија. Формирано је забавиште за најмлађе, потом четвороразредна државна Грађанска двојезична школа – настава се изводи на српском и
немачком језику (а на мађарском се укида). Највећи део занатлија завршио је Грађанску школу, а има их доста са већом
школском спремом. Многи родитељи (посебно они из околине)
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дају своју децу код овдашњих мајстора на занат (ондашња
штампа доносила је огласе “Тражи се научник (шегрт) из боље
стојеће фамилије“).3 Поред тога, ту је и Шегртска школа, која у
почетку ради само недељом. Било је покушаја да се Грађанска
школа претвори у нижу реалну гимназију, па је једна делагација ишла код бана Радослава Дуњића, али без резултата.
Удружење учитеља у Бачкопаланачком срезу било је активан
део Југословенског учитељског удружења. Политички гледано
оно је било увек под утицајем политичких партија, односно среских надзорника који су били чланови разних странака. Значајан део посла које је Удружење успешно обављало био је
рад везан за унапређење наставе у школама, рад на народном
просвећивању, организовање културних и забавних активности. Удружење је основало Срески школски музеј, чије је седиште било у Обровцу, потом Учитељско певачко друштво
„Милојевић“, фонд „Самопомоћ“. Учитетељство Бачкопаланачког среза организовало је екскурзију (1933) у Крајину и Шумадију. Свуда на предвиђеном путу хор учитеља приређивао је
концерте под диригентством Озрена Бингулца, управитеља основне школе у Товаришеву и Драгутина Вортнера, управитеља
основне школе у Бачкој Паланци. Путовање је трајало шест
дана а у њему је учествовало око 80 учесника. Екскурзија је
имала велики значај за војвођанско учитељство, јер је то било
први пут да учитељи праве овако велику екскурзију.4 Веома је
био видљив државни утицај на укупан васпитни и образовни
програм школа, који се изражава кроз идеје интегралног националног југословенства. Виде се и све мере које се предузимају да се оствари тај циљ. Из написа и резолуција са
скупштина учитеља види се да је њихов материјални положај
доста тежак и нерегуларан, али се исто тако види да њихови
захтеви да се одређени проблеми реше нису уродили плодом.
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2.1 Занатлијско-трговачке изложбе 1932. и 1938. године

Добар географски положај (обала Дунава) и саобраћајне везе,
било железницом у три правца (пруга прама Фекетићу је пуштена у промет још 1894), било аутобусом према Богојеву, Сомбору, Гајдобри, Кули, Врбасу, Суботици, Новом Саду, било
паробродом са Илоком – просто су наметнули потребу за
сајамским манифестацијама. Још давне 1887. године Паланка је имала трговачко-занатлиску изложбу, али о њој, осим
године одржавања, немамо других података.

3

Трговина је одувек била потреба људи, било да дођу до робе
коју не поседују, било да размене информације. Бачка Паланка
је имала четири годишња сајма (вашара): два велика (мај и октобар) и два мања (март и јул), као и три пијачна дана у недељи (понедељак, среда, субота), али то једва да је
задовољавало потребе становништва.5 Нарастајућа индустриска производња и разноврсност занатске производње наметнули су потребу за организовањем већих манифестација.
Године 1925. одржана је прва велика Занатлијско-трговачка изложба, а затим после светске кризе 1932. године друга, а потом
1938. године и трећа. Изложбе су организоване под покровитељством министра трговине и индустрије, министра саобраћаја, просвете и наравно бана Дунавске Бановине. Уз много
одрицања и ангажовања виђених људи Бачкопаланачког
среза, народних посланика, изложбе су биле отворене у
згради саграђеној почетком XX века (зграда Грађанске школе
коју је пројектовао1904. године Франц Рајхл из Суботице), и
трајале недељу дана у месецу августу. На слици 2.1 види се
Грађанска школа у којој су одржаване занатлијско-трговачке
изложбе.

4

______________________

______________________
„Југословенска стража“.
Милош Д. Радојчин, “Двеста седамдесет година писмености и школства у Товаришеву”.

5

Каталог Друге занатлијско-трговачке изложбе.
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2.2 Занатлијско-трговачка изложба 1932. године
„Неуморно морамо даље да радимо; ако нећемо да пропаднемо, морамо сви без разлике учествовати у овом великом
раду, који нас унапређује, који ствара подлогу једне осигуране
будућности, чини нас отпорнијим и јачим, челичи наше мишице, разбистри наш поглед, те нас учи, да схватимо и да искористимо ново време“ – Одбор Занатлијско-трговачке
изложбе. Овако је Занатлијско-трговачко удружење у Бачкој
Паланци сматрало да се треба понашати после светске кризе
1929. године, која је засигурно захватила и Бачку Паланку. По

Сл. 2.1 Грађанска школа у којој су одржаване занатлијско-трговачке изложбе

угледу на изложбу из 1925. године, која је имала доста одјека
у Бановини, виђенији људи општине предвођени среским начелником господином Дамјаном Стојшићем и велепоседником
Гедеоном Дунђерским, уз свесрдну подршку занатлија и трговаца, приређују изложбу 7. августа 1932. године у просто-
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ријама Грађанске школе. Пошто је певачко друштво из Нове
Паланке отпевало државну химну, изложбу је свечано отворио
Бан Дунавске бановине г. Милан Николић. Он се у свом говору
осврнуо на општу ситуацију и био топло поздрављен од многих
присутних. Бан је нагласио „да су сви грађани Југославије једнаки, потпуно слободни и заштићени. Ово истичемо нарочито
због тога, јер се са извесних страна из иностранства убацује
неистина нарочито међу Немце, да су они запостављени без
икаквих грађанских права. Најбољи деманти су за ово прилике
у којима Немци код нас живе, а исто тако и изјаве највиших
државних функционера, које су поткрепљене конкретним фактима.“ Ове речи потврђене су и практично, јер хор је спремио
и песму на немачком језику.6 На слици 2.2 приказан је оригинални списак Приређивачког одбора изложбе са функцијама
његових чланова.
Изложба је трајала до 14. августа 1932. године. Списак излагача дат је у Каталогу Друге занатлијско-трговачке изложбе,
који је иначе објављен двојезично, на српском и немачком
језику. Излагачи су уписани абецедним редом, по презименима, а у другом делу рекламом су представљени купцима. На
изложби је представљено деведесет занатлија најразличитијих струка. Паланчани нису заборавили ни свога суграђанина познатог сликара Франца Ајзенхута, чије су се слике,
уређаји и збирка старина такође нашли на изложби. Били су
заступљени занати: столар, бравар, ливац, седлар, корпар,
шеширџија, ципелар, лимар, ужар, каменорезац, колар, штампар, воскар и лицидер, ковач, млинар, посластичар, чарапар,
стаклар, ташнар, ножар, казанџија, крзнар, сајџија, стругар, израђивач вештачког цвећа, фарбар, фотограф, лончар, пекар,
молер, зидар, кројач.
______________________
6

„Југословенски дневник“, бр. 211 – 10.09.1933.
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матора, 7 гркоистолика, 5 мухамединаца, 3 других вероисповести. Становништво је већином земљорадничко, али у знатном броју га чине и занатлије, трговци, индустријалци,
чиновници, гостионичари, фабрички радници, надничари, киријаши.“7 Упоређивањем са званичним подацима пописа из
1910. године, види се да је Мађара 60% мање (емигрирали,
бојећи се одмазде после Првог светског рата), а број Срба се
повећао за 21%, што је последица попуњавања административног апарата и органа власти из Србије и насељавања добровољаца из других крајева Краљевине.
Од давних времена, на простору Бачке Паланке, што се тиче
вере и народности, живи помешано становништво у миру и
међусобној толеранцији. Два свештеника православне цркве,
два римокатоличке цркве и један свештеник евангелистичке
цркве (у варошици су иначе четири цркве) духовни су брижници мештана трију општина. Јевреји имају синангогу, но већ
дужи период немају рабина.

Сл. 2.2 Списак приређивачког одбора са функцијама чланова

Званични попис становништва спроведен је 1931. године, али
тадашњи статистички подаци нису сасвим јасни, јер заједно се
воде Срби, Хрвати, Словенци и Словаци под називом „Словени“. Паланка је пописивана одвојено, тј. Стара, Бачка и Нова
Паланка чиниле су засебне целине као општине. „Број становника све три Паланке је 13.119, и то 7.327 римокатолика, 4.547
источно православних, 966 евангелиста, 249 јевреја, 15 рефор-

У наредним годинама Бачка Паланка је седиште среза са среским начелством, које има аграрно и ветеринарско одељење,
затим средиште среског суда и земљишног књижног суда
(грунтовне власти), пореске управе, јавног бележништва, шумске управе, експозитуре болесничке благајне окружног уреда
за осигурање радника, магацин за преузимање чаура за свиларску индустрију, седиште бродске агенције и парног превоза,
две железничке станице (Бачка Паланка и Нова Паланка).
Место добија све више карактер варошице.
Како су Паланке насељаване и како су се развијале на ниском
водоплавном терену поред Дунава, копани бунари на ђерам
били су плитки и изложени загађивању, те је вода често била
извор цревних инфекција. Ради квалитетнијег живота решава
______________________
7

Каталог Треће занатлијско-трговачке изложбе.
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се питање снабдевања пијаћом водом, копањем артешких бунара (дубине од 170 м). Сем среског лекара (др Борислав Увалић), Паланка у тим годинама има општинског лекара у свакој
од три општине (у Старој Паланци др Франц Гризер, а у Бачкој
и Новој Паланци др Марко Зрилић) и два лекара окружног
уреда (др Едуард Илг и др Ђорђе Драгосављевић), потом четири лекара са приватном праксом (др Александар Дембиц, др
Андрија Дембиц, др Јован Витман, др Еуген Флеш), као и модеран санаторијум (др Оскара Брукера), и два зубна лекара (др
Мирко Петровић и др Петар Јегл). За издавање лекова биле су
задужене апотеке „Салватор“ (Божидара Магарашевића), „Заштитница“ (Вили Бека), „Свето тројство“ (Мије Пихлера), а о
њиховом дежурству редовно обавештава локална штампа.
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ћујемо и нека занимања као што су препаратор дивљих животиња, израђивач горњих делова за ципеле, девоционалија, а
своје производе нуде и трг. радо-апарата и играчака, трговци
мануфактурном робом, као и произвођачи шаблона за собосликаре. Наравно, каталог је штампан двојезично, на српском
и немачком језику, а штампала га је штампарија Блазек и син,
која постоји од 1882. године. На слици 2.3 приказан је оригинални изглед реклама из Каталога Треће занатлијско-трговачке изложбе 1938. године.

2.3 Занатлијско-трговачка изложба 1938. године

Трећа трговачко-занатлиска изложба одржана је у Бачкој Паланци од 14. до 21. августа 1938. године. Као и претходне изложбе и ову прати каталог у коме су пописани излагачи,
приређивачи изложбе, као и чланови Одбора Занатлијско-трговачког удружења. Пажњу привлачи и рекламни део у коме произвођачи нуде своје производе. Овај пут занатлије су
груписане по занатима, тако да је каталог прегледнији, па
одмах примећујемо да су међу излагачима: 3 фотографа, 5 механичара, 2 лимара, 3 фарбара, 1 књиговезац, 4 столара, 8 чарапара, 4 бравара, 2 корпара, 3 бачвара, 2 модиста, 1 месар,
1 четкар, 1 молер, 2 ужара, 1 израђивач вештачког цвећа, 3
ткача, 5 обућара, 2 крзнара, 5 кројача, 2 штампара, 2 произвођача вештачког камена, 2 сарача, 1 трг. пољопривредним машинама, 2 трг. кожом, 1 металоливац, 1 ситар, 1 шеширџија, 1
израђивач дечјих играчака, 1 ташнер, 1 фризер, 1 израђивач
виолина, 1 казанџија, 1 колар, 2 опанчара и 1 сајџија. Приме-

Сл. 2.3 Рекламе у Каталогу Треће занатлијско-трговачке изложбе 1938.

После општинских избора у целој држави настао је нови период у животу општина. Оне добијају самоуправу, па и могућност да регулишу своје делатности ради унапређења
културног, социјалног, правног, привредног, здраственог и,
уопште, унутрашњег живота. Народ ће преко изабраних представника решавати проблеме, па се развијају оне делатности
према потребама народа и за добро и напредак општине.
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Број разних друштава (националних, струковних, културних,
добротворних, спортских) изузетно је велик. У Бачкој Паланци
деловали су: Добротворно ватрогасно друштво (83 члана),
„Philantropia“ (236 чл.), Јеврејско госпојинско (56 чл.), Аероклуб
„Наша крила“ (53 чл.), Друштво Црвеног крста (67 чл.), Соколско друштво (238 чл.), Католичко помоћничко удружење
(426 чл.), Савезно ловачко удружење (14 чл.), Земљорадничко
погребно друштво (1.178 чл.) Немачки културни савез (570 чл.),
Месна група циониста (57 чл.), Водоводно друштво (147 чл.),
Спортски клуб ПСК (100 чл.), Среска занатлиска корпорација
(300 чл.), Шах-клуб (38 чл.), Народна одбрана (38 чл.), Занатлијски трговачки дом (120 чл.), Куглашки клуб (80 чл.), Среска
сточарска задруга (20 чл.), Српска читаоница (103 чл.). У Старој Паланци: Српска читаоница (93 чл.), Српска женска задруга (78 чл.), Добровољно ватрогасно друштво (40 чл.). У
Новој Паланци: Спортски клуб „Слога“, Католичко дјетичко
удружење, Ловачко друштво „Хубертус“, Погребно друштво и
Певачко друштво.
Главни чиниоци градског живота у међуратном периоду били
су омладински покрети вођени идејама романтичарског национализма XIX века. Соколско друштво у Старој Паланци
једно је од удружења чије се активности и развој прате и форсирају по угледу на Краљевину и у Паланци. Тридесете године
XX века биле су зенит соколства међу јужнословенским народима. Његови чланови били су Срби и Словаци. Бити члан тог
удружења била је част, и оно је у својим редовима окупљало
младе људе без националних предрасуда. Соколови су
свечане академије одржавали у „Касини“ и хотелу „Клешпис“.
Преко плаката и новина стално је истицан значај окупљања
школске деце и омладине у овој организацији. Тежило се физичкој, моралној и интелектуалној обуци нације. Организовани
су слетови, дружења, такмичења, а све у циљу јачања јединства државе. У једном броју „Југословенске страже“ изашао је
чланак Ј. Удицког у ком се између осталог каже: „Благо вама!
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Ви имате три места где се добро осећате. Прво место је ваша
кућа. Тамо се налазите срећни и задовољни јер сте поред
својих родитеља, који вас неизмерно воле, и међу својом браћом и сестрама. Друго вам је место школа, или посао који
вршите спремајући се за живот. А треће место јесте соколана.
Ту тек налазите правог задовољства...Ту у соколани налазите
се један уз другог и један с другим као браћа, сједињени једном
мишљу за добро свих вас, а то не значи срећу само за вас,
него и за милу и драгу отаџбину...“
Соколови прослављају 1. децембар, дан уједињења, у првим
годинама скромно Свечаном академијом у „Касини“ или Грађанској школи, а улазнице су наплаћиване у виду добровољног прилога. Организована је прослава стоте годишњица
оснивања Матице српске. Просветни одбор ради и на проширењу Соколске књижнице и позива грађане и чланове да донирају књиге. Сакупљено је 230 књига. Паланчани учестују на
Свесловенском слету у Скопљу. Јавља се иницијатива за скупљање прилога за заставу (скупљено је 4.073 динара). Друга
значајна акција је скупљање прилога за гладне у Босни и Херцеговини (сакупљено је 15.000 динара). У обе акције се укључују и паланачки Немци, који великим донацијама доприносе
обема акцијама. Немци имају Kulturbund, али у неким изузецима су и у Соколовима.
На културно-просветном плану значајно је оснивање удружења Просветни одбор 1933. године у Старој Паланци, на
иницијативу др Борислава Увалића. Одбор се састајао четвртком у 17 часова и у оквиру Српске читаонице имао интересантне теме за разговор, уз то, приказивани су и филмови,
тако да су скупови били добро посећени. Држана су предавања из области привреде и здравства, а нарочито су биле заступљене актуелне теме у време кризе и пропадања
приличног броја сељачких поседа. Због дугова, земља задужених сељака је продавана а куповали су је углавном Немци
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снабдевени повољним кредитима од „Аграрије“ (профашистичке кредитне установе), што је и био разлог да др Борислав
Увалић своје прво предавање одржи на тему: „Србине, не испуштај земљу из шака својих“. Следила су предавања Јована
Димића „Заразне болести код стоке“, Саве Анђелића, општинског бележника „О аграрној банци“, др Фрање Гризора „Заштита
од грипа“, Бранислава Стефановића „О просвећивању народа“,
Тоше Лазића „Историја Срба у Војводини у 18. веку“, а последње је било посвећено стогодишњици рођења Ј. Ј. Змаја.
Пред сами рат, у лето 1939. године, на иницијативу средњошколске и студентске омладине, основана је Омладинска секција Српске читаонице око које се окупљала напредна
омладинина трију Паланки и где је никла прва организација
СКОЈ-а.
„Велико је то задовољство имати свако јутро преглед целог
света“, речи су Елизе Рикли, франц. географа и социолога.
Паланчани нису имали баш свако јутро то задовољсто, али
штампа је била део њихових живота у сваком случају. Локални
штампари Черничек и Блазек издају недељне часописе: „Југословенска стража“, „Југословенски лист“, „Die Wacht“, који
самим насловима показују да су режимски листови. Уводник је
углавном преузиман из престоничких новина, или га потписује
Триво Милитар под псеудонимом, а потом на пар страна углавном се дају информације о скуповима разних удружења, локалне информације, извештаји са општинских седница,
програм биоскопа, цене са пијаце, судске вести, резултати
фудбалских утакмица паланачких љубимаца „Слоге“ и „ПСКа“. Вести из света преузимане су од Прес-бироа, а са фотографијама дају новинама посебну живост. Новине су биле ту да
подсете на значајне датуме из ближе прошлости (годишњицу
уједињења, краљев рођендан...). Тираж им је био скроман,
штампане су упоредо ћирилицом и латиницом, а ни век излажења није им био дуг.
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Формирањем Југословенске народне странке, настало је и гласило Атанасија В. Милинова „Напред борбаши“, које је ускоро
излазило и на немачком „Борбаш – der Kampfer“. То су биле
више страначке новине, које прокламују равноправност националних мањина, подстичу удружење жена „борбашица“. И
један куриозитет: прва жена која се огласила у борби за женска
права на збору у Оџацима је Лепосава Лазић (жена у црној марами) из Чиба (село у Паланачком срезу, данашње Челарево).
Споменућемо и „Преображај“ – часопис за децу и одрасле, који
је штампан упоредо и на немачком језику. Основао га је Петар
Николић, наставник Грађанске школе.
Да Паланка није само паланка, него средиште среза за 14 општина, сведоче и подаци о забавном животу. За то су била задужена два биоскопа „Ураниа тон-кино“ и „Оријент тон-кино“
који занимљивим филмовима привлаче публику. Лети је ту купалиште Штранд и тениски терени, а зими клизалиште. Удружење угоститеља има такође своје седиште у Бачкој Паланци.
Хотели „Клешпис“, „Касина“ и „Круна“ позивају сваког викенда
на дружење, плесне „венчиће“, организују школе плеса (Тришлер, Леградић), скупове разних удружења (сêла), нудећи живу
музику. Често су у гостима позоришне трупе, чак и по више
дана, па живот у провинцији и није тако монотон. Запажена су
гостовања Повлашћеног позоришта г. Д. Левака и новосадског
Српског народног позоришта, које је извело више представа:
„Американска јахта у Сплитској луци“, „Београд некад и сад“,
„Марусја“, „Ожалошћена породица“. Свака од три Паланке има
гостионице и њихов број је завидан – 62! Ту су и две народне
кухиње и једна јеврејска кухиња. Ондашњи угоститељи, као и
ови данашњи, спомињу рибљи паприкаш као нарочити специјалитет због којег вреди посетити Паланку. Домаћини и организатори Занатлијско-трговачких изложби 1932. и 1938.
године су показали и свој туристички дар „позивајући госте и
излагаче са стране да направе свакако излет преко Дунава у
Илок, како кажу има ту ствари које је вредно видети, а за
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лепог времена има се од кнежевог двора и самостана диван
изглед“.8 Слика 2.4 приказује рекламе које се тичу забавног живота у том времену.

Сл. 2.4 Рекламе о забавном животу из тог времена

3.0 Закључак

Град Бачка Паланка, који је израстао на адама и мочварном
терену у близини Илочке, Бачке и Петроварадинске тврђаве,
некада просторно разједињен на Стару, Нову и Немачку Паланку, срастао је после Првог светског рата 1918. године
ујединствену целину. Наиме, на Великој народној скупштини у
Новом Саду, Војводина је припојена Југославији. Тада је фор______________________
8

Каталог Треће Занатлијско-трговачке изложбе.
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миран и јединствен назив за сва три насеља: Бачка Паланка,
а њен значај све више расте.
Бачка Паланка је од средине XVIII века по структури становништва разнолика. Поред Срба, досељени су Немци и Словаци, тако да ове три етничке групе чине основ привредног и
културног развоја насеља. Док су се Срби углавном бавили
земљорадњом и сточарством, развој заната, трговине и индустрије уследио је са досељавањем немачког и словачког
живља. О томе сведоче и напред наведени спискови излагача
на Трговачко-затлиским изложбама 1932. и 1938. године. Нека
од тих предузећа су касније била основа за она која и данас
постоје. Из предузећа за прераду кудеље браће Михелс израстао је комбинат „Синтелон“; фабрика „Меркур“ (израда торби
и кожне галантерије), чији је оснивач био син великог паланачког сликара орјенталних тема Франца Ајзенхута, била је познати бренд у тој производњи; а лимарија Фрање Бооста је
претеча данашње фабрике „Себастијан“ (у међувремену познатија као Лимарска). Од осталих заната, може се рећи да су
нарочито познати столари који израђују намештај не само за
Паланку и околину, него и за удаљене крајеве ондашње
државе. Плетење корпи као посебна грана заната такође је
добро развијена.
Убрзан привредни развој пратио је и одговарајући просветни
и културни напредак, који је био интензивнији после светске
кризе 1929. године. Јачање централне власти и интегрално
југословенство настало „брисањем“ нација, карактерише
перид постојања бановина. Паланачку средину у том периоду,
као и касније, карактерише мултикултуралност и суживот.
Живот Срба, Немаца, Мађара, Словака, Јевреја преплитао се
у пословно-економском погледу као потреба, а у културном,
спортском и сваком другом погледу као резултат квалитетних
међуљудских и међунационалних односа, што је битна карактеристика живота у овој средини и данас.
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Савременици
РАТКО МАРКОВИЋ РИЂАНИН
Ратко Марковић Риђанин је рођен 7. новембра 1949. у Виогору,
општина Сребреница. На Филолошком факултету у Београду завршио групу за српски језик и југословенску књижевност 1974.
Исте године ради као професор у Гимназији у Српској Црњи,
родном месту Ђуре Јакшића. Од новембра 1975. ради у Народној библиотеци Србије у Београду.
Песникова одбрана уметности
Интервју са Ратком Марковићем Риђанином
Разговор водио: Милован Ј. Богавац
(...)
Зашто пишете? Како сте открили тај вид свога израза?
Волео сам старе књиге, мирис похабане Књиге о Јову, Песме о
краљу Налу, тражио сам, можда, стопе Сакунтале, или Кирке, а
пловио сам кроз судбине и времена скривена у књигама. Несвесно постајао сам књига која се сама отвара. Ако има у мени
дара, онда он потиче од мојих родитеља. Отац је искакао из сеоске средине, управо осећањима и идеалима, а мајка, њен смисао за лепо види се најбоље из овог записа који је сасвим њен:
Кућни разговор
Мајка смејом крижа кромпир, пљуште месечеве мене у
лонац.
– Што се смијеш?, пита отац.
– Јутрос кажем сину:
Онај стари Миладин затурио на леђа упртницу,
на преслицу кудељу и повесма, преде ли преде пред
овцама, а синак ти мој трком на пут.
Силази збуњен пред кућу, зачуђено пита:
– Миладин носи само штап, нигде никакве преслице
нема!?
– Томе се смејем и сад.
Прснуше јој сузе из очију:
– Видиш ли прса му преслица слепљена с леђима,
брада кудрава кудеља, брци пала повјесма!
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Сво троје у смеху се гледамо.
Мајка изађе у ноћ, уђе с небом на глави:
– Кад погледаш право увис,
небо изнад неба посуто оним, оним..
– чиодама, додадох.
– Златним, да, неједнаким чиодама,
дно из дна излази, врти ми се у глави
умало да паднем од љепоте! Бого мој како је то?
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била посебна радост. Над судбином Предрага и Ненада и Старог
Вујадина, увек би заискриле дечје сузе. Народна лирика је саставни део живота и рада у то време. Деца су активни учесници
у сетви, жетви и у песми, често смо сами допевавали познате
песме, варирали према потреби ради стварања пошалица.

(Пролеће 1965)
Има ли место рођења удела у стварању?
Рођен сам у Виогору, месту које извирује из облака, изнад Сребренице. Лета сам проводио често у Подравном, очевом родном
месту под планинама Јавор, Сушица и Радава. Снег с плећа
Јавора не силази до јула. Са тих висова види се пола Босне и
пола Србије. Природне лепоте буде знатижељу, уливају понос у
човека. Основну школу и Гимназију завршио сам у Сребреници.
Тај пут од 8-9 км ми ђаци користили смо за забаву. Поред разних
вратоломија низ падине шуме, брања дрењина, дивљака и зечје
соли, често смо, враћајући се кући из школе, причали народне
приповетке, басне, досетке. Или, тумачили Питагору, Зенона,
Платона у дечачком Заносу. Најбољи казивач био је Обрад
Ерић, најзабавнији Јусо из Кутузера.
Пут је био својеврсна путујућа школа. Посебан подстицај су и
наставници који су имали разумевања за моје несташлуке, нарочито Јаника Часар који је био одмерен и родитељски благ, подстицао је толеранцијом, финоћом и родитељском бригом
свакодневно.
Доста танке оцене у петом разреду основне школе, навеле су на
идеју мога оца да ме упише на занат. Отишао је да се консултује
с мојим разредним, а то је био Вито Миловановић, који је предавао српски језик. Дошао је кући смешкајући се. Мајка ми је саопштила да се пакујем у школу, разредни је оцу рекао:
Гарантујем, он ће завршити факултет.
Шта су Вам оријентири у писању?
Одрастао сам у кући живе усмене књижевне традиције. Отац је
казивао народне приповетке у зимске вечери. Епска песма је
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Од савременика највише сам пажње поклањао делу Иве Андрића, његов духовни завичај је исти, Вишеград и Сребреница
географски су близу, у народу живе исте легенде, песме и обичаји. Код Андрића сам открио укомпоноване живе легенде из народа које сам чуо. Мотиви узети из живота које препознајем у
мом завичају исти су, посебан пример за то је приповетка Осатичани. Андрићево дело дише далеком сетом која ми даје подстицаја, његову поетику могао сам дубље спознати због тих
завичајних додира. Више сам волео књижевне старине, мање сам
обраћао пажњу на савременике. Посебно ме заокупљала античка
драма, па индијска и кинеска књижевност. Посебан утицај на мене
имала су сећања родитеља из Другог св. рата, нека су заузела
значајно место у мојим песмама, по таквој песми Међа названа
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је моја прва песничка збирка, објављена као награда за прву
књигу, на Дисовом пролећу 1986. у Чачку. На све моје досадашње
радове оставило је трага време у коме је брат одрицао брата и
Бога. Није само рат био узрок стављању човека под знак питања,
егзистенцијална угроженост након Друге светске војне била је
перфиднија. Свака кућа је под присмотром. Сваки слободан ум је
под уценом. Бруталност, подлост, превара – царује. Ловцима је
жалац у племенитој жељи, у сну уметника и научника, у молитви
праведника. Чак је и Иво Андрић у песми Ноћни разговор 1941,
морао да унесе програм партије и објави га 1946.
Како остварујете себе упоредо у Библиотеци и у књижевности?
Имао сам среће да радим у граду од књига – Библиотеци, то су
најсигурнији пријатељи, књиге. Има их које прочитате одмах, има
их које срасту с вама као Свето писмо са свештеником. Са
мном је увек Одисеја. Онај који бива приморан да се испољи као
јунак – постаје легенда. Одисеј није хтео у рат – у рату је разрушилац града. Све ради користећи дарове Бога до краја. А на
крају, кад нестане пута, богови нађу пут, порука је сваке античке драме.
(...)
По чему је интересантан почетак од прве Ваше књиге Међа
1986. године?
По награди на Дисовом пролећу у години када је он утонуо у вечност, 37-ој, ја објављујем прву књигу. То говори о мени као сумњалу у себе, снебивању. Простор се отворио некако тихо, али, то
је био пут, можда сигурнији мојим књигама. Да, биле су присутне
међу пријатељима, критика је мало уздржана, али су оцене високе. Изненађен сам дивним пријемом код ширега круга људи, нарочито на књижевним сусретима. Одмах по објављивању прве
књиге Међа дошла је друга. Имао сам у рукопису већи број радова, Мома Ђерковић и Мирољуб Тодоровић су ми понудили
објављивање награђене књиге у Новом делу, али, како је то била
обавеза организатора Дисовог пролећа, понудио сам нов рукопис
и тако се родила књига Бајке по сизифу. Током 90-их моји усрећитељи покушавају да ме заспу новм књигама, отварају ми рубрике
на све стране, нуде посао за послом, е да би ме удавили у приказима и отупили мој рад на песништву. Ја сам неко време користио
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приказ као вид испољавања својих ставова о уметности, о друштвеним кретањима, удевао сам своје целе песме у приказе, то ми
је био начин да се искажем пошто другога простора нисам могао
добити. То је пленило људе, стога, нисам могао више да се одбраним пред захтевима и очекивањима светине, једини излаз био
је прекид тог вида рада, што сам и учинио.
Какав је ваш однос према политици?
У партију СКЈ сам увучен 1968. када су расипали кућу мојих родитеља да ме ставе као примерна младића насупрот бунтовном
оцу и старијем брату који је већ био у проблемима ради дечјих
несташлук а и записа на књигама из општинске библиотеке против политике једноумља. То је време ратне претње, омасовљавања партије. Двапут сам одбио, трећи пут нисам јер се могло
десити да уследи санкција, брат је већ био у Зеници осуђен на
10 месеци, то би било превише да паднемо оба одједном, како
би то поднели родитељи? Након Другог рата у „слободи“ потпуно
је онемогућавана било каква слобода мишљења, расипана је
кућа у кући и сваки слободоуман појединац је прогоњен. На Филолошком сам од 1969. године, то је време превирања, бунтовности студената, на пролазним боновима за мензу исписивали
смо уместо свога имена: Јосип Броз Тито, у рубрици факултет
уносили смо: није похађао, у кафани смо певали: Ој партијо
нашег СКОЈ-а не воле те деца твоја. Полиција нас је избацила
из кафане уљудно, без хапшења. Партија је била за мене трибина, више су моји пријатељи стрепели него ја приликом мојих
дискусија, нарочито у време приближавања распада земље, јер
сам био критички све оштрији. Наиме, мени је била јасна режија
и подстицаји национализмима с циљем од стране врха у власти.
Грађански рат је био у режији од 1941. и до данас тај раскол је
на снази у мери у којој то валадајућој елити одговара и арбитрима споља. Власт је заснована на злочину и тако се одржава,
слободоумни су елиминисани на све начине, тај тренд данас је
само бруталнији, то је показао овај нови рат. Данас превара
троши превару, организованим злочином се шири моћ, јавно је
насиље присутно свуда у свету, а то је знак потрошенога система
политике. Апсурд води очишћењу, постмодерна је индикатор обрушавања. Више нема вредности, камо ли светости, го интерес
води свет.
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Да ли су ваше речи имале препрека?
Убрзо, по изласку књиге Бајке по сизифу, осетио сам да ми неко
завирује у мозак. Загонетка за ловце била је на 23. страни у песмама:
НЕОБАВЕШТЕНОСТ
На прагу смрти
снисходљиво
покајнички
љубити руку
своме
џелату
и на истој страни песма:
ГЛУПОСТ
На гробу
свога убице
сузити
цвеће садити
Случајем су приликом прелома ове песме остале на истој
страни. Можда се уреднику тако допало, оне заиста делују
заједно, смислено, али је то пуки случај, што се мене тиче. Асоцијације су могуће, поготову што је наш простор био оптерећен
страхом од слободне речи. Понуду да објављујем само преко
одређене личности заобишао сам радом и нормалним понашањем, ја сам најчешће објављивао тако што бих читао своје радове познаницима, они би сами носили у редакције оно што им
се допада. То није проблем политике, то је оно на чему расту
ситне удворице. Злоупотребљавају и институцију и појединца,
прикривено. Али, од тада до данас, умножава се ловачки лавеж,
нем, нечујан за друге сем за њих и мене, покаткад је чујан, грешком. То је плод немоћи, навике и зависти појединаца који злоупотребљавају све, себе и друге. Научио сам да прескачем
препреке још у детињству. Висок цех је плаћао мој отац својој
својеглавости и слободи, али, слобода нема цену, говорио би узгред. Он је своју слободу искупио животом. Ја своју искупљујем
засад речима. И данас има пријатеља који ми прилазе прво
слоновским ушима, лове страну на којој сам. Моја страна је
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једна и једина, ослонац о празно сигурнији је од свих имања
света. Божански длан шири је од свих царских синија, коме Бог
да, томе нико не може додати. Онај ко напаса стада у туђој ливади, губи достојанство и слободу. Опасан је вид притајеног препокривања човека, онемогућавања и покушаја застрашивања.
Многи се савременици препознају у мојим стиховима, али не
смеју јавно то да признају, истина је моја одбрана. Истина није
увек довољна одбрана. Истрајан рад, уобличавање лепоте
прави је пут одбране, непрекидно. Неки ми бацају кост на праг,
подстичу ме да будем мудар, наравно да ја нисам то, мој корак
води истина.
Шта Вам је ослонац?
Основно је градити у себи висок праг разумевања, схватити
немоћ и завист човека, не узимати оно што није твоје, и свога се
одрећи ако је то залог слободе. Родитељи су ме васпитали у
православном кодексу хришћанске вере. Када се данас говори
о помирењу међу верама и народима не говори се о одустајању
од победничке намере, нема толеранције у победи, у надвладавању и натурању једног звона на свим звонарама. Славни Одисеј је саветовао својој извидници на непознатом простору да се
прикраду људима и ако примете да држе до Бога, онда да им се
кажу, ако не држе до Бога да беже, јер, људи без Бога гори су од
најгоре звери. За то Вам је потврда и данашња власт код нас
која је наставак оне рођене злочинством, грађанским ратом осмишљеним и спроведеним током Друге велике војне, тај раскол
јеоснова и данашње политике која наставља рат против означенога противника, против синова и унука њихових, дакле, расипа
се сваки слободоуман заметак унапред у свакој породици, у сваком појединцу. Њен учинак, злокобне политике, јесте и овај
најновији рат, пустошна и празна земља с народом који се расипа по свету, који напушта рајску питомину и одлази у беспутне
даљине тражећи мир, слободу и могућност да се искаже својим
умећем, јер, овде му је свој отео и руке и ноге, и ум му отима.
Шта Вас подстиче?
Вера. Знам да неко види исту звезду коју ја имам у свом оку.
Знам да је човек слаб, управо, то је разлог за већу љубав и
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жељу да се буде Човек близак сваком створењу. Има лепоте у
сваком жару људског лица. У сваком труну песка. (...)
Носи ме монашка смиреност, попут оне у светогорју, и плам из
кога се свет порађа. Енергију сам добијао, просто, у голој егзистенцијалној борби за постојање. Неки велештовани људи и
данас, доживљавају ме као ловину, покушавали су да искористе
моју самотност понудама које мени не припадају, да би ме претворили у потрчка, у свога Екермана, али, Екерман је имао
Гетеа, а ја чак ни Давича, већ пусте еклектике који имају прејаку
жељу у којој се простиру у подсмех. Што већи отпор савладавате, боље по вас. Успорен раст је сигурнији, бор распрскава
стену жилама у дубини, мирисна боровина оплемењује простор,
моликва лечи.
Колико је библиографски рад кооперативан с писањем?
Вишеструк допринос моме раду дала је Народна библиотека,
додир са богатством векова, са старинама, са најновијим књигама и периодиком, са људима значајних домета у култури наше
и других земаља. Рад на трибини Књиге и збивања, на изложбама и књижевним вечерима, као и на библиографијама, подиже
постоље на коме сам, видик ми је све шири. Била су прилично
дуга моја истрајавања на сведочењу о новим књигама у разним
гласилима. Оплемењивао ме је рад на изложбама, трибинама,
концертима у културно-просветној делатности Народне библиотеке Србије. Упоредо су дошле песничке књиге, али и отпор је
према мени растао. Са изложбом Сто година историјског плаката 1840–1940, која је две године држана под туторством чувара истине, а која се, ипак, појавила с каталогом 1988, ја сам
отежао. Изложба ми је донела премештај у Библиографско одељење, како би био даље од јавности. Нови посао ми је ишао на
руку, попунио сам празнине у свом образовању листајући старе
листове и часописе за потребе ретроспективне библиографије,
а, као награда из божанске руке, долази рад у више наврата у
Библиотеци манастира Хиландара, где сам припремио Каталог
периодике на српском и страним језицима, поред других послова. Посебну радост с тих путовања доноси ми песнички триптих Хиландару: Стопа (1998), Отајник (1998), две збирке, и
Празничник, циклус, у Савременику, бр. 86/87 (2001). Имао сам
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срећу да упознам монашки живот, смисао тиховања и лепоту молитвенога пута. Монашка кроткост спутава гордост у човеку, обузима ме одушевљење и радост, човек схвати: довољно је само
постојати. Нисам избегавао, напротив, трагао сам за изазовом,
за узроцима трагике човека, отуда мој судар са наказама израслим из ништавила, из болесне жеље. Да чело челницима у
нашим министарствима и културним институцијама није негде
од позади уместо на челу, ми не бисмо били вазали ни у библиотекарству Србије према Словенији, нити би заостајали према
Европи. Немоћни су подстакли сукобе народа по верској, националној и географској основи, да би и даље пливали као некакви
човекољупци уништавајући све људско у себи и око себе. А лепоте света бескрајно су отворене за све, за свакога. Чему онда
подлост? Зло из човека је израз огромне слаботиње. Оно је, заиста, излишно. На сваком кораку око нас отвара се бескрај, сав
свет светова, моја књига Отајник сва је у том расположењу. Увек
сам се ослањао на божанску раван, ту је мера, излаза има.
Шта је преломни тренутак у Вашем раду?
Велику заслугу за мој рад, у виду подршке и промоције, дао ми
је професор Милош И. Бандић, компонујући антологијски избор
из мојих до тада објављених књига са новим песмама под насловом Зимска зора (1995/1996). Требало је да изађе крајем
1995, излази из штампе почетком 1996. Неки моји пријатељи забринути што се одужи њено појављивање, бојажљиво питају:
– Кад ће?
– Док свако слово поткују златом, одговорих.
Леп прилог тумачењу мојих стихова дао је, такође, мој професор
с Филолошког факултета, Васо Милинчевић, радом: Скица за
портрет песника у часопису Свеске, Панчево, бр. 54/55, (септембар 2000). Има и других којима сам захвалан ради успоравања које је резултирало квалитетом израза, богатством мотива
са пуно хумора. Ако вас препокривају, ометају, поткрадају, уцењују; ако вам све отму, реч божанске сладости и слободе – довољна је да сва стада света напоји; што вам је већи тег на
леђима, из већих дубина испливавате; ако вам отму и кућиште,
вама се небо претвори у надстрешницу; ако вам време отму ви
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запловите у безвремена сазвучја, тако, Острово сија опасујући
осмехом све стране света. Узалуд је: Ч е с т а р, човек честар
потајом израста, узалуд му зуб застава, гори на сећању, уједа га
грех, орањем покрива брдо зависти, честар човек као онесвешћена сиса соли, расипа се међу жиле растиња. Растиње буја.
Лепота света надраста саму себе! Моја поетика је у осветљавању честара под челом човека, претварање чињенице у чисту
метафору, чисте метафоре у голу светлост. Нематеријално постаје материјално кроз реч, заиста.
Какав је однос стварносног у вашем поетском исказу?
Да је Одисеј био записивач своје судбине, Одисеје не би било.
Дакле, прва песма је – живот. Уметников стваралачки чин близу
је монашком чину. И уметник буди бога у себи. Монах се предаје
богу, уметник настоји да искаже божанску лепоту. Уметник у свом
животу има широк, толерантан односпрема свету и према себи.
Живот уметника није узмицање, пре је разумевање. Неопходан
је пун живот, да би имао снагу у исказу. Уметност не трпи привид,
њене истине, дакле, уметнич ке метафоре су оштриице, у уметности отварају нови простор просецањем греште, ако није тако,
онда тај исказ није уметност. Уметност је вид постојања. Вид
борбе. Вид одбране.Вид снаге. Вид нежности. Вид пада. Вид
идеала. Вид свих видова. Да је Свето писмо привид, ко би га
данас читао? У њему је и осећање вере, и осећање лепоте. И
наук, и уметност. Уметник не мора казивати своје искуство, он
кроз искуства многих улази у тајну осећањем, осећај доноси пунину уметниковом животу. Уметник може доживети битку пре
него што се она деси. Може оживети угашено небо. Уметник
осећањем буди бога у себи. Осећај, божански осећај, за палога
и за скрушенога; за путника и за пут; трептај љубави којим се
буди човек, звер и земља – то је реалност уметности. Ако утоне
у реалност, уметник се гаси, ако побегне у привид – опет се гаси.
Уметничка истина је вид откривења. Вид постојања.
Какав је однос Ваш и средине у којој стварате?
Познато је да брат брату отима првенство. Исто је и међу песницима. А ако се винете високо, светина ће вас подржати поистовећена са успехом, не задуго. Убрзо ће тражити пад неба у
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реку са жешћим жаром. Међутим, победити сујету у себи, признати величину и лепоту другоме, доказ је зрелости. Јаки и племенити се радују јаким и племенитим поред себе. Томе се треба
учити од светих отаца, Јована Златоустог, Василија Великог,
Максима Исповедника и других. Њихова искуства изванредан су
наук спутавању слабости које из нас излазе и хватају нас у
мрежу невоља. Целомудрени старац Симеон упућује чеда своја
да изображавају лепе особине људи да их људи не би замрзли
ако истичу њихове мане. То правило дивно је искуство: није
живот лепо трошити на спорење са ружним, наиме, градећи
лепо, добрим владањем и зидањем живота пут божанскога, одбацујемо своје и туђе слабости. Истински уметник и не очекује
успех, ми смо сведоци лансирања успешних, уствари, то су трагикомичне личности којима је уметност параван за друге циљеве. Високе вредности настају из пуне уметничке слободе
задобијене оствареним. Висока уметничка дела наткриљују завист и сујету, ствараоци су њихови у пределима, често, непојамним. Уметнику треба смелости да искаже осећања каква јесу,
поготову ако открива надолазеће поплаве злих и немоћних, јер,
према њему расте посебна претња пред њима. Ми смо упали у
вртлог који нас још баца са стене на стену. Морамо се суочити с
неприликом, с лицем невидела, излаза има на све стране.
Најтеже пролазе личности које су злоупотребљене у политици,
или је то видљивије. Најновији ратови откривају колике су манипулације могуће на плану односа народа с народима, човека са
човеком. Политика је и кад смо изван политике. То потврђују
задњи избори у Србији. Одустајање је вид борбе. Ми плаћамо
високу цену политици која је доминанта нашег живота на свим
пољима, и у уметности. Надреалисти су више били у политици,
мање у уметности. Данас имамо поплаву награда које појединци
купе као дивљаци жир у букваку у јесен. Награде се измишљају
за пригодне прилике, за одрађене послове у политици, на то
нико више не троши речи, довољан је осмех. Политика троши
уподобљене бесмртнике, међу нама нема броја изузетнима,
али и очајнима. Обоје је болест. Потребно је победе и поразе,
уметнич ком креацијом претварати у ослонце, у стене са којих
морамо хук бездана прескакати. И радовати се постојању.
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Каква је улога Хиландара у Вашем раду?
Хиландар је у светогорју лађа која води бесмерјем лепоте. Имао
сам срећу да радим у Библиотеци манастира Хиландара од
1984. до данас у више наврата. Тај боравак међу монасима продубио је и изоштрио моје осећаје према свету. Лист маслине на
ветрићу осмехује се попут најлепше девојке. Сједињење живих
и мртвих у молитвеном брују подиже земљу, гора закрилава с
молитвеницима. Обрушавање ластавице са Савинога пирга и
узмах њен преко кровова конака који око не стиже, подстиче
мисао о бестежинском и беспочетном постојању. Светогорску
ноћ иза поноћи осветљавају звона, зазиви на молитву и сенке
из којих се сливају озарена лица монаха пред иконе светих. У
недрима светогорја речит је лист, вода и камен. Божанско
осећање у човеку буди радост на лицу, у лепоти којом дише природа и човек, у усхићености, бришу се границе простора и времена. Ту човек постаје бусен мирисне љубави.
Може ли се говорити о стилском јединству Ваших књига?
Нечега сличног мора бити, али је свака књига одговор на било
времена у ком је настала, нарочито је најновија нова у стилском
погледу, у њој су метафоре постале из најобичнијих појава као
што је линија, корак, бусен, бројаница. Стилски има доста препознатљивога и у наведеном кругу књига са претходнима, али је
то тематски и мотивски, као и по благим лирским преливима, сасвим нов поетски круг. Светогорје доноси мени препород, тај свет
лепоте коју су векови наталожили на прагу вековеког храма у
Хиландару, Ивирону, Пантелејмону, Ватопеду, Зографу и другим
манастирима, доноси ми посебно осећање радости. Та поезија
је вид одушевљења. Што је дубљи осећај који уводи човека у
прошло, тим је шири поглед у садашњост, и племенитији. За
Острово би се могло рећи да је то сасвим нов пут, нов круг у односу на претходна два, стилски и значењски, ова књига је формално стопљена ниском песама од 1-83, графички израз је
обогаћује бројевима страна у виду симбола који су произашли
из песама, а епско-лирски исказ је допуњен драматским подтекстом. Поетски стваралачки чин за мене је љубав. За сав свет. Познат грчки филозоф Анаксагора, пре појаве Христа неколика
века, лепо се одрекао свега имања и дома топлога у корист ро-
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бова, а на питање пријатеља шта ће без дома, рече уздигавши
руке небу: – Ово је мој дом! Анаксагора је постао филозоф. Не
кажем да се песници тиме могу потврдити, али, без одрицања,
без задобијања пуне слободе, не знам како је могућа уметност
и филозофија. Кад у божја уста одгурнете све, ништа вам ништа
не може узети.
Где су данас песници и критика?
Моје данас обједињује све стране света и сва времена у мери
колика је моја снага да загрлим бескрај као родитеља и као
љубав. Данас смо у окриљу фаустовске културе, неизвесност и
бескрај нас воде за собом. Уздрмани су темељни закони физике
– информационом физиком. Честице мање од кварка, брже од
светлости наговештавају нову еру науке. Кидају се устаљене
вредности, бескрајне поделе наука и уметности бришу све поделе. Човек успоставља интегративан однос према појавама.
Дакле, песник је и критичар, критичар мора бити и песник, по
осећању, да би могао да открива тајне уметничке истине. Човек
настоји да овлада природом, природа не, она једноставно постоји. Потребно је да се учимо од природе лепоти постојања, том
бескрају у трену садевеном. Смех среће подједнако припада и
критичару и песнику. То што данас, можда, песници најбоље
пишу о песницима, има везе с тенденцијом интегративнога приступа појавама. То је потреба после велике дисперзије након ренесансе, када се науке и уметности нагло разгранавају све до
данас. Човеку је неопходан интегративни фактор, како не би био
обесмишљен у гломазном, бесмислено издељеном систему
рада и живљења у виду неког отпатка. Човек, стога, буди
осећање једноте света у себи. То осећање мора добити израза
у свим сверама живота и рада. А то је пут ка новим формама
уметности и критике. Моји радови у књижевној критици су вид
проблематског прилаза уметности, као и импресије над морима
лепоте која уздиже, која оплемењује живот, која даје нове импулсе у трагању за исказивањем себе. Критика тражи високу
усредсређеност која резултира новом енергијом ради дефинисања појава. За уметнике поље критике може бити велико вежбалиште. И обрнуто. Само што критичар врхуни у откривању
законитости у уметничкој форми и појави, а уметник пун израз
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добија у песми, или неком другом уметничком сказу. Најзначајније је бити слободан – бити човек. Критика је уочавала богатство лексике, тема и мотива, истицала је особит пут од прве
моје књиге Међа, па је налазила и неке пророчке исказе. Било
је и оних који су указивали на прејаке тамне тонове. М. И. Бандић једном реченицом се оградио од ангажованих алузија, сматрајући тај тон малим рукавцем. То је тако, ако се има у виду моја
оријентација да откривам појаве, предмет мога интересовања
нису појединци, већ појаве и њихово именовање ради разбистравања вода које нас бацају у провалије. Све док нам пред неприликама мрзне семе у семену, тешко је ићи у корак с
раздраганим светом.
Шта је Ваш стил?
Слободна реч. Слободан пад који диже човека у човеку. Ја сам
одрастао уз живу усмену традицију, посебну лепоту имају звуци
давнине у старим појмовима. Са мном, заиста, живе изрази
типа: молчалница, отајство, гобеља, пиљка и низ других. Гномски исказ је у моме карактеру, одувек сам волео најкраћи пут исказа и у обичном говору. Једном сам добио двојку на писменом
у основној школи зато што, пишеш тако лепо, а тако кратко,
како ми даде образложење наставница. Ја појаву претресам док
је не сведем на само име, именовање је, кажу теоретичари,
стварање. Или је све то лепа забава? То се да лепо видети у Ростоковим виделицама и Илуминацијуму Еладија Видовљанина.
Наиме, оно што вам се чини у песми да је плод маште, то је код
мене гола чињеница. Кад Мојсије штапом отвара воду из камена
изгледа нам да читамо метафору, али, није тако, недовољно познајемо тајне пустиње и гомиле воде заустављене у појединим
пределима. Библијски стил одликује стапање у изразу осећања
са догађајем, често драматичнијим од античке драме. Ја сам у
моје стихове уткао како појединачне судбине, тако и драматику
времена и народа, то је оно што даје снагу изразу. Поетика откривења истина које не тамне, то је у основи библијски стил. То
је израз који ми је узор. Како долазим до песме одговорио сам
новим песмама, каже Бандић. Белешке уз песме сам дао за Зимску зору, што је била жеља приређивача, који је урадио избор и
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поговор. Коментари на неки начин откључавају закључане тајне
у појединим песмама, откривају исходиште и настанак одређене
форме. То су нове песме о песмама, прокоментарисао је Бандић. Публика их, такође, прима као песме.
Шта је за вас најближе књижевној речи?
Музика. Музика је језик свих језика. Свет без музике је незамислив.
Ни поезија. Моје песме су, претежно слободног стиха, али, имају
свој ритам. Има и ретких које су певљиве: Такт Смеха, Окце на
окце, Одзвон. Ја сам живео дуго у селу где се песмом и игром
сваки посао завршава. То је предност, бити учесник, а не посматрач. Данас је гомила света која живи посматрајући живот, без активности, правог садејства. Космос има свој ритам, живот је песма,
песма мора имати животни ритам дисања, ритам изненађења,
одушевљења, музика је најбољи вид комуникације народа с народима. Не знам да ли ми је ближи Чајковски, Равел, Исаија
Србин, или, гитариста из Мексика, бубњар из Африке? Песник је
увек у ритму заљубљеника. То осећање даје му сетан изглед и
наду у нову реч. Реч која дише с травама и божанским сјајем на
лицу Планете, овога рајскога врта који нас у наручјима носи.
(...)
У међувремену се појавила Ваша нова књига Весла за грешнике?
Да. То је тематска књига коју је приредио и поговором пропратио
Душан Стојковић, песник и историчар књижевности. Њега је понело одушевљење, као и мене, тематиком, светогорјем, тим
рајским расадником радости и миља. Све песме су објављене
или у књигама или у часописима раније. То је целина која грешној души отвара просторе божанске бистрине у коју су нас увели
Свети Сава и Симеон. Осетити топла наручја Атоса, мирисати
саће времена, слушати молитвено ридање, пити из ведра пунога
звезда, радостити се с Туђинчетом које се скрашава у народној
кући, дивити се светлећим скоковима даљим од звезда, очешљана погледа ићи светим градом загледан за прстима празничне давнине, није ли то доста за искушеника који се маша
весла на почетку новога почетка!? Ово је књига од ниске стихова
насталих у Хиландару или на просторима Свете Горе од 1984.
до 2006. године. То су песме одушевљења и дирљивог додира
с недодирима.
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Поезија (избор из књига)
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БАЈКЕ ПО СИЗИФУ (1987)
ОДЈЕК ЈАВА

МЕЂА (1986)
НАШ ОТАЦ
Цвет у чаши
ћути
узалуд киша
спира нам дно срца
срце слути
врскају жиле
сувље од конопље
у ступи судбине
развлаче се у влакна
избељених снова
низ нашу ливаду
мраз изнова
коси зелену траву
купола света
скупља се
у шупљу главу
плове празни
отац – облаци
цвет
у чаши
кораци
ТЕЛАЛ
Ко смрт раздевичи
добиће
богињу за жену
на помисао
оплодиће земљу
из крила
велике љубави
винуће се звезда
у загрљај
празног простора

У пролазу спава свет
Куцнем штапом ноћ
одјекује
црвен сан
тихо куцнем дан
зарежи звер
звечи љута трава
испод неба зид
на зиду клатно
на клатну моја глава
изврнута
у прашини
јава
ОДЗВОН
Дин дон дон
они он они он
звони звоно звон
с гори с доли
вола вола во
гола гола го
угор увор мор
гори гори гор
празно пева тор
дин дон дон
они он они он
звони звоно звон
НЕВИНИ НАУМ (1989)
НАДИР НАДИРУ
Незнабошци нотама напукле кости
сабирају остатке расуте бесмртности
јури планином оседлана смрт
крвавом месечином капљу зуби
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Месец попуњен пепелом и птицама
јелен заклан роговима мрака
зраком из зрака
надвлаче се очи небесника

на своју наготу
нико не верује
да смо старији
од своје смрти

вечност закључана у сандук
испуњена душом
ко дуњом девојачка соба

НЕБОСЛОВ

ОКЦЕ НА ОКЦЕ
Селиш ноћ
селиш дан
брег живота
истопиш у сан
тамна упртница
пуна лептирица
далек данак
на окце се пали
на трен гаси
свет би свако
од неког да спаси
ОШТРЕ ВОДЕ (1990)
ГУТАЧА
Сама опцртава свој лик
под њом вртоглаве се
подземне воде и ватре
надлети је јато
остане облак перја
наднесемо рукаве
однесе их дубина
увучемо прсте под кожу
ледена линија
са дна ђавољаче
избели нам власи
окренути леђима лајемо

Око главе му гнезда ветрова
у њима звери разгоне звезде
у левој држи северни пол
десна му пролеће
моја земља заљубљена
на поздеру у пустињи
мртве спарује
Небослов простор претражује
јутром ил’ вечером
чиме да нас дарује?
ПРЕВРНУТА ЧАША ЧИСТИНЕ (1992)
ДУГМЕ ТИ НА УСТИМА СЛЕЂЕВИНО
ВРИШТИ ДА СЕ ОДЛЕДИШ
Језик ти звечак
звоно ти рупаво
преврнута пустињо
звечко међу коленима
кривудај у кукурек
кнеже вашарски
мечкар ти на врата
брата ти ветрови крсте
место руке сенкама машеш
под прагом губилишта
ништа не оста – бог да опрости
ради просуте невиности
црвен дирек црниш
Грумен ти у кревету
дугме на устима
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нежна наказо
настави предиво
жица ти под језиком
жицалино на блатилу
срца ми грла ми
неизрециво у мени ми
у твом доушном држалу
мој портрет преварен
———————————————
Бојалице божјацима
угарцима разданице
украјице у пепелу
невиделу стопу
црвен звечак засмејава
С отељене обале гомила се звер
режи ждер
травка се ветри

маховина оштри мисао богова
са трга на трг
новинар носи ранац
пун сјајних погодака

Под тобом изнад лоба
ширина шапа
чама у чамцу
чека да је превезеш
мајсторе мостаре
обале окамене
покуњице забораве да крилате
шапка те тапка
Длан дарова
морско дно
дани се до врха
у пустари
мрежи се чело ловца
ти остао

длакава прича
прети ватром

ГОВОР МАТЕРИЈЕ (1977)
ОТВОРЕНА КЊИГА
ЈАТО слеће на теме куће
зрно по зрно
купе ме раздрагане руке
на отељеном тргу
крик камен клеше

неко наставља:
кришка времена у земљу заорана
земља да је позлати
завесу пада подиже понављање
препуња чашу чаша закона
поток се радује сунцу што га пије
*
На дну ослонац
највећега
под дивљим срцем
стопе у раскорак расту

шкрипе мршави предели
нема уља док не огулиш
маслином стопала
празна мера
испод себе звера
боже бескућниче
зашто ме кућиш сумњом?
отопљени полови
не ралзикују половину
извор не пита
чија су уста чиста
питоми погледи дивљачи
милују стабла у шуми
руке дрвосече реже
књига о постању
отвара књигу о царевима:
стрела се лате
још их нема
из лова да се врате
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СТОПА (1998)
КАКО ЋУ САМ?
О боже страшна жељо
високо високо високо
како ћу сам сићи?
дно дубоко дубоко дубоко
дубље од небеске надстрешнице

Ратко Марковић Риђанин

осмесима одојчета измамљује
родитељске загрљаје
прозорљиви поглед
из Савине испоснице
стену из мене избацује
море да је попије
пред конаком у Кареји
тело се моје свуче
у стручак босиока

ЗАЗИВИ
Ко види колико му око види
боље да није ни прогледао
Да се пакао да описати
не би га ни било
Милост божанска срећу доноси
милост људска насртљивост
на гнездо насађује
ЗАХВАЛНА ПЕСМА
Монаси пред трпезом
ко младе пред олтаром
пред хлебом и вином
мањи од мрве
ОТАЈНИК (1998)
СВЕТИ ГРАД
Жељом подижем планину Атос
Месец ми с неба у недра сиђе
пред испосницом Светога Саве
шест стопа широком
осам векова дубоком
под штитом Атоса уснула
престоница Свете Горе
заогрнута лескама и орасима
под ногама јој Егеј

МОНАХ НИКОДИМ
Босим табанима гаси жеђ
песка и камена
путем свете заједнице
од капеле до капеле
јутром отвара врата сенима и сунцу
вечером умива траве
да се усправе у миру молитве
кад капија клекне уз камен
ЛЕПТИР
Пред манастиром
на песак
положио крила
тело је само слика
места где је душа била
ОСТРОВО (2002)
ОДОШ
Одоши лочу небо с кула
истресају децу у свет к’о млинар врећу
из пожара из потопа из сени клијају
Нештеди зато из гроба извлаче Одоше
пуцњима понављају потоп и пожар
одстрељене одстрељују
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Одоши пуцњима подупрти топе
зазидану страну света
стреле вечером у тањире ускупљају
ручавају за леђима куће у касу
планине покривају пљуском тишине
од ћутње Одоша препукне риба у реци
пожари онеме под тутњем босим у земљи
Одоши на раменима носе пламене крчаге
у сваком се смрт смрзла од страха
Одошкиње бусеном обарају млад месец
на лицу им листа маслињак
понор пун предива
Одошима отима грешне мисли
ЈАТО СЕ ВЕСЕЛИ
Хватала ме запаљена шума
иза шуме треб тица пуца
пуца преко гроба оца
стизала ме јека заорана звона
глува звона сунцу испод грла висе
изнад исушена мора лево крило
разапета народа у орла
десница му испод месеца у води
лето ће да роди лето ће да роди
јато треб тица весели се кругом сунца
кругом сунца камен крилат себе пасе
ВАЉАГОР (2004)
ЛИНИЈА ЛАЈЕ
На очи режи на кожу лаје
не питај чија је
Нема излаза нема улаза
гола до гола голотињом загриза
ништа није да му ње није
зато би свако да свије
под пазухо то ништа иза ништа
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на трагу без трага виси васиона
из грудве месечине
длакаво сечиво сине
расута рана дословљава свет
нежна ноћ потоп пије
дан се рађа к’о да ништа није
ТРКАЛИШТЕ (2012)
ТРКАЛИШТЕ ТАЧКЕ
Имаш а немаш
јеси а ниси
крилаш а падаш
цветаш звуком лета
кап си растанка
удар бескраја пориче простор
тачка у теби тече
стрмоглаво ти лево
гологлаво ти десно
камен пијуче понор перја
рана страда што не страдаш
туга тужи што на падаш
зов си олујног зрна
одустају птице на заласку
чете шумова свилају
бунар трагова пун
сметови голети греју
зид у зиду зрело ћути
облак ведрином слути
вода реку пије
неко крије крај краја
тркалиштем звезда
невино блиста лице таме
саме белине пониру близином
висе возови текуће тачке
очи у очима речито радост римују
док земља клицом звезда зри у земљи
чете чувара господаре господара
у вртлогу лево пада десно
посечен правац ковитлац ума

303

Ратко Марковић Риђанин

304

шума ћутњом заорана
страшно длакави одбрана
громове у недра узгред купим
слутим: ко курва око клина
свија се на прагу праг
празно се оком одаје
безум умује мудар одустаје
грудва на снегу смехом
вежба смисао за самоћу
тачка географске грешке
ускаче незамисливо тачно
у реку римске раскоши
брзина бржа од суноврата
висина виша од неповрата
из просуте лађе лети
да посвети небо на челу чела
тачка стида лети да ме вида
прећутана реч жуботи у жиру таме
хајдучком светиљком петлове пакла гасим
ако ме смрт спаси за ме спаса нема
био сам чаша намргођена пића
чамац на потонулом броду
крик удовице и празан рукав о рамену
зрно соли на лицу несталом
сад сам тачно ставио тачку
у њу пада сваки посрнули поглед
Рекли су о песништву Р. М. Риђанина
Милош И. Бандић: „Космос и елипса у песништву Ратка Марковића Риђанина“
(Из поговора изабраним песмама Зимска зора, 1996, које је припремио и изабрао М. И. Бандић.)
...Оно, пак, што је, у овом моменту, сасвим извесно је да Р. М.
Риђанин не пише тзв. импресионистичку, дисперзирану, искључиво субјективну лирику, љубавне или пригодно родољубиве песме, описну или путописну поезију (мада понегде има
понечег од тога, али у веома неупадљивим сразмерама), већ
као прави модеран песник иде ка суштинском и најбитнијем,
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ка егзистенцији, опстанку, постојању човека, ствари и света,
па, дакле, и саме песничке уметности, при чему партиципирају историја и национална традиција, завичајни мотиви,
фолклор, космичко-митски и свакодневни живот и трагизам,
духовност и слобода, мисаона и хумана универзална зебња
пред необузданом и грозничавом политичко-социјалном стварношћу и драмом 20. столећа.
То је проблематика, репертоар и задатак за готово читав
један људски, песнички живот, и Р. М. Риђанин му се посветио
консеквентно, савлађујући га постепено, упорно и не мање одлучно. У претежно слободним стиховима Риђаниновим има и
хладне, дистанциране објективности, и динамизма, оштрине,
инсистирања, има, скоро подједнако, имагинативно-метафоричког обиља и строге (елиптичне) језичке сажетости. Жели
да што потпуније овлада својим песничким послом и занатом,
што значи и да делује у простору аутентичне уметности и
тежње за савршенством, која је, заправо, пут, и путовођа, ка
аутентичном, дубоком уметничком стварању. На том путу
Ратко Марковић Риђанин је данас једно од значајних, и неоспорно апартних, имена у савременој српској поезији.
...Мисао о избављењу и нади ту је онај танак траг, и трак,
светлости који се, из ледене ноћи ништавила, пробија ка прохладном јутру и мирисном, згрејанијем дану, ка чистом и спасоносном освиту зимске зоре...
...Риђанинова песма... Она је, рекосмо, углавном кратка, често
минијатурна... као што су Облици простора – скоро најкраће
могућа, у духу и стилу, лирског минимализма, крајње концизна,
сведена и језгровита... готово чиста елипса... Али има и супротних, исто тако импресивних примера – јер какав би то
био песник без контраста, антитезе, самонадрастања – у
песмама какве су Ростокове виделице и Еладије: ређане су поступком амплификације, ширењем, интензивирањем и набујавањем, драматизовањем израза; то су дуге, опсежне
песме, дугог, опруженог стиха, дубоког и дугог поетског даха,
готово вербалне лавине, разуђенога, снажно симфоничног
звука и замаха, будећи сећање на Волта Витмена, и јаче
можда, на оно песнички најбоље код Алена Гинзберга.
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...Смисао, пак, значење готово потпуно озостаје, отказује у
откаченој песми Лу Лу напев. Проистичући из поетике неодређености, из апстрактне лирске досетке коју је обликовала, заправо имагинативна логика конструкције , како то дефинишу
модрени теоретичари, она као да стиже из неког далеког егзотичног поднебља, или из ништа мање егзотичног и бизарног, надреалног, или – сасвим условно – дадаистичког
разигравања, провокације и загонетке, одакле је, претпоставља се, и Иво Андрић извео свој напев , своју песму Лили
Лалуана...
Васо Милинчевић:
Скица за песнички портрет Ратка Марковића Риђанина
Ускоро ће се навршити пуне три деценије откако Ратко Марковић Риђанин учествује на књижевном попришту. У песничку
републику ступио је, као што то обично бива, песмама објављиваним у различитим листовима и часописима. Стамено
место у њој освојио је 1986. године својом првом збирком Међа,
награђеном првом наградом на конкурсу 23. Дисовог песничког
пролећа, да би га у наредним годинама константно потврђивао и учвршћивао новим песничким збиркама. Већ 1987. године
објавио је Бајке по Сизифу, 1989. Невини наум, 1990. Оштре
воде, 1992. Преврнута чаша истине; 1993. године појавио се
посебан сепарат из Стремљења: Илуминација Еладија Видовљанина; 1996. објављена је збирка Зимска зора, са изабраним
и новим песмама (у избору и с предговором Милоша И. Бандића), да би јој се 1997. године придружила збирка Говор материје. Посебно берићетна била је прошла година у Риђаниновом
стваралаштву, јер су 1998. објављене две његове песничке
књиге: Стопа и Отајник.
Као што се види, Риђаниново досадашње песничко сазвежђе
чини десет посебних збирки поезије, с којима је Риђанин обогатио српско песништво особеним валерима и несвакидашњим језичким твораштвом, у духу сржне линије наше песничке
традиције.
Већ прва Риђанинова збирка симболично именована Међа,
представљала је овог аутора као аутентичног песника осо-
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беног гласа и рукописа, који настоји да песмом реагује на
живот сам и његово устројство, то јест на свет и окружење,
наговестивши крилима сна да му је земља тесна, тако да се
мислима и асоцијацијама отискује у космичка пространства.
Космички симболи ће доћи до изражаја у наредним збиркама. У
њима је Риђанин јасније разабрао и сигнирао Шум свемира,
како је насловљена једна песма.
Прва збирка са својих тридесетак песама, разврстаних у два
циклуса (Знакови узвишенога прага и Излазак из бајке) показују
да се Риђанин одмах ухватио у коштац са читавим спектром
егзистенцијалних преокупација човековог битисања и питања
која се дотичу добра и зла, морала и аморала, живота и смрти.
У песми Трагом законитости (а и неким другим), Риђанин разлаже неке вечне, освештане поретке на којима је свет саздан,
али те контемплације прожима и оплемењује лирска жица, редовно присутна код Риђанина, и кад исказује одређене филозофеме у афористичком виду. Медитирајући о животу и
његовим разноликим манифестацијама у прошлости и садашњости, о непрекидном трајању, надовезивању и препознавању,
песник сугерише постојање дубоке повезаности између извора
и ушћа, односно, живота и смрти. У једној каснијој песми Риђанин ће преобликовати и једно од основних библијских начела:
У почетку беше реч, тј. логос у формулу: На почетку беше
смрт... Песник види смрт као неодвојиву пратиљу живота, његово неизбежно наличје. Јер као што рече Љуба Симовић:
Смрт даје вредност многим животним чињеницама, односно,
Смрт актуализује животне вредности. А као што су живот и
смрт тако су и добро и зло повезани неразмрсивим нитима,
јер по Риђанину, До смрти трају трагови анђела. А у песми У
циклусу, где је живот поистовећен са циркусом, што и није
нова мисао, али је ново сугерисање да смо сви ми непрестано
Играчи на жици, што ће рећи и непрестано на домаку смрти.
Само, према песнику, са те разапете жице једни стреме у
небо, а други би, молећи богове, главом у песак, Ишчекујући
пад неба у реку.
У песми Међа из истоимене збирке Риђанин је евоцирао догађаје из Другог светског рата и антиципирао оно што ће нас
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снаћи у савременом. Намеће се утисак као да је та песма,
објављена 1986. године, послужила као окосница за сликање
страхота које ће бити приказане у филму Лепа села лепо горе
из времена овог рата. Оно што се из тих стихова ишчитава
постало је сурова стварност: много некадашњих места живи
једино у имену, у сећању, у причи, а у стварности су нестала
са лица земље.
Наведемо ли Риђанинов тростих који стоји на челу ове збирке:
Огњиште на прсима / Кућу на глави / Унесох у причу уверићемо
се како не само ови стихови него ни цела збирка ништа није
изгубила ни од актуелности нити од модерности исказа. И ова
збирка и наредне које јој следују представљају Риђанина као
песника модерног концепта и сензибилитета. Риђанин је испољио посебан афинитет према сажетој форми, неуобичајеним синтагмама и уопште спојевима речи. Као пасионирани
језички трагалац (Риђанин је и по струци филолог) наш песник
је срећно удружио своју професионалну стручност и песничку
маштовитост. У низу песничких минијатура, боље рећи малих
медаљона, Риђанин је постигао велику сублимност, користећи
елиптичност и афористичност исказа. Та елиптичност, понекад и енигматичност (јер за разумевање свих слојева неких
песама потребни су нарочити кључеви, да не кажем расковници) карактеристична је за претежан део Риђаниновог песничког опуса из свих периода. Ако су бројне његове песме
сажете по облику, раскошне су по значењу и асоцијативности.
Додајмо и то да је код Риђанина, већ од прве његове збирке, у
његовој песничкој авантури присутна и разговетна песничка
самосвест. Иако је по генима аутентичан песник ипак не пева
као птица на грани. Нећемо погрешити ако га сврстамо у ред
ерудитних стваралаца, који користи бројне реквизите и симболе из историје, античке књижевности и митологије (Пријам,
Троја, Зевс Сизиф), Библије, националних ризница духовности,
који изазивају богате асоцијације. Срећом, код Риђанина то не
делује накалемљено и помодно парадерски, већ се природно
уклапа у његов песнички регистар и фундус. Тако исто и Риђаниново језичко градитељство не делује исхитрено и разметљиво, јер његове језичке кованице потекле су из аутентичног
народног језичког осећања, као у најсрећнијим тренуцима код
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Лазе Костића или С. Милутиновића Сарајлије (Одзвон, Наумир,
Надодир, Небослов, Виделице, Снојав и сличне речи које су
обично и наслови песама). Исто тако су и веома успело склопљене неке Риђанинове синтагме; на пример Суве воде. Ту се,
наизглед, спајају неспојиви појмови, као они код Бранка: Светла
тама јер песници контрастима нађу смисао. Тако се у једном
Риђаниновом стиху усправља упитник, а у другом се каже
Дубље од небеске настрешнице. У стварности, настрешница
не асоцира дубину него висину, али песник има у виду и исказ
који би могао да гласи: У дубини неба.
Навео бих два примера и за асоцијативност коју изазивају одређени Риђанинови стихови: Страх је семе зла – несумњиво
асоцира на Његошев исказ: Страх животу каља образ често.
Из недостатка храбрости и страха, из кукавичлука, потичу заиста многе невоље и многа зла. Риђанинова формулација делује и смислено и аутентично,
па била подстакнута
Његошевом формулацијом или независно од ње. Одређене асоцијативности има и између познатог Андрићевог исказа: Будни
су песници и атентатори и Риђаниновог сажетог, комплементарног с Андрићевим: Ко је сад на реду за буђење? Риђанин такође зна да ни реч као ни хлеб не сме изаћи пресна на говорну
трпезу, и она као и хлеб мора претходно да се припреми и
умеси у својим наћвама. И за синтагме Огреховљени товари,
Огртач страха, Набори ведрине, Мршаве мисли, Скршени
снови може се рећи да су свеже и инвентивне, као што је и леп
стих: Крила птица облак исекоше, иначе аутентични десетерац. И наслов збирке Зимска зора представља срећно компоновану синтагму, са асоцијацијом на зло, сурово време, што га
зима, мраз и студен буквална и преносна већ означују.
Ако би се размотрила поетика наслова код Риђанина, било да
је реч о збиркама или посебним песмама, видело би се да су они
по правилу веома асоцијативни и симболични, што представља такође једну од значајних вредности Риђанинове поезије. Иначе, код Риђанина се не срећемо са класичним сонетом
којем се враћају неки савремени песници, као ни са римом, али
у понеким стиховима и он, чини се играјући се – а игра је конститутивни део поезије, врши изненадно, неочекивано римо-
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вање, понекад и леонијско, постижући понегде намерно и хуморан ефекат, као што га и иначе постиже посебним елиптичним сажетостима и контрастима и понављањима, као у
неке врсте песама за децу (Има мере голом смеру и др.). Риђанин се у поменутим песмама не поиграва само обликом речи
него и смисловима. То је изразитије присутно у збирци Бајке
по Сизифу у којој у више песама има и песничког хумора.
По склоности ка космичким темама, језичком градитељству
и елиптичном исказу може се рећи да се Риђанин надовезује на
ону традицију коју су олишавали С. Милутиновић Сарајлија и
Лаза Костић од старијих и Момчило Настасијевић и Васко
Попа од новијих стваралаца. И њему као и поменутим песницима такође је блиско и народно стваралаштво у модернијем
издању, а и Библија. Познато је да је камен чест симбол у
српској старијој и саавременој поезији (код Јакшића нарочито,
а и код Костића као кремен, а од новијих песника поменимо С.
Раичковића са Каменом успаванком и П. Поповића са Камном
шумом). И Риђанин има своју Камену причу, али чини се да
његов камен означује друкчији симбол него код наведених песника. Сличних поређења могло би се направити и у другим доменима.
У овом летимичном прелиставању Риђанинових збирки мислим да се може рећи да посебну пажњу заслужују уз Међу,
његов песнички првенац, и Зимска зора као нека врста антологијског избора из Риђаниновог дотадашњег песништва, а
вредност јој даје и Бандићев студиозни поговор, са добро нађеним и формулисаним константама Риђанинове поезије: Космос и Елипса.
Новим квалитетима у Риђаниновом певању привлаче пажњу и
последње две његове збирке: Стопа и Отајник. У њима је Риђанин на неконвенционалан начин исказао нове садржаје и нова
сазнања, оплеменивши ове надахнуто испеване стихове древном духовношћу Свете горе, Хиландара и других наших светилишта. Риђанин је, срећом, и Хиландар и Свету гору изворно
упознао и доживео, вишекратно боравећи у њима, а не преко
литературе и туђих утисака и сугестија. Та присност се
осећа и у песмама, као и патина коју дочаравају и стара лек-
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сика и реченичне конструкције и пејсажи, портрети монаха и
духовника и читава атмосфера која провејава из ових продуховљених песама.
Ове збирке приказују Риђанина у напону стваралачке форме,
па се надам да од њега можемо ускоро очекивати и нове песничке плодове универзалног значења и зрачења, на добробити
српске књижевности.
Есеј
МИР МЕЂУ СВЕТИМА
На Ивановим Коритима провео сам десет дана, благотворних,
слушајући пој птица у прекрасним буковим шумама, дивећи се
подловћенским селима, Његушима, Мајсторима, Доловима, селећи се с видиковца на видиковац, упијајући мирисе трава и дивљих јагода, ослушкујући зов давнине из које су ницале
незаборавне, племените речи пјесника, рађале се предивне
слике сликара, та оштрина пејзажа уткана је у морал српскога
народа на овим просторима који је колективним каноном одолијевао насртајима неупоредиво јачем завојевачу са истока и
запада. Овдје су се младићи оружјем одијевали. Мајке, супруге
и сестре трпљењем. Суочавајући се свакодневно са изазовима
којима је живот под знаком питања. Особито је Љубомир Ненадовић „О Црногорцима“ говорио детаљно и добронамјерно у
виду путописа, сам је био свједок догађајима историјске вриједности и узорне снаге моралне, појединца и Племена. Ненадовић
истиче оно најплеменитије. Витешки дух је плод заједничке
бриге о опстанку, без двојбе свако је готов дати живот за Црну
Гору. Дирљив је случај Црногорке коју је ујела отровница за прст,
а она, одсјекла га и завила крпом, те наставила свој посао као
да се ништа није десило.
Народ је свјесно гајио свој витешки дух, што се да видјети из
примјера попа Јове Сундечића, то је Србин родом из Голињева
код Ливна, један од оснивача Богословије на Цетињу и почасни
члан Српске краљевске академије од 1892. године, који је био у
прилици да на броду за ручком слуша прекоре некога Енглеза
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на рачун Црногораца. Енглез увријеђен што га нису на Цетињу
примили с почастима редао је погрде, а Сундечић, утом, прекине
његове уврједе те свете земље натопљене сузама и витешком
крвљу, позивајући га на двобој, јер, ако је дошао на ова брда да
гледа свиње могао их је гледати код себе да се не пење уз
кршеве. Наравно, Енглез се повукао у осаму и није више излазио
током путовања.
(...)
Ипак, све љепоте, буде у мени и сјету при погледу на ловћенски
споменик у коме самује све самља луча овога неба, тај ум који
је дисао да би говорио, а говорио је да би освијетлио пут слободе, пут радости који отвара љубав без труна, божанска љубав.
Може ли се љубав зазидати у мермер? Или је она заједно с Његошем у нама који ходимо и гледамо се нијемо, а из нас извиру
питања: зар су Турци морали у Европу преко српских олтара, и,
из Европе са српским гробљима као свједоцима њихова одласка? Да ли данас цивилизатори морају за бомбама слати емисаре да из сјећања, из читанки и буквара избришу сваки епитет
који се односи на српско вријеме? Да ли је могуће да се може
саобразити епитет српско с нечим немуштим, страним човјеку,
стидним, суровим...? Или је то опсјена која долази изображена
у ново, у непредвидиво из кога ће се породити крик од кога ће
се разламати горе, помјерати ријеке и пламтјети мора? Или је
разумом усељен тројански коњ у слободарско племе и успавао
дух слободе? Можда је тишина предах иза кога расте пољана
распјевана радом и радостима? Шира је рука Свевишњега од
свакога понора сотоњега којим се преграђује пут човјека на светој стази! Зато радује пут који води од Ловћена у Паштровиће,
од цркве до цркве, гдје се тражи и налази ослонац у свјетлости
светих, Св. Саве, Св. Николе, Св. Димитрија, Св. Недjеље, Св.
Петке и Саборнога храма. Паштровићи и у овом, сасвим смутном времену, у коме се потапа име и образ, знање и имање,
пjесма и молитва, обнављају своје богомоље е да би им нараштаји имали ослонца. Основа обнове нису само олтари у камену
од Скочидјевојке до Будве, приje свега, то је молитва и књига
којом се његује пут Истине, Свето писмо у рукама младога пароха Синише Смиљића и истрајност међу младима који откри-
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вају љепоте и снагу хришћанске вjере освjедочене свjесном
жртвом Исуса Христа, подгриjевају наду. Можда је наш пут привремено залутао? Јер, чиме оправдати толику радост Стева Ј.
Јовановића док отвара врата обновљене цркве и васкрслих
звона у Тудоровићима. Васкрсавају светиње и школа је обновљена, остаје најљепши дио посла, најодговорнији, обнова душе
у младом нараштају. Обнова књигом, знањем, памћењем. Наук
треба да тече из човjека у човjека. То је сила јача од оне која расипа камен и море пуни. Невидљива сила љубави којом се
свијет држи снага је без које свијет не може бити свијетом.
(…)
Нијесмо цвијет у камену да ћутимо. Нијесмо грана у пламену да
се увијамо. Нијесмо око у облаку да не видимо. Нијесмо Луна на
чардаку Св. Стефана да опсеном лице изгубимо. Нијесмо вино у
плетари да нас страх ухвати у судару с љутим камом. Нијесмо
пријепек у обрамку да чекамо ко ће нас коме уручити. Око нас је
рајска рима раширила руке небом и морем. Ловћен кaо Владика
муњама освјештава ноћ ширу од најширега ума. Пурпур јутра
пјени на камену, камен под каменом моје снове снива. Жеравицо,
Мајко жива, истина је исповијед ми и молитва, истина ми и сјетва
и жњетва. Истина освjештава ум за путеве безгрјешнога смjера.
Истина је мjера земном и небеском. Вjера истином доји. Ко у вјери
стоји на вјечној се ватри грије. Прах је било историје.
Морија је лијек којим су се служили силни кроз сву историју да
би непокорне покорили. Своје осуђенике Енглези су моријом
васпитавали, други су их на точак стављали, царевима одрубљивали главе, наши стари нису робља ни имали. Слободу су
собом откупљивали. Ко данас тражи да заборавимо на своје
име, на своје обичаје, на своје пјесме којима се кличе истини
изнад праха тјелеснога? Шта је светије за човјека од образа божијега који у себи носи и чува? Има ли веће казне од те којом се
човјеку одузима могућност да се искаже умом и тијелом у својој
бразди, у својој учионици, у својој цркви? Од Бога се милост
иште и прима, од људи се тражи поштовање и радовање у миру
и раду. Коме треба милост у рају? Рођени у рају, зашто да се
препуштамо пошасти потукача, бескућника, зашто својој пропасти да држимо јарам?
(...)
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Библиографски рад
Српска библиографија. Периодичне публикације 1768–2005.
Ратко Марковић, главни редактор
ПРЕДГОВОР
Библиографија је део историје светске културе; сваког научног
и уметнчког деловања колектива, па и појединаца. Она је и историја идеја. Библиографија сакупља, описује, систематизује и
указује анотацијама на садржаје. Она је водич кроз све врсте
развоја човекове мисли. Библиографија има јасно одређен предмет обраде (књиге, периодика, музикалије...), према њеном методу нема искључивања грађе и аутора, она уз то, открива
необрађена подручја, дакле, васкрсава стара знања и открива
нове идеје. Савремени видови исказивања и обраде информација условљени су развојем технологија рачунарства до те мере
да се доводи у питање сама израда пописа грађе и њене презентације у виду каталога и библиографија. Међутим, сагледавањем улоге средстава за промоцију одређених вредности
путем рачунара, откривамо да је свака електронска обрада систематизована у виду одређенога пописа вредности које се исказују, било да је реч о писаном, сликовном, музичком или
другом виду грађе, па и самим библиографијама. Дакле, остаје
потреба за каталогом и библиографијом и даље актуелна, само
у више варијанти. Савремени токови информатике, технолошке
новине и неопходни склад понуде и потражње поузданих информација чини библиографије неизбежним, оне су и даље живи инструмент будућег развитка1. Основа свакога научнога рада и
сагледавања свих врста људске делотворности и резултата,
јесте статистички преглед ранијих постигнућа и њихова обрада.
Наравно, то важи и за област издаваштва у свим видовима, било
да се ради о књигама, листовима и часописима, музичким, ликовним или другим формама које се чувају, систематизују и описују ради одговарајуће презентације и подстицаја науке и
_____________________
1
Миодраг Живанов, Српска библиографија. Књиге 1868–1944. Књ.1 A – Bok (Београд: Народна библиотека Србије), XIII.
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уметности. Ова статистика књижевна јесте добро урађена
библијографија, у којој ваља да нађемо одговора, на сва споменута питања.2 Ретроспективне библиографије промовишу
вредности културе једног народа или нâрода, и, чине их саставним делом са укупном, светском културом. Системски прилаз у
изради оваквога пописа обезбеђује потпуност и историјски континуитет. Како се ради о грађи са омеђеним временским периодом, исцрпност је логична тежња библиографа у ретроспективним пописима, мада, исцрпност скоро да није могућа
када се има у виду расутост грађе у времену и простору.
Прикупљање и обрада серијских издања, и поред институционалног организовања и стварања система за евиденцију, опис и
презентацију, као и сарадње појединаца и библиофила на
пројектима, у многоме остаје са великим празнинама. То, свакако, постаје изазов са којим се суочавамо, али га брижљивим
и истрајним радом и решавамо. Значајно је напоменути да је
било покушаја да се оствари овакав пројекат у Србији, наиме,
Станица Костић, у Одељењу периодике Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду, урадила је: Пројекат за
израду библиографије српске штампе 1768–1918.3 Она је образложила потребу израде комплетне српске библиографије серијских публикација тиме што су ранији радови делимично
обрађивали грађу укупне српске библиографије периодичних издања и без потпуних података у самом опису појединих наслова.
Потреба израде Ретроспективне библиографије српске периодике је очита, стога, што су сви досадашњи радови ове врсте
омеђени временски и просторно, дакле, и са становишта концепције, и, елемената библиографског описа. Обрађивани су
поједини периоди, или су радови усмерени на пописе наслова
по месту издања, дакле, регионално или завичајно, па и у виду
прегледа, без претензија на исцрпности. Сам садржај описа био
је, често, више индикативан, основан на доступним свескама.
Ови пописи су наведени у литератури коришћеној за израду
_____________________
2
Стојан Новаковић, Српска библијографија за новију књижевност 1741–1867 (У
Београду: Српско учено друштво, 1869), V.
3
Станица Костић, „Пројекат за израду библиографије српске штампе 1768–1918.“,
Библиотекар, 25 (септембар–децембар 1973), 5/6: 558–563.
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Српске библиографије, те их није потребно наводити и овде. Да
би се остварио увид у целину грађе српских серијских изадања,
потребно је било израдити попис наслова од почетка, од прве
српске периодичне публикације до данас, што је овом приликом
и остварено, а на даље, попис ће пратити Библиографија
Србије, серијске публикације и Библиографија Сербика, серијске публикације, која прати савремене серијске публикације
и израђује се, такође, у Народној библиотеци Србије.
Оправданост израде ове врсте библиографије евидентна је, она
је посебан израз историје и културе српскога народа, као и његове сарадње са другим народима, затим, попис је потврда и
облик чувања чињеница у издавачкој делатности овога периода,
јер су многи наслови већ нестали из употребе, многи су оштећени, поједини више нису нигде сачувани и једино о њима сведочи библиографски запис. Већина наслова је доступна за
кориснике, али, у различитим установама, фрагментарно, те је
целовит попис значајна информација која упућује на извор.
Штампани и електронски облик пописа омогућава већу доступност корисницима, као што је и својеврсни вид заштите података
и услов даљега организованога приступа појавама и темама које
су услов напретка културе у најширем смислу. Оправданост
оваквога пројекта произилази и из потребе за адекватним одговором на непрекидну неизвесност институционалног организовања српског народа и српске државе, услед честих просторних
промена и сеоба институција културе са народом, које су скоро
у континуитету у виду привременога седишта и устројства. И Народна библиотека Србије била је исељена из Београда током
првог св. рата у Ниш.4 У другом св. рату избрисано је низ раритета чуваних у Народној библиотеци Србије, многи су сачувани
једино у облику библиографског записа. Данас је низ српских институција културе, библиотека и факултета заједно са народом
у расејању. И поред непредвидивих околности, Народна библиотека србије у континуитету остварује сарадњу на међународном
плану кроз чланство у Међународној федерацији библиотечких
друштава, као и стручним усавршавањем појединаца и
истрајним праћењем нових технологија и система рада међуна_____________________
4
Мираш Кићовић, Историја Народне библиотеке у Београду, Београд: Народна
библиотека, 1960, 137–139.
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родних библиотекарских организација и библиографских центара, што омогућује кооперативност библиотекарству у Србији
са светским стандардима рада.
Без обзира на велике преокрете и драматичне периоде по сам
опстанак, српске институције културе као што су: Српска краљевска академија наука и уметности, Српска књижевна задруга,
Народна библиотека Србије, Новинарско удружење, Друштво
библиотекара Србије, Југословенски библиографско-информцијски институт, уредништва појединих гласила и појединци,
дали су, ипак, велики допринос попису књига и периодичних публикација на српском језику, мада су их у том послу ометали и
прекидали балкански ратови (1912–1913), први светски рат
(1914–1918), други светски рат (1941–1945) и распад Југославије
крајем 20-ог века у коме је српски народ и језик изнова у дисперзији. Историјске околности доводе до дисконтинуитета у развоју,
па и у библиографском раду. Овај пројекат који завршавамо, сведочи о напору да се савлада велико закашњење које је условљено субјективним и објективним разлозима, како би се српска
културна достигнућа учинила кооперативним са европском и
другим културама.
Концепција израде Српске ретроспективне библиографије настала је као израз тимскога рада који је покренуло Друштво библиотекара Србије. Комисија за израду српске ретроспективне
библиографије започела је рад у Народној библиотеци Србије
1954. године, да би од септембра 1955. као непосредни руководилац и носилац посла био одређен приљежни библиограф Народне библиотеке Србије, Милен Николић. Од тада, постепено,
израда библиографија прелази у Народну библиотеку Србије, у
Библиографско одељење које потпуно преузима ове послове
укидањем Комисије 1960. године. Концепција за израду Библиографије је проширена територијално-националним принципом
1970. године5 након ширих консултација стручњака и научника
у Републици.
Образложење пројекта Српска библиографија књига (1868–
1944), урадио је мр Миодраг Живанов 1975. године. Посебну целину Српске библиографије чини попис наслова периодичних
_____________________
5
Миодраг Живанов, Српска библиографија, Књиге 1868–1944, Књ.1 A–Bok, XX.
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издања. Територијално-национални принцип обезбеђује увид у
заједнички допринос културним токовима у Србији, како српског
народа, тако и народности које имају гласила на свом језику.
Концепција, критеријуми и методологија пописа периодичних наслова усвојена је у Народној библиотеци Србије, на седници Одбора за израду пројекта, 7. октобра 1988. године, на основу
Образложења6 руководиоца пројекта. Чланови Одбора за израду и објављивање Библиографије су: aкадемик Василије Крестић – председник, Добрило Аранитовић, др Михаило Бјелица,
Вукица Бргуљан, Бранка Булатовић, др Ђорђија Вуковић, мр
Миодраг Живанов, др Станко Кораћ, академик Војислав Максимовић, Светлана Марковић, др Васо Милинчевић, Ивана Милосављевић, Милош Мишовић, Драгољуб Петровић, Миломир
Петровић, др Душан Попов и Гојко Тешић.7 Према закључцима
Одбора, Ретроспективна библиографија српске периодике
(1768–2005) садржи попис наслова према територијално-националном принципу: све серијске публикације издаване и штампане на територији данашње Србије, укључујући наслове на
свим језицима и писмима; серијске публикације објављене ван
Србије, а, које су по карактеру српске, према језику, садржини,
издавачу, или, да су намењене Србима као корисницима; граничне публикације које истовремено чине саставни део библиографија других народа и држава, ако су по карактеру и садржају
исто тако и српске. Дакле, наслови који су излазили у Македонији, Словенији, Хрватској, Црној Гори и Босни и Херцеговини, а
које су уређивали и издавали Срби и на српском језику, улазе у
састав Библиографије. Такође, саставни део Српске библиографије чине и наслови које објављују исељеници Срби било где у
свету. Концепцијом Српске библиографије одређен је њен садржај, док су усвојени критеријуми обезбедили избор свакога
појединачнога наслова у састав Библиографије.
Када су у питању националне библиографије народа на другим
језицима, разграничења су једноставна, али, када се имају у виду
народи који говоре истим или сличним језиком, већи број наслова
спада по одређеним елементима у више библиографија. Српској
_____________________
6
Ратко Марковић, Ретроспективна библиографија српске периодике. Образложење концепције. Народна библиотека Србије, 1988.
7
Архива НБС.
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библиографији по садржају, издавачима, уредницима и сарадницима, као и намени, биће придодат већи број наслова који су излазили у Црној Гори, Босни и Херцеговини, Хрватској, а
истовремено су саставни део библиографија тих земаља. Прво,
сви они наслови југословенске оријентације који су и према уређивању, садржају, сарадницима и намени, и српски, ушли су у
библиографски опис. Библиографске јединице на српском језику
које су издавале стране институције у Србији, попут гласила амбасада страних земаља, уврстили смо у Библиографију, као и наслове које су издавали други народи у својим земљама на
српском или другом језику, које су намењене српском читаоцу,
такође смо унели у попис према критеријуму намене.
На седници делимично измењеног састава Одбора: др Ђорђија
Вуковић – председник, др Весна Матовић, др Душан Иванић,
Бранка Булатовић, Ката Мирић, Марија Орбовић, Вера Петровић, Јелена Станковић, Жарко Рошуљ и Сретен Угричић, одржаној 6. јула 2007. године у Народној библиотеци Србије,
потврђена су мерила и методологија израде Библиографије.8
Прецизиран је период и наслов: Српска библиографија. Периодичне публикације 1768–2005. Усвојен је предлог избора редактора из састава Народне библиотеке Србије, који ће сврстати
грађу азбучним редоследом, а библиографски опис усагласити
према међународном стандарду ISBD(CR), односно, International
Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing
Resources – Међународни стандардни библиографски опис серијских публикација и других континуираних извора. Наслови
су унети у оригиналном облику, према језику и писму, а азбучни
распоред произилази, како налажу међународна правила и каталози Библиографског центра, у овом случају Народне библиотеке Србије. Напомене су штампане ћирилицом за ћириличне
наслове, латиницом за латиничне ради усаглашености са текућом Библиографијом Србије – серјиске публикације. Главни
опис је у целини на језику и писму оригинала.
Библиографију прате регистри: хронолошки регистар (1768–
2005) са насловима, именски регистар (уредници и власници),
географски регистар (попис места излажења са насловима),
регистар наслова по језицима, стручни регистар наслова
_____________________
8

Архива НБС.
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према Универзалној децималној класификацији, регистар издавача и регистар штампара са којима су гласила почела да
излазе.
Грађа садржи око 24000 јединица, односно, наслова, стога је подељена према обиму у четири тома...
(...)
Наслови који су описани и чине саставни део Српске библиографије: књигe (1801–1867) и Српске библиографије: књигe
(1868–1944), а по форми су серије, нису унети у Ретроспективну библиографију српске периодике (1768–2005). То су, пре
свега, алманаси, календари, годишњаци и други зборници који
су, дакле, библиографски описани са књигама, те тако чине саставни део Српске библиографије.
Период библиографског описа серијских публикација од првог
гласила: Славено-сербскій магазинъ, објављеног 1768. па до
2005. године, одређен je са циљем да обухвати све наслове
српске периодике до редовног пописа у Библиографији Србије,
Серијске публикације, која се ради у Народној библиотеци
Србије на основу обавезног примерка од 2003. године и Библиографији Сербике, Серијске публикације, која излази од 2005. године, такође, у Народној библиотеци Србије. Израда и попис
серијских публикација у Југославији, дакле, и у Србији, од 1956–
2003. године одвијала се у Југословенском библиогрфско-информацијском институту у Београду, али, тај попис није
обухватио све наслове српске периодике јер је основан на непотпуном обавезном примерку, што је разлог да се и тај период
обухвати садашњим издањем.
Као први српски часопис узима се Славено-сербскій магазинъ,
у издању Захарија Орфелина у Венецији 1768. године, први део,
који је сачуван до данас. Други део није објављен. Овај наслов
је од обрађивача третиран и као књига9, али, преовладава став
да је то серијска публикација. Претходи му Славено-сребскій
восточнія церкве календарь на леyто отъ рождества Христова 1767. Въ Венеціи пис. Дим. Өеодосія,10 који није сачуван.
_____________________
9
Каталог књига на језицима југословенских народа 1519–1867, (Београд: Народна
библиотека Србије), 1973, 2459.
10
Стојан Новаковић, Српска библијографија за новију књижевност 1741–1867, (У
Београду: Српско учено друштво, 1869), 39 (Шаф. 444).
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И да јесте сачуван, према важећим правилима у време израде
Српске библиографије књига, био би обрађен као календар, те
и то је разлог што се не уноси у библиографије серијских публикација ни у виду индикативног наслова. Истовремено са почетком излажења периодичних издања настају и библиографски записи у њима, тако је Орфелин у Славено-сербском магазину
урадио попис књига објављених претходне године, на корист
српској младежи. Може се рећи да пописи литературе почињу
са пописима црквених књига како би се сачувале као покретна
имовина цркава и манастира, а почетком изласка периодичних
гласила настављени су пописи књига, као и објаве о изласку
нових наслова и свезака серијских издања. Значајнији попис
српских листова и часописа садржан је у књизи Стојана Новаковића: Српска библијографија за новију књижевност 1741–1867.
коју објављује Српско учено друштво 1869. године. Наслове серијских издања Новаковић је пописао заједно са књигама. Као
засебну целину српску периодику описали су библиографски
Урош Џонић, Павле Стевановић и Душан Шијачки под насловом:
Српска штампа 1768–1911. Рад је објављен у књизи: Југословенска штампа, Београд, 1911, стр. 11–148. Значајан допринос
српској библиографији дао је Вук Драговић књигом: Српска
штампа између два рата: основа за библиографију српске периодике 1915–1945, Београд: Српска академија наука, 1956. У
новије време објављен је већи број регионалних пописа се
ријских публикација којима је остварен значајан мозаик прегледа
објављивања серијских публикација у Србији, као и у свету. Увид
у ове радове дајемо у попису коришћене литературе.
Било је више покушаја да Срби покрену свој лист, али, оно што
није полазило за руком Србима, Емануелу Јанковићу11 у Новом
Саду и другима, остварили су грчки трговци добивши дозволу за
покретање Сербскїя повседневнія новины, тако да први српски
лист излази у Бечу од 14. марта 1791. до 10. децембра 1792. године. Покренули су га и уређивали браћа Публије и Георгије
Маркидес – Пуљо. Сербскїя повседневнія новины доносе претежно вести о политичким и ратним збивањима у Европи, пре
узете и преведене из листова на немачком језику. У огласима је
_____________________
11
Јован Деретић, „Први српски листови“, Књижевна историја, 9 (1976) 33: 143–154.
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зачетак књижевне рубрике. Објављивани су наслови и садржаји
нових књига, ретко и коментар. Једини књижевни прилог су две
кратке басне којима се исказује иронија на политичка савремена
збивања. Већ 1792. године лист престаје излазити услед малог
броја претплатника. Аустријске власти нису дозвољавале
Србима да покрећу своја гласила у Новом Саду бојећи се утицаја писане речи на политичка збивања. Зато је Стефан Новаковић покренуо лист Славенно Сербскїя Вyдомости, исто у Бечу,
који је излазио од 1792–1794. године. Мада су Новаковићеве новине биле информативније, ипак, нису имале могућности да дуго
опстану услед недовољног броја читалаца. Тек у другој половини деветнаестога века променом политичких прилика долази
до значајног повећања броја штампаних гласила у Србији. Већ
у 1890. години покренута су у Београду 37 нова наслова разноврсног садржаја, међу њима су најбројнији политичко-информативни листови (16), потом, књижевни, црквени и научно-технички
наслови. Између два рата у Београду, према статистици сачуваног фонда, годишње се покрене од (66–148) нових гласила.
Током 1919. године од (66) нових наслова (24) је информативнополитичког карактера. Седамдесетих година двадесетог столећа
дошло је до наглог пораста броја серијских публикација у Србији
услед стварања политичко-информативног популистичког система информисања и издавања фабричких и институционалних, односно, делегатских и других листова и билтена. Тако су
скоро сва предузећа, установе и политичке самоуправне структуре биле покретачи својих информативних гласила, која убрзо
губе корак. Београд 1970. има 132 нова наслова периодике, да
би 1999. сишао тај број на (83). С променом политичких прилика,
током 2000-те године Београд добија поново талас нових серијских наслова (288), у 2001. нових (319) наслова, у 2005. број
опада и има (252), да би за пет година тај број био осетно смањен (2010 нових 147 наслова).12 Све те нагле осцилације слика
су политичке и економске неуравнотежености. Потпунији увид
се добија сагледавањем садржаја гласила. Преовлађују политичко-информативни наслови кратког века, што је додатна потврда слике нестабилног политичког простора, као и утицаја
_____________________
12 Статистички подаци су изведени на основу наслова из ове Библиографије.
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брзих технолошких промена у информатици, тако да информације стижу другим, бржим средствима до корисника, пре свега,
путем интернационалне мреже рачунара. Да би савремене библиографије дале потпуну представу о серијским публикацијам,
у њих се уносе и гласила у дигиталној форми.
Израда Ретроспективне библиографије српске периодике
(1768–2005) започета је у Народној Библиотеци Србије 1988. године у Библиографском одељењу. Руководилац пројекта урадио
је Образложење са елементима концепције и критеријума, затим
су се у посао прикупљања и обраде грађе укључили на краћи
период сарадници: Милорад Лазић (1989–1992), Славица Маринковић (1993–1994), Милица Црнојевић (1989–1999) и Наташа Горановић Прља (2001–2007).
Основни извор за историјске податке и опис промена наслова и
уредника Библиографије је фонд периодичних публикација које
се чувају у Народној библиотеци Србије. Каталог периодичних
издања која се чувају у Народној библиотеци Србије, у потпуности је доступан у електронском и лисном облику, стога, није било
потребе библиографски опис оптерећивати подацима о стању
фонда за сваки наслов, тако да су изостављени подаци о спецификацији годишта, година и свезака. Велике празнине су узроковане непрекидним проблемима рада институција у Србији
који су произилазили из честих ратова и конфузија у организовању
живота и рада на нашим просторима. Велики део фондова Народне библиотеке Србије имао је исту судбину са њеним народом
који је физички уништаван и расељаван вековима до данас, особито током два светска рата када су нестале најзначајније рукописне и штампане културне вредности српског народа.13
Уз сваки наслов описан и допуњаван из другог извора, у напомени је исти наведен. Коришћен је у већој мери електронски каталог Библиотеке Матице српске у Новом Саду и Каталог
периодичних публикација у Библиотеци манастира Хиландара.
За мањи број наслова описаних на основу литературе, добили
смо потврду да постоје у другим библиотекама па је запис употпуњен назнакама у напомени у којој библиотеци такав наслов
постоји на основу електронских каталога библиотека које су до
_____________________
13
Мираш Кићовић, Историја Народне библиотеке у Београду. Београд, 1960, 137–182.
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ступне путем интернета: Аустријска национална библиотека, Национална и универзитетска библиотека Босне и Херцеговине,
Народна и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“,
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Конгресна библиотека САД, Национална и свеучилишна књижница
Хрватске, Национална библиотека Аустралије... Поред каталога
библиотека коришћени су у знатној мери и објављени радови у
оквиру монографских и периодичних издања за које се зна да су
основани на непосредном опису свезака одговарајућих наслова.
(...)
Структура корпуса је разнородна по садржају. Периодична гласила су извор информација из области политике, културе, пре
свега, науке и уметности. Уочљиво је да је велики број наслова
са политичким садржајем, стога су многи наслови имали забране појединих бројева, па и наслова, што свакако сведочи о
растреситом простору и времену на плану културнога, односно,
укупнога институционалнога организовања српске државе и народа. Нарочито је Цариградски гласник често излазио са великим бројем белина уместо текста, услед оштре цензуре, а
цензуре је било на свим просторима. Форме гласила су, такође,
pазнородне, од рукописних наслова, билтена, дневних лстова,
месечника, годишњака, гласника појединих организација, установа, друштава, зборника, календара и алманаха, затим, забавних, школских и пригодних наслова. Посебно треба истаћи
значај гласила научних и културних институција, која су потврда
високих домета у области културе српскога народа, као што је
Српски књижевни гласник, Летопис Матице српске, Гласник
Српског ученог друштва, Глас САНУ, Српски архив за целокупно лекарство, часопис Изградња, Уметнички преглед и низ
других.
(...)
Српску библиографију серијских публикација овај рад заокружује
од првога сачуванога гласила 1768. до 2005. године, укључујићи
ту и гласила која су расута по свету, по архивама и библиотекама. Узети су у обзир и билтени без обзира на њихову вредност
по садржају и изгледу, као и гласила ученика. Основа за овакав
приступ је историјска чињеница која сама по себи има значај.
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Сећање на Петра Оторанова

Радован Ковачевић
ПАНОНСКИ ШАГАЛ

Један од најзначајнијих фоторeпортера у нас рођен је у Великој Кикинди а почива у Сирогојну од пре петнаест година.

Има једна приземница на прилазу земунском Гардошу, која би
– чини се – одавно отклизнула у загрљај урбанистичког поништавања да није тешког звекира на дворишним вратима, и мириса сунца и тешког зноја иза њих. Тај бронзани одливак
лавље главе, који је одавно стигао дунавском лађом из Винер
Нојштата, прво је пао у очи Пери Оторанову, који га је снимио
као вињету за један од ревијалних бројева Политике. „Какав
лав!“ – могли су да кажу читаоци тада, помало опонашајући
Душка Радовића.
Сада више нема ни Пере ни Душка, али звекир и даље стоји
тамо где је, као да остварује контакт свакодневице са оностраним, неопипљивим. И стајаће све док не западне за око неком
колекционару, или још горе сакупљачима отпада... Али, за
утеху, фотос се чува у уметниковој заоставштини, у градској
библиотеци и у монографији – каталогу за Перину изложбу
„Гардош 86–88“ којој је 1994. покровитељ било Друштво ликовних и примењених уметника Земуна. А потписао га је и Никола
Кусовац лично.
Било је то последње самостално излагање Пере Оторанова.
Умро је три године касније.
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Петар Оторанов: Звекир под Гардошем

Рођен је 1927. у Великој Кикинди, где је завршио гимназију.
Продубљујући трагање за коренима своје фамилије, која вуче
порекло од француских колониста из 18. века, (а можда и од
неког војника из Наполеонове армаде који се помирио са
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утапањем у панонску ширину), испрва је студирао археологију
у Београду, и то врло приљежно. Ипак, у њему је превладао
позив и порив да се узгред бави и нечим изазовнијим, конкренијим. За потребе студентских новина употребио је фото-апарат, који је набавио још 1940, али убрзо није више могао да
одоли све интензивнијем зову тог неког другог, чак супротног
живота. Тако је потрагу за најстаријим траговима људске цивилизације сасвим заменио посматрањем савременог света
пуног акције.
Касније, то је тумачио као жудњу за измицањем из сенке просечности, али не главом без обзира већ стрпљивим развијањем способности за уочавање лепоте обичног живота.
Ускоро је схватио да регистровање вредне необичности, ухваћене најчешће у трену, може после да траје дуго.
Тако су га, уместо ископавања прастарих гробова и распремања прошлости, изненада очарала лична открића могућности фотографије. Заокупљеност медијем који му се наменуо
фантастичним изазовима држала га је до краја живота у грозничавој динамици изломљене геометрије: „Увек ми се чинило
да Петар Оторанов уместо фотографског апарата носи виолину“ – записао је Стева Станић, један од значајнијих српских
ликовних критичара. Није могао да се начуди тој појави; клатари ли се то Пера Македонском улицом, или се појавио неки
Шагалов „виолиниста на крову“ који блуди за магијом месечевог фењера:
„Иде он помало зелен и флуоресцентан, као посут звезданом
прашином... Одакле долази, где је ових дана и ноћи био, којим
је небом јездио, изнад којих предела земаљског шара је клизио
са својим инструментима... Нисам видео никог ко је толико
сам, неког ко се тако одсутно лунатички смеши...“
Шагал и Пера? Чак кад се поређење лиши непотребне церемонијалне извештачености, севне мисао да је у тој слици с
једва назретом логиком ипак било неког шашавог дослуха.
Петар Оторанов је носио своју тајну.
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Од аутопута до Ластова
Пошто је брзо схватио да пут у уметност није само узнемирење
тајанством видика или људских покрета, у Пери се пробудио
нагон за премеравањем свега интимног, па и остатка света.

Петар Оторанов: Аутопортрет

После доста деценија од његових првих изложби, требало се
замислити над блиставом серијом фотоса које је потписао на
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аутопуту Београд–Ниш под соцреалистичким насловом „Омладина гради“! Али, већ тада он бежи из шема пропаганде, о
чему говори прштави занос у портрету лепе бригадирке која је
успела да пронађе кутак међу лименим бачвама с асфалтном
масом само да у савршенству одсутности прочита писмо свог
драгог! Битан је покушај да се објективом измери енергија љубави. Захваљујући таквом приступу Пера је тада добио Златну
плакету на најпрестижнијем такмичењу југословенских фотографа. Он, додуше, није избегавао огољеност трасе и строгост
линија, ни прохтеве топографије и архитектонике, али је – на
пример – осетио трен када ће слику да оплемени група дечака
која се, с првим дахом свога пролећа, спремала за прво
бријање!
Затим се мотиви мешају и комбинују, као и сами животни токови. Он слика Краљево, Рашку, посебно шири ибарски крај.
Бележи жамор горштака, најчешће на камену и покрај мекоте
ливадског сомота, и у дирљивој негацији присилног реда. Али
стално с басном о вуку и јагњету на уснама, с топлином опорог
сукна балканског...
Тако је Оторанов врло брзо дошао са радовима на Октобарски
салон, неколико пута на Мајски салон ликовних уметника,
затим на још много других колективних и самосталних изложби, све до градова по Шумадији и Војводини, Плитвицама,
уз Јадран... Рецимо, веома је волео Тучепе и Макарску, али и
ту где туристи стижу углавном ленствовања ради, трагао је за
ускомешаним парадоксима, чак и за мутежом у призорима под
хладним ореолом порока. Али и за одговорима које намеће
опште питање: шта се то хоће? Тако су настале његове фотографије рибара који ноћу бацају мреже, док настаје дилема: је
ли јача ацетиленска „свића“ или Перин блиц?
Затим, однекле је чуо за дирљиву причу о Ластову. Отуд одлука – тамо треба отићи и сликати димњаке, особитост удаљених копнених оаза на пучини! Порив је у нужди схватања
различитих култура, у необичности обичаја и традиција, опет
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(и по ко зна који пут) у откривању естетике... Неко му је поверио како су острвљани вековима градили своје „фумаре“ на
кућама само да би се надметали са комшијама – ко ће изградити лепши од лепшега! Наиме, невесео је тај свет усамљених
острва са којих је тешко побећи, али ако им је судбина таква,
бар ће да покажу карактер кроз наговештај стваралаштва! Тако

Из фотомонографије Камена пластика Дубровника

је Пера трошио и по читав годишњи одмор „ћакулајући“ са
новим пријатељима, завлачећи се у ћорсокаке места које личи
на ластавичје гнездо. При том, није му сметало што је многима
личио на залудно тумарало, али је мањина ипак препознавала
још једног из реда пустолова духа, који су могли бар да шапну:
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„еурека“! Нико пре њега није тако пажљиво премеравао ластовске тескобе између подивљалих смокава, вечно загледан
само у светло и сенку. Као кад поморац стреми тачки сусрета
на хоризонту.
На свој начин је – а то значи дубоко и поштено – уз помоћ великог хотелијера Рафаела Рафа Родина – откривао и Дубровник. Уследиле су три велике изложбе, душа у камену од Пила
до Плоча.
Онда повратак у Београд и снажан осећај дуга према месту у
којем живи. Скоро искушенички је пратио изградњу храма Св.
Саве на Врачару, од скица протомајстора и пројекта, од првог
крампа и темеља, до моћних сводова који чекају мраморје, мозаике, иконе... Циљ му је био да забележи све фазе изградње
на једном месту, о чему је оставио две хиљаде и петсто снимака. Изградња будуће српске лавре се отегла, а он је ипак –
бар у основном делу неимарства – остварио документарни
континуитет филмске камере незамислив за алат којим се служио! Био је то самозадати домет, као игра са судбином.
У међувремену, Оторанов ради фотомонографије Новог Пазара и околине, Сопоћана, Тршића, Опленца... Следећа монографија настаје из друговања са глумцем Тејом Теодором
Тадићем из мачванских Штитара и великим тумачем античких
драма на сплитском Перистилу. Али, ту је и тренутак лирике у
фотомонографији за бившу мис Југославије, сликарку Роману
Милутин.
Није он само „бележио лепоту“, како се изразила Нада Поповић Перишић, универзитетски професор и бивши министар за
културу Србије. Деценијама је радио у Политици, трудећи се
увек да то крухоборство не буде далеко од уметничког израза.
Много значи промптно праћење људи, догађаја и збивања,
свакодневно пуњење новинских страница фото записима. Осећај да се тај труд исплатио настаје протоком времена, кад сва
та сведочанства – чим се измакну из сенке просечности –
остају барем као уверљиви записи о једном времену.
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Сирогојно ближе небу
Ипак, кад је отишао у пензију, није се вратио у панонску равницу, већ је одабрао Сирогојно! Вукла га је планина... Веровао
је у свој избор као у надахнуће – као да му је даровано по
прсту Божјем! Брзином блеска свог флеша везао се за то
место – за један осунчани брежуљак, за клупу под старом
трешњом која га је с пролећа дочекивала сва у цвату, а ујесен
испраћала пламтећи црвено-наранџастом крошњом. Спокојан
и радознао истовремено, у сенци црквице св. Петра и Павла,

Петар Оторанов: Сирогојно, Музеј Старо село

постао је редовни гост и хроничар свих манифестација у Сирогојну, али и свих јесењих слава код сеоских домаћина. Они
су с пажњом пратили шта ради тај усамљеник, домишљајући
се откуд му воља да – после свега – буде и верни сведок свега
што се у месту збива. Случајно, или по некој логици, тада је
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Сирогојно блеснуло по много чему, па и по добрим сељачким
џемперима који су изненада постали норма високог модног
стандарда! Пера је све те промене посматрао зачуђено као
дете, али и без напора учествовао у израстању златиборске
питомине у својеврсну туристичку меку.
Уосталом, први је известио Политику, а тиме и цео свет, да ће
од златиборских брвнара, у елегантном попуштању урбанизму,
настати Музеј Старо село. У једној од тих кућица од боровине,
Пера је – као добри дух планине – најчешће боравио. Добре
старе баке, његове вршњакиње, доносиле су му чај и слатко
млеко да оздрави од назеба, да ублажи кашаљ од вечите цигарете у зубима. Додавале су му кроз прозор тањириће с колачима, теглице меда, слатког од шумских јагода... А он је то
доживљавао радосно као дете, јер своје деце, ни ближе фмилије, није имао.
Зато је у тишини и миру, као спојен с небом, могао да смишља
нове теме, да изненађује пријатеље, претежно познаваоце
уметности који су га упамтили.
Само о Сирогојну говори више од осам хиљада његових фотографија. Meђу њима је и на широко коментарисана идеја да
се фини везови и шаре са плетива џемпера израђених у локалној мајсторској радионици пренесу у технику фото уметничког документа, па и визије! То је сложени поступак претапање
једног медија у други, али Оторанов је успоставио – како је утврдио Зоран Глушчевић – „ново визуелно структурисање и слагање тонова, чиме је створена најфинија графика“:
„Он уме да издвоји један детаљ и да му подари, визуелном
чаролијом, самосталност и савршеност органичке целине!“ –
навео је тај књижевник и ерудита у свом есеју „Магична игра
шара“.
А кад би се могло помислити да је доста, дакле довољно од
њега, он се изненада појавио са новим мотивом из Сирогојна,
дефинишући га фото монографијом и изложбом „Она и Он“.
То постаје још једна страница у његовом богатом аутобиограф-
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ском спису усмереног маштања. „Она и Он“ – о каквом камерном дуету се ради? Још увек нема салона ни филхармоније у
Сирогојну, али има очаравајућих, каткад узнемирујућих симбиотичких призора које нико до тада видео. Реч је о плотовима
око сеоских кућа, о неуједначеном прошћу које је при врху
оплетено прућем, а са њим – погледом кроз објектив – почиње
прича о бескрајно осетљивом и измаштаном свету чудних,
наоко грубих бића. Неочекивано, из њих с топлином инспирације избија осећајност коју је миленијима писала природа за
препознавање човекове страсти: „Тако нас је Оторанов довео
до последњег кадра своје скаске, и у тоталу своје чудесне уобразиље показао да је виђено ипак било (само) једно сеоско
двориште на планини. Али га је требало осмотрити на прави
начин...“ – записао је поменути Стеван Станић јануара 1991.
Шест година касније, а такође је била зима, чуло се да је Пера
Оторанов изненада оболео. Возе га у болницу, а он шапуће:
„Јавите мојима у Сирогојно...“
Ту је и сахрањен, поред сеоске цркве. Међу својима.
Новинар и књижевник Борко Гводеновић, један од његових
најближих пријатеља, сећа се како је Петар Оторанов снимао
Задушнице. Поверио му се: како је тужно кад на неким гробовима нема упаљене свеће!
Далеко од своје родне Велике Кикинде, он је обезбедио место
за трајно сећање и помињање, бар уз пламичак захвалности.
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УСТАЈТЕ ОВДЕ!
Наш пут је прав. Наш пут је био прав. Наш пут је крив, али
једино исправан. Једанпут за Европску Унију, други пут за ЕУ,
трећи пут за еу. Ако ћемо право, заокрет би био и већи да је
круг имао више степени. У великом луку теже је одредити почетак скретања. Колики је радијус скретања на релацији горедоле, види се по туру-ретуру. Иди ми – дођи ми у путној мрежи.
С једне стране, дуг је пут до истине, а с друге, дуг је зао друг!
Међутим, одавање дужне пажње је посебан вид задуживања,
јер ништа није рађено без знања другова који немају појма.
Убијени у појам добро се осећају само зато што конац дело
краси док се мрси: ако се историја понови, ова ће бити гора;
ако се по јутру дан познаје, пре ће смркнути но сванути; ако је
време новац, знамо колико је сати; ако ни тајне службе не знају
висину јавног дуга, камоли јавни сервис, како ћете израчунати
дубину пропадања? Каква вајда што имате висију, кад немате
визију?!
Ово мирише на оно, а оно је еколошки проблем прве врсте.
Кад оно уђе у процес репродукције, испадне ове. Док се не монтира материјал, гледаћете званичну верзију догађаја. Стало
нам је до истине. Даље ни макац. Истина је била најјаче оружје
до појаве телевизије: „Пуцајте! Ја држим даљински!”
Да би их сунце огрејало млади су морали да запуцају преко
гране, да ухвате маглу. Напусте земљу у којој се столетна
стабла повијају како ветрови дувају. Без обзира на све: добро
се добрим враћа, зло има већи избор; испало је добро, остало
је лоше. Лоше се пише само онима који знају да читају: „Што
ће земљи младост! Земљи треба ђубре!”
Кад истина о нама обиђе свет, врати се као бумеранг: да смо
променили свет – окренули га против себе; да нисмо мимо
света – свет је у мимоходу поред нас. Стога не чуди што на младима свет остаје. На старима – Србија.
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ПРЕСТУПНА
Откад је Србија слободна земља, свако може да је обрађује.
Ако се по јутру познаје власник земље, онда не чуди што се одричемо свега, али не и свакога; што историјско „не“ нема везе
са животом, али има с принципијелном политиком и географијом; што свет не зна српски. Србија је изгубила Косово у Македонији. Кум је кумовао у Куманову. Према томе, кумовска се
не пориче. А кумановска?
Док је Србија у ауту, власт је на бранику. Ко се огледа у њеном
огледалу, крајичком ока може да види крај себе: пре ће слепи
путници прогледати но што ће врх леденог брега искористити
историјску шансу – да одлучи хладног чела.
Где је примус интер парес неурачунљив, један и један су једначина с две непознате. Глупост се мери од главе до пете, а
Његова Висост обрнуто. Национални интерес једно, први међу
једнакима друго. Напосе, да ли мозак националног тима репрезентује интересе земље или нације? Што је синтетички –
свеједно, аналитички – све је дно. Колика је дубина пропадања,
знају они који су дигли сидро.
Питање је да ли је година преступна због последњег дана у
фебруару или дванаестог? И што вреди више један дан у преступној него 365 у простој? Ако је криминал боље организован,
што Влада не учи од бољег?
Да се минут ћутања није отегао у недоглед, не би се одавала
пошта годинама које су појели скакачи са функције на функцију.
Ко је на власти, увек је на потезу. Играће белим фигурама док
гласови не побеле. Сва се тела на топлоти шире, само се бирачко повлачи у се.
Када ће први глас Србије бити глас здравог разума? И обратно,
нормално: када ће глас здравог разума бити први глас Србије?
На крају крајева, боље власт у руци него Србија у Европи. Буде
ли и нова као ова, преживећемо сто посто.
НАЈБОЉИ ВИЦЕВИ НИСУ СМЕШНИ
Србија је била велика тајна док тајна полиција није узела ствар
у своје руке. Откад је слободарски дух српског народа у боци,
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пандур је пампур. Ивица зна у коме је виц. У Томе је штос. Листинг мобилних. Према томе, да је Ван Гог доживео терор мобилних, одсекао би и друго уво.
Исто то, само мало друкчије: виц је у томе што је црта минус;
што се линија извлачи; што је минус до минуса - линија водиља;
што је минус плус минус – знак једнакости; што се последње
смеју хијене; што нам се исто хвата – исти су неухватљиви; што
се други враћају као бумеранг првих. Наравно, да не слушају
друге, не би били први. Стога не чуди што вас прислушкују
само они који знају шта мислите о њима. Од слушног апарата
квалитетнији је прислушни. Од прислушног гори је само послушни.
Откад су вам запушили уста, боље их чујете. Да сте слушали
како трава расте, чули бисте како коров буја, како трска мисли.
Чули бисте топот коња Апокалипсе. Ко то каже Србија је мала
– не лаже. На трусној земљи коловође ће играти трусе док се
прашина не дигне до очију – и слегне. Србија мора бити велика.
У постојећу не могу да стану сви проблеми. Текући се уливају у
мртво море.
Док су вам уста пуна демократије, слушаоци гутају кнедле. А ко
гута кнедле – има тврду столицу. Кад је решење из нужде, образложење не мирише на добро. Ко уђе у политику за коју није,
изметне се у оно што је. Оксиморон. Он, прво лице једнине, ми
– треће множине. Према томе, док је приплодних грла, неће
мањкати издувних гласова. Да глас здравог разума није улазио
у ситна цревца, не би тражио излаз на другој страни, нити би
имао својства отпадника. Да подрепаши не виде излаз у смраду,
не би се живи зид оглашавао звучним графитом. Макар графит
био последњи бедем одбране у последњем крвном суду - афоризам је графит у зиду капилара.
Чињенице нису твроглаве, већ они који их не поштују. Дакако,
ко нема јаче доказе, служи се чињеницама. Ако је сумња основана, чињенице су сувишне. У борби за голу истину и голу власт
нема невиних. Ко слуша на пола ува, чује само пола истине.
Где истина не пали, телевизор се не гаси. Што су дум-дум меци
у двоцевкама, то су речи-речи у катодним цевима. На великој
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сцени. Буба у уху је представа коју полиција има о вама, коју
први министар има о другом. Влада је у праву сто под сто: сто
по сто дана – сто година самоће. Не бира средства да дођу до
циља, већ – противнике. У сваком случају, не бира средства,
већ циљ – да дође до средстава. Док први окреће нулу да боље
чује, не зна кога прислушкује, ко га прислушкује. Судећи по
свему (све у свему – ништа у ничему), буба у уху је напредна
бубица, у ушној шкољки – бисер. Да ли се крупна риба пеца на
бубицу или црва сумње (од црва сумње никад лептир), показаће
време. Враћамо се у девету деценију. Осма је на видику.
Нема више прислушкивања без налога за исплату. Ако је неко
прекорачио овлашћења, то је урадио због лежећег полицајца.
Сви ће бити кажњени према заслугама. Ко је на репу догађаја,
неће се ишчћупати.
Истрага је у току. За починиоцима трагају наручиоци.
ЗЛАТНА КОКА ЈЕ ПАТКА
„Телеком“ је златна кока. Изметнуо (и изметнула) се у патку –
као чиков.
Понуда аустријског оператера је мање-више очекивана. Међу
је минус. Скаче на нос, вређа понос. Толико је непристојна да
није достојна Владиног сагињања. Уместо питања, какви сте ви
демагози кад верујете онима које лажете, поставља се друго:
што је после реконструкције горе боље?
Пошто је демократија пузајућа, знамо колико нас кошта. Влада
не прави грешке у корацима, већ у крацима тупог угла. Откад је
информација ин, а филтрирање и филовање дупли фил, катодна цев је двоцевка: ауспух и нишанска справа – страва. Пресвлачи се у једно, навлачи на друго. Истина је гола до бола, до
пола супротног. Да нас не везују интереси, Гордијев чвор би био
обична петља, а не петљавина прве врсте и прве поставе.
Првима атракција, другима прворазредна сензација.
У првом реду, ко пева, зло не мисли – да не евоцира успомене.
Односно ко пева колико га грло носи, пркоси онима које јаше.
(Носили смо га на раменима, а он нас је јахао.) Да заташкавање
није аплаудирање, а аплауз пригушивач чула мириса, не би се
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смрад пласирао као отеловљени продукт предмета спрдње. У
ствари: кад се смрад огласи, глас позивара умукне; ко нема
слуха за глас разума, не одазвао се ни гласу јавности; ко сме
да вас погледа у очи, не сме да се суочи са законом. Само зато
што је закон исти за све на које се односи. Да екс није закуцао
ексер у даску која је живот значила или у живи зид (све је дно),
не бисмо добили по прстима. Нити би се три прста уплела у
шипак. Противно вапају: „Сезаме, отвори досијее!“
Где се мрак шири брзином светлости, мрачни типови имају
сјајну перспективу. Да страх није оправдао средства, не би бежали од циља. Органи гоњења их де јуре, а они де факто не
беже из Србије.
СТРАШНИ СУД
Не бојимо се глади, већ њихових апетита. Откад је сит несит,
њихова празна уста пуна су крупних пропуста. Мада ни они нису
направили све пропусте. Пропусти су направили њих. Да није
поремећен систем вредности, посведочиће вам свака будала.
Не може човек да верује својим очима, ушима и њима истовремено. Испирају нам мозак да бисмо их боље упамтили. Ко нема
везе с мозгом, нема шта да изгуби. Може само да добије. Ако
власт изгуби борбу против корупције, добиће рат.
Каква симултанка! Све их држи у шаху! Све зна о партијама:
које су добили контумацијом, које контузијом; што нису играли
до голих краљева, већ до огољених пешака. Зна се какав је редослед потеза у шаху, али не у партији. Многи су предали партије без борбе. А Срби ни после грдне погибије. Срби су ратна
нација. Умиру на рате. У сваком случају, Срби су велики народ.
Нема рата који их може заобићи. Рат није био узалудан. Показали смо свету ко смо били. Кад бисмо знали зашто смо се борили, не бисмо жалили да још једном погинемо.
Држава, то сам ја мислио другачије: Срби нису изгубили Косово
– изгубили су се са Косова; Косово није изгубљено – ми смо;
нисмо изгубили све битке – само оне у којима смо учествовали.
Да ли је Осамдесет четврта Орвелова или наша, показаће
Страшни суд. Страшни суд – празан тањир.
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МОДИФИКОВАНИ КЛИП ЈЕ КЛИПАН
Кад политички кругови изазивају потресе у земљи, епицентар је
у врху власти. Да земља није контаминирана, већ ерогена зона,
не би препотентним политичарима голицала машту. Нити би у
борби за голу власт импотентни били најжилавији. Горе се покривају ушима, доле – вашима.
Медији и млеко филтрирају. Да се јавност не зарази. Ко зна –
зна. Ко не зна – информисан је. Премију одређује квалитет
млека. Премијера – мед и млеко. Да министри знају шта говоре,
не би говорили што знају. Кад сви говоре једно те исто, свако
мисли друкчије. Ако не знају у чему је проблем, ни ми не знамо
у чему није. Не може се рећи да министри лажу. Још мање – да
говоре истину. Кад се повреди Закон о безбедности хране, потеку мед и млеко. Да ли је већа одговорност одговорних или неодговорност неодговорних, утврдиће накнадно. Када све прође.
Најгоре није прошло. Најбоље тек долази. Ваше примедбе су
на месту. Где су биле, ту су и остале.
Да млеко није отровно – гарантују политичари. Истрага је у току
политичких збивања. Где марионете повлаче конце, политичари
не повлаче концеквенце. Са онима нисмо могли у будућност. Са
овима ћемо тешко из прошлости. Играмо с променљивом срећом. Редовно губимо. И ми знамо да само слога Србина спасава, али не знамо – чија.
Да алармни уређаји нису покварени, давно би нам одзвонило.
ПРАЗНИК ТИРАДА
Ко пише црвеном оловком, сваки дан му је празник. Црвено
слово – велики светац, крваво – државни празник. Када год се
споје Празник рада и Ускрс, осване графит на зиду капилара:
„Живео 1. Мај дан туцања радника и сељака!”
Према томе, диктатура пролетаријата је успешно приведена
крају - од пролетаријата ни трага, ни гласа. У жару борбе за
власт политичари су ковали братство и јединство док га нису
утањили (где је танко, ту се ки). Од када нисмо у сродству, раде
нам шта хоће. Носили смо их на раменима, а они су нас јахали.
Да ли су Курта и Мурта једнојајчани, знају јахани. Може им се
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што хоће, а хоће више но што могу. Не можемо да тврдимо оно
што не знамо, а што знамо – не смемо ни да помислимо. Можда
нам мисле добро, али раде лоше. Што не покушају обрнуто?
Урадили су све да нам буде боље. И било је.
Нити они знају с ким имају посла, нити ми знамо да радимо. Док
је рад стварао човека, Срби су били воајери. Предали се раду.
Дигли руке. Откад спајамо радне и нерадне дане, не знамо које
су нам који. Зато су плате из два дела. Од шаке до лакта. Кад
плату примимо из два дела, не знамо који нам је.
Нема васкрсења без јаја. Нема туцања без јаја. Каква је разлика
између Ускрса и Ђурђевдана, знају они који имају јаја. Јаја се
фарбају за Ускрс, бирачи су фарбани за Ђурђевдан. Стога
Ђурђев данак плаћају бирачи.
УСЛОВНА СЛОБОДА
Свако има владу какву заслужује владар. У Србији мед и млеко:
Влада купује време, трутови купе кајмак. Све наше странке
деле исте вредности. Незарађено.
Све поделише – и ником ништа. Људи из сенке су, по написаном
правилу, мрак. Деле се на разне начине, а множе на један.
Откад одело не чини човека, прва постава је најбоља залеђина
политичкој позадини. Ко је кадар стићи и утећи од одговорности,
на условној је слободи. Ко сме да вас погледа у очи, смеје вам
се безочно. Противно кодексу понашања, министри не смеју да
нам се смеју, али смеју да се подсмевају. Министарка је јасна:
крај кризе је за нама, почетак и средина – напред! Напред наши
и ваши!
Приче првог министра су за малу децу, а ми никако да одрастемо. Ако бизнис форум нема кворум у Београду, има на чаробном Копаонику. Мане, извини! Чаробни брег није Венерин.
И Милоска је демантовала себе. Што је зарадила на брегу, изгубила је на удовима. Без обзира на Хамурабијево око за око,
уд за уд.
Око се не види; ухо не чује глас разума; језик се погани: двор –
твор – затвор. Да је како није, не би дворске луде гледале парове свадбе 48 сати. Кад би државна телевизија приказивала
голу истину, био би то ријалити прве врсте и пете колоне.
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Господине Брамерц, тај филм нећете гледати у Хагу. Дођите у
Србију! Да видите шта је условна слобода. „Условна слобода“
је акциони филм из Акционог програма: „Сарадња с трибуналом
не може бити боља.“ Кад са „Условне слободе“ отпадну наводници, отпадници ће нам сто посто гарантовати условну слободу. Док су пси рата на условној слободи, ми ћемо бити
осуђени на доживотну робију. Само зато што псима рата нисмо
ни до паса.
Калигули је свеједно у каквој се каљузи земља ваља, каља,
кали.
ВАШЕ ЗЕМЉЕ НЕМА
Србија је земља изобиља. У њој има што нигде нема. Где је демагогија наука, мед и млеко су основне намирнице. Медији и
млеко загадише. Од шљиве, шипка и банане праве тути-фрути.
Јуче се све није могло рећи. Данас се све може прећутати.
Што телевизија може да убогаљи човека, то ниједна носила не
могу да понесу. Ко има телевизију, има власт над народом. Ко
нема, влада собом. Влада је повратила кредибилитет. Није
могла да га свари. Кад је министар унутрашњих послова на бранику земље, истина је у земљи: минус до минуса – линија водиља. Да ли се нарко-бос пише с цртом или с минусом,
показаће истрага. Док расветљава случај, полиција држи свећу.
Пошто се испирање мозга завршава прањем судова, биће испитани сви који знају нешто. Али не и они који знају све.
Не треба бити превише мудар па знати да су Срби увек у праву.
(Бити толико у праву је непристојно.) Паметнији су од међународне заједнице. Попуштају под њеним притиском. Да власт
није највећи опијат, не би се Срби са дна каце трезнили расколом. Срби не могу без вође, вођа – без Срба. Такав је географски положај Србије. Ко игра на карту Србије, игра на карту
страха. Ко то каже Србија је мала, не зна колико је Косово. Колико је Србија на Косову, толико је Косово Србија.
Кад је осматрач викнуо „Земља на видику!”, мислио је на дно.
Или на значај књиге „Потврда из катастра: ваше земље нема.”
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ТРАГОВИ НАРОДНОГ ЛЕКАРСТВА У ГАЈДОБРИ
Народно лекарство, као систем превентиве и лечења одређених обољења, веже се за најстарије периоде људског постојања. Човек је од памтивека па све до данас имао потребу
да се лечи, тј. да исцељује разне повреде, болести, страхове и
стресове, да се бори против сила природе које није умео да
објасни и да им се супростави. Користио је најприступачнији материјал да би се заштитио и излечио, а то су биле разне траве
(биљке уопште), органске материје животињског порекла, па чак
и многе супстанце неорганског порекла, као што су камен,
земља, со, вода итд.
У народном лечењу и бајање (данас познато као зелена магија)
је имало, а има и данас, видну улогу у народној пракси лечења
појединих обољења – скидања страве, урока, брадавица,
струње и другог.
Народно лекарство је у нашем народу имало необично богату
традицију која је очувана и до данашњих дана. О дугој традицији нароног лекарства код нас говори Ходошки кодекс из XIV
века, а затим и Хиландарски медицински кодекс из XV века, где
се наводе многе лековите биљке. „Значај лековитог биља, његову терапијску вредност и његову у то време доминантну употребу у нашем народу добро запажају и наши народни
просветитељи из друге половине XVIII века“ (др Јован Туцаков,
Лечење биљем, Београд, 1997, стр.19). Захарије Стефановић
Орфелин штампа Велики српски травник, у коме идентификује
око пет стотина лековитих биљака. Нешто касније, 1883. године,
др Сава Петровић, лекар и пуковник Српске војске (рођен у Парагама) издаје посебну књигу Лековито биље у Србији. И многи
други, као др Риста Пешић Гостушки, Васа Пелагић, а касније и
др Јован Туцаков, пишу о лековитом биљу ослањајући се на
традицију народног лечења.
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Занимљиво је и свакако вредно истраживање Луке Грђића
Бјелокосића објављено у књизи Из народа и о народу (Просвета, Београд). Ова књига објављена је у Мостару 1896. године, а доживела је и издање у Новом Саду 1898. године.
Знатан део прикупљене грађе у овој књизи Лука Грђић Бјелокосић посвећује народном лекарству.
Позната дела Павла Софрића Нишевљанина Главније биље у
народном веровању и певању код нас Срба (Београд, 1912) и
Веселина Чајкановића Речник српских народних веровања о
биљкама (Београд, 1985) јесу, такође, драгоцени прилози о народном лекарству, јер поред митолошких, култних, апотропејонских и других народних веровања о биљкама, оба аутора истичу
и лековита својства многих биљних врста. Треба, такође поменути и књигу Милоша Слијепчевића Самобор, село у Херцеговини, у којој овај истраживач пише о народним веровањима и
народној медицини у једном делу источне Херцеговине.
Занимљиво је да се у Гајдобри, поред осталих, може наћи у
многим домаћинствима и брошура Марије Требен Здравље из
Божије апотеке (Цеље – Нови Сад, 1997), као и књига Живка
Видојковића Лечење лековитим биљем (Београд, 1987), у
којима је на основу народне традиције и искуства појединих травара и видара указано на исцелитељску моћ трава и других материја органског или неорганског порекла.
Наведена литература, као и многе друге књиге народних исцелитеља и сакупљача народних умотворина, затим многе
стручно-медицинске и фармаколошке студије о лековитом
биљу сведоче да је и наш народ умео да користи траве и друге
материје, узимајући их директно из своје природне околине и
да их користи као лекове.
Љубомир Андрејевић у књизи Прилози библиографији народних медицинских обичаја код југословенских народа (Београд,
1990) наводи импозантан број објављених радова, чланака,
књига и прилога, које се односе на народно лекарство, ветеринарство и фармацију. У уводном тексту, свестан да му није био
доступан велики број извора о нашим медицинским обичајима,
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аутор поред осталог каже: „Према могућностима прибављања
одређених публикација, часописа, зборника и других издања,
трудио сам се колико год је то било могуће да приближим библиографске јединице које се односе на народну медицину, на
територији Југославије, што је, искрено речено, позамашан
посао, па сам га зато назвао прилогом, јер свакако да постоји
доста литературе која ми овом приликом није била приступачна, па није на одговарајући начин ни регистрована“ (стр. 7).
Бавећи се истраживањем народног лекарства у Гајдобри (што
је, такође, да парафразирамо Љубомира Андрејевића „позамашан посао“ у теренском истраживању) ослонили смо се знатним
делом на приступачне писане изворе (углавном као компаративну литературу), док је већи део прикупљеног материјала добијен у непосредном разговору са становницима Гајдобре, при
чему смо утврдили да је народно лекарство, као део традиционалне културе нашега народа, сачувано у великој мери не само
у сећању овдашњег живља, него и у пракси. Стари травари,
мелемари, видари, бајалице и остали, који су одавно упокојени,
оставили су иза себе своје знање и вештине лечења, о чему
има доста података и казивања, јер људи су причали о својим
искуствима и искуствима својих предака и савременика, и то
често до најситнијих детаља. Када се ова казивања упореде са
записима из разних књига и часописа, прикупљених на
различитим местима у којима живи наш народ, можемо видети
да народна медицина у Гајдобри има очувану традицију, јер и у
данашње време постоје травари, бајалице, мелемари, ранари,
народни ортопеди итд., који се и поред савремене здравствене
службе организоване у селу и у општини баве овим занимањем.
Наша намера није била да на основу информација добијених
овим истраживањем поручимо како би поступци традиционалне
народне медицине, ветерине и фармације могли да буду
замена за поступке и методе лечења у савременој медицини,
ветерини и фармацији, него смо, пре свега, желели да укажемо
на чињеницу да је народно лекарство у Гајдобри, као, верујемо,
и у другим местима у Србији, у великој мери очувало традицију
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и праксу, што је са етнолошке, етнографске и социолошке тачке
гледишта веома занимљиво.
Наше теренско истраживање изводили смо у складу са уобичајеном поделом народног лекарства, и то на:
– Бајање
– Лечење травама, осталим биљем и биљним препаратима
– Лечење народним лековима животињског порекла
– Народна ортопедија и хирургија
– Комбиноване методе народног лечења
– Народно зубарство
– Народна ветерина.
Што се тиче нашег рада на терену, од особите користи за прве
кораке у том послу био је разговор са Славомиром Бајом Пивцем (1934) из Гајдобре, чије казивање смо забележили. Ево шта
нам је он рекао:
Што се тиче травара и видара, па и доктора, ја за њима
нијесам им’о никакве потребе, јер сам, до у потоње вријеме,
био здрав и зато се о њима ниjeсам млого распитив’о, нити
их узбијао. Е, кад су прићерале године, просто ми је мило
ослушнут’ што о лијековима и травама; нешто чуј од овог’,
нешто од оног’ , крени по народу и нешто ћеш ишчепрљат’,
а ако се фатиш једног доктора или ако те наћерају на докторске струге, е онда си стиг’о у задње. Прц!
Раздер’о сам радећи у задрузи дванес трактора за тридесет
година, а може бити највише пет пари ципела, па ти онда
види какву сам ја имао снагу и какав живот. Здравље сам
чувао добром ‘раном и добрим вином. Оно што ниси изијо јуче,
поједи данас, док код пића то не важи, јербо би се сваки други
дан опјанио док се неђе не би стрмекнуо и дао по белају.
О травама и мелемима је најбоље знала Фата Дурић, жена
неког Омера Дурића из Логора. Он је имао још једну, млађу
жену Хасну, која му је служила за оне потребе и за покућни рад,
док је Фата, старија од њега подоста, чобанчила за овцама
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по пашњаку и пребирала по травама. Знала је сваку травку у
длаку. Све их је скупљала у једну ћесу и правила од њих чајеве,
мелеме и цероте. Купила је камилицу, коприву, ‘ајдучку траву,
омишљен, зовин цвијет, липу, вилину косицу и свакакве друге
под Богом траве, које би се легле на пашњаку и путевима
поред пашњака. Многе – а неке од њи’ знам и именом –
излијечила je од мицине, врућице, главобоље, трбобоље,
крајника, убоја, богињичаве болести, разније рана и ломова
и... охо-хо! Од маслачкова коријена, са вилином косицом и са
још некаквијем травама и коријенима правила је кашасти
салеп за мушке, а богами и за женске потребе; па кад би коме
отањила сила, не би узим’о ништа до малу кашичицу оног
салепа, а онда – не питај! Урниса жену и не мош му сву ноћ
надодавати колико тражи! Тако и женско. Е, жао ми је било, у
нека доба, што не ухвати тај рецепт да ти описати не могу.
Неђе су се Дурићи одавно одселили па нијесам могао да их
питам.
Што се тиче Душана Круља, он је знао понешто око
ломљавине – намјестит’ сломљену ногу или руку, привити на
лом вуну и притегнути је са двије дашчице, па док не срасте.
Радио је то и кад би живинче (овца, коза или крава) сломило
ногу. Скупљао је и траве и правио мелеме, а мислим да је она
Јелина маст за опекотине од њега, а не од Тодора
Самарџића, како неки говоре. Кад би саставио лијек, вазда би
додав’о понеку траву коју овђе нијеси мог’о набавит’, па
рачунам да није био травар од прве.
А испричаћу вам и ово:
Има једније људи па не умију да пију. Кад се дочепа пића, пије
све аметице што му дође под руку и онда нити може владати
собом нити други са њим. Тако је једне године било на
Балашеву салашу, ђе смо пред сaмu жетву ‘шенице крунили
кукуруз. Попритисли смо да што прије окрунимо, а ја сам
трактором дневно превозио по десет тура до жељезничке
станице. Једног дана напјанио се они Ш. и не можеш га
саулисат нити му шта доказат’. Све риче ко волина и
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разбацује пуне џакове, таман ко да су напуњени вуном, а не
кукурузом. Види ђавола и његове нафаке! Угасио Лука
Милошевић круњач да га Ш. не би обаталио и стаде радња, а
овај срећо све више и више манита. Видимо да оде пос’о у
батал, те ти ја, Јован Новчић, који је имао снаге ко међед, и
још два момка некако га притиснусмо уз џакове док га уја не
прође, ама, свеједно, из њега гласина и рика да не можеш од
јада слушат’. Кад таман у то доба наиђе Шћепо Анђушић са
коњском запрегом. Знао је он, асли, са каквим ђаволом се
рвемо, кад ево ти га ђе носи у шаци двије-три свјеже коњске
кркалине. „Рашчепите му губичину!’’, рече он, те ми у чуду
тако и урадисмо. Принесе му Шћепо шаку устима и из оне
кркалине исциједи неколико капи соца. Забатрга се Ш., али
богами и прогута оно. Није прошло дуго умири се ко јањак и
заспа тврдо, а ми настависмо пос’о. Ово је добар лијек против
пјанства, што сам и касније виђао из другије догађаја.
И тако, мој бр’те, за свашта има лијека у народу!
Бајање
У народу постоји веровање да се бајањем могу отклонити разне
болести (страва, препади, уроци, струње итд.) и друге невоље.
Многи верују да се бајањем може некоме нанети велика штета,
да се неко може урећи бацањем чини, урочним погледом и
речима, тј. да се човек или домаћа животиња могу „осјенити“
злим демонима. Бајање је прастаро веровање и народно
лечење познато скоро свим народима света, о чему постоје
веродостојна сведочанства. У Херцеговини се тачно знало ко
добро баје (чини басме) и скида чини и уроке. Таквим
бајалицама се одлазило по претходном договору бајалице и
болесника или болесниковог сродника. Ова традиција народног
лечења настављена је, по колонизацији, и у Гајдобри, тако да
је познато доста лица из тога времена која су се бавила
бајањем и скидањем чини. Једна од најпознатијих бајалица је
била Анђа Копривица, а нешто касније и Роса Граховац,
Госпава Ђурица, Јања Вукановић, Госпава Гушић, Мара Грче,
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Дара Куљић и друге. Данас се бајањем бави Ружа Нинковић, а
има још неколико жена које, међутим, нису желеле да им се
обзнани име и презиме.
Скидање страве
Уколико се неко препадне, „престрави“, онда му се скида страва
(препад). То се ради на један од следећих начина. Уплашена
особа легне на сред собе са раширеним рукама, а затим се
узима осукана црвена пређа и бајалица са једном женом мери
болесника пређицом са врха главе до ножног палца десне ноге,
па онда обрнуто са палца на врх главе. Исти поступак ‘’мерења’’
учини се тако што се пређица ‘’омјери’’ са средњег прста десне
руке на средњи прст леве руке и онда обрнуто. Ако је приликом
мерења пређа била краћа у односу на предходно мерење, онда
се каже да је особа ‘’скраћена’’, тј препала се или скратила.
Тада се пређица исече и баци на ‘’болесника’’. Том приликом се
‘’салијева’’ олово тако што се истопи и баци у чисту воду
текућицу или воду са три различита извора. Искидане пређице
се баце у ту воду у коју се понегде баци и један чесан белог лука
и метални новчић и поспе искиданом пређицом и врелим
угљевљем. Ако угљевље потоне ‘’болесник’’ је још под стравом,
а ако исплива онда не треба понављати поступак бајања.
Саливено олово које у води счврсне покаже фигуре на основу
којих бајалица установи од чега се престрављени препао. Овом
водом се умије лице или се та вода баци на четири стране света
обично на раскрсници четири пута. У току читавог чина бајања,
бајалица изговара ове речи:
„Громом у страву, ватром у страву;
На све четири стране, ђе гавран не слеће,
У дубоку дубину, у високу висину,
У широку ширину,
Иди ђаволе и уроче,
Сту на те, налетниче!“
Постоји више начина скидања страве о чему смо обавештени
током овог истраживања (више у прилозима). Тако, на пример,
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Ружа Нинковић из Гајдобре (казивање у прилогу) скида страву
(препад) на овај начин: Читав чин се обавља без речи и „не
осјеца се крајчица“, већ се са водом у којој је угашено угљевље
и саливено олово окваси лице од врха чела, па онда остали
делови тела све до стопала – да болест уђе у земљу.
Казивање Руже Нинковић (1939) из Гајдобре:
Ја знам да саливам угљење и олово за препад (страву) и за
урок, а лијечим и када се струни желудац. Око трава не знам
ништа, јер што се скида угљевљем, то никакве траве ни
доктори не могу урадити. Има једна баба Лазаревића што
долази код мене сваке сриједе, е она зна сваку травку и лијечи
травама.
Препад је кад се чељаде, а највише дјеца, препадну од нечега
или некога или нагазе на сугреб, на нешто што зле силе
намјесте. Препад је опасна болест и ако се не скине како
ваља, чељаде може да се скрати и да преврне памети. Ко
добије препад он треба да донесе празну боцу и једну мајицу
од пресвлаке. Ја у ту боцу сипам воду текућицу, а никако
барску или бунарску воду. За угљевље користим тврдо дрво.
Кад дрво сагори, оно што остане бива угљевље и то бацим у
воду коју прије тога успем у једну шерпу, а за угљевљем бацим
растопљено олово. На води се од угљевља и олова покаже од
чега је кога спопала препада. Ја не бам (бајем) као што неки
раде, већ том водом умијем престрављеног све од главе па
полако наниже према земљи, до стопала, да препада пропадне
у земљу. Онда са неколико капи оне воде пошкрапам мајицу,
која се исти онај час обуче и не скида се док се у њој не
преноће три ноћи. Ону преосталу воду треба бацити на
раскрсници путева на четири стране или преко себе
пребацити у воду текућицу и изговорити: „Из таме си дошло
у таму отишло.“ Доста сам их ође, у Гајдобри, па и из других
мјеста тако спасила.
Слично је и са уроком. Урокљиве могу бити очи, ријечи и
помисли, а урочит се може и злим чинима. Чељаде које се
урокне у исти час може да занијеми, обневиди, добије
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падавицу, а некада и умре у исти час. Има људи који и не знају
да су урокљиви, па зато вазда треба рећи кад нешто гледаш:
„Не буди урока од мог ока”, па онда се Богу помолити и
прекрстити.
Урок се скида исто као и препад (страва) само се користи
мекше дрво. Ја обично тада ложим чокове од кукуруза. И ту
сам их доста спасила. И стока се може урећи, тако да крава
може да обнесе (да јој се обатали млијеко), бравче да се
разболи и угине, али и за то има лијека саливањем угљевља
и олова.
Струњу лијечим најприје овако: Измечим добро мекоч између
палца и кажипрста лијеве руке, па онда подвежем крпом више
лакта и легнем болесника на кревет. Десну ногу му пружим, а
лијеву скупим. Онда узмем шољу, а стомак намажем машћу, а
на пупак ставим свијећу и прижегнем је и поклопим оном
шољом. Тако се то све држи док шоља не падне сама од себе.
То је знак да је желудац намештен. Струња се може
наместити и бајањем, али је овако боље и сигурније.
Казивање Ковиљке Баћине (1947) из Гајдобре:
Ја и Роса Граховац смо у роду. Она је знала да скида страву
пређицом и басмом, али и урок и чини, па и када крава обнесе,
када јој отекне виме, присуши или се усири млијеко. Једном је
моја свекрва отишла да обиђе и нахрани некакву крмачетину,
што је иначе радио мој свекар. Када је дошла у свињац крмача
је јуртисала пут ње и моја свекрва је једна некако скапулала,
а како је добауљала до куће, Бога питај! Ту се свалила на неку
креветину и тако сам је нашла кад сам дошла са посла – сву
скантарену и блиједу. Из ње ни гласа, само гледа у плафон.
Видим није јој добро, те брже-боље преко пута код Росе, јер
је она, како рекох, знала да излијечи бајањем од свакаквије
болештина. Погледа Роса у небо и рече: „Још сунце није
зашло, ајмо одма да салијемо угљевље и да је измјеримо
пређом.“ Тако смо и учиниле. Кад смо измјерили пређицу с темена на палац, а онда обрнуто, Роса јекну: „А шта је ово, фала
ти Боже!“ За читав лакат дужине и дужимице и ширимице
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пређица је била дужа, када се по други пут окрене. Када је
салила олово у воду и бацила угљевље, од оног растопљеног
олова се лијепо оцрта свињска глава са разваљеном њушком.
„Ево, препала се од свиње“, рече Роса. Ја то нисам знала.
Свекрва нам је то испричала тек касније, кад смо бацили ону
чваревину за једно дрво, када се и авертила. Све сам то
виђела својим очима, и заклела би’ се у оба ока да је све било
како вам и причам.
Скидање урока
Народ верује да постоје људи који могу урећи дете, одраслу
особу, стоку, па чак и цело имање. Поједини људи често нису ни
свесни да су урокљиви и онда се обично каже када нека особа
нешто или некога похвали: „Не буди му урока од мога ока!“, „Не
урекло се!“, „Машала!“, „Помози Боже!“ Ако нека особа ипак превише хвали дете, стоку или нешто друго, онда му се одговори:
„Ето ти погани под носом!“, „Тако јуче, обриши г.... с носа!’’. Овај
обичај или веровање задржано је и до данашњих дана у
Гајдобри. Да би се заштитило дете од урока ставља му се на
руку попут наруквице црвена пређица, или се на одређено
место, обично где дете лежи, уграђује парче тисовине. Неки
обувају једну чарапу наопако, а има и оних који говоре ружно о
детету, некој другој особи или некој домаћој животињи речима:
„Не ваља ништа!“, „Погано је!“ Али ако неко буде ипак уречен,
онда му се салива угљевље а чин скидања урока је у целини
сличан чину скидања страве, што се може видети из наведеног
казивања Руже Нинковић.
Уроком се, по народном веровању, могу изазвати различите
болести, па чак и смрт.
Урок су, својевремено, скидале Роса Граховац, Анђа Копривица,
Госпава Гушић и многе друге, а данас то чине Ружа Нинковић и
још неколико жена које нису хтеле да им се помене име.
Као што је већ речено, и домаћа животиња се може урећи и
када, рецимо, крава обнесе, тј. када засуши са млеком или јој
се млеко угруша, онда се „завлачи“ угљевље, што је, поред
наведених, радила и Сава Курилић.
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Лечење струње
Човека често заболи желудац и за ту бољку народ вели да је
струња, да се болесник струњио (струнио), да му је спао желудац. У Гајдобри је било, а има и сада, доста жена које намештају
струњу. У прилогу Руже Нинковић видели смо како се струња
намешта, али постоје и други начини лечења уз помоћ бајања,
на следећи начин. Болесник се положи на кревет, а у тањир се
успе прокључала вода и поклопи чашом. Бајалица се измакне
са тог места и баје. После неколико тренутака чаша упије сву
воду из тањира чиме је струња намештена. Има жена па и
мушкараца у Гајдобри који намештају струњу иако је болесник
далеко од њих. У заказано време уради се све као у претходном
чину, с тим што болесник бајалици саопшти своје име и
презиме, годину и месец рођења, име и презиме оба родитеља,
а затим му се подвеже каквом крпом десна надлактица. Када
чаша упије воду желудац је намештен.
Струњу су некада намештале: Госпава Гушић, Драгица
Максимовић, Јела Чомић, Дара Куљић, Анђа Биберџић..., а
данас то чине: Ружа Нинковић, Нада Биберџић, Јанко
Биберџић, Радојка Бјелица и неколико других који нису желели
да им се име објави.
Казивање Слоба Богдановића (1952) из Гајдобре:
Једне године кад сам још био мали заболео ме стомак јако, па
су ме водили код доктора Николића, али ништа није помогло.
Цијелу ноћ ме мучио и болио стомак и нисам могао ока
склопити од јаких болова. Ујутру ме је мајка одвела код Анђе
Биберџић, која ме је одмах легла на сећију и ставила чашу на
стомак. Нешто је у себи говорила, а ја сам осећао да ми се
желудац враћа на место. Истога часа престали су и болови.
После, у животу, и „гром ме је био и млин млио“, али так’е
болове нисам имавао.
Бројни су примери исцељења струне и скоро да нема човека у
Гајдобри да није био због тога код неког од исцелитеља који
намештају струњу.

356

Милован Бошковић

Скидање брадавица, јештерица и других израслина
Брадавице на телу, по причању многих, такође се скидају
бајањем. Велимир Перишић нам је испричао да га је од
брадавица, које је у детињству имао по рукама, спасила Јања
Вукановић:
Када сам био мали на руци сам имао доста брадавица. Водили
су ме по докторима, али ништа није помогло. Једном, док сам
био у дворишту бабе Јање Вукановић, она ми погледа руке и
рече да одмах идем кући и донесем клип кукуруза. То ме је мало
зачудило, јер су и они имали пун салаш кукуруза, али сам ипак
отишао и донео један клип. Онда је она окрунила једно зрно,
протрљала по једној брадавици и то зрно ставила себи у
крило, па онда окрунила друго и са њим протрљала другу
брадавицу и тако редом до девет. После је скупила оних
девет окруњених зрна, нешто промрнџала, и бацила их у
бунар. Сутрадан ујутру нисам више имао ни једну једину
брадавицу.
У Гајдобри су бајањем скидале брадавице и друге израслине
на кожи: Стана-Пеца Мишковић, Сава Стојановић, Анђа
Копривица, Риста Буквић и многе друге.
Јештерица је мали плик на језику, јако болан, који се скида
бајањем или по народном веровању може се излечити, ако се
ујутру пре јела три пута пљуне у ватру (по причању Јованке
Перишић).
Познато је да је разне израслине, као што су: брадавице,
младежи, масна ткива и слично, скидала баба Стана Пеца
Мишковић, и то бајањем уз помоћ неких трава (жабља трава,
пелен и зова). Интересантно је казивање Васиљке Перишић
(1932) како је баба Пеца „скинула“ велику израслину са темена
старој Сави Вуковић:
Наша прија Сава Вуковић, звана Чабра, једног дана је осванула
са чворугом величине доброг ораха на врх темена. Дуго је
ишла докторима, мазали су је са свакаквим лијековима и
мастима, али није помагало. Кврга је бивала све већа и већа.
Најпослије су је одвели код бабе Пеце и она је привила на
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чворугу крпу са зовином, пелимом и соком од жабље траве, и
нешто пробајала... Следећег јутра, дигла се Сава, кад има
шта виђети: она кврга отпала а из ње вијара хиљаде конаца.
На мјесту где је била чворуга остала јој је велика рупа која је
убрзо зарасла.
Лековите траве у народној медицини
Проучавање култа растиња и превасходно његове лековите и
исцелитељске моћи „стицајем околности и игром збивања,
претвара се у сведочанство о мудрости предака. Они су биљке
обожавали и чували, а потомци их уништавају (а с њима воду,
ваздух, тле, животиње и себе). У дане кад су угрожени извори
васколиког живота и лепота над лепотама света, као да свети
гајеви и столетна стабла из прошлости негде у даљини шуме
тугују над потоњим временом’’ (Војислав Ђурић, предговор
књизи В. Чајкановића, Речник српских народних веровања о
биљкама, Београд, 1985, стр.17).
Скоро да не постоји, како у народном веровању, тако и у животу
уопште, приснија веза од оне између људи и биљака. Још од
прастарих времена у људском роду неговао се и развијао култ
растиња, јер су људи одавно схватили важност биљног света,
како у исхрани, тако и у неговању здравља, лечењу и
задовољавању других потреба. Култ растиња се одржао и до
данашњих дана, мада огромна индустријска машинерија и
небрига појединих људи озбиљно угрожавају биљни свет, не
само код нас, већ и у целом свету.
Наш народ је још од памтивека увиђао и схватао да неке биљке
могу да исцеле болести и да, уопште, утичу на добро здравље,
а да неке, отровне угрожавају човека уколико их он користи у
исхрани и лечењу, па је такве траве народ називао злим и
демонским. Народ је веровао да има и сеновитих биљака у
којима пребивају душе умрлих. Култни атрибути дати биљкама,
као што су божански, свети, сеновити, демонски итд., по
мишљењу многих су у највећој мери последица лековитих или
токсичних својстава појединих биљних врста. Бели лук је, на
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пример, познат старим Словенима као апотропејон
(Apotropaion, грчки, означава амајлију против урока и злих
чинова). Познат је и култ храста (дуба), тисовине, бора, липе,
врбе (иве), бадема, винове лозе, глога, кестена, босиљка,
бршљена, бејтурана, пелима и др. Те и такве биљке имају
лековита својства, а по народном веровању и велику магијску
моћ у заштити од злих сила (злих демона).
У Гајдобри се култ растиња одржао све до данашњих дана. У
селу је непосредно после колонизације 1946. године било
неколико травара, а најпознатији су били: Душан Круљ, Тодор
Самарџић, Драгица Максимовић, Фата Дурић, Јела Чомић, Роса
Бокић. Поред њих, било је и више других који су од лековитог
биља правили чајеве, разне мелеме, цероте и облоге, како за
лечење људи, тако и за лечење стоке. Неке биљке кориштене
су и у чину бајања. И данас је широко распрострто веровање
да бели лук, тисовина, чуваркућа и неке друге биљке имају
апотропејске моћи, па их људи стављају на одговарајућа места
у кући, како би били заштићени од болести и злих демона.
Павле Софрић Нишевљанин у већ поменутом делу посебно
истиче бели лук као најзначајнију биљку у народној медицини и
враџбинама. И многи становници Гајдобре истичу бели лук као
најбољи лек, било да се користи у свежем стању или да се
справља у чајевима и одливцима у комбинацији са неким
другим биљкама или органским и неорганским материјама.
Познато је тисово дрво које многима служи као амајлија.
Комадић тисовине се уграђује у колевку, намештај, а понегде се
од овог дрвета праве и привесци.
Веома је занимљива биљка бејтуран, која очигледно има
лековита својства. Ова биљка је до шездесетих година
прошлога века бујала у скоро свим двориштима у Гајдобри и
могла се наћи на другим деловина необрађених површина
ширећи око себе пријатан мирис. Занимљиво је да ову биљку
не помињу ни Павле Софрић, ни Веселин Чајкановић, ни Лука
Грђић Бјелокосић, као ни многи други који су писали о
лековитом биљу. У додатку Чајкановићеве књиге Речник
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српских народних веровања о биљкама, под насловом „О
биљкама којих нема у Речнику“, приређивач Војислав Ђурић
бејтуран помиње узгредно, на 299. страни: „Граном бејтурана
помете се место на коме је лежао мртвац, да би се отклониле
нечисте силе.“ Павле Софрић Нишевљанин, у поменутом делу,
на 14. страни, помиње мушки пелен рутвицу, божију плахтицу
(Artemizia abrotanum): „По римском природњаку Плинију, она се
сматрала као љубавна биљка такове силе, која све сметне и
уништава. Тада се веровало да она собом, ако се метне под
душек, не само што изазива силну љубавну пожуду, већ у исти
мах одстрањује све препреке које би могле ометати жарком
спајању заљубљених.“ Сличне особине наш народ је
приписивао и бејтурану (Artemizia anna), који као и пелен спада
у породицу Аrtemizia. На Другом међународном конгресу
исхране будућности, одржаном у Тителу 2012. године, Јосип
Кудић је дао запажен реферат на тему: „Лековито биље, рад о
бејтурану“, издвајајући при том четири врсте биљака из
породице Artemizia, и то: божије дрвце (Аrtemizia abrotanum),
затим пелен (Аrtemizia absinthum), амброзија (Аrtemizia ambrozia) и бејтуран (Аrtemizia anna), пишући највише о лековитим
и другим својствима бејтурана. По наведеном аутору, ова
биљка потиче из Азије. Њу су носили ходочасници из Европе
када су ишли на хаџилук да би се заштитили од маларије и злих
сила. Отуда у неким крајевима Босне ову биљку називају ћаба.
Треба напоменути да римски природњак Плиније сматра да су
биљке из породице Аrtemizia назване по краљици Артемизији
или по богињи порођаја Артемиди Илипији. По мишљењу
Плинија ова трава је лечила женске болести. А по сећању
старијих људи из Гајдобре у селу је било доста бејтурана,
нарочито у двориштима и на местима која нису обрађивана.
Жене би брале ову траву, стављале је у њедра или под мараму,
а девојке би на Ивандан од ње правиле венце. Ова биљка је
очигледно лековита, иако је, као што смо већ нагласили, нису
помињали многи истраживачи народне медицине. То се види и
из чињенице да су је предратни становници Гајдобре (Немци)
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неговали као драгоцену биљку, чију вредност потврђује и
Војислав Ђурић у наведеном прилогу Чајкановићевом делу.
Љубица Ивезић (1938) из Гајдобре подсетила нас је на једну
стару народну песму о бејтурану, из чега се види да је и у нашем
народу ова биљка имала култно значење.
Бејтуране, јадо, беру л’ те ђевојке
Е да мене, јадо, не беру ђевојке,
Од мене би, јадо, горе мирисале
И у њима, јадо, једно момче младо...
За разлику од бејтурана, који је скоро истребљен у Гајдобри,
атаром се незаустављиво шири сродна али штетна биљка из
породице Аrtemizia – амброзија.
И у данашње време, као и раније, многи у Гајдобри користе
лековито биље за лечење или ублажавање тегоба изазваних
разним обољењима, ослоњајући се, углавном, на народну
традицију. Скоро да нема породице у селу која нема малу
биљну апотеку или која није упућена, у већој или мањој мери,
на одређене биљке и биљне препарате који имају лековита
својства. Исто тако су многи, нарочито старији, сачували
сећање на старе гајдобранске траваре, о чему се доста често
прича и казује, тако да су многе приче постале неизбежан део
гајдобранског фолклора. Сачувано је и казивање Мирка
Самарџића (1892), забележено 1969. године, о лековитим
травама и њиховом коришћењу: У свакој божијој травци има
лијека, а гледај кера и мачку коју траву узимају и гризу, њу бери
и зготови од ње чај и никада те стомак неће забољети.
Шљез ти је трава мимо све траве за ране и за чиреве.
Привали га на чир или на гнојно мјесто, провалиће га за једну
ноћ, да је најљући. А прош’о сам за живота млоге војске и у
свим војскама по батаљону је сљедовао један травар или неко
ко је понешто знао о ранама, травама и мелемима...
Стара српска пословица из Херцеговине: Има трава које
вриједе људских глава, као да потврђује присну везу људи и
биљака. Тамо где је та веза нарушена, нарушено је и људско
здравље.
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Мали речник лековитог биља
Као што је већ рачено, овај део рада о лековитим травама је
писан користећи казивања људи из народа који живи у селу, „из
живота непосредно“, да би се имао бољи увид у односе људи
према лековитом биљу и у којој мери народ користи лековите
траве, као и друга средства, материје и поступке у лечењу
појединих обољења. У истраживању лековитих особина, са
становишта народне традиције, наишли смо на велику подршку
и спремност појединаца да нам дају одговарајуће
иноформације, па је само један мањи део прикупљеног
материјала уобличен у причања или казивања. Пренели смо
дословно оно што смо чули и том приликом записали на терену.
Већи број информација о лековитом биљу поређали смо по
азбучном реду, у облику мањег речника, по узору на Софрића,
Чајкановића и друге истраживаче, који су се више бавили
веровањем о биљкама (религија, култ биљака итд.), а мање о
њиховим лековитим својствима. На тај начин направљен је
јаснији преглед и увид у овај облик народне медицине, чиме ни
издалека нису обухваћено све што се у народу зна или верује о
лековитом биљу.
Казивање Милојке Ивезић (1942) из Гајдобре:
Моји су у Слату (у Херцеговини), одакле сам ја, знали за многе
траве, па сам и ја о њима доста научила. Ко ме овђе у Гајдобри
упита за какав лијек од трава, ја му кажем, ако знам, јер многа
трава је љековита и ваља доста у лијечењу многије
болештина.
Кантарион и мајчина душица, заједно, јако су добре за многе
болести стомака, плућа, срца... Има и трава рафет која
расте само на једном мјесту у Херцеговини, а ђе је то мјесто
знају само вјешти травари. Од те траве се вади коријен и
меће у ракију да одлежи четрдесет дана. Онда се узима по
једна кашичица наште срце, значи прије узимања икакве друге
хране. Ово је добар и провјерен лијек за све срчане болести.
Преслица трава је добра када се фришка привије на рану, а од
росопада смо циједили сок и са тијем соком би скидали
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брадавице. Подбјел је сличан боквици, само је са доње стране
лист бијел. Ова трава је добра за ране, чиреве, опекотине, а
продаван је кад би се доста набрало и добро би се плаћало.
Трава ива је лијечила све болести па би се говорила: Ја сам
трава ива, не чупај ме из жила, од мртва ћу направити жива.
И казалац је љековита биљка и доста тражена. Неки би
његов коријен, када се осуши, мљели, правили брашно и пекли
погачице. То би привијали ко има мицину и заушке. За кашаљ
ти нема ништа боље од кљенове коре, која се метала у чај, а
лијечила је и назебе. Од спориша се бере бјели цвијет и суши
па се кува ко чај који је добар за многе болести, посебно за
женске.
Казивање Ковиљке Баћине (1948) из Гајдобре:
Знам за неколико љековитих трава и лијекова који се од њих
справљају. Ако неко има тврду столицу, онда треба измијешати педесет грама сена чаја, стотину грама сувог
грожђа, стотину грама суве смокве и стотину грама суве
шљиве. Све ово самљети и правити куглице као омањи орах
и јести на празан стомак по једну куглицу.
Добар лијек се прави од копривина листа, меда, боквице; ако
је мушко, меће се мушки лист који је дугуљастији од женског,
а женски лист за женско. Све се то самеље и привије на убој.
Добро сам се увјерила у овај лијек, како ја, тако и мој муж, када
смо имали камен у жучи. Узме се пола кила суве смокве и то
се самеље и дода мало маслиновог уља. На то се дода жут а
то је унутрашња кожа кокошијег желудца и када се све то
извари и осуши, прогута се и разбије камен у жучи.
Упаљена заноктица се лијечи једним провереним лијеком.
Узме се шака пшеничног брашна, мало меда и изренданог
сапуна, па се тако излијечи заноктица. Овај мелем је добар и
за гнојне ране.
Бејтуран (Ambrosia anna)
Код нас је једном долазио некакав човјек да купи јуне и кад је
био у дворишту угледао је некакву жбунасту траву, за коју ми
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нисмо знали како се зове. Стао је код те траве и завик’о: „Е,
људи, да знате каква је ово трава гајили би је на сваком
мјесту.“ Ова трава се бере, суши и руковет се меће у собу и
мирис те траве те лијепо успава, добар је против несанице.
Ова трава ђе се сије одбија змијурине, гуштере, комарце, а и
многе болести, и ви ову траву негујте злата ће вам
вриједети. Ова трава се зове бејтуран’’...
(Жељка Миљановић)
Бадем, бајам (Amygdalus communis)
Ова биљка је позната у нашем народу, иако успева у
медитеранским крајевима. Користи се у исхрани, а и за лечење.
Уље од бадема је добро против ухобоље и плућних болести.
Добро је ставити кап тог уља у ухо и бол брзо прође. А ко има
плућне болести и астму, треба свако јутро да попије
кашичицу бадемовог уља.
(Рајка Лазаревић)
Бела лоза (Clematis vitalba)
То је култна биљка и у вези са њом постоји веровање да помаже
женама приликом порођаја. Лист од беле лозе, ако није прскан,
суши се и пије као чај.
Кад жена треба да затрудни, онда се везују гранчице беле винове лозе, а пањеви од ње се користе за за угљевље са којим
се баје..
(Ружа Нинковић)
Бели лук (Allium sativum)
О овој биљци је доста написано у нашем тексту, али ћемо нагласити да је то, по општем мишљењу, једна од најлековитијих
биљака – регулише срчани притисак, лечи од назеба, прехладе,
повећава апетит, помаже у лечењу многих других обољења, а
позната је и као апотропајон.
Бели слез (Althaea officnalis)
Бели слез је такође универзални народни лек, доста познат у
народу.
Постоји мушки, са издуженим листовима и женски са областим. Ова биљка је добра за ране, а од ње се прави чај против
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назеба и кашља (за искашљавање), а свеж лист се меће и на
живе ране.
(Ковиљка Баћина)
Боква, боквица (Plantago maior)
Свеже лишће се ставља на ране, акне, а користи се и за
прављење мелема.
Када убоде трн и остане у нози или у руци, привиј боквицу и
трн ће изаћи. Ако ти је неко место гнојно, боквица ће извући
гној.
(Ковиљка Баћина)
Бор (Pinus silvestris)
Од смоле бора, која поцури када се засече стабло, прави се
мелем за опекотине. (Мелем за опекотине правила је Јела
Чомић).
Босиљак,васлеђан, феслиђан (Ocimum basilicum)
Босиљак има широку употребу у враџбинама и бајању (по причању Руже Нинковић).
Броћ (Rubia tinctorum)
Од броћа се прави црвена боја, а добар је као чај против костобоље.
(Велимир Перишић)
Бршљан (Hedera helix)
Култна биљка, која има широку примену у народној медицини –
лечењу опекотина, рана, убоја и сл.
Лист бршљана је добар када се стави на загнојен нокат или
заноктицу. За једну ноћ може да извуче гној и да залечи.
(Споменка Дангубић)
Водопија (Cichorium intybus)
Чај од водопије је, по причању Рајке Лазаревић, добар за стомак
и стомачна обољења, а лишће се користи и за салату.
Гавез, oпашница, воловски језик (Symphytum officinale)
Гавез је добар кад се пије као чај против падавице, а кад се од
њега прави мелем добар је против пасјег уједа и заустављања крварења. Кад одлежи неколико дана у чистој води и са
том водом се намаже коса, добар је против ћелавости и укида
перут.
(Рајка Лазаревић)
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Глог (Crataegus oxyacantha)
По народном веровању, глогов колац је најсигурнија заштита од
вампира. Нарочито је добар као амајлија, када се две гранчице
глога уплету.
Глог лечи црни пришт када се стуца на камену.
(Велимир Перишић)
Гуња, дуња (Pirus cydonia)
Опште је познато да је суви лист од дуње, од кога се прави чај,
лечи пролив и многа стомачна обољења.
Дан и ноћ (Viola tricolor)
Ова биљка има плаве, жуте и беле цветове и они се беру,
суше и као чај су добри против кашља.
(Велимир Перишић)
Дивизма, jагорчац, лопух, медвеђе уво (Verbascum)
Лишће дивизме скувано у млеку лечи бело прање код жена, а
добро је и кад се стави на место где је преломљена кост.
(Ковиљка Баћина)
Дивљи кестен (Aesculus hippocastanum )
Језгро плода се струже и пије против срдобоље.
(Ружа Нинковић)
Дрен (Cornus mas)
Када се саструже кора дрена и стави у воду да одстоји; добро
је против срдобоље, оспица на кожи и шуљева.
Дуван (Nicot tabacum)
Лист од дувана, премазан медом, „привали“ се на табан, ако
ко има високу температуру и пробадање. Некада се крижаним
дуваном заустављала крв на посекотини.
(Велимир Перишић)
Жалфија, кадуља, питоми пелен (Salvia officinalis)
Добра је за лечење великог кашља, промуклине, грознице и
крварења.
(Велимир Перишић)
Зановет (Cytisus capitatus)
Чајем од зановети се испирају уста кад боле десни. Даје се и
стоци да боље напредује и то обично на Митровдан.
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Зова (Sambucus nigra)
Језгром зове се врло успешно зауставља крварење, а
састругана поткорица се употребљава за справљење мелема
за опекотине (Јелина маст).
Ива (Salix helix)
Позната у народу као веома лековита биљка (види прилог
Милојке Ивезић).
Јагода (Fragaria vesca)
Од сувог лишћа јагоде се прави чај против кашља и сипње.
(Радојка Лазаревић)
Јагорчевина, јаглика (Primula veris)
Користи се против паразита у цревима.
Каранфил, каравиље (Dianthus caryophyllus)
Истуцан и помешан са медом и са мало сумпора узима се
против пантљичаре, а добар је и као лијек против неких
полних болести.
(Велимир Перишић)
Каћун (Orchis)
Чај од корена каћуна користи се против прехладе.
Каћун је лековита биљка и нисам је налазила у овијем
крајевима, но на једном месту. Та је биљка добра за болове у
прсима и у стомаку.
(Рајка Лазаревић)
Козалац (Arum maculatum)
Лековита биљка за ране и убоје (види казивање Милојке
Ивезић).
Коњски штавељ (Asarum europaeum)
Коњски штавељ се користи против пролива. Користи се
пљоснати плод, који се може давати и стоци. Исто тако и
чај од сувог листа дуње добар је против пролива.
(Васиљка Перишић)
Коприва (Urtica urens)
Свежи листови и врхови коприве добри су против глиста у
стомаку, а покојна Шинда Буквић је копривом трљала кољена
и тако лијечила реуму.
(Васиљка Перишић )
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Краставац (Cucumis sativus)
Употребљава се против главобоље, кад се ставе на
слепоочницу неколике криже; а добро очисти и лице, кад се са
њим оно намаже.
(Нада Ђурица)
Крин, љиљан (Lilium candidum)
Од луковице и листова прави се мелем против проширења
вена.
(Ковиљка Баћина)
Кромпир (Solanum tuberosum)
Ако заболи глава искрижају се две-три кртоле и те кришке се
привију за чело.
(Рајка Лазаревић)
Кукољ (Helleborus odorus)
Кад дјете чеше ноге намазати му ноге свежим кукољем, а
стуцано семе, када се направи као гриз, може се давати
помало дјетету у нос кад се прехлади.
(Рајка Лазаревић)
Кукуруз (Zea mays)
Вода у којој се кува кукуруз, свилица или чоков, пије се против
сувог кашља.
(Велимир Перишић)
Купина (Rubus fruticosus)
Од купине се прави чувено купиново вино које окрепљује; свако
јутро попије се по једна чашица, а чај од купинова лишћа добар
је против грчева у стомаку.
(Рајка Лазаревић)
Купус (Brassica oleracea)
Меће се на ране које се гноје и на упаљене груди код дојиље.
Најбољи је купус звани раштан.
(Велимир Перишић)
Липа (Tilia)
Липин цвет је општепознат и у сушеном стању се користи за
чајеве, пошто има добра лековита својства – лечи кашаљ,
главобољу, промуклост, а даје се и женама које немају довољно
млека.
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Ловор, лорбер (Laurus nobilis)
Суво лишће ловора је добро против црвеног ветра.
(Ковиљка Баћина)
Љутић, златица (Ranunculus acer)
Златица што расте по зидовима има мале жуте цветиће;
треба да се жваће и тако може да се сачува сваки зуб. Мој
покојни ђед Милан је умро са скоро свим здравим зубима.
(Велимир Перишић)
Мајчина душица, бабина душица, паприца, тамјаника, вријес
(Тhymus serpyllum)
Ово је љековита трава и даје се ономе коме се грче вилице,
а добро је дати и ономе ко има покварен желудац.
(Васиљка Перишић)
Маслачак, попино гумно, милосовка, жућеница, мљечњак
(Leontodon taraxacum)
Има доста лековитих особина, а по веровању народа корен
маслачка, када се од њега направи салеп, добар је за чишћење
уха „које цури“. Остало види у прилогу Славомира Пивца.
Маховина (Muscus)
Маховином се зауставља крв, а добар је и облог када се
помеша са сирћетом и ставља на места која су реуматична.
(Велимир Перишић)
Мртва коприва (Lamium)
Мртва коприва лијечи живе ране, а кад се помијеша са слезом
и ракијом помаже ономе ко има жутицу.
(Нада Ђурица)
Нана (Mentha piperita)
Општепозната биљка од чијег лишћа се спремају чајеви за
умирење.
Навала, папрат, бујад (Polypodium vulgare)
Добро је средство против паразита у стомаку.
(Рајка Лазаревић)
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Невен (Calendula officinalis)
Сок од истуцаног лишћа свежег невена добар је против
плућних болести.
(Нада Ђурица)
Одољен, мацина трава (Valeriana officinalis)
Одољен лијеч несаницу, лупњаву срца и умирује живце. Од
корјена се прави раствор који је добар када руке дрхте.
(Рајка Лазаревић)
Оман (Inula helenium)
Употребљава се против кашља и грудобоље, а и свраба. Ако
се потопи у воду и одлежи неколико дана, ту воду ваља
користити против ћелавости. Ову траву треба носити уза
се кад се иде на нека мјеста, јер је добра против сугреба.
(Ружа Нинковић)
Орах (Iuglans regia)
Доста позната биљка о којој постоје различита веровања, а посебно веровање да је сеновита биљка. У народној медицини
користи се лист ораха за бањање болесника који су непокретни.
Метни четири ораха и четири омање главице црног лука у
воду да проври и то се пије ко има јак назеб, упалу крајника и
високу температуру.
(Ружа Нинковић)
Пасуљ (Phaseolus vulgaris)
Суве махуне пасуља широко се користе за справљење чаја или
напитка који помаже регулисање шећера у крви.
Кад кер уједе, на уједину се ставе две полутке пасуља.
(Ковиљка Баћина)
Пелен (Artemisia absinthium)
Општепозната лековита биљка која се користи највише за
лечење стомачних обољења. Често се додаје у нека алкохолна
пића, ради лепшег букеа, али и за побољшање апетита.
Пеленом, луком и са мало сала од крмета лијечи се чир.
(Ковиљка Баћина)
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Подбел (Tussilago farfara)
Чај од корена се пије против пробадања, а од лишћа, које се
осуши, прави се чај против кашља и сушице. Сок је користан
и за увобољу, а лишће се меће на било какву рану.
(Васиљка Перишић)
Ранилист (Betunica)
Општепозната биљка за справљење мелема, а као чај добар је
против падавице, главобоље и грчева у стомаку.
Рањеник (Agrimonia eupatoria)
С овом травом се лијечи мицина и овећи чиреви. Зајдно са
боквицом привија се на рану и она брзо зарасте.
(Васиљка Перишић)
Рафет
По причању Милојке Ивезић, то је трава која се налази само на
једном месту у Херцеговини (види прилог), а која лечи и најтежа
срчана обољења. Биљку под овим именом нисмо могли да
пронађемо у доступној литератури па претпостављамо да се
ради о рафији (Raphia Vinivera), једној врсти палме, од које се у
Далмацији прави лика или везиво за винову лозу (Речник
српско-хрватског језика, Нови Сад, 1973, 457).
Репув (Tussilago petasites)
Лечи од прободи и пантљичаре, а ако се скува у козијем
млијеку добар је против грознице.
(Нада Ђурица)
Ротква (Raphanus sativus)
Позната је ова биљка за скидање високе температуре, а кад
се пије као чај спречава мокрење у кревету. Када се сатруже
и помеша са медом привија се као мелем за опекотине.
(Велимир Перишић)
Рузмарин (Rosmarinus officinalis)
Када се осуши, рузмарин се ставља у собу и добар је против
несанице. У многим кућама у Гајдори узгаја се као култна
биљка.
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Руј (Rhus cotinus)
Смола од рујине је добра као лијек против зубобоље.
(Васиљка Перишић)
Сена (Cassia)
Лековита биљка чији се ситни листови користе за прављење
мелема (види казивање Ковиљке Баћине).
Слачак (Calystegia sepium)
Слачак се давао теладима када се одбију од кравље сисе, да
би им олакшало варење и преживање.
(Васиљка Перишић)
Смиље (Helichrysum arenarium)
Смиље помаже породиљама при порођају, када се пије као
чај.
(Васиљка Перишић )
Спориш (Verbena officinalis)
Ова трава се користи против грознице, меће на ране, а добра
је и против падавице.
(Рајка Лазаревић)
Спреж
Веселин Чајкановић у поменутој књизи поистовећује спреж са
хајдучком травом, док у Речнику српско-хрватског језика (Нови
Сад, 1973, 947.) спреж се поистовећује са кукуреком. Наши
информатори, ипак верују да је то посебна трава.
Многе траве су и у Херцеговини и ође ваљале ко лијек. Тако
се спреж увлачио крави у гркљан, кад грло отекне.
(Васиљка Перишић)
Сремуш
Латински назив биљке сремуш нисмо могли да пронађемо у
доступној литератури.
То је добра трава за стомачне болести. Данас многе
породице негују ту траву у својим баштама, због њених
добрих лековитих особина. По народном веровању међед када
изађе из своје јазбина, прво поједе ту траву да би прочистио
стомак, па се она често зове и медвеђа („међеђа“) трава.
(Ђорђе Шарац)
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Тис, тисовина (Taxus baccata)
У нашем народу ужива велико поштовање и сматра се, заједно
са глогом, најсигурнијом биљком против злих демона. У
народној медицини нема нарочиту употребу, мада се кора
тисовине и поткорица додаје у састав неких мелема.
Трина
Када се нахвата шака или две трине испод пласта сјена и
стави се у кључалу воду, са том паром која се удише лијечи
се упала синуса.
(Радослав Чукић)
Троскот (Agropyrum repens)
То је љековита биљка која се кува у води и пије као чај, ко има
болесна плућа. Некада су троскот и пиревину скупљали
цигани баш као и камилицу и продавали је неђе у фабрике
лијекова. Меће се и у ракију и пије за јачање организма, а са
том ракијом кад се масира лијечи реуму.
(Нада Ђурица)
Хајдучка трава (Achilea millefolium)
Хајдучка трава је добра за ране, а сјећам се да ми је покојни
отац, када сам се расјекла на стијену, направио мелем од ње
и рана је брзо зарасла.
(Васиљка Перишић)
Храст (Quercus robur)
Храстова кора је добра за бањање против нервних обољења.
(Ковиљка Баћина)
Црни лук (Allium cepa)
Ова повртарска култура се обично користи у исхрани, а
забележили смо и нека њена лековита својства.
Двије главице црног лука стуцати и по тој маси посути мало
мљевене кафе и то је добар лијек против главобоље, кад се
стави на чело и на слепоочницу. Када се црни лук ољушти и
стави на врелу плочу од шпорета да се испече, приваљује се
на чир и брзо га провали.
(Ковиљка Баћина)
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Црни слез
То је добар лијек; када се од њега справи чај, пије се да би грло
било здравије.
(Нада Ђурица)
Чуваркућа (Sempervivum tectorum)
Чуваркућа је, по веровању многих, апотропајонска биљка па се
може наћи у многим кућама у Гајдобри.
Чуваркућа је добра за многе болести: упале уха (када се у ухо
исцеди кап сока), стомачних тегоба, а ако се лист свеж сажваће, добро је против неких штетних бактерија у желудцу.
(Велимир Перишић)
Шипак, шипурика, дивља ружа (Punica granatum)
Плод од шипка, зрна црвене боје, користи се, када се добро
осуши, за чај, који је веома пријатног укуса и добар је против
грознице и грипа.
(Ковиљка Баћина)
Поред наведених трава, које се користе у народној медицини,
постоји још доста биљака, биљних плодова и других делова
биљке, али ми их нисмо посебно обрађивали, с обзиром на
ограничен обим нашег прилога и непоузданост појединих
информатора. Настојали смо да одвојимо народне лекове
справљене од трава које се користе у нашој традицији од
читаве поплаве нових биљних лековитих препарата који се
данас нуде у разним средствима информисања.
Лечење народним лековима животињског порекла
У претходном поглављу дат је приказ лековитог биља које се
доста често користи у Гајдобри и чија су лековита својства
позната већем броју људи, посебно онима који су сачували у
својој пракси не само народне обичаје самолечења, него и
лечења других, а њих није мали број.

374

Милован Бошковић

У народној традицији, међутим, много се користе и органске материје животињског порекла појединачно или у комбинацији са
травама у виду мелема, облога, масти и церота. По веровању
народа, ове супстанце врло успешно лече неке спољне и унутрашње болести. У народној медицини највише се користи сало
од домаћих и дивљих животиња (маст, лој), али и млеко и
млечни производи (сир, кисело млеко, сурутка), поред исхране,
користе се и за лечење појединих обољења и јачање организма.
Неки животињски органи као на пример козја и овчија кожа
(чапра, бекиња) користе се као поуздан лек против убоја, затим
се козја плућна марамица такође цени као добар лек против
рана и убоја. Често се користи вуна за лечење реуматских обољења, затим крзна дивљих животиња, као и сјера вуна која се
ставља на отеклине. Мед, прополис и восак су одавно познати
као народни лекови и скоро су неизоставни састојци у
справљању разних мелема. У Гајдобри па и у широј околини,
позната је тзв. Јелина маст која се користи за лечење
опекотина. Справља се од воска, козјег лоја, маслиновог уља,
смрчеве смоле и струготина од зове. Ова маст – коју су, поред
Јеле Чомић, знали да справљају и Роса Бокић, а много пре њих
Тодор Самарџић и Душан Круљ – показала се много
ефикаснијом од фармацеутских крема и масти које се прописују
за лечење опекотина. Овај препарат и данас справљају
потомци Јеле Чомић и Росе Бокић.
Од прополиса и разблаженог алкохола, Тодор Баћина и
Велимир Перишић праве тинктуру за скидање акни, жвала,
екцема и против свраба на кожи. Исто тако, мед у комбинацији
са пшеничним брашном лечи чиреве и гнојнице. Драгица
Максимовић користила је мед са нишадором за лечење
крајника и дифтерије. Липов мед је добар против кашља, а ако
се у њега дода мало наструганог рена лечи упале грла и упале
крајника. Овај лек су користили, поред осталих, Лазо и Владо
Пудар.
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Кисело млеко се ставља као облога на блаже опекотине, а
свежи млади сир на гнојна места и мање убоје. Ако се удише
пара од врелог козјег млека, може се излечити упала синуса.
Ако се тело премаже свињском машћу скида се повећана
телесна температура. Свињска маст је по причању многих добра
и када се отежано дише због зачепљених носних канала. Тада
се ноздрве намажу машћу која се пре тога опере у хладној води.
Људи и данас користе зечије сало, претопљено у маст, за
зацељивање посекотина, а маст од јазавца или дивље мачке
служи за лечење реуматичних обољења и костобоље.
Рајка Лазаревић, травар и видар, испричала нам је да је и
гушчије перо добар лек против подригивање и мучнине у
стомаку: Узме се гушчије перо и припали на жару и треба
добро удахнути дим неколико пута, док не прође мука.
По народном веровању и неке материје људског порекла могу
бити лековите, као, на пример, млеко дојиље којим се замузају
очи, затим урин за дезинфекцију рана, смола из ува за лечење
жвала, рана јутарња пљувачка за скидање израслина и
брадавица на кожи, па чак и људски измет за лечење гнојних
места на прстима... Лука Грђић Бјелокосић (у поменутом делу,
стр. 279) наводи да се и ћелавост лечи људским изметом, тако
што се увече оболело место маже, а ујутру се коса добро
испере.
Покојни Бранко Бјелица је причао да је излечио костобољу тако
што су га закопали у стајско ђубриво: Код Илије Миливојевића
једно вече крепало свињче и он га бацио на грудину и затрп’о
ђубретом, кад ујутру – оно свињче рови по дворишту. То сам
видио и чуо па сам наредио мојима да на ме натрпају ђубрета,
и то ме је спасило.
Треба напоменути да је мало стручне литературе у којој се пише
о лековитим својствима материја животињског порекла, али у
народу се такви лекови користе за лечење многих обољења, у
шта се можемо уверити на основу следећих кратких прилога
(казивања):
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Казивање Велимира Перишића (1951) из Гајдобре:
Маст од дивље мачке и међеда су јаке масти. Ако две-три
капи ставиш на длан, пробије на другу страну, надланицу. Те
масти доносе овђе у Гајдобру Босанци који у Босни имају
родбину. Ко има костобољу и реуму, или болове у кичми и
глави, са том масти треба да измасира мјесто ђе боли. А
када руке и ноге обамру добро је измасирати са овим
мастима.
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је направио мелем од зечијег сала и хајдучке траве и то
привио на рану, а крв зауставио крижаним дуваном. Није
прошло дуго, рана је зарасла, а ево и данас на бедру имам
велики ожиљак.
Казивање Љубице Ивезић (1938) из Гајдобре:

Исто тако, маст од јазавца ваља да се попије (једна кашичица
ујутру) кад дијете има бронхије и тешко дише.

Покојни Миро Радуловић, кад су га оно забољела стопала,
привијао је пужеве голаће на болна мјеста. И Драгиња Хаџић
је фатала ‘челе по башчама и бацала их себи у кошуљу иза
леђа да је изуједају како би лијечила костобољу.

Код великих убоја (кад некога добро претуку) озлеђена мјеста
или читаво тело треба увити у свежу овчију кожу, бекињу.

И кокошије јаје је добар лијек за промуклост, па га и пјевачи
попију пред наступ.

Срж, тј. маст из чалабука, бутне свињске, говеђе или овчије
кости добро зацјељује ране.
Казивање Ковиљке Баћине:
Роса Бокић је знала да прави лијекове од ‘челињег воска,
животињског сала, смоле и меда. Када би дошло до убоја она
би привалила мелем и за тили час би се то залијечило. И
крмећа сланина је добра кад убоде трн или кад нешто
наздраво заболи. Тада се сланина привије и то мјесто омекша
и провали. И крмећа мас’ се некада користила за скидање
високе температуре, а сад чујем да то доктори не дају. Ова
мас’ је добра кад жени отекну груди и не може да доји. Мало
се намажу брадавице и то прође. Ако запухне нос добро је
убацити кап растопљене масти у ноздрву и онда ноздрва
„проради“.
Казивање Васиљке Перишић (1932) из Гајдобре:
За ране је добро и зечије сало. Мој отац Тодор и Мирко Токовић
били су ловци и вазда би се код њих могло наћи истопљеног
зечијег сала, које се као крема мазало по ранама и тако би оне
зарасле. Кад сам била мала пала сам на један камен и расјекла
бутину па је рана зјапила да се није могло гледати. Отац ми

Народна ортопедија и хирургија
Сломљене кости код људи или домаћих животиња намештали
су својевремено: Душан Круљ, Мирко Чабрило и Максим
Самарџић, који је повремено боравио у Гајдобри код своје ћерке
Петре Сикимић. Доста је примера где су они са успехом
излечили различите преломе, стављајући око преломљеног
места сјеру вуну и дашчице, које су потом увезивали тврдом
пређом. Овакав начин намештања сломљених костију или
ишчашења зглобова назива се длага. Било је случајева када ни
лекари нису могли да изврше правилну операцију, али ови људи
су у неким случајевима длагом намештали прелом и тако
лечили лом. У данашње време о намештању ломова понешто
знају Лука Грубачић и Спасо Јањић.
Казивање Тодора Баћине (1942) из Гајдобре:
Мирко Чабрило би се обично нећ’о, кад би код њега неко дош’о
ради ишчашења зглоба: „Не знам ти ја, богами, ништа око
тога, већ ти иди докторима!“ За то вријеме је благо трљао
ишчашени зглоб и онда би нагло тргао и наместио га како
треба.
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Казивање Велимира Перишића:
Када би неко ишчашио раме, под пазухо би му се стављало
клупко пређе, а рука притезала уз тело све док се раме не
намјести. Мирко Чабрило ми је намјештао ногу, када сам је
изглавио, па ево ни дан-данас не осећам никакве тегобе.
Казивање Саве Сетенчића (1942) из Гајдобре:
Душан Круљ је знао да намјести сломљене кости свињчету,
овци, крави, а и људима. А што се тиче уштаклина, то су ти
најбоље знали Младен Ждрале и Трифко Лубурић, као и они
Јовановићи са фабрике. Они су „чупали“ уштаклину и масирали ракијом или неком кремом. Трифко Лубурић и Младен
Ждрале су научили тај занат од неког Јеше Лалића из Будве,
чији је ђед био у Америци на раду са Индијанцима, ђе је научио
индијанску медицину, па се то чупање преносило све са
кољена на кољено. Чуо сам да и Јешина ћерка, која је прави
доктор, лијечи уштаклине на индијански начин. Ено је у Новом
Саду.
Казивање Младена Ждрала (1933) из Гајдобре:
Знам да лијечим око кичме и још некије болести, али око кичме
највише. Било и’ је те су долазили код мене „ни цару за војску,
ни Богу за мобу“, па кад би и’ ја пропушт’о кроз руке и ишчуп’о
ушћаклину одма’ би се насадили на ноге.
Кичма има тридесет три, а највише тридесет четири
пршљена, ђе је на врху, више бабине рупе, насађена глава. На
петн’естом и седамн’естом пршљену, ђе је прегибо, ђе се савија – ту је највише ушћеклина. Кичма је најтеретнија и зато
најопаснија за болести, јер кроз њу иду живци и кичмена
мождан. Ако се мождан услед лома кичме прекине, онда се
наниже од лома све одузме и ту више нема лијека.
Ја сам највише лијечио укљештине, када месо или живац
ушћакну међу жглобове. Буду тада болови велики, па нити се
можеш насадити на ноге, ни прекорачити сламку, а камоли
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назути опанке и зашњирати ципеле. Ја сам болесника полаг’о
на сећију, скид’о га до кољена и полако одозго па на доље
напипавао по мекоћи између пршљена, па ако би’ наиш’о на
гуку не вишу од зрна кудељиног сјемена – е ту је! На том
мјесту обично не боли. Онда се педаљ више гуке и педаљ
испод гуке благо измасира добром природном ракијом лозом,
па се онда чупа палцима преко кажипрста, док не пукне. То
значи да је ушћаклина ишчупана. Мало се то мјесто замота
вуненим плетивом и – иди кући здраво и весело!
Чуп’о сам ушћеклину једној Швабици, која је долазила код
Ђорђа Бекера. Шетала је предвече, пошље добре кише,
нашом улицом и код Новокметове куће се плазнула и пала.
Како је пала, тако се и скаменила на земљи. Куд-шта кад ево
ти их код мене ђе је носе и то: млађи Бекер, Миленко
Новокмет и мањак Радмиловић. Метнуше је, како сам рек’о,
на ону сећију, а оне што су је донијели ишћерах напоље.
Загрнух јој хаљину, да простите, и скинух јој гаће. Она зајеча,
штрецну се, али ни педаљ, ко кад не може никуд са собом. Те
тако са оном ракијом максирај, док не нађох гуку и у један ма’
ишчупа’ ушћаклину. Она јекну, посу је вода, али се, богами,
насади на ноге. Нешто ми је у љутњи рекла и ђаво и’ однесе
низ улицу. Кад, за мјесец дана дође карта из Њемачке и на њој
адреса: Доктор Младен Ждрале..., а даље пише овако:
„Докторе Младене, фала ти ђе чујо и ђе не чујо!“ И тако су ме
назвали доктором!
Народно зубарство
Све до 1958. године Гајдобра није имала зубног лекара, стоматолога, па је вађење и лечење зуба обављао лекар опште
праксе. До тога времена, па и коју годину након тога, било је неколико народних зубара који су вадили кварне зубе и то обичним импровизованим зубарским клештима, која би
дезинфиковали ватром. После вађења зуба рана је испирана
ракијом или хладним чајем од камилице. Деци су вадили расклимане зубе старији укућани и то прстима или помоћу конца,
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а када би тај зуб био извађен, дете би га бацало преко неке
ограде изговарајући басму: „Зуб колики зуб, а ја колико дуб!“
Познати народни зубари су били Анђелко Гордић, Никола
Граховац и Тодор Бошковић, а било их је у селу још неколико,
али они су ретко коме вадили зубе. Данас нема народних
зубара, јер у селу постоји зубна амбуланта.
Казивање Наде Ђурице (1936) из Гајдобре:
Највећа ти је мука, кад заболи зуб. Среле се двије жене, а једна
кука из свега гласа. „Шта кукаш?“, упита је друга жена. „Ујела
ме змија!’’ одговори она. „Шути, а ја сам помислила да те зуб
боли!“ Е тако је то са зубима кад боле. Зубе су добро вадили:
Тодор Бошковић, Анђелко Гордић и Никола Граховац. Тодор и
Никола су били снажни људи, а Анђелко је био жинћели, ама
свеједно, знао је лако да ишчепрља зуб, јер је им’о добру справу
и алатку са којом је то спретно радио. Кад би га питали за
цијену, колико кошта вађење зуба, он би рек’о: „Ништа теже
нијесам у животу извадио, па ето ако хоћете донесите дватри зрна кафе.“
Болови који су се јављали услед упале кварних зуба ублажавани су испирањем ракијом или би се у „изобано“ место стављало парче плавог камена. Неки су стављали прополис
растворен у ракији, а упаљено место се грејало уз ватру.
Народна ветерина
Раније је био приличан број народних ветеринара који су лечили
стоку или вршили неке сложене операције, као што је нпр. кастрирање животиња. Од 1946. године у селу је радила ветеринарска служба, али је у лечењу стоке народно ветеринарство
уживало велико поштовање и углед. Зависно од болести стоке,
коришћени су: разне лековите траве, масти, прегорело машинско
уље (када би се свињче ошугало), гашени креч, устајала кокошија
јаја, сурутка итд. Када би се говече „надуло“, тј. када није могло
да прежива унету храну, онда му је бушен стомак испод сапи, што
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су добро радили Лазо Пудар и Вељко Пухача. Говечету који није
могло да прежива храну, да не би угинуло, убацивали су у уста
„прежевину“ другог говечета. Илија Миливојевић и Лазо Пудар
знали су да коњима „секу зазубице“, што су чинили маказама (ножицама) и оштром бритвом.
Уколико би овца, свиња или крава сломила ногу, било је људи
– као што су Душан Круљ, Данило Ковачевић и Славко Чабрило
– који су помоћу дашчица намештали ломно место.
Данас је у селу сточни фонд скоро уништен, па је и народно
ветеринарство скоро замрло. Постоји, додуше, неколико људи
који кастрирају нерасте, јарце и овнове. Најпознатији су Гојко
Медан и његов син Милован.
Казивање Васиљке Перишић:
Било је доста људи који су знали понешто око лијечења
стоке. Код нас је ође био Лазо Пудар, а нешто је знао и Данило Ковачевић, а богами свак’ ко је хранио стоку знао је понешто. Тако су се крмадима, да боље напредују или кад имају
стомачне болести, давала покварена јаја, шака угља или шака
стуцане црвене цигле. Када би на кокоши удариле уши (кокошије ваши), онда би им се испод крила мазало свињском
машћу, а ако би пиле упало у воду онда би се задунуло: отвори
му се кљун и полако му се дува ваздух у уста. Било их је па су
знали и да шкопе свиње, као што је био неки Симо из наше
улице, а онда Коста Делић, Лазо Пудар, Вељко Пухача и још
неки. Једном је Лајош ветеринар код некога шкопио свиње, а
Симо је исто то радио у другом дворишту, код комшије. Ветеринар Лајош га је тужио у Мјесни одбор, код судије за прекршаје, Копривице. Кад сутри дан – они крмци што их је
шкопио Лајош сви покрепали, а они што их је шкопио Симо –
ни мукает! Здрави и читави! Памтим и то, кад би се свињче
осуло и ошугало, мазали би га петролејом и сагорелим уљем,
и то је скидало ко руком. Кад би теле што ослабило и добило
пролив онда би му се у уста засипала јаја и гурала трава
спреж.
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Поред наведених начина лечења људи и животиња разним
лековитим средствима, травама, мелемима, супстанцама
животињског порекла и слично, постоје и други начини,
средства и методе који се не могу сврстати ни у једну од
наведених група народног лекарства. Тако, на пример, неке
кожне болести се, по народном веровању, лече тако што се
кожа истрља ужетом од кострети, а уже се после баци на кров.
Постоји лечење упале ува такозваним сврдлањем (види
прилог). Из наведених разлога овакве видове народног
лекарства даћемо у форми казивања.
Казивање Саве Сетенчића:
Мало ко у Гајдобри зна да сврдла уво. Прије су то радиле бабе,
а данас понеко. Уво се сврдла овако: легне се по наузнак, тј.
на страну, а прије тога се око вретена намота ланена крпа и
залије се ‘челињим воском. Па кад то отврдне вретено се
извуче, а онај ужи крај се полако увуче у уво, док се горњи шири
крај запали таман ко свијећа. Не прође дуго из уха се извуче
сва смола. Глед’о сам на мјестима ђе се из једног ува извуче
пуна шака смоле, од које човек може да оглувне. Иначе, стави
само једну малу зеру те смоле у пиће и човек може опјанити
да се распамети. Удба би плаћала добро за шаку так’е смоле.
Памтим да је Душан Круљ правио мелеме од листова боквице
и спориша, воска, врбове коре, а у све то би додавао мало
ђетиње мокраће. Тај мелем је био добар за све ране.
А крв би се заустављала крижаним дуваном, вуном и
струготинама од каиша, а од масла, хајдучке траве и листова
малине прављена је добра маст против шуљева.
Казивање Велимира Перишића:
Облоге могу бити од воде, ракије, воска, меда, биља, кокошијих јаја, овчијег, јазавичијег или зечијег лоја, сланине, дувана,
коњске масти, петролеја, прегорелог машинског уља, јестивог уља, мокраће – када се лече бубуљице и друго. Церот се
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прави од плавог пакпапира или новина. Папир се добро избуши
шивећом иглом и премаже беланцетом од кокошијег јајета,
сапуном и маслиновим уљем. Привија се на мјесто ђе боле
леђа, а кад отпадне сам од себе, прођу и болови.
Зифт из луле је добар за лечење лишаја. Лишај се намаже са
мало зифта и прође ко да си га руком скин’о. А лишај се лијечи
и овако: на мјесто ђе се кожа загади, стави се мало соли и то
мјесто крава оближе. Нема бољег лијека за лишајеве од тога.
Казивање Миљановић Жељке из Гајдобре:
Ланена крпа, сува стабљика бијелог лука и литра млијека се
добро укувају, па се она крпа извади и привије на грло. То је
испробан лијек против глувоће и крајника.
Казивање Васиљке Перишић:
Мојасил (мујасил) се, исто као и крзамак (каразамак – осип),
лијечи ужетом или тканином од кострети. Кожа од мојасила
испуца, а то сврби па ђеца, чешући се, распогане и разљуте
рану. Та рана се протрља ужетом или тканином од кострети, а онда се уже баци тамо ђе га не може нико дохватити. Неки Јусуф Кабул из Дријењана, одакле је моја мајка
Даринка, расјецао би живу жабу и приваљивао је за мојасил.
Било је баба са добрим очињим видом, које су умјеле да изваде
бадељ са очног капка. Бадељ је длака, трепавица која се
подвије и урасте па се капак очињи претвори у погану рану.
Бадељ је ође вадила Боса Мрковић, а то можда ради и сада,
ако јој је вид добар.
Мицина је ко овећи чир. На њу се привија печени лук, старо
сало од крмета, трава рањеник и боквица. Код нас се вазда
чува свињско сало окачено о греду на тавану. Оно је добро за
мелеме, а најбоље је кад мало оћукне.
Када се дијете роди к’о недоношче, бива од седам месеци,
онда би га умотавали у вуну, а само би било остављено мало
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отвора ђе су му уста. Онда би од неке жене која доји узимали
мало млијека, па перушком од кокошке превлачили ђетету
преко уста и тако га хранили. Ја знам да су тако радили са
Мијом Бошковићем из нашег села, сином Николе и Маре.
За релативно кратко време прикупљено је доста материјала о
обичајима народног лечења од чега смо један повећи део
приказали у овом раду, настојећи да у што сажетијем облику
укажемо на однос народа који живи у Гајдобри и народне
медицине ослоњене на традицију. Из свега наведеног се може
извести закључак да и данас многи становници Гајдобре
користе разна средства и методе народног лечења и поред
организоване здравствене заштите. Примећујемо да у последње време људи све више користе овај начин лечења, јер
очигледно још увек имају велико поверење у народну медицину.
Верујемо да смо успели да прикажемо доста разних обичаја народног лечења у Гајдобри ослоњеног на народну традицију, али
би овa истраживања свакако требало наставити.
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Речи нашег језика

Ратко Шутић, Београд

КОЛЧАК ИЛИ О ЗАКРПИ

Лексикографски извори. Колчак – један ригидни турцизам у Вуковим
списима: речници, превод Новог завјета, Ковчежић. Број и нијансе
значења са потврдом примерима. Реална и фигуративна значења
и врсте те фигуративности. Примери из нашег фолклора: у казивањима, анегдотама и малим фолклорним говорним облицима.

Свему има вријеме, и сваком послу под небом има вријеме.
Има вријеме кад се рађа, и вријеме кад се умире;
вријеме кад се сади, и вријеме кад се чупа посађено;
вријеме кад се дере, и вријеме кад се сашива;
Књига проповједникова, 3: 1–2, 7

Закрпа: чиме може да привуче нашу пажњу та – да ли само наизглед? – проста, једнодимензионална реч која означава „комадић текстила којим се крпи поцепано“? може ли бити говора
о томе да се иза њеног скромног денотативног капацитета ипак
крије лексичка јединица која би се могла показати као садржајем богата реч? и, најзад, о којим би то њеним допунским, конотативним садржајима могло бити говора? Aко се има у виду
само основно значење те језичке јединице, из наше лексикографске литературе o њој би се могло навести нешто штурих
и, уз то, понека сликовитија дефиниција, и она би, на основу
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тога, заиста деловала као реч са строго ограниченом функцијом именовања једне „ствари“. Али, како у књижевним, тако
и у малим фолклорним формама – усменим казивањима и разним говорним облицима насталим у народу који говори српским
језиком – у различитим контекстима чији распон понекад може
бити неочекивано широк, показује се читаво богатство допунских садржаја ове речи, па би било потребно да се уложи доста
труда како би се набројале све њене значењске и стилске
нијансе. Након што се позабавимо судбином речи закрпа у Вуковим делима, ми ћемо овде указати на само неке од њих.
Колчак / закрпа
У морфолошком смислу, реч закрпа је сложена лексичка јединица која је настала префиксацијом, тј. творбом речи помоћу префикса; у овом случају, у основи је реч крпа којој је додат префикс
за-. Реч крпа је врло старог постања – балто-словенског, свесловенског и прасловенског –, што се може видети из шире лексикографске литературе,1 где је прецизно објашњена њена етимологија, њено значење, и забележена велика лексиколошка породица која се развила из ње. Творбена скупина речи насталих
префиксацијом или суфиксацијом корена речи крпа, заправо
њеног дела који је заједнички за све од ње изведене речи, a који
гласи: крп, заиста изазива посебну пажњу. Ту су, поред закрпе, исто тако наизглед једноставне, а заправо, зависно од
контекста, вишезначне речи: крпар (онај који сакупља
______________________
крпа (кърпа) – лит. Arj (Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU Zagreb 1880) 2,
599; 4, 278; 5, 625, 630; 7, 407; 9, 903; Г. Елезовић, Речник косовско-метохијског
дијалекта, (2 тома), Београд 1932, 1935, 1, 191, 331, 2, 96; Јужнословенски филолог,
5, 210; F. Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Beč 1886,
143, 157; E. Berneker, Slavisches etymologisches Wörtetbuch, I, Heidelberg 1908–1913,
1, 669; R. Trautmann, Baltisch-slavisches Wörterbuch, Göttingen 1923, 146; A. Walde,
Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, Berlin 1928–1932, Voll. I–
III, 1, 425; Јужнословенски филолог, 3, 201; Наш језик, н. с., 8 (1957), 19 сс; Наш језик,
н. с., 9 (1958), 54–8; P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga
druga, Zagreb 1972, 210–211; Милија Станић, Ускочки речник, Београд 1990, 393.
1
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старе крпе), крпеџија (занатлија који се бави само крпљењем
старих ствари), крпња („Крпња и трпња пола свијета држе“),
крпеж („Крпеж и трпеж свијет држе“) и крпљачина (непрестано
крпљење, прње), крпљевина (нешто надвоје-натроје урађено),
лонцокрпа („приучени металац, лимар, који крпи пробушене
лонце, шерпе и друго посуђе, користи лим, калај, маказе за
лим, лет-лампу и нитне“) или у нашем фолклору: злокотлокрп,
императивне сложенице: 1. крпикотле („лички назив за Словаке“), 2. крпикожа (онај који крпи или шије кожу), 3. крпигуз
(1. игра у Србији – Вук; 2. биљка броћац – Galium aparine L.),
хипокористик крпа (обућар), окрп (више значења: 1. пола харача на дете које није дорасло за цели износ харача; 2. „као
дар, да се њиме окрпе подеране хаљине“; 3. синоним за крпеж
и крпљачину: „Окрп кућу држи“), крпњача, крпилица (игла за
крпљење), накрпат, накрпати (метафор. значење: „натуцати,
рђаво говорити“), окрпити (Вук: „ударити“), крпље (1. старе ципеле – у Херцеговини; 2. ходаљке за снег), крпљаник (Вук: „пут
направљен од крпаља“), крпета, крпара (простирка/покривач
изаткан од крпа) итд. О готово свакој од ових речи могло би се
наћи доста занимљивих примера, поред денотативне, и шире,
измењене семантике метафоричног или афективног типа. Али
ми смо се овде задржали на закрпи.
Најпре, каква је њена судбина у Вуковим делима? Ту свакако
треба поћи од првог Вуковог лексикографског дела – и темељног дела новије српске лексикографије – Српског рјечника
1818. Познато је да језичка грађа која припада једном народу у
одређеном историјском раздобљу представља „прворазредни
докуменат о времену и средини“ у којој је настала, што је – у
Поговору за Српски рјечник 1818, који је објављен као Други
том критичког издања Сабраних дела Вука Караџића – посебно
нагласио Павле Ивић. То у највећој мери потврђује лексика коју
је Вук сакупио у свом првом речнику (чији пуни наслов гласи:
Српски рјечник истолкован њемачким и латинским ријечима.
Сакупио га и на свијет издао Вук Стефановић, у Бечу 1818),
јер она, више него други историјски извори, осветљава многе
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аспекте живота Срба у Вуково време, будући да обилује терминологијом која се односи на све видове материјалне културе
– земљорадњу и сточарство, одевање и обување, посуђе...;
затим је ту лексика која се тиче фолклора; па она која именује
разне друштвене односе итд. А да је овде реч о „прворазредном документу о времену и средини“ не потврђује само задивљујуће богат фонд од 26000 „чистих српских ријечи“ – које је
Вук забележио подстакнут Копитаревом сугестијом: „Сећајте се
речи за које знате да се употребљавају у народу, па их записујте“ – него и Вуков јединствени лексикографски поступак: 1.
речник садржи само лексички фонд „простог народа“ једног
краја, за који је Вук поуздано знао да живи у народној говорној
комуникацији и, с тим у вези: 2. изоставио је многе речи из старије лексикографске литературе која му је, несумњиво, била
доступна; 3. многи термини се објашњавају опширно, читавим
причама, усменим казивањима, легендама и народним умотворинама, тј. ситнијим фолклорним облицима, које је Вук већ бележио упоредо са прибирањем, по сећању, тог огромног фонда
речи из народног говора. Чак и кратки записи, при тумачењу
речи, где „ставља живописне појединости у први план“, а потискује наративну опширност тако карактеристичну за усмени
и писани књижевни израз свога доба, „говоре и о изражајној
изоштрености Вуковог књижевног језика“, и зато је „велика
срећа за српску књижевност што се Вук као писац најпре огледао баш у Рјечнику“.2
Ипак, у лексичком фонду Рјечника не налази се реч закрпа као
посебна лексичка јединица, а нема је ни у Вуковом Српском
рјечнику 1852, осим у ширем објашњењу значења турцизма
колчак (који, узгред, овога пута није обележен звездицом као
већина осталих турцизама, како је то у Рјечнику из 1818. учињено). Ако знамо које речи, било по свом фонетском лику, било
по својој семантици, нису ушле у лексички фонд народног
језика, извесно је да по том критеријуму реч закрпа није могла

бити изостављена из првог Вуковог Српског рјечника. Да ли је
онда турцизам колчак био једина реч којом је народ означавао
закрпу? Или се Вук напросто међу речима које је, како каже, „у
Беч донио у глави“ није „могао опоменути“ да се реч закрпа употребљава у народном говору? И колико је Вук био доследан у
свом односу према турцизмима?

______________________

______________________
3 Миодраг Поповић, Памтивек – Српски рјечник Вука Ст. Караџића, Београд 1983,
110.

Миодраг Поповић, Памтивек – Српски рјечник Вука Ст. Караџића, Београд 1983,
156–157.

2

Турцизми, поред германизама најбројније туђице у нашем
језику, заправо су посрбљене турске, арапске и персијске речи
које су продирале у српски језик у највећем броју посредствон
турскога језика, током исламизације, као једног смера етничке
диференцијације српскога народа, тј. отуђења муслимана од
српског етничког корпуса, које је било мотивисано различитим
разлозима. Те појаве у језику српског етноса постале су саставни део његове народне лексике, и биле су врло делотворно
средство помоћу којег се оријентална култура ширила у
српским крајевима. „Преко муслимана словенског порекла,
више векова, у раздобљу дужем од немањићке ере, Оријент
продире и у српску патријархалну културу и постаје њен трећи
слој, мање дубок но прва два [прехришћански-пагански и хришћански, прим. Р.Ш.], али видљив и присутан не само у матери јалном већ и у духовном животу српске етничке заједнице.“3
Вуков однос према турцизмима, упркос извесним колебањима
– мислио је да их треба, кад год је то могуће, заменити српским
речима, или их, ако их већ уноси у речник, навести у једном
блоку на крају књиге, чему се успротивио Копитар – био је ипак
одређен једним јасним начелом: све речи, без обзира на њихово порекло, треба узети у обзир ако су ушле у живу говорну
праксу народа. У укупној лексичкој маси првог Вуковог речника
из 1818. турцизама и њихових изведеница има око 2500, и све
су оне обележене звездицама, барем све оне за које је му се
чинило да су оријенталног порекла, при чему је сам истицао
да је можда понекад и заборавио да неку од њих обележи тим
знаком, као и то да у неким случајевима ни он ни Копитар нису
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били сигурни у порекло неких речи. Вук, у ствари, „није био
много наклоњен турцизмима: одбио је предлог патријарха славистике Јосипа Добровског да начини речник турцизама у
српском језику. Мишљење да су Срби нека врста турцизираних
Словена било је Вуку сасвим страно.“4 Али, иако је био убеђен
да „највише од ови Турскије ријечи могу се без сваке муке ишћерати из нашег језика, зашто имамо Српске мјесто њи“ и да
ће то утолико бити лакше јер „ђекоје се може бити ни у години
дана не спомињу“, Вук је већ сагледавао реалну потребу за
неким од тих речи, помирљиво констатујући да „има неколико
и такови ријечи Турски, које ћемо морати задржати и посвојити“,
свестан да „никакав паметан човек не може рећи, да је Српски
језик опогањен туђим ријечима, и да се зато не може језиком
назвати“.5
Упркос Вуковом уверењу да се многе „турске ријечи“ могу лако
„ишћерати из нашег језика“, неки турцизми су толико ригидно
истрајавали у његовим речницима да је за то тешко наћи неко
убедљиво објашњење, а још мање оправдање. Једна од њих
је и колчак, уз коју је у Српском рјечнику 1818. овако „истолковао њемачким и латинским ријечима“: „колчак, m. – 1) angenähter Fleck, pannus assutus. 2) der Muff, manicae genus.“
Осим турцизма колчак и немачких и латинских речи и синтагми
којима је објашњено његово значење, у овом речнику нема
речи закрпа, као што нема ни неког опширног примера њене
употребе (у народним прозним и песничким творевинама)
какви се често наводе уз друге речи. Ствар стоји нешто другачије у Српском рјечнику 1852: „колчак, m. 1 (н. п. у Србији) на
чакширама, тј. закрпа на кољенима кад се чакшире продру; али
кад се колчаци ударају начине се једнаки, и по шву се пришију
гајтани те се и не познаје да су чакшире закрпљене, него би се
могло помислити да су шаране. Гдјекоји и нове чакшире с оваковијем колчацима граде. 2) (у војв.) der Muff, manicae genus.“
Овде се реч закрпа појављује као српски еквивалент турцизма
______________________
4
5

Миодраг Поповић, Памтивек – Српски рјечник Вука Ст. Караџића, Београд 1983, 29.
Српски рјечник 1818, Предговор, XX.
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колчак („тј. закрпа“), и то само у ширем тумачењу његовог
значења, а не и као посебна речничка јединица. Па и у то шире
тумачење опет „ускаче“ колчак: „...кад се колчаци ударају...“, „...с
оваковијем колчацима...“
Али, није само у речницима закрпа у чврстом загрљају колчака.
Тако је и у опису корета у Вуковом Ковчежићу: „преко кружата
је од црне или каке друге прњкасте свите корет (кратка и
тијесна хаљина с рукавима, која је како спријед тако и остраг
по шавовима извезена свиленијем или златнијем гајтанима, а
на рукавима има колчаке – на лактовима као дугуљасте закрпе
–, око којијех је такођер извезено гајтанима), који се не
спучава.“6 Као што видимо, поближе описујући корет, у Ковчежићу, три године пре појаве његовог другог речника, Вук употребљава реч колчак, за који, онда, у загради, даје и српску реч
закрпа, и то у синтагми: дугуљастa закрпa. То упоредно коришћење турцизма и српске речи није усамљен случај код Вука
– може се срести и на другим местима, нпр. Дадоше му тридест чаша вина, / Ожђелдија и добродошлица.7 Али док је тај
плеонастички паралелизам у наведеном примеру мотивисан
законима метрике, остаје нејасна мотивација за то ригидно коришћење турцизма колчак и у Ковчежићу (1849) и у Српском
рјечнику (1852), поготово ако је реч о именовању једне „ствари“
толико познате у народу који живи далеко од материјалног благостања. Утолико пре је неочекивано што Вук у преводу Новог
завјета, који је објављен 1847. године, користи искључиво реч
закрпа. То је оно место где Исус поручује фарисејима, који се
залажу за очување чистоће јеврејске религије: Јер нико не
меће нове закрпе на стару хаљину; јер ће закрпа одадријети
од хаљине, и гора ће рупа бити. Нити се љева вино ново у
мјехове старе...8 Речи закрпа и хаљина, као и ново вино и
мјехови стари јесу метафоре за ново, хришћанско религијско
учење, с једне, и јудаизам, с друге стране. Чини се да је Вук
______________________
6 Вук, Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба сва три закона, Беч 1849, 41.
7

Вук, СНП, III, 18.

8

Јеванђеље по Матеју, 9: 16, 17.
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био решио да и турцизам колчак коначно „ишћера из нашег
језика“, јер у Предговору истиче: „Будући да сам ја рад да би
се из ове књиге поред светога писма могао познати и прави наш
народни језик, зато ћу овдје да кажем што о гдјекојијем
ријечима у њој. И тако: 1) Узео сам у њу 30 ријечи Турскијех,
које ево овдје постављам редом...“9 Следи потпуни списак турцизама (па, затим и оних другачијег порекла) међу којима нема
речи колчак. По први, и, колико знамо, једини пут у неком Вуковом делу.
Данас је турцизам колчак код нас готово потпуно заборављена
реч. Може се још срести у коларској терминологији Срема, где
уз реч тачка – као синоним – означава краћу кожну облогу на
штранги чија је функција да од грубог кудељног ужета штити
бок коња у запрези. Среће се и као назив за обујмицу или наглавак на спојевима канализационих цеви. И – у имену једног
од војсковођа у грађанском рату у Русији адмирала Александра
Васиљевича Колчака (1874–1920). У вези са њим треба – упркос томе што он изгледа није рехабилитован ни у постсовјетској
Русији – запамтити поруку коју је упутио српском народу,
изречену на банкету у Чељабинску фебруара 1919. године,
након херојске одбране тог града од напада неупоредиво
бројније Црвене армије. Будући да је у том сукобу пресудну
улогу одиграо српски добровољачки пук „Мајор Благотић“, Колчак је, одушевљен беспримерном храброшћу и самопрегором
српских војника, рекао: „Србија – то је једна од најлепших и нахрабријих страница историје човечанства. Србија – то је потпуно јунаштво.“
Али, ни у наведеним примерима колчак (< тур. кolçak) нема заначење: „4. закрпа на кољенима чакшира или хлача и на лактовима гуњева и антерија“, него једно од три пре тога наведена
значења: „1. дуга вунена рукавица која досиже до лактова;
муф. 2. метална наруквица. 3. дио оклопа који је покривао руке
као гвоздена наруквица.“10 У првом и другом примеру значење
одговара оном које је понуђено под бројем 1, а у трећем оним
______________________
9 Нови завјет, превео Вук Стеф. Караџић, у Бечу 1847, VII.
10 Abdulah Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo 1989, 413.
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значењима која су понуђена под бројевима 2 и 3, јер је тешко
претпоставити да је једна стара војничка породица, по свој прилици турског порекла, могла добити име по закрпи, а не по
гвозденој наруквици какву су носили ратници да би у борби заштитили најрањивији део руке, подлактицу.
Закрпа
Судбина речи закрпа била је посве другачија – током времена,
издиференцирале су се њене бројне значењске и стилске
нијансе, у делима наших књижевника, као и у преводима дела
стране класичне и савремене књижевности. То ширење њеног
семантичког поља илустроваћемо са неколико примера.
Pannus purpureus
Хорације (Quintus Horatius Flaccus), поред Вергилија, најзначајнији римски песник Августовог доба, имао је обичај да о савременој књижевности и популарнофилозофским проблемима
расправља у виду писама упућених пријатељима. У најпознатијoj од тих посланица, оноj којa је упућенa Луцију Калпурнију
Пизону и његовим синовима, познатоj као Ars poetica (О песничкој уметности), Хорације излаже своје схватање поетике
у несистематизованом облику. Осврћући се на један стваралачки поступак увођења у дело уз помоћ хиперболичног преувеличавања особина предмета, ликова или интензитета
радње, он га изражава метафором (assuitur) pannus purpureus
(пришива се) пурпурна крпа. Та пурпурна пришивена крпа (закрпа) може бити било каква фигура која садржи неки емфатички, експресивни или какав други стилски елемент
афективности, а има за циљ да одмах привуче пажњу онога
који као реципијент приступа уметничком делу:
Често бива када радња почне сјајно,
И када почетак обећава много,
Пришије се пурпурна крпа, једна или две,
Која може из далека да се сија.11

______________________
11 Квинт Хорације Флак, Целокупна дела II, Народна библиотека „Вук Караџић“ Крагујевац, превод: Младен С. Атанасијевић.
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Даљи ток радње не мора увек да оправда очекивања реципијента подстакнута тим поступком. Наравно, у неким делима
очекивања побуђена афективним наговештајима бивају сасвим
испуњена. Имамо за то један свима близак а веома илустративан пример из наше народне поезије. Реч је о песми „Бановић
Страхиња“, чија прва четири стиха гласе:
Нетко бјеше Страхинићу бане,
Бјеше бане у маленој Бањској,
У маленој Бањској крај Косова,
Да таквога не има сокола.
Веома наглашен патос речи нетко, затим измењен уобичајени
ред двеју речи у првом стиху (Нетко бјеше), као и читав четврти стих – делују заиста као Хорацијева pannus purpureus, а
даљи ток песме потпуно оправдава ову „пурпурну закрпу“ коју
је народни певач „пришио“ у уводу песме.
Лацман се закрпити не да
У писму Вуку Ст. Караџићу из Млетака „на Божић латински
1850“ Његош, између осталог, пише: „Дивне Млетке, али су
богме у рђавој кожи, грдно су се по њима посукале прње и
јачине [дроњци, рите; фиг. они што се облаче у дроњке, одрпанци],12 а грдна спрдња бива када Турчин али Лацман опрња.
Лацман се закрпити не да, но од њега крпе одскачу, а Турчин
по три вијека једну хаљину крпи док од ње направи кводлибет
од Азије и од Европе, т. ј(ест) смјесу истока и запада, од свијех
народах и мастих [„маст“, у значењу: боја коже, раса].“13
У свим друштвима и културама закрпа на одећи најдиректније
указује на социјални положај онога који ту одећу носи. Али, она
је веома илустративно обележје и одређеног социјалног стања
______________________

Ово фигуративно значење прња и јачина препознато је у Речнику језика Петра II
Петровића Његоша, који је саставио Михајло Стевановић са сарадницима, а који
је објављен у Београду - Титограду - Цетињу 1983.
13 Целокупна дела Петра II Петровића Његоша, IV издање, Београд - Цетиње, Писма, 200.
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(беде) шире друштвене заједнице. Отуда би Његошеве „прње
и јачине“ које су се „посукале“ по Млецима требало да сликовито представе беду која се ваља њиховим улицама. Али, поредећи однос Турака и Лацмана (Латина) према закрпи, Његош
јој даје још шире, а могло би се рећи и најшире – социо-психолошко, етно-културолошко и карактеролошко – фигуративно
значење. Он преко ње, у једној реченици, исказује суд о два народа, онако како би то просуђивао психолог, или етнолог, или
историчар културе, препознаје је као, како би рекао Дворниковић, „израз колективне карактерне психе“. Карактеролог Дворниковић се иначе пита колико „уистини има дубље садржине у
познатој речи да се у спољашности и оделу огледа унутрашњи
тип човека“ па закључује да „посматрање свега што се зове народна ношња и народна уметност могло би да послужи као
једно од најпоузданијих средстава за улажење у ту толико загонетну народну душу.“14
Његошево запажање да се Лацман „закрпити не да, но од њега
крпе одскачу“, а да „Турчин по три вијека једну хаљину крпи“,
као и поменуто Вуково „кад се колчаци ударају начине се једнаки, и по шву се пришију гајтани те се и не познаје да су чакшире закрпљене, него би се могло помислити да су шаране“ –
различити су културни обрасци односа према материјалној
беди: од енергичног одбијања да се она прихвати, преко покушаја да се прикрије, до њеног помирљивог прихватања. Ово
последње налазимо у оној народној изреци „Све типа на типу“,
тј. закрпа на закрпу, што су бачки Буњевци изразили једном
веома експресивном пејоративном метафором: „На његовом
капуту има толико закрпа да све једна другу јебе.“15 Закрпа
тако постаје право оличење беде: „На толико миста су му већ
крпљене чакшире, да се не зна ди је закрпа, а ди она права кумаша.“16 Често, читаве породице опрњају, западну у беду, као
што сад често бива, онда остану инокосни. Нема ко да држи
______________________

12

Владимир Дворниковић, Карактерологија Југословена, Београд - Ниш, 1990, 431.
Marko Peić, Grgo Bačlija, Rečnik bačkih Bunjevaca, Novi Sad – Subotica, 1990, 418.
16 Исто, 136.
14

15
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на пример: „Кад се браћа подијеле, или отац са синовима као
стоку, не издижу у планину, нема вуне да се обуку но закрпа на
закрпу као ја сад...“17 Тада наступа непрестано крпљење,
крпљачина, крпарење, наступа време: типа, јачина, дрца,
дроња, дроњака, рита, прњa, цуња, рутина, крпетина…,
време „крпа на крпи. Рупе у крпи. Крпежи и дрпежи“,18 „вријеме
кад се сашива“, и зашива,.и – сакрива голотиња и босотиња.
Недостојно пред лицем Господњим
Закрпа има посебно значење и у хришћанској есхатологији и
народном веровању у вези са „потоњим стварима“. У Херцеговини, на пример, свако ко помишља на судњи дан, макар био
и у највећој оскудици (оличеној у народној изреци: „Што је ру’а
– на мени је, што је кру’а – у мени је!“), брине о томе да у каквом
сандуку причува нешто стајаћег руха у коме ће бити укопан.
То стога што је одевање покојника један важан и строго обавезујућим део погребних обичаја код Срба, a у вези je са одређеним чврстим народним веровањем, да је недостојно пред лице
Господње – или пред његовог небеског кључара – изаћи не
само у закрпљеном него и у свакодневном (у Херцеговини се
може чути и: себичном < од глагола посебитати = свечане хаљине претворити у свакодневне), а не свечаном, стајаћем
руху.
Мотив строгог поштовања тог обичаја налазимо и у народној
песми „Јунаштво и смрт Лопушине Вука“:
Па подрани Мустафагић Усо
Па старицу мајку дозиваше:
„Мајко моја, оба ти свијета!
„Дај дигни се на ноге лагане,
„Дај ти мене гаће и кошуљу,
„Што нијесу пријед облачене,
______________________
17
18

Михаило Лалић, Epistolae seniles, СКЗ, Београд 1995, стр. 54.
Б. В. Радичевић, Сујеверице... Књига друга, 137–8.
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„Нити прије на јунака биле,
„Хоћу ти се, мајко, преобући,
„Хоћу тебе јутрос погинути,
„У ње ћеш ме укопати, мајко.“19
Поред тога што нас ових неколико стихова упућују на то да су
и припадници мухамеданске вере поштовали поменути погребни обичај, ваља истаћи да овде видимо и колико је он обавезујући – син се обраћа мајци веома изражајним преклињањем необичне снаге: „Мајко моја, оба ти свијета!“ Уверен
да ће за који час погинути, он у тој граничној ситуцији пред
којом се налази не оставља никакву другу опоруку осим оне
која се тиче руха у коме ће га укопати.
А у Поповом пољу може се у народу чути не само то да: „Није
ваљало мрца закопати ако је на њему ишта закрпљено“, него
чак и то да: „Није ваљало отићи у цркву или на дернек ако на
себи имаш закрпу.“ И управо ту је могла настати она изрека: „И
поп пријеко на закрпу гледа.“
И код Љуба Мићовића, који се бавио обичајима Поповаца, налазимо потврду о овом строгом поштовању одевања примереног одређеним приликама: „Празнично одијело не крпе. Радије
ће остати код куће, него у окрпљеном одијелу отићи у цркву.
Чим одијело почну крпити, претварају га у ‘себично‘ (свакодневно).“20 Не улазећи у било каква компаративна истраживања народне религије, јер није прилика за то, наглашавамо
да тај однос према одевању покојника није увек обележен страхом који изазива питање: „У чему ћу стати пред Господа?“, него
и помишљањима на то како ће бити на ономе свету када прођемо поред небеског кључара: „Ако човек умре у дрцама, и на
оном свету ће у дроњама ходати. Човеку који умире ваља
обући ново одело, како би и на небу шетао у празничним хаљинама.“21
______________________
19 Вук, Српске народне пјесме IV, 54, 287–296.
20 Љубо Мићовић, Живот и обичаји Поповаца, САНУ, СЕЗ, књ. LXV, Живот и обичаји
народни, књ. 29, Београд 1952, 101.
21 Б. В. Радичевић, Сујеверице... Књига друга, 137–8.
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На крпат, накрпат’ или накрпат?
У већ помињаној песми „Бановић Страхиња“ има једна реч око
чијег се лика, значења, па чак и око питања којој врсти речи
припада, нису могли споразумети они који су се на разне начине и различитим поводима бавили овом песмом. Та реч – накрпат, на крпат или накрпат’ – налази се у следећим
стиховима:
Ко гођ стане у царевој војсци,
Ко гођ стане с нама говорити,
Стане турски, окрене мановски,
Ја с Турцима могу проговорит’,
Могу турски, и могу мановски,
И арапски језик разумијем,
И на крпат ситно арнаутски;22
У разним издањима и редакцијама песме „Бановић Страхиња“
та реч је различито писана, а исто тако је и различито тумачено
њено значење. Писана је састављено – накрпат; или са апострофом – накрпат’, али и у облику на крпат, тј. онако како је
написана у Вуковој редакцији и свим потоњим државним издањима ове песме. Ипак, већина редактора је ову реч писала састављено, а у вези са њеним значењем, сматрали су да је реч
о глаголу који значи: натуцати при говору, лоше говорити,
крпити реч по реч, говорити којекако, знати понешто. Други
су пак сматрали да је њено значење прилошко.
У часопису Наш језик,23 Р. Димитријевић је закључио да „облик
речи није глаголски, који су тој речи давали сви редактори...
Значење које се тој речи као глаголу дало проистекло је из прилошог значења, из прилошке синтагме, која је, по мом мишљењу, овде оно што је главно.“ Осврћући се на тај закњучак Р.
Димитријевића, а након исцрпног навођења извора који потврђују њено значење, у истом часопису,24 В. М. Мићовић из______________________
22 Вук, Српске народне пјесме II, 44, 222–228.
23 Наш језик, Нова серија књ. VIII св. 19 (1957), 22.
24 Наш језик, Нова серија књ. IX св. 1–2 (1958), 58.
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носи супротан закључак: „на основу свега овога може се рећи
да у песми Страхињић Бан ова реч има глаголски облик и глаголско значење, па је беспредметно... наводити разлоге који би
иначе могли ићи у прилог једног или другог значења“.
О закрпи би се могло још овако, што би рекао Вук, „ћерати“. Но,
остајемо код ових неколико примера ширег, метафоричног
значења речи закрпа, као и њој сродних речи из богате лексиколошке породице настале од речи крпа, тј. од оног, да поновимо, њеног дела (-крп-) који је заједнички за све од ње
изведене речи. Било би можда занимљиво, на пример, да саопштимо нешто о веровањима у апотропејску моћ закрпе, као
и о њеној улози у прерушавању у циљу прикривања идентитета
у разним приликама. Али за то овде немамо довољно простора. Ипак, рећи ћемо још и ово:
Вук, на већ поменутом месту, поводом колчака-закрпе каже да:
„Гдјекоји и нове чакшире с оваковијем колчацима граде.“ Са
том појавом, али пре свега као примером прагматичног народног довијања да се предупреди неизбежна подеротина на коленима (лактовима, туру), и да се тако двоструко продужи
трајање одеће – сусрели смо се давно:
Драгутин Б. из Гајдобре пришивао је закрпе на нове чакшире
од сивог цајга, грубо ткане памучне тканине. Памтим како у
тако „закрпљеним“ чакширама, са кожним „немачким“ шеширићем уског обореног обода на глави (какав смо, касније, виђали
на главама првих гастарбајтера на летњем одмору у Гајдобри),
тера своје омање крдо свиња – мангулица и неких мелеза са
крупним риђим и црним пегама – на пространу бару-бајер „иза
млина“, где смо у једном подубљем ископу иловаче за Шеферову циглану (Ziegelei Schäffer & Comp.), испуњеном зеленкастим подземним водама – издани која се пробијала кроз
иловачу у кишовитим педесетим годинама – махом сви научили
да пливамо, покушавајући да достигнемо Пинћера са малом
главом усађеном у широка рамена који као корморан „њори“ са
једног на други крај баре.
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Тај из ове перспективе бизаран Драгутинов поступак са једним
комадом одеће можда је код некога од нас изазвао некакво тренутно чуђење, али никако и потребу да о томе – па и о закрпи
уопште – размишља. Та потреба се јавила знатно касније.

Закрпа у усменим казивањима
На крају, остаје нам да предочимо један део необјављене грађе
– усмених казивања забележених у Гајдобри а пренетих из Херцеговине – зато што се тиче предмета овог рада, закрпе, а
ништа мање и ради тога што илуструје „тананост фолклорног
језика“ Херцеговаца.
***
За вријеме Аустрије отиш’о у војску неки Лазо Драпић, па се
из војске пријавио у аустријске жандаре, те је и ту провео неколике године. Елем, пошто је напушт’о и ту службу, дош’о
је кући и донио нове рајтозне од чоје, ко црногорске што су.
Искупило се цијело село, па су сви више гледали у оне
рајтозне него у Лаза, чудили се, фалили и’: „Вала, фине су,
добре...“ А стари Зеко Драпић, погледив’о и он, па је најпошље
рек’о: „Па јесу добре и лијепе, ама кад се пропарају на кољенима – нема закрпе за њи’!“
*
Неком момчићу Маслеши, из Туља, закрпила мајка рукав на капутићу, па га опремила да оре њиву доље у пољу. У неко доба
изненада удари киша, а он брже-боље да обуче они капутић,
ама му мајка, крпећи, била зашила крај рукава, па никако не
мог’о да провуче руку. Док је око тога петљ’о, добро се налио.
Дош’о онако мокар са воловима кући и мајка га упитала што
није обу’ко они капутић, а он јој рек’о: „Ја откопрчи, а рукав
се закопрчи, закопрчио се они ко га је шио и на мене намијенио.“
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*
Расјеко ја брадвом палац по цијелој дужини, па ме наћераше
да одем код доктора. Кад тамо: једна млада докторица, узе
иглу и конац и поче да ми шије рану. Забоље ме, тргнем руку
и викнем: „Не знаш себи ни гаће закрпит’, ни дугме пришит’,
а оћеш мени прс’ да закрпиш!“ Те ти ја преко врата...
*
Косто Бошковић је још ко младић отишо у Дервенту и тамо
је запатио трговачку радњу и посто газда. Ама кад би долазио код својиje у Мркоњиће, у Попову, увијек је био вас у закрпама – што ‘но рекну: цијели би свијет с њим мого
опросит’! Па кад би га ко упит’о што се не обуче како приличи, он би одговорио: „Неће лупеж на закрпу.“ А закрпе је пришив’о и у њи’ тиск’о новац, бојећи се да га не покраду!
*
Женио се Видоје Бошковић из Мркоњића, па кад су сватови
отишли по младу, Цвијету, у Седларе, да је доведу, Видоје
обуче најгрђе рутине и оде пред цркву да их дочека. Кад су
стали пред попа, Видоје рече: „Стани, попе, да видим какву
ћете ми закрпу пришити!“ Кад подиже младин вео да је види,
и она угледа њега и помисли: Имаћеш ти добру закрпу, ама ја
јадна нећу имати ни крпе, ни закрпе, ни чојека... Пошто их поп
вјенча, он пожури пречицом кући, пресвуче се и доћера па тако
дочека сватове. Угледа га Цвијета онако кршна међу народом
који се био скупио пред кућом, не препознаде га, него само помисли: Е, да сам се, јадна, удала за оваквог момка!
*
Био је код нас у Мркоњићима Ристо Куштров, који је дуго пловио на броду као ностромо. Кад је дочеко пензију, вратио се у
своју празну кућу и у њој разапео мрежу између двије атуле,
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па би на њој леж’о по цијели дан. Носио је само пртено
одијело, па су га стога сви звали Пркаћ или Пркаћило. А он,
ђе гођ би наш’о какву крпу, носио би је кући, јер, говорио је,
„даће руке, море ваљат’ за закрпе“. Па кад је умро, неђе између два рата, у кући нијесу затекли ништа, осим повеликог
бремена одртина и крпетина, и једне тице – папагала!
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Овако је тужила нека Невесињка:
Мој Обраде, добро моје,
Поздрави ми мог Јована,
Лако ћеш га ти познати,
На њему су бијеле гаће,
Црним концем закрпљене...

*
Био је у Дријењанима неки Складоје Глухајић, силан и лијеп
чојек, ама се никада није облачио ко и остали свијет – ако би
горе обуко чисту бијелу кошуљу и нов чојани џамадан, доље
би облачио шалваре све у крпама и закрпама и обуво шупље
опанчине, а ако би обуко нове шалваре и обуо нове опанке,
облачио би подерану кошуљу и избуцан џамадан...
Па ако би се неко тако нескладно обуко, звали би га Складоје.
*
Шкутори из околине Имотског би долазили да просе по Ерцеговини. Били су обучени ко какви гурбети – у свакакве дроње,
и закрпљене и незакрпљене. Долазиле су читаве породице,
ишло би више њи’ у групама, од куће до куће, молећи и богорадећи:
Тури руке у сандуке
Па извади чарапице
Па и мени подај, мајко!
Што је теби мали шпарак
То је мени голем дарак
И велика задужбина!
Па би, кад изађу из села и посједају поред цесте, разгледали
шта је ко опросио. Онијем који највише опросе би говорили:
„Ласно је вама, у вас су два штапа и пет закрпа“ (то јест,
двоје старих са штаповима и петоро закрпљене деце).
*

*
(Један познати мотив како се сватови који су дошли по невесту
излажу различитим искушењима.)
...Те ми сједи ту. Погледај по асталима – седамнес брава! Али
чим сједосмо, дигоше све испред нас. Куку ти богу! Донијеше
нам по мало слаткога, оно за најприје... Па и каву пописмо, и
ракију. Гледамо како ће што на астал, а ништа у тањирима
вет оволишно меса, онога печеног. Те ту сједи, сједи, нас
тридесет сватова, а тридесет њи’. Кад: изнесоше љеб они
домаћи, печен испод саћије, велик, испуцо ко да су га ђаволи
чапали. Онда један окрену они љеб, окрену га два-три пута,
па поче да набраја: оној која га је мијесила ово било, оној која
га је пекла оно било..., па кад све то ишчита, каже: „Треба ово
крпит! Треба новца!“ А стари сват метну иљадарку. (Онда
си за иљадарку мого купит вола!) Те удри крпи, крпи... све ми
из сватова додаји староме свату испод астала, те нас огулише – богами, остадосмо ко мишеви голи!
*
Послала браћа Лучићи сестру Ковиљку под Пољице, ђе је
војска продавала дотрајале униформе и остале војничке рубетине, да купи пар гаћа – остали голи, а рашне гаће деру
по стегнима! У нека доба Ковиљка се врати брез пазара. Упитају је браћа што не узе гаће, како јој је и речено, а она им
одговори: „Не ваљају ниједне, све су расјечене по пишљу!“
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*
Највећа срамота за жену или ђевојку била би ако би пришила
закрпу на плетиво – чарапе или џемпер, јер се плетиво, кад
се подере, потплетало, а не крпило. Било је жена које нијесу
знале да потплећу, него само привале какву гођ закрпу, па би
им се људи ругали. Али, богами, виђала сам доста крпежи на
плетиву, највише на лактовима.
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Херцеговачке породице

Чедо Говедарица, Нови Сад

ГОВЕДАРИЦЕ ИЗ ОБЉА

Завичај је место у којем смо рођени, где смо први пут удахнули
ваздух, угледали светлост дана, осетили родитељску љубав.
Њега чине први дечји кораци, дечје игре, пољупци родитеља,
прве изговорене речи. Тада први пут осетимо радости и лепоте
живота. Често се појам завичаја веже само за место рођења,
али се он односи и на време у коме се формира и развија свака
личност. У завичају се расте и живот се обогаћује, стиче се
радно и животно искуство. Али, често, не живи се само у једном
месту, па ни у месту рођења. Људи мењају своја боравишта
која једнога дана постају и њихова места пребивалишта која
су, за разлику од завичаја у коме су рођени и провели своје детињство, а можда и своју младост, њихови нови завичаји.
Стари завичај, међутим, никад се не заборавља. Успомене на
њега живе у нашим сећањима и стално се у мислима враћамо
њему као и птићи који одлете из свог гнезда, али му се поново
враћају. Животни путеви људи су сложени и различити, али њихови корени увек остају тамо где су поникли.
Богати су и различити садржаји завичаја: природна средина и
рад људи, школе пуне ђака...
Често се каже: да нема старости не бисмо се сећали ни младости. То је истина која је покренула моја сећања и нагнала ме
да опишем свој стари завичај, своје село Обаљ у општини Калиновик, настанак и живот моје породице током десетина и
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стотина година, многа историјска збивања и начине живота
људи тога давног доба. Обаљ је мало место у источној Херцеговини, али велико по својој лепоти, по богатој прошлости и
доста тешкој садашњости. Налази се у подручју Загорја, уз
саму цесту, на десетом километру пута Калиновик – Улог. Њему
је Загорје на истоку, Жупа на северу, кањон Неретве на западу
и планина Лелија на југу. Обаљ је насеље које је настало у
средњем веку. Име је добило по средњовековном утврђењунасељу, које је смештено изнад садашње цесте, а чији се
остаци налазе испод велике заобљене камене громаде. На
њеној стрмој страни и данас се виде остаци камених зидина и
невеликих просторија. Ту је ископано неколико керамичких
предмета. Постоји веровање да је село добило име по тој облој
каменој стени. Обаљ се налази и на географским картама из
средњег века. У Повељи Херцега Стјепана из 1444. године помиње се ово утврђење које је уцртано у географској карти из
доба Котроманића. На ширем подручју села, на седам локалитета, налазе се многи стећци који потичу из тих старих времена.
Ти надгробни споменици су у облику саркофага, плоче или
крста. На њима су исклесана имена, фигуре људи, животиња
и биљака. На некима су и сцене из лова. Све су то призори који
указују на начин живота људи тога времена.
Општина Калиновик је размеђе између две географске територије: с једне стране је Босна, са друге Херцеговина. Простире
се на површини од 732 километра квадратна. Смештена је између планине Трескавице, са босанске стране, и планина Зеленгоре, Лелије и Бјелашнице, са херцеговачке стране.
Окружена је општинама: Трновом, Србињем, Невесињем, Гацком и Коњицом. Калиновик је градић, административно-политички центар општине, са нешто више од 1500 становника.
Први писани траг о њему налази се у једном попису босанских
спахија из 1711. године. Тада је Калиновик са околином припадао Херцеговини.
По природним карактеристикама то је кршевито крашко подручје, са надморском висином изнад 1100 метара, са мноштвом
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пашњака разбацаних по брдима, са широким шумским појасом
у подручју Зеленгоре и Лелије. Право богатство су пашњаци на
широким обронцима Трескавице: Кладова поља, Ченгић баре,
Јаворни долови, Штаваљ. На овим пољима организовано је и
неколико сточних фарми. Брда су испресецана увалама и долинама. Има и нешто мањих река понорница. Клима је оштра
са кратким и свежим летима, дугим и веома хладним зимама,
са пуно снега, са доста ветровитих дана, а мећаве за време падавина могу да направе високе снежне наносе. Цело подручје
у највећем делу године оскудева у пијаћој води и у води за напајање стоке. Ретки природни извори лети пресуше. Становништво се сналази тако што свако од њих направи тзв. чатрње
у којима са сакупља атмосферска вода која се користи у домаћинству за све потребе. Подножја планина богата су шумом.
Преовлађују: бор, јела, смрча, буква, храст, граб и клен. Шумарство је важна привредна грана овог подручја. Квалитетно
дрво је основна сировина у прерађивачкој индустрији. На
мањим крашким пољима у увалама и долинама има плодне
земље на којој се гаје житарице – пшеница, јечам, овас, а ређе
и раж. Кромпир се сади обавезно и одмах треба нагласити да
су тамо оптимални услови за гајење ове културе, која је пореклом висинска биљка. Производи се и купус, нарочито посебна
врста купуса звана раштан, затим лук и на мањим површинама
пасуљ. Осталог поврћа скоро да и нема. На овом подручју нема
воћа изузев самониклог дивљег – лешник, дивља крушка,
дивља јабука, купина... Воће се гаји само у подручју Жупе, у долини Неретве, према Коњицу.
Историјски подаци о селу Обаљ говоре о бурним догађајима:
освајањима, ослобађањима, насељавањима и расељавањима.
Турци су освојили Калиновик 1466. године а Обаљ нешто касније. О жестоким борбама које су вођене говоре бројна гробља.
Велико турско гробље налази се на Равницама. Чине га високи
камени белези, а сам терен назива се Мегдан. На брду изнад
куће Војка и Десимира Сладоја је гробље Срба који су погинули
бранећи село од турског освајања. Тадашњи становници села
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су избегли. Не зна се тачно које су то породице биле, јер су
Турци уништили сваки траг о њима. Место њих, Турци на подручју Загорја, па и Обља, насељавају своје становништво, а
пре свега своје аге и бегове. У Загорју је насељена чувена породица Ченгић, која је уживала велики ауторитет код турских
власти. Ченгићи су у Загорју изградили своје куле и утврђења,
посебно на Боријама и Јелашцима. У Јелашцима је рођен и гатачки мутеселим Смаил-ага Ченгић.
Најбогатији турски бегови у Обљу били су из породица Филиповића и Хаџовића. Они су почели да користе земљу у Оџаку,
а затим у засеоцима Долови, Ћеранићи и Равнице. На своје поседе насељавали су српске породице, своје поданике, који су
им, уз високи закуп у натури – једну петину, па чак и једну
трећину од свих житарских и сточних прихода – обрађивали
земљу. Поред тога, бегови су настојали да их што више исламизују. Многе породице су под тим великим притиском напуштале беговска имања и селиле се на друга подручја
Херцеговине и Црне Горе.
Крајем 17. и почетком 18. века турска власт се све више стабилизује. Српским породицама се дозвољава да имају своју
земљу и да гаје своју стоку, али све то уз високе намете у натури. Те породице почеле су да граде своје куће; момци се
жене, девојке се удају, породице се шире. Прва српска породица која се 1720. године населила у Обаљ била је породица
Ћеранића. Дошли су из Бобовишта код Требиња. Славили су
Ђурђевдан. После њих у Обаљ се досељавају породице: Сладоје, Бозало, Ђого, Елез, Пурковић и Чорлија.Тих година досељене су и три породице католика: Рагуж, Марић и Марчинко.
Породица Говедарица има своју дугу историју. Њени корени
сежу још од краја 14. века. На основу црквених књига, надгробних споменика и казивања предака види се да потомци Говедарица воде порекло од породице Орловић, од Милије, рођеног
брата Павла Орловића, познатог косовског јунака наше епске
поезије. Милија се оженио кћерком кнеза Влатка из Гацка, не-
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посредно после Косовске битке 1389. године. Имао је сина Николу и кћер Милицу која се удала за цара Лазара. Никола је
живео у Гацку. Кад су Турци освојили Гацко он се са породицом
одселио у Цуце у Црну Гору. Тамо се Николина породица нагло
увећала. Један члан породице одлази у Крушевицу код Требиња и мења своје презиме у Бијелић, по оцу Бјелу. Треба
знати да су се тада српска презимена често мењала, обично
по неком познатијем члану породице или по занимању њених
чланова. Бијелићи су у Крушевици живели сиромашно. Турски
зулум је био тежак, готово неиздржив. Морали су и одатле да
се селе – из Крушевице одлазе у Моско код Требиња. Ни ту
нису дуго остали. Отишли су у село Трновац код Билеће. Турци
су их глобили и у овом месту. Локални бег је једног дана сакупљао харач у породици Бијелић. Тог дана сви мушкарци
Бијелића косили су траву. Осионе харачлије напали су њихове
жене, а љути мужеви латили су се оружја и убили беговог брата
и још неколико Турака. За освету, сеоски бег је сакупио тридесет сејмена и ноћу побио чланове породице Бијелић. Остао је
жив само један који је у планини чувао говеда. Све куће су биле
спаљене, а имовина опљачкана. Тај велики злочин десио се
1575. године. Ожалошћени чобан није се имао где вратити, потерао је своја говеда према Билећи и зауставио се у селу Михољаче. Тамошњи силни и богати бег Тановић, на молбу
Бијелића, примио га је на своје велико имање, дао му једну
стару кућу за становање под условом да чува и његова говеда.
Назвао га је именом Ђедо Говедарица (по говедима која је дотерао). Од тог догађаја и тог времена потиче данашње презиме
Говедарица, а село Михољача је матица многих породица Говедарица. Свима је крсна слава Ђурђевдан. Ђедо је дуго
живео у Михољачама. Његова породица се увећавала и постала једна од најбројнијих у том селу, у коме су живеле и друге
породице: Зеленовићи, Дамјанци, Ћеранићи, Дивљани и др.
Све породице живеле су сложно, па су тако, заједничким напорима, усред села подигли своју цркву. Поред цркве је и старо
гробље у коме су се сахрањивале само породице Говедарица,
на коме и данас постоји надгробни крст Гаја (Николе) Говеда-
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рице, подигнут 1771. године. Тај крст доминира својом висином
и једно је од највећих гробних обележја у Босни и Херцеговини.

је да изради све што је потребно за домаћинство, па и за друге.
Постао је један од најимућнијих Гајових синова.

Ђедо Говедарица је имао три сина: Тома, Дама и Лазара. Дамови потомци су најбројнији а по именима његове деце настала су презимена: Симовићи, Јокановићи, Шекаре и
Књежевићи. Од Томових потомака су породице: Симанићи,
Драговићи и Пиљугићи. Од сина Лазара настала је породица
Пилина, из које је у то време било чак пет попова. Говедарице
су се из Михољача расељавале у друге крајеве тражећи боље
услове за живот. Поједини огранци мењали су презиме па у
Добром Пољу код Калиновика данас живе Драговићи, у Јелашцима Симићи, у Сарајеву Лучићи и Васковићи. Гајо Говедарица
са своја три сина: Митром, Јованом и Милошем одлази у Романе, на имање бега Шемзибега. Ни ту се није скрасио. У потрази за бољим животом дошао је у село Обаљ на имање
Ченгића и Филиповића. Ове породице дале су му имања у
закуп на Равницама и Доловима. Говедарице су били вредни
па су у Обљу саградили своје куће, а ту су и сахрањивани, ту
су им подизани споменици. Њихови гробови обележени су
крстовима од клесаног камена. На њима је и ново презиме
Гајовић, по имену оца Гаја, који их је и довео у Обаљ. Ово презиме се одомаћило у Обљу, па и шире. У нашем старом завичају нас Говедарице називају Гајовићи. Ово презиме је уписано
и у матичним књигама сеоске цркве у Обљу.

Породица Гајовић или Говедарица населила се у Обљу 1832.
године. Од три сина Гајова, три корена, развило се породично
стабло од осам генерција. На породичном стаблу (у прилогу)
приказана је само мушка линија, а изостављена је женска линија, која је још бројнија.

И на споменицима у гробљу преовлађује ово презиме. А младе
генерације су прихватиле старо презиме Говедрица које потиче
још из Михољача и има своју историју нешто краћу од пола
века.
Гајови синови Јован-Јоле и Милош купили су земљу у Равницама, ту су изградили куће и формирали своје породице. Били
су врло вредни. Своје имање проширили су купујући земљу у
Језерцима и Угарцима. Гајили су стоку и за њу изградили нове
стаје. Најмлађи, Митар-Мићо оделио се од браће 1834. године
и отишао у Долове да тамо живи. Имао је «златне руке». Умео

Иако су Гајови синови били успешни људи, живот под Турцима
и љиховим великим наметима био је тежак. У Обљу, на Равницама, и данас постоје остаци зиданих амбара у којима су турске аге и бегови сакупљали жито од раје. То су били амбари
бега Филиповића. Вредни људи Гајовићи, захваљујући свом
преданом раду и умешности, могли су да опстану и у тешким
условима. Све што им је било потребно за живот обезбеђивали
су својим радом: земљу су орали дрвеним ралом и воловима,
правили су дрвена кола и саонице и на њима превозили жито,
сено и дрва. Коњи су им служили за јахање и ношење терета,
а за то су користили дрвене самаре ручне израде. За своју исхрану сејали су јечам, а зоб за исхрану стоке. Жито су врли коњима на гувну. Имали су свој млин на Језерима у којем су
млели јечам. Од јечменог брашна су месили хлеб, а пекли су
га на огњишту под сачем. Од стоке су добијали месо, млеко,
кајмак и сир. Гајили су коње, говеда, овце и козе. Сами су израђивали своју одећу и обућу. Од лана су ткали платно и шили
кошуље и гаће. Од вунене пређе плели су чарапе, зване бјечве,
затим: гете, калчине, назувке, џемпере, рукавице, шалове и
канице. Ручно су ткали ћебад и кабанице и ваљали их у ступама на Неретви. Опанке су правили од воловске коже а опутили су их упреденом опутом од овчије коже. Ткали су и сукно
и од њега правили мушке одевне предмете – рајтозне и др.
Много посуда у кући правили су од дрвета. Од бакра је био
котао који је стално висио на веригама изнад каменог огњишта.
У њему се кувала храна. Од металног посуђа имали су још таву
и тепсију. У тепсији се правила пита, а тава је служила за
пржење уштипака. Вода је са извора доношена у дрвеном бу-
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рилу и у мањим посудама – жбановима. Бурило су жене пртиле
на леђа. Из дрвене чаше, букаре пила се вода. За чобане се
правила мала дрвена посуда – чанак. У њој су чобани носили
сир и кајмак за ужину када пођу за овцама на пашу. Користили
су дрвене грабље и виле за сакупљање жита и сена. Израђивали су још много дрвених предмета: држаља за косе, тј. косишта, јармове за волове... Основне животне намирнице у
породици биле су млеко, сир, кајмак, месо. Млеко је варено у
великим казанима и потом разливано у дрвене шкипове у
којима би се, након расхлађивања, ухватио дебео кајмак који
је, као и сир, одлаган у каце, а после у мјешине у којима је
морао да одстоји дуже време. Након сазревања, сир звани торотан био је врло слан и сув. Користио се као предјело, уз
неко јаче пиће. Месо говеђе, овчије и козје спремало се на
уобичајени начин: сушило се на пантама које су биле постављене изнад огњишта. Кућа је била зидана од камена а покривана је шимлом. На тавану куће налазили су се амбари за жито
и брашно. Велику собу загревала је земљана пећ на дрва. У тој
соби су спавали само најстарији у породици и нејака деца, а у
горњим угловима собе налазила су се два дрвена кревета на
којима је спавао домаћин или гост. Остала чељад спавала су
на поду. Девојке и младићи врло често су спавали на сену у
појати. Простирке у соби биле су сламарице или асуре од ражи.
Оне су у току дана изношене напоље. Покривачи су били грубо
изаткане вунене имбуље. Испод велике собе налазила се магаза која је служила за одлагање одевних предмета, а понекад
и мјешина за сир и кајмак. Свака кућа имала је двоја врата.
Простор у кући око огњишта највише се користио. На огњишту
је стално био сач, јер се хлеб скоро свакодневно пекао. Ту су
биле и машице за подстицање ватре и маша за узимање жара
и пепела. Ту у кући, где је огњиште, налазила се и велика
округла синија за обедовање одраслих и мала за децу. Око синије седело се на дрвеним троношцима направљеним од
тврдог и здравог дрвета. За осветљење у кући користили су се
гас и луч. Гас је редовно купован и користио се у лампама и
фењерима, а за краћу употребу користио се луч. Недалеко од
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куће у земљи је био ископан трап за чување кромпира у току
зиме. Поред куће је била дрвара за слагање цепаница. За
огрев се користило дрво букве, граба и храста. Пред кућом,
поред улаза, стално је „дежурао“ пас – чувар куће ноћу, а оваца
дању. Позади стаје, која је служила за смештај стоке зими, налазило се гувно на коме је вршено жито. Око њега су слагани
пластови сена, сламе и лисника за зимску исхрану стоке. Од
индустријских производа куповани су со и гас. Ретко је купована
права кава. Место ње користио се пржени јечам од кога се кувала кафа звана прга.
Тако је изгледао живот у мојој старој кући, у мојој породици, а
није било другачијег или бољег живота од нашег ни у другим
породицама. Но, вратимо се још једном у доба турске владавине и објаснимо бар неке помаке у побољшању живота нашег
народа тога времена. Када се стабилизовала њихова власт
Срби су могли да купују земљу и шире своја имања. У Обљу је
око 1850. године било неколико српских породица које су од
турских бегова купиле обрадиву земљу и на њој организовале
производњу. Турска власт је 1860. године дозволила да се у
селу подигне српска црква. Цркву су десетак година добровољно градиле све српске породице. Изграђена је 1869. године. Била је то прва српска црква на целом подручју Загорја.
После ње, 1889. године изграђена је црква у Калиновику, а у
Улогу 1890. године. У цркви у Обљу први је крштен Тодор Риста
Говедарице. Црква је грађена од клесаног камена и обложена
је каменим плочама. Унутрашњи зидови осликани су фрескама
светаца. На њој је велико црквено звоно чији се откуцаји чују
надалеко. У цркви су од дрвета само улазна врата и олтар. Све
остало је од камена и гвожђа. За велико чудо, црква је остала
неоштећена упркос многим ратовима који су се дешавали на
тим просторима. У њој су сачуване све црквене књиге: рођених,
венчаних и умрлих. Све је то сачувао један верник из села.
Црква је и данас у добром стању и има свог свештеника. Око
цркве је велико сеоско гробље. На гробљу је подигнуто много
породичних гробница и надгробних споменика. Гробље се
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стално шири, а број верника се смањује. Поред цркве је подигнута „Обренова кафана-хан“ у којој су се деценијама окупљали
верници Обљани. На њеном старом месту Обљани су изградили нови црквени дом са 140 седишта, кухињом и чатрњом за
пијаћу воду. У њему се окупљају многи верници. У старој предратној Југославији у цркви су држани часови веронауке. Један
стари свештеник учио је ђаке молитвама и црквеним обредима.
Сви ђаци морали су да знају молитву „Оче наш“ коју су на сваком часу понављали. При улазу у цркву попу су љубили руку и
крстили се, а на часовима, у тишини, слушали су његове беседе о поштовању бога и старијих, о томе како се славе Божић
и Ускрс, који су посни дани у недељи и др.
За разлику од цркве, која има далеку прошлост, школа у Обљу
има врло кратку историју. Прва Основна школа у Обљу отворена је 1934, а у Калиновику 1887. године. Две године касније
отворена је школа у Улогу. Први учитељ у Основној школи у
Обљу био је Ђуро Ђурашковић, родом из Црне Горе. Он је био
ђак Учитељске школе (препарандије) у Сомбору. Због својих
напредних идеја искључен је из сомборске препарандије при
крају свог школовања. Како је дошао у Обаљ за учитеља, као
тада непожељни бунтовник и противник краљевског режима –
нико није знао. Вероватно је дошао у ово мало забачено село
по партијском задатку, јер је тада на подручју Улога постојала
партијска ћелија коју су чинили чланови комунистичке партије:
Видан Церовина, Петар Бугар, Саво Говедарица и Ћетко Ковач.
Учитељ Ђурашковић се брзо повезао са њима. Поред редовне
наставе, често је посећивао породице угледних Обљана.
Ширио је комунистичке идеје и величао руски социјалистички
покрет. Негативно је говорио о Хитлеровом освајању Чешке и
Пољске и о „трулој Југославији“. Говорио је: „Хитлеру, том злу,
свако се мора одупрети заједно са Русима.“ Његове идеје прихватали су многи Обљани. Није волео религију и њено „јалово“
учење. Родитеље је саветовао да не шаљу своју децу у попове
већ у учитеље како би просвећивали свој народ.
Моје школовање ја сам започео у првом разреду Основне
школе, школске 1940/41. године, код учитеља Ђурашковића.

Чедо Говедарица

415

Школа је била смештена у кући Ћетка Ћеранића, у простору
изграђеном непосредно уз његову кућу у којој је становао. То
је био простор намењен за потребе продавнице. Ћетко Ћеранић је са својим братом Пером дуго година живео и радио у
Америци. Вратили су се у Обаљ и ту су уложили своју уштеђевину – изградили су куће на спрат, зграду за трговину, покуповали су плоднију земљу и проширили своје имање. Обе зграде
су биле поред цесте. Једну су уступили селу, под закуп, за потребе основне школе, а у другој су живели, а поред тога у њој
су отворили кафану и собе за преноћиште путника. Школа је
имала само једну малу просторију. Сви разреди били су у тој
једној учионици, а учитељ је у преподневној настави истовремено радио са свим ђацима. У првом разреду је било нас 12
Говедарица, а са Равница: Марко, Милан, Лазар и ја. Укупно је
било око 25 ученика. Девојчице тада нису ишле у школу, па ни
многа мушка деца, која су морала да помажу својим родитељима у свакодневним пословима, највише око чувања стоке.
У учионици смо седели на дугачким дрвеним клупама без наслона, и то у једном реду по један разред. Ми прваци седели
смо у првом реду. Учитељ је имао свој сто и столицу. Црна
школска табла била је на предњем делу учионице. На зиду са
стране висила је доста похабана карта Краљевине Југославије.
У једном углу била је тучана пећ, а у другом мали орман у коме
је учитељ чувао: дневник, креде, лењир, троугао и шестар. На
учитељевом столу налазио се глобус. У то време мало је било
ђачких уџбеника. Ми у првом разреду нисмо имали свеске за
српски језик и за рачун, како се тада звао предмет математика.
Писали смо тврдом писаљком на црној такође тврдој таблици.
Са једне стране су биле извучене линије, на којима смо учили
слова и писање, а на другој су биле коцке за рачунање. Писаљка је приликом употребе остављала бео траг који је између
два писања брисан мокрим сунђером привезаним за дрвени
рам таблице. Када бисмо урадили домаћи задатак морали смо
пазити да нам се на путу до школе не избрише. Ту своју таблицу чувам и дан-данас као најдражу успомену. Памтим да је
уџбеник за рачун био малог формата – имао је само 65 стра-
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ница. Сваки број у задацима пратила је одговарајућа илустрација. У првом разреду учили смо бројни низ и све рачунске
радње само у обиму до броја двадесет. Била је велика разлика
између тадашњих и данашњих уџбеника, не само из рачуна
него и из других наставних предмета. Разуме се, они су били
прилагођени тадашњим наставним програмима. Међутим,
мало је било родитеља који су могли да купе потребне уџбенике својој деци: једни то нису могли због сиромаштва, а други
нису ни слали децу у школу због истог разлога.
Наш учитељ је редовно обавештавао родитеље о учењу и владању своје деце, често на родитељским састанцима, а понекад
је обилазио и домове ученика да би се уверио у услове у
којима живе. У ђачким књижицама бележио је основна запажања о ученику и његовом учењу, са препоруком како би требало да родитељ помогне свом детету. Та запажања су
родитељи или старатељи потписивали.
Школска 1940/41. година није завршена 20. јуна. Наш учитељ
је школску годину завршио раније – већ 31. марта. Са тим датумом закључио је све оцене, попунио књижице и поделио их
ученицима, а он је, на позив Комунистичке партије, отишао да
учествује у априлским демонстрацијама у Београду, а касније
и у организовању устанка у Црној Гори. Учитељ Ђуро Ђурашковић је био борац и политички комесар у црногорским јединицама у току целе народно-ослободилачке борбе у Другом
светском рату. После рата бавио се политичким радом и новинарством. Живео је у Београду са својом супругом Цвијетом.
Она је била вредна учитељица. Редовно је сарађивала својим
стручним прилозима из наставне праксе у Просветном прегледу. Са Јеленом Миоч, била је поборник увођења комплексног поступка у почетну наставу читања и писања.
По завршетка рата 1945. године сва деца стасала за први разред, па и она неколико година старија, пошла су у основну
школу. Број ученика нагло се повећао. Отворена су одељења
од првог до осмог разреда. У школу у Обљу уписана су деца
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из Обља, Сочана, Недавића и Страна. Требало је, стога, да се
гради нова, већа школа. Она је изграђена 1960. године средствима општине и њених грађана. Поред учионица, нова школа
имала је и предметне кабинете и била је опремљена савременим наставним средствима. Школа је радила тридесетак година. У том времену из њених клупа изашле су многе успешне
генерације ученика који су током даљег школовања стекли висока образовања разних струка. Они данас раде не само у Републици Српској него и у другим деловима бивше Југославије,
па и у страним земљама. Поједини ученици одлазили су на републичка и савезна такмичења. Тако су Видан Љуба Говедарице и његова сестра Деса освајали прва места на такмичењима ученика основних школа. Данас је Видан професор математике на универзитету у Бањалуци, а Деса је дипломирани
економиста и живи у Београду.
Нажалост, у данашње време гасе се многа села, па и школе у
њима. Тако ни школа у Обљу више не постоји. Некада велика
и добро опремљена школа данас је руина зарасла у коров.
Сада село има свега десетак ученика који основну и средњу
школу похађају у Калиновику, а у општини Калиновик има свега
150 ђака. То је слика данашњег села, али и демографска слика
друштва које се, у погледу наталитета, тешко опоравља.
Но, данас је тако, а ми се поново враћамо у једно давно време,
у време аустроугарске владавине, када су се дешавале неке
видљиве промене у економском животу на просторима Калиновика, Улога, Невесиња и шире. Нова власт спровела је први
попис становништва, урађен је премер земљишта и формиран
катастар. Донесени су нови закони и уведени нови порези.
Српски живаљ није био задовољан новим мерама. Појављују
се протести и немири. Године 1882. виђенији људи из Улога и
целог Загорја организовали су познати Улошки устанак. Покрет
је био доста јак. Устаници су у првом налету заузели жандармеријску станицу у Улогу, али је побуна, уз велике репресивне
мере, брзо угушена. Аустроугарска власт увиђа да јој прети велика опасност од немира и почиње да гради војна утврђења,
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прво у Калиновику, а потом на Обрњи и у Улогу. Организовала
је своје нове жандармеријске станице на Зеленгори, у Клињи и
на Брњцима. За потребе војске гради се пут од Сарајева, преко
Калиновика и Улога, до Невесиња. Цеста преко Обља грађена
је 1909. године. На градњи путева радило је доста Обљана јер
су ти послови били добро плаћени. Нове власти почињу да експлоатишу шумско богатство и за те потребе граде нове шумске
путеве према Зеленгори и Лелији. Гради се и пилана у Калиновику за обраду дрвета. Стварају се бољи услови за земљорадњу. У сточарству се уводе продуктивне расе. Отварају се
нови терени за испашу стоке на обронцима Трескавице, Кладова поља, Ченгић бара, Вучјих долова и Штавља. Поред
државних фарми развијају се и приватна газдинства за узгој
ситне стоке. Породице из доње Херцеговине – Рудани, Комади, Јањићи и Жарковићи изгоне своја стада на те пашњаке,
праве колибе, производе бели мрс и продају га трговцима у Калиновику, Сарајеву и Фочи. Чобанице бегенишу момке из
Обља, удају се и формирају своје породице. Оне постају невесте које по њиховом породичном пореклу, како је то уобичајено
код Херцеговаца, добијају нова имена: Жаркуша, Рудануша,
Јањуша...
Један број младића из Обља, тражећи боље услове за живот,
одлази на рад у Фочу и Сарајево. Њих десетак отишло је у далеку Америку. Међу њима је био и Јово Говедарица који је по
повратку купио Вучја брда и Јаворне долове. Поменули смо већ
како су браћа Перо и Ћетко Ћеранић, који су најдуже остали у
Америци, када су се вратили, куповали најплоднију земљу
поред цесте и направили велику кућу за становање и у њој кафану и продавницу. Тако се живот Обљана све више побољшавао, а Обаљ је постао село са повољним условима за живот.
Историја, међутим, бележи нове невоље – нове ратове на овим
просторима, многа страдања народа и уништавање њихове
имовине. Односи између великих сила се погоршавају. Атентат
у Сарајеву 28. јуна 1914. године Аустроугарска користи за
објаву рата Србији. Власт примењује ригорозне мере према
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Србима, врши принудну мобилизацију српских младића и упућује их на најтеже фронтове. Тада су мобилисани Данило и
Душан Говедарица који су убрзо дезертирали и предали се Русима. Српски младићи су формирали добровољачку јединицу
и кренули на Солунски фронт. Ратовали су у тешким условима,
гладни, боси, исцрпљени од великих напора. Међу њима је био
и Данило Говедарица (1888–1973), који је на Солунском фронту
тешко рањен. Као рањеник српске војске послан је у Француску
на лечење. За показану велику храброст одликован је „Албанском споменицом“, а затим и Орденом за верност отаџбини
1915. Та одличја и данас чува његов син Симо Говедарица који
живи у Новом Саду.
Стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца није Обљанима донело никакав бољитак. Становништво је било ратом
осиромашено. Земљорадња је била једина делатност из које
су стицали неке скромне приходе. Само су појединци радили
на сечи шума за потребе једине пилане у Калиновику и на поправљању и одржавању путева. Дошао је и Други светски рат
1941. године. У овом рату су на страни партизана учествовале
фамилије: Говедарица, Бозала, Ћеранића и Ђога. И тај рат, као
и сви претходни, оставио је иза себе пустош и сиромаштво.
Много је оних који су у њему настрадали и изгубили сву своју
имовину. Погинуло је више од 20 младића и девојака из Обља.
У Недавићу Немци су стрељали целу породицу Ковач и запалили им сву имовину. У Посиљевцу спаљена је и сва имовина
породице Говедарица (Гајовића) из које је у Обљу у партизанским јединицама учествовало више од 40 бораца који су се борили широм Босне и Херцеговине. Међу њима су Петар-Бугарин, Саво и Вукан носиоци „Партизанске споменице
1941“, а 15 бораца стекли су официрске чинове – од поручника
до пуковника. О Гајевићима партизанима писао је Радоња Вешовић у својој књизи Колона и видици. На више од 60 страница
описује Обаљ и нашу породицу у којој је као борац био смештен марта 1942. године. Ево једног детаља из његове књиге о
томе: „После поноћи стигли смо у Обаљ. Мене и Хамида рас-
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поредили су у кућу крај цесте кад су чељад сва спавала. На
вратима се појавио старац у рубљу са свијећом у руци. Показао
нам је слободан простор у соби где смо се, онако обучени и
жељни одмора, одмах испружили и заспали... Нисмо честито
ни стигли да се ујутро поздравимо са свим чељдима, а на синији су нас чекале две велике шоље кафе, тањир кајмака и
сира и велики комади јечменог миришљавог хлеба. Висока домаћица Митра говорила нам је да смо ми војска, да једемо, а
кафе од испрженог јечма има доста. Свако јутро, док нас је испраћала у борбу, сјекла је комаде сувог говеђег меса и велику
парчад јечменог хлеба, крстила се и говорила: Дај Боже да ми
се живи врате.“
У зиму 1942. године сва српска села у Борчу су спаљена. Један
број чељади спасао се и они су распоређени по породицама у
Обљу. У нашу кућу дошле су породице Елека из Обрње. Код
нас су становали и хранили се. Била је велика хладноћа и несташица хране. После ослобођења Борча и Улога, партизанске
јединице су наставиле борбу око Калиновика. Једнога дана док
је батаљон пролазио цестом у Обљу, пише Вешовић, „цијело
село је изашло да нас испрати. Ту су и сви Гајовићи, ђевојке,
избеглице, старо и младо, траже мене и мога друга Хамида да
се поздравимо, а ђевојке нам гурнуше у ранце нове вунене чарапе. Нас су другови из бригаде називал Гајовићи.“ Радоња Вешовић је, поред пушке у рукама, носио свеске и оловке и
бележио догађаје током целог борбеног пута Прве пролетерске
бригаде. После рата издао је свој ратни дневник. Са нашом фамилијом створио је ратно пријатељство и једном приликом поклонио нам своју књигу.
Ратне последице осетиле су све породице у Обљу. Многе су
остале и без својих најдражих и без имовине. Већ 1945. године
почиње обнова порушене земље. Спроводи се аграрна реформа и колонизација, оснивају се сељачке радне задруге и
пољопривредна имања. У Обљу се отвара нова школа и уводи
електрична струја, а војска гради макадамски пут од Граисељића, преко Вучјих брда и спаја се с цестом на Равницама и
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са путем Калиновик – Улог, гради се и прикључни пут кроз Суво
поље, а војска је за своје потребе изградила пут од Коњица,
преко Бјелимића, Ротовља, Дагња до Калиновика. Идеја о изградњи нове хидроцентрале на Неретви до данашњих дана
није реализована, али се и даље повремено помиње. Вероватно ће сачекати нека боља времена док не ојача укупна економија друштва.
У другој половини прошлог века живот људи у Обљу се побољшао: изграђени су нови путеви, нове куће, људи купују нове машине (тракторе, прикључна оруђа за основну обраду земље и
др.) прилагођене за брдске услове рада. Породице се шире, а
све више младих се школује и планира одлазак у градове.
Највише младих из Обља отишло је у Сарајево и тамо су
нашли посао. Ретка је била породица у Обљу из које бар неко
није отишао у град. У селу су остали стари, а данас у многим
селима нема више ни њих. Сада у Обљу живи нешто више од
30 становника, а шездесетих година прошлог века било их је
452. Од некадашњих 15 кућа Говедарица са близу 200 чланова,
сада се живи само у две куће а у њима је само осморо чељади.
Међутим, Говедарице испод Обља живе широм некадашње
Југославије, највише у Сарајеву, Калиновику, Фочи, Подгорици,
Новом Саду, Гајдобри, Јаша Томићу и Бијељини. Има неколико
њих који живе у Канади, Сједињеним Државама, Аустралији,
Француској и другим државама. Па и Општина Калиновик, која
је некад бројала преко 60000 становника, данас има нешто
мање од 2500 који живе највише у граду Калиновику, а врло
мало по селима и засеоцима. Многа села су запуштена и без
иједног становника. Последњи рат деведесетих година оставио
је за собом велику пустош. Општина Калиновик је прва у Републици Српској по броју избеглица и расељених становника.
Данас у Обљу живи Лазар Душана Говедарице, у својој кући на
Равницама, са супругом Радојком и сином Миленком који се
вратио из Сарајева да живи са родитељима. Лазар, још крепак,
крупан и разборит старац од осамдесет година, радо је пристао да прича о нашим Гајовићима из Обља. Ево неких делова
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из његовог казивања. Упитан где су наши Гајовићи и други
Обљани тужно је одговорио: „Ено их тамо“, рече уперивши
свој љескови штап према цркви, „тамо су на брду поред цркве.
Више их је под земљом него на земљи. Мало их је живих, а
много помрлих и изгинулих у многијем ратовима. Многе се
куће саме руше. У њима нико не живи годинама. Да, куће се
руше али се дижу породичне гробнице и мраморни споменици
око цркве. Ево, ође на нашим Равницама, ђе је било неколико
кућа и у њима по петн’ес’ душа, сада живимо нас троје: моја
жена, наш син и ја. Поред нас је и кућа Слободана Аћимова у
којој живи он, његова жена, син Марко и снаха. Под Сиљевцем
и у Доловима, ђе су живјеле наше Говедарице, нико стално не
станује, само понеки дођу љети, обиђу куће, остану дан-два
и враћају се. У цијелом Обљу нас Говедарица, или како нас
зову Гајовића, има само осморо, мање него прстију на обjе
руке. То је велика туга. Сваког јутра кад устанем, умијем се,
изађем пред кућу и погледам око себе, ама не видим ниђе живе
душе у нашим Равницама. Њиве се више не ору. Зарасле су у
коров и постале ливаде. Па ни траву нема ко да коси, а нема
ни стоке да је пасе. Ја држим једну краву и десетак оваца.
Слободан има нешто више и оваца и говеда. Држимо толико
да имамо за нас довољно млијека, сира, кајмака и меса. Мојим
овцама не треба чобанин. Отворимо вратнице па оне саме
излазе и оду у пашу на Ђурову Брштаницу. Ево, ту преко
цесте. Саме оду и саме се врате. Крава пасе о’ђе на некадашњој нашој њиви. Код Слоба је исто тако. Жена му овце
оћера ту на главицу, а оне се саме врате кући. Језерца и
Осоје су зарасли у шуму. Нема ко да сијече дрва као што се
некада радило. Погледајте само куће овђе на Равницама, све
су оронуле. Пропадају и склоне су паду, посебно стари кровови
од јелове шимле. Ја ујутро прошетам, протегнем ноге, ту
до некадашње Ђурове куће. Била је она међу бољим и већим
кућама, а сада је посрнула, тужно је гледати. Ту поред њихове старе куће Љубан и Сава подигли су нову кућу са две
велике собе, кухињом, купатилом, увели су воду кишницу за
пиће и купање. Уведена је и струја а набавили су и елек-
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тричне уређаје. Они су помрли. Зорка, Љубова жена, неколико
година је живјела сама, а пошље је отишла код сина Нова у
Калиновик. Тамо је и умрла. Имали су седморо ђеце. Разасули
су се по свијету. Новак са женом и синовима Марком и Љубаном живи и ради у Калиновику. Раније су редовно овђе у новој
кући проводили љето, понешто и земље обрађивали. Њихов
Ступни до је била најплоднија њива на Равницама. Љубан је
био вриједан. Редовно је орао, ђубрио стајњаком и јечам је
вањтако успијев’о, а кртола је била још боља. Сада је Ступни
до пост’о ледина, сав је зарасто у траву. Новак наиђе понекад, обиђе и провјетри кућу. Љети, кад имају одмор, остану
ту по неколико дана, а онда замандале врата и врате се у
Калиновик ђе имају нову велику кућу. Ево овђе, поред мене и
Слоба су старе куће мога оца и стрица, и кућа Слобовог оца.
Све је то склоно паду. Грујова кућа се ено накривила, кров је
пропао, само што није кљокнуо. Помоћне зграде су још више
дотрајале. Да кажем још и ово. Овђе су прије Другог свјетског
рата живјеле три породице Хрвата, Латина, како смо их ми
звали. Имали су најбоље куће и најбољу земљу. Били су јако
радни и вриједни. Са нама Србима су сложно живјели, чак су
се и женили нашим Говедарушама. Редовно су учествовали у
мобама када се косило жито или трава. Долазили су и на
наша сијела. Стално смо се дружили. Нијесу се изјашњавали
ни за партизане ни за четнике, па ни за усташе. Неђе у прољеће 1943. године они су отишли из Обља. Једноставно су
нестали, неђе се одселили и то ноћу да нико не примјети.
Побјегли су, оћерали сву стоку и пртљаг на коњима. Касније
смо сазнали да су отишли преко Сочања, Хотовља и Бјелимића у Коњиц, тамо код својих Хрвата. Причао ми је једне године Манојле Данила Говедарице, који се одселио у Гајдобру,
да је он једном приликом преко Дунава прешао у Илок и срео
једног од Рагужа, Анту или моребит Мартина. Поздравили
су се и упитали за здравље. Упитао га је откуд он ту у Илоку.
Он је кратко и љутито одговорио да је нас Тито населио у
Бачку, а њих Анте у Срем. А онда је жустро и без поздрава
отиш’о даље. Од те 1943. године нико од њих никада није
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долазио у Обаљ да обиђе куће и нас комшије. Куће им се руше,
а земља им је у ледини. Ето тако су из Обља нестали наши
вредни и добри Латини. Тако ће и нас, како је кренуло, нестати са Обља, нас Гајовића који овђе живимо више од 200
година.
Мој драги, не тако давно, у нас Гајовића се знало ко је домаћин, ко ће шта да ради: на њиви, у шуми, на ливади. Знали су
се поименице чобани који чувају овце, козе, говеда. Знало се
која је жена главна маја у кући која спрема храну за чељад.
Знало се и ко ће мусти овце, козе и краве, и ко ће купити
кајмак и спремати сир за зимницу. Ето, ја сам чув’о говеда.
Код нас Гајовића говеда су чували: Чедо и Марко код Ђура;
Милан и Милорад код Данила и Душана; Анђелко код Влада,
Аћим код Сима и тако, свака фамилија је имала свог чобана,
говедара. Сви смо говеда чували у Језерцима, на Гостовићу.
То ти је једна висораван обрасла ниским жбуњем и густом
травом која није никада кошена. Ми чобани, сви мушкарци,
били смо ђечаци приближних година. За вријеме рата нијесмо
могли ићи у школу и без много брига смо проводили чобанске
дане. По цио дан смо се играли; било је ту разних игара: бацање камена с рамена, скок у даљ из мјеста или из затрке,
трулих кобила, жмуре, клиса, навлачења конопа, пењања уз
дрво и др. Свиралу смо правили од младог јасена (двогрлу и
писак). Говеда смо појили на ријеци и купали се у њој голи к’о
од мајке рођени, сунчали се и пливали у дубину. Пошље подне,
кад сунце залази изнад Црвња, окупљали би говеда и уза
стране, полако, гонили их кући на мужу и подој телади. Чим
би ишћерали говеда на Равнице она су се сама раздвајала,
лучила, и уз рику, свако говече ишло је до своје штале ђе су
их чекале жене које су музле и припуштале телад. Овце,
козе, јањце и јарад су обично чувале ђевојке, па чак и ђевојчице. Ено видиш они брдовити предио. То је Оруфа ђе су
углавном пасле овце наших Гајовића, а чувале су их: код
Живка Милева и Радојка; код Ђура Коса и Јованка; код Влада
Јока, и тако, да их све не набрајам. Сваки чобан је знао шта

Чедо Говедарица

425

треба да чува. И сва чељад су била добро распоређена у обављању свих послова у породици. Навешћу још само фамилију
Ђура и Николе која је била најбројнија на Равницама. Њихови
момци: Сава, Љубан, Манојле и Петко, били су главни косци
жита и траве. Њихове ђевојке: Коса, Даница, Јованка и Стоја,
скупљале су сијено у фоје, музле су стоку, плеле, ткале. Мушкарци су догонили и врли жито, слагали пластове сијена,
сламе и лишњака, мљели жито, догонили дрва за зиму, а радили су и друге послове. У Вучјим брдима имали су своју земљу
ђе су љети изгонили овце. На тим њивама сијали су јечам.
Тамо су изградили велику колибу и направили чатрњу за воду.
Ту земљу им је купио Јово који је радио у Америци. Домаћин у
тој кући био је Никола, а све мајсторске послове обављао је
Ђуро. Он је имао златне руке – све је знао да направи од
дрвета: градио је кола и саонице, зидао и покривао куће, правио бурад, жбанове, бурила и букаре за воду, па виле, грабље,
косишта, држаља за алатке, синије, троношце, сећије, амбаре за жито и брашно, и многе друге кућне ствари. Имао је
свој алат, вољу и умијеће. Он то није радио само за своју фамилију, него и за све наше Гајовиће на Равницама. А што се
тиче весеља и забаве, и тога је било доста. Љети су били
теферичи, окупљања код цркве, за црквене празнике, а зими
су била прела и сијела, чешљања вуне, предења, и плетења
вунених чарапа (бјечава), гета, рукавица, џемпера, шалова,
сукања... Све су то радиле наше жене и ђевојке. Масовно су
се прослављале свадбе, рођења и крштења. Много је било
пјевања. Ђевојке су пјевале своје љубавне жалопојке. Ево
неких које још нијесам заборавио: Чувам овце да ми драги
дође, ил’ да дође, ил’ да овуд прође, па: Чувам овце чобаница
сама, овце бројим и чекам драгана, или она: Мој јаране, јабуко
са гране, брала би’ те , не смијем од нане, и многе друге које
сам заборавио. У нас Гајовића–Говедарица често су се чуле и
гусле. Живко и Грујо су добро гуслали и уз гусле пјевали
јуначке пјесме...
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Ето, млого тога ја исприча’. Сјећам се још млого чега, али
нека буде доста за ови пут. Живи били па и ви својим потомцима казивали шта сте преживјели. И нека се прича преноси
са кољена на кољено, да се не би заборавило ко смо и одакле
смо.
Тако је једноставно, искрено и истинито испричао понешто о
животу и обичајима у нашој фамилији Гајовића–Говедарица у
Обљу наш најстарији живи породични сведок Лазар, син Душана (1901–1955) и Даринке (1906–1955) са Равница, у нашем
старом завичају.
Даља судбина једног огранка фамилије Гајовића–Говедарица
из Обља – седмочлане породице Ђура (Трифковог) Говедарице
и четворо његових блиских рођака – била је одређена једном
од најмасовнијих миграција нашег становништва у новије доба
– колонизацијом преко четрдесет хиљада породица, претежно
са ратом опустошених динарских простора, на подручје Војводине, коју је Влада Демократске Федеративне Југославије спровела 1945–1947. године. Наиме, народ јужно од Саве и Дунава,
углавном са динарског планинског подручја, због високог прираштаја становништва и недостатка зиратног земљишта, увек
је тежио да крене ка равничарским пределима који су били погоднији за живот. Обично се то дешавало после великих ратова,
као што се и ова последња колонизација десила на крају Другог
светског рата. Материјалну основу те колонизације чинила су,
с једне стране, ратним разарањима тешко девастирана подручја Лике, Кордуна, Баније, Босанске крајине, источне Херцеговине, Црне Горе, која је било тешко обновити и оспособити
да макар прехране бројну популацију на њима и, с друге
стране, напуштена немачка имања која је требало што пре населити да би се без прекида наставила пољопривредна производња на њима. Рат још није био завршен, а југословенско
партијско и државно руководство, 24. априла 1944. године, донело је начелну одлуку о колонизацији валиких размера. Декларацијом Привремене владе Демократске Федеративне
Југославије (ДФЈ) од 9. марта 1945. године, ова начелна одлука
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је потврђена па се то може сматрати почетком припрема аграрне реформе и колонизације на целом југословенском простору. Речено у једној реченици: све је подстицала и
регулисала Комунистичка партија Југославије, а народна власт
ДФЈ, односно ФНРЈ чинила је све у области законодавства. Историчар Никола Гаћеша, који се веома студиозно бавио том колонизацијом, сматра да је то био „један од најсложенијих
друштвено-економских проблема пред којима се нашла народна власт непосредно по ослобођењу земље“ (Никола И.
Гаћеша Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1945 –
1948. Матица српска Нови Сад,1984.стр.119). Ако се ово има у
виду онда је сасвим разумљиво да је „за брзу, ефикасну и успешну расподелу постојећег земљишног фонда, као и за пресељавање великих група сељаштва на напуштена немачка
имања... неопходно изградити посебан административни апарат, односно аграрну администрацију“ (Исто, стр. 119), која би
на основу низа закона, уредаба, наређења и тумачења могла
да брзо доноси одлуке и да их реализује. Зато је први савезни
Закон о аграрној реформи и колонизацији Привремена народна
скупштина ДФЈ усвојила већ 23. августа 1945. године. За извршење овог Закона основан је Аграрни савет ДФЈ посебном
Уредбом 29. августа 1945. године, дакле непосредно након
усвајања Закона о аграрној реформи и колонизацији. На својим
првим седницама савет је расправљао: о обради земље добијене конфискацијом – посао који је био веома важан и хитан
– о фондовима, о аграрним законима федералних јединица, о
квотама насељеника, о исељавању самоколониста са имања
која ће бити подељена колонистима, и др. Ипак, најзначајнији
посао Савета био је у томе да пружа помоћ земаљским министарствима пољопривреде у припреми и доношењу републичких закона о аграрној реформи и колонизацији. Велику улогу у
спровођењу колонизације, можда и већу од улоге Савета,
имало је Министарство за колонизацију, настало формирањем
Привремене владе ДФЈ, захваљујући пре свега изузетном ангажовању председника тог министарства Сретена Вукосављевића. Треба нагласити посебну улогу овог министарства у
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помоћи новим колонистима да се што боље припреме за пролећну сетву 1946. године, да се прехране, и да се што пре
укључе у нове привредне токове и прилагоде новој животној
средини. Један нови орган у великом систему аграрне администрације била је Комисија за насељавање бораца у Војводини. Ова комисија, због њеног изузетног значаја за
насељавање бораца у Војводини, често је називана Главна комисија. Одмах по доласку колониста у поједина села она је
формирала своје месне комисије у које су бирани: три представника бораца-насељеника, представник Месног народног
одбора и представник Управе народних пољопривредних добара. Главна комисија је месним органима редовно стављала
на располагање земљу за насељенике, фондове зграда, покућства, живог и мртвог инвентара, семена и хране. Месне комисије су имале веома одговорне, разноврсне и обимне послове
што се види из једног упозорења Главне комисије од 2. фебруара 1946. године у коме се каже да Месне комисије своје обавезе „схвате као изузетно политички значајне, јер оне
представљају... наставак започете битке још 1941. године,
само сада на пољу привредног уздизања, на пољу обнове
наше земље... Од благовремено завршеног посла зависи благовремена сетва, зависи принос пољских усева, зависи успех
колонизације, успех обнове наше земље“ (Никола И. Гаћеша:
Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1945 – 1948,
Матица српска Нови Сад, 1984. стр. 130). Месне комисије су
добиле и своје прве задатке: да сачине потпуне спискове насељених бораца, да утврде колико ће породица да задржи
земље у индивидуалном власништву, а колико да „унесе“ у задругу, да укупну земљу поделе на оранице, пашњаке, ливаде,
баште и утрине.

превоза, а у то време била су само два прелаза преко Дунава
у Војводину: један код Новог Сада, преко понтонског моста, за
прелаз у Бачку, други код Ковина, трајектом код Смедерева, за
прелаз у Банат. Па и тај једини начин пребацивања колониста
могао се користити само до 15. децембра, када је због леда
прекидан сваки прелаз преко реке. Зато је планом Министарства за колонизацију било предвиђено: да пресељавање
почне одмах, да колонисти понесу што мање ствари, да се превозе групно, да полазне станице буду на пругама широког колосека итд. Планом су предвиђене фазе пресељавања и
„растурне“ станице – за Бачку Нови Сад, а за Банат Смедерево
или Ковин.

Дакле, органи који ће спроводити колонизацију требало је да
обаве низ припремних радњи за почетак пресељавања великог
броја становништва у Војводину, пре свега из Босне и Херцеговине. У плану пресељавања највише пажње посвећено је
условима сеобе – жељезница је била једино могуће средство

Кад људи преда’ше молбе, оформише у срезу комисију која ће
и’ разгледат – коме се селило, предаде, а комисија ријеши...
Селило се у двије партије. Прва партија оде у Банат, а друга
је била наша – за Бачку. Четвртог децембра четерес пете
дошло: иде се шестог, што но кажу, нијеси се им’о кат ни

Почетком септембра 1945. у Босни и Херцеговини су обављене
све припреме за одлазак колониста у Војводину. Мобилисана
су и сва превозна средства за превоз исељеника до одговарајућих жељезничких станица, а у главним местима претовара:
Алипашином Мосту, Славонском Броду и Новом Саду посебне
групе функционера народне власти сачекивале су колонисте
и пружале им сваку помоћ око претовара.
А ево шта смо о тој колонизацији чули од човека из народа
Мирка Кљакића, колонисте, учесника у свим догађајима колонизације, и то шездесет година након тог догађаја:

Рат се заврши четерес пете у мају. Мјесеца јуна, моребит и
јула, дође допис да се море насељават у Војводину и да се
предају молбе за селидбу. Долазе, веле, у обзир породице погинулије бораца, првоборци, инвалиди и друге заслужне породице које су учествовале у рату.
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спремит. Биће сад трин’естог децембра ше’сет година да
смо ође дошли (иза подне, у 9 сати). Пошли смо из Невесиња
шестог децембра, баш из града. Морали смо из села ноћ
прије, па на конак са фамилијама у Невесиње. Моја фамилија
би на конаку у Шеовини, у Станка Мањака, а ја код Јова Малешевића... Нијесам чек’о своју фамилију пошто сам био запошљен у општинском одбору и мор’о сам да се тамо
раздужим. Ту ноћ пред пут жене су пекле љебове, спремале...
Те отолена у град, унђе баш код нашег Јова (сада покојног)
Кљакића. Бијаше преко стотину невесињских породица! Све
сам и’ ја распоређив’о да сједу у камионе и слао ик за Мостар.
У једном камиону превожене су ствари, у другијем народ. У
Мостару, ено ђе је гимназија, би припремљен смјештај за
жене и ђецу. И ујутру – на воз! Народ је краве догонио посебно, пјешке. (И ми смо двије ође возом доћерали). Наше је
Станко ћер’о.) Дошли ујутру сточни вагони те тамо укрцавали стоку, робу, народ... У онијем вагонима ‘ладно. Ладноћа,
студен... преко Босне снијег!
Седам дана смо путовали, а ‘рану добијали на станицама.
Дошли у Нови Сад око један сат. У Петроварадину они мос’
би слаб, није се смјело преко њега другачије него смо пјешке
прешли. Дошли у стару сатницу, е... ку’ћемо сат? Било је Министарство колонизације у Новом Саду које је давало распоред. Главни је био Бајалица, те Марко Зиројевић. Марка сам
знао са сједница у току рата, а би и на свадби кад се женио
наш Данило Кљакић, био му стари сват. Е, ‘ај’мо да питамо
ку’ћемо! Све се бојали у Банат ћемо. Али, каже: Бачка, Стара
Гајдобра! Идете овдолена! Сретан народ, само кад није
Банат! Пошли, а из воза се види Фрушка гора. Народ виче: ми
побјегли од планине, а опет ће нас у планину!
Стигли у Гајдобру трин’естог децембра 1945. године на жељезничку станицу, те – куд сад? У дому (омладинском) припремили дочек женама и ђеци, храну, огрев и све. Неко би иш’о
у дом, неко не. Маса и’ је отишла. Ми смо остали у вагону и
ту ноћили.
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Прије нас су (у Гајдобру) отишли инвалиди и смјестили се (добили бројеве кућа). Основали су ође одбор и влас’ са овијем
ође нашијема... Би ту и Управа народније добара, главни
бјеше Јоцо Јованов, а ту би и Милутин Спремо и Јово Луковић
као пресједник.
Кад осванусмо – снијег, мокро! Кочијаши на санкама развазају!
Дадоше ми број куће и улицу. Те посједај у санке, те отолен
он вози, вози, те у кућу ђе је сада Милован Бошковић. Улица
уска, блатњава, једва нас коњи извукли. Али куће има, а и
окућнице, нуспросторије, двориште пуно свакаква алата,
бачава... свега. Ама, не свиђе ми се! Те ти ја ујутру дош’о на
центар села, те разгледам ове четири улице, и некуд ми се
свиђе ова наша. Ено ђе су сада Грубачићи, уселио се Милорад
Вујадиновић, и пред кућом му би отац и кроз причу чујем да
има једна празна кућа, али је дата неком инвалиду који је
отиш’о у Ерцеговину по фамилију. Те он са мном пође. Све закључано, само отворен прозор на овој соби, која потље би
моја. У кући нема ниђе ништа! Ја уфати кочијаша и – вози
‘вамо! Фамилији реко’ да товаре само оно што смо са Удрежња донијели! А Васи се свидио неки чивилук, шћеде да га
понесе, а ја реко’: Ни случајно! Дошли: кућа закључана, ладно,
замотај се у аљине и на ‘одник. Ја ти у Управу код Јованова,
те му реци да ми се фамилија мрзне и да ми се кућа откључа.
Они су покупили све кључе’ и повезали и’ на туре (и цедуље
са улицом и бројем, и кључе’). Не нађе он кључ, но ми рече да
има ту Швабо, ковач, и нек ми откључа калаузом. Што је сигурно, сигурно – ја тражик то написмено. Тако и би, Швабо
све отвори сем излаза на таван, то нијесмо смјели отварат’.
Убрзо дође и они инвалид Прстојевић са два брата и сестром. Каже ми: Што сте ви уљегли у моју кућу? Вељу му ја:
Има, брате, ође мјеста свијем. Те ти он мени сваки дан: Иди
ти тражи себи кућу! Те ја по селу, ама све куће заузете. Изабраше Марка Зиројевића за пресједника Мјесног одбора, и он
ти мени рече ‘вако: Слушај Мирко, ја и његов (бива, тог инвалида) отац богодавни смо кумови и доста смо соли и љеба
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заједно појели. Отац му је чојек да га треба тражит’, али он
није. Пред крај рата је приступио, и нешто га тада случајно
у пету крзнуло! Ти сједи и немој ни мрднут ради тога! И тако,
у прољеће доби он другу кућу. Министарство поновило
подјелу инвалидима. И тако сам ост’о ође!
А терет је силан ови народ претурио! Рекоше, не треба
ништа носит’! Изашле Швабе и све има. Ја сам нов новцат
шпорет оставио на Удрежњу, а ође сам се о јаду забавио да
угријем ђеци. Мучили смо се, ‘одали свакуд, тражи какав пле’
и Душан Радовановић ми направи одличан шпорет, да се море
скуват и угријат’.
Кад смо дошли, ‘ранили смо се с казана и мислили да се више
никад нећемо собом ‘ранит. У задрузи је војска имала своје казане и тако се кувало. Те иди од куће, те донеси ‘рану. Убрзо,
давали су н’акву таблицу за следовања по члановима.
Нашли смо кукуруз необран. Те, читаву зиму омладина брала
ручно и смјешћавала по кућама.
Дође да се одреди пет чланова за Срески одбор у Бачкој Паланци, те на коференцији, ено ђе гвожђара би, изабраше:Милутина Брстину, Илију Штрбца (испред Босанаца), Бобака из
Зеленгоре улице (испред Словака), Риста Појужину, и мене.
И потље, треба руководилац рада у сектору, од центра амо,
и изабраше мене, а за доњи дио села Петра Лубурића. Дали
су ми коња, па сам јах’о по пољу, обилазио раднике.
Дван’естог фебруара треба јечам да се сије! Почели орат’,
све неузорано било, те ори коњма. Дај: сиј кукуруз, сунцокрет,
репу...
Добили смо наређење за оснивање задруга. Двадесет и четвртог априла четерес шесте основали смо задруге. Ми Невесињци основали смо задругу „Невесињска пушка“, по
устанку на Турке и нашијема који су први опалили пушку у
њему. Билећани основаше „Томановића задругу“, Сточани „Беловића задругу“, Поповци „Поповопољску задругу“, а Мо-
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старци нијесу шћели да се сложе па основаше двије: „Вележ“
и „Неретву“. Подијелише коње по задругама и ш њима смо радили све послове...
Радило се, што ‘но кажу, дан и ноћ, и то све ручно (копало се,
кудеља се косила српачом, репа се вадила вилама...). Вратило
ик се доста, није могло живљет о’ђе... Радило се у задрузи,
па сваком једнако пиши надницу, и добром раднику и нејакоме.
Али уведоше норме – прва, друга, трећа класа, па се по томе
и плаћало. Задруга (све задруге ујединиле се у једну – Нову
Војводину) је имала 15 бригада, 14 радничкије и једна сточарска. Били смо подијељени у бригаде по улицама. Свака бригада је имала по пет запрега. Добивали смо жито, по члану
250 кила ‘шенице. Дали су нам до два јутра башча подкућом и
упољу. Давали би нам кукуруза за краве, и сламу, и то смо
плаћали. Како је ко зарађив’о, тако је и плаћан на крају године!
Потље није било куће да није имала краву. Па рани свиње, бикове, краве, те товари на станици за Италију...“ (казивање
Мирка Кљакића преузето је из књиге: Митар Шутић и Милован
Т. Бошковић, Два завичаја, у издању Огранка Вукове задужбине
у Гајдобри, 2005).
Нажалост, није било хроничара који би забележио све оно што
су колонисти преживели – тај силни терет пресељавања, а посебно привикавања на сасвим нове услове живота, у време кад
је земља била исцрпљена великим ратом. Тешки услови у
првим годинама насељеничког живота били су разлог да се известан број породица врати у родни крај – неке врло брзо након
доласка, а неке нешто касније.
До краја 1946. године колонизација је била скоро приведена
крају. То је био разлог да је Комисија за аграрну реформу и колонизацију, у априлу 1947. године, позвала све народне републике да до краја априла попуне своје квоте пресељавања и да
у свим местима у Војводини Месне комисије сачине спискове
оних породица у којима је један део домаћинства остао у ста-
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ром завичају, а Комисија за аграрну реформу и колонизацију
донеће одлуку да ли такве породице треба да остану у Војводини или да се врате натраг. С тим у вези, Месне комисије су
добиле образац Изјаве која је имала низ рубрика – о носиоцу
колонизације, о именима чланова које је уписао у молби, године старости и сродство, имена оних на које је добио земљу
и оних који су остали у старом крају, да ли има кућу и земљу у
старом крају и разлог због чега домаћин није преселио све чланове своје кућне заједнице... На основу тих изјава Месне комисије су доносиле суд о томе да ли те породице треба да остану
или да се врате.
У Архиву Војводине налази се изјава Ђура Трифковог Говедарице – досељеног у Гајдобру у децембру 1945. године – која је
позитивно решена. У копији те изјаве од 11. априла 1947. године види се да је у молби за колонизацију уписано 17 чланова
ужег и ширег домаћинства и за сваког степен сродства у односу на потписника тог документа. Посебно су наведена имена
чланова на које је примљена земља – њих је 11 на списку:
Ђуро, његова жена Митра, кћери Јованка, Стоја, Савка, брат
Манојло, синови Чедо (аутор овог текста) и Томислав, рођак
Марко, тетка Анђа и снаја Милка. На другој страни изјаве су
имена оних који су остали у старом крају и разлози зашто су
остали (нису хтели да дођу). Ту су и подаци о имовини у Херцеговини (кућа и 2 јутра земље), а у рубрици „Примедба“ стоји:
Ја желим да останем овде у Гајдобри ако може. Мишљење чланова комисије: да остане у Гајдобри, члан је СРЗ (сељачке
радне задруге), ради и залаже се за данашњицу. Предње податке оверавају чланови комисије: Никола Вуковић, Јово Боро,
Милутин Брстина, Милко Самарџић, Ристо Појужина и Томо Томановић. Секретар Месног народног одбора Јово Боро, председник Милија Бјелица. У доњем десном углу изјаве руком је
написано: Обрачунати на 11 чланова, потпис одговорног лица
(нечитак).
Та Ђурова изјава и мишљење Месне комисије за колонизацију
у Гајдобри последњи је чин у регулисању статуса насељеника
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Ђурове породице, односно његовог заједничког домаћинства,
у колонизацији 1945–1948. године. Од тада Гајдобра је његов
нови завичај, а родно село Обаљ полако одумире: од петнаест
кућа Говедарица у којима је живело преко 200 чланова породица, данас су остале само две куће са осморо чељади. Расули
су се Обљани по читавом свету у потрази за бољим условима
живота.
Користећи доступне писане изворе и казивања људи у овом
тексту је дато много података о потомцима Гаја Говедарице.
Његова три сина: Митар-Мићо, Милош и Јован-Јоле изродили
су бројне породице некадашњих Гајовића, данас Говедарица.
Митар је имао једног сина, Јован четири а Милош три. То је
било осам будућих грана на породичном стаблу фамилије
Гајовића-Говедарица, рачунајући само мушке потомке. У приложеном родослову Гајовића-Говедарице види се како се развијало породично стабло родоначелника Гаја Говедарице,
рођеног 1766. године.
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Обљанке испредају фине вунене нити

Кућа Ђура Говедарице у Обљу

440

Чедо Говедарица

Чедо Говедарица

441

Стећци који се налазе на Брду код цркве

Данило Говедарица (1888 - 1973)

Обаљ, водоравна страна споменика

На платоу ове стене налазио се средњовековни град Обаљ
Обаљ, тумулус II, западна чеона страна споменика
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Старо гробље Говедарица у Михољачама

Прва школа у Обљу отворена у кући Ћетка Ћеранића, 1934.

Основна школа у Обљу изграђена 1960, некад понос села,
а данас напуштена и запуштена грађевина

Изјава Ђура Говедарице у Месном одбору за колонизацију
у Гајдобри, 1947.
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Гробнице Гајових синова, с лева на десно: Митар (1808 - 1898),
Јован (1806 - 1872), Милош (1810 - 1881)

Панорама села Михољача (Поглед са Јованова брда)

Друга страна изјаве
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Људи и судбине
Борислав Д. Милошевић, Бачка Паланка
ТЕОДОР ТОША МИЛАШИНОВИЋ (1914–1999)
Sunt lacrimae rerum
(Има овде суза због наших несрећа)
Вергилије, „Енеида“
Упознао сам га 23. фебруара 1993. на освећењу просторија
новосадског СПО-а (Радничка 21/1). Освећење је обавио тадашњи новосадски парох, иначе родом из Парага, а касније
ректор карловачке Богословије „Св. Арсеније“ Душан Петровић, уз саслужење још двојице свештеника. После пригодног
говора оца Душана Петровића, на молбу Новосађана и ја сам
беседио, након чега је уследио коктел. Док смо тако подељени у групице ћаскали, приђоше ми неки пријатељи из
Новог Сада и рекоше како чика Тоша жели да ме упозна. На
моје питање: „Ко је чика Тоша?“ одговорише: „То је наш четник! “ Пођох да упознам „нашег четника“ и кад приђох тамо
где је седео, устаде један стасит и крепак старији човек, руковасмо се и он ми честита на мојој беседи, те тако стојећи
поразговарасмо неколико минута. Као добро држећи човек у
односу на своје године, говорио је гласно и отресито. Рече
ми да је недавно избегао из Винковаца и да се тренутно налази у Новом Саду, а о њему се брину добри људи из СПО-а.
Тиме се наш разговор и завршио и ја се предвече вратих у
Бачку Паланку.
Прошле су две године, године најжешћих ратних сукоба на
просторима бивше Југославије. За све то време „Чика Тошу,
нашег четника“ нисам ни видео, нити сам о њему било шта
чуо. Двадесет деветог марта 1995. пријатељи из новосад-
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ског СПО-а јавише ми телефоном да се чика Тоша налази у
Старачком дому у Бачкој Паланци (Дом за стара и незбринута лица – Геронтолошки центар). Одмах сам назвао директорку Дома госпођу Наду Јулинац и она ми потврди да се
заиста код њих налази Теодор Милашиновић. Сутрадан сам
већ био са њим у Дому и од тог дана наше дружење је настављено све до њгове смрти, 25. јуна 1999.
Теодор Милашиновић је рођен 11. октобра 1914. у српској патријархалној породици Милашиновића у Винковцима, где завршава основну школу и гимназију. Желео је да пође на
студије али му то материјалне могућности не дозвољавају те
ће он – после две године паузе – уписати Војну академију, 1.
10. 1936, коју ће завршити 1939. са 64. класом у чину пешадијског потпоручника. Рат 1941. затиче га у Првом пешадијском пуку у Врању, али је успео да избегне заробљавање,
те се једно краће време скрива код пријатеља у Србији.
Кад је генерал Милан Недић формирао Владу националног
спаса, односно, Националну службу за обнову, Тоша јој се прикључује и обавља веома деликатне послове. Наиме, са групом
официра повезује се са Равногорским покретом кога на разне
начине помаже. Када је касније откривен од немачких агената
у последњем моменту успео је да побегне на терен код илегалаца (четника). Почетком 1943. већ се налазио у штабу мајора
Драгослава Рачића у Пецкој, срез Азбуковица. После тога распоређен је у Церски корпус под командом капетана Воје Туфегџића где је обављао разне дужности почев од командира
чете, команданта батаљона, да би при повлачењу кроз Босну
био додељен Врховној команди Драже Михајловића са којом
остаје све до Зеленгоре. Повлачи се са Зеленгоре са мајором
Војом Туфегџићем и пробија до Мајевице при чему четници
воде жестоке борбе са комунистима. Ради лакшег повлачења
четничке формације се деле у мање борбене групе. Са једном
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таквом групом Тоша се јула 1945. пребацује у Србију, где се
скрива код својих блиских пријатеља очекујући расплет политичке ситуације, верујући да ће у земљи доћи до неких промена.
Промена није било те се Тоша одлучује за бекство из земље.
Године 1948. бежи у Аустрију и бива упућен у официрски логор
Сант Јохан, Понгао, где је примљен као официр из покрета под
командом ђенерала Драже Михајловића.
Тошин ратни саборац Душан Трбојевић, који је нешто раније
пребегао у Аустрију, налазио се у логору Астен у Линцу. Чувши
да му је пријатељ у Линцу, Тоша долази да га обиђе. Сусрет је
био срдачан. Тоша се враћа у Понгао и убрзо се разбољева од
туберкулозе те бива смештен у санаторијум у Салцбургу где
ће остати нешто више од пола године. Ту у Салцбургу Тоша
кује план о илегалном повратку у отаџбину, удружује се са капетаном Милорадом Чупићем и са још неколико бораца. Том
приликом су завршили диверзантски курс. Позивају и Душана
Трбојевића да пође са њима јер је добро познавао терен и
људе у Подрињу. Пошто Трбојевић није могао да пешачи, јер
је на десној нози имао само пола стопала, договорили су се
да ће се прво они пробити па ће му касније послати документа
са којима би могао да допутује без пешачења. Растали су се
уз обећање да ће се убрзо јавити. Најтежи део пута био је прелаз из Аустрије преко Караванки, али су успели, чак су се Душану Трбојевићу јавили једном разгледницом. После десет
дана Душан Трбојевић је добио загребачке новине које јављају
да је ухваћено једанаест диверзаната међу којима је био и Теодор Милашиновић. Тоша је осуђен на тринаест година робије
које је у целини издржао у Сремској Митровици. (Међу осуђенима је био и диверзант Давид Дамјановић, одлежао је шеснаест година робије; касније је побегао у иностранство и
написао књигу о доживљајима диверзаната Живот и доживљаји. Написао је још неколико књига и био је уредник четничког листа Србија. Живео је у Грифиту, Индијана, Сад.)
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После издржане робије Тоша се као обележени народни непријатељ враћа кући у Винковце. Успео је да се запосли у једном предузећу. Убрзо је упознао удовицу Славу, Хрватицу са
којом је склопио брак. Добили су сина Стевана кога су од миља
звали Штеф. Без обзира на мешовити брак живели су складно
и срећно. То је био краћи предах после свега онога што је Теодор Милашиновић претурио преко главе током Другог светског
рата. А онда је започео нови рат!
Ратови почетком 90-их година прошлог века на просторима
бивше Југославије никоме нису донели добра – националистичке страсти су ескалирале и посебно су се преламале на
случајевима мешовитих бракова. Теодор Милашиновић,
Србин, а супруга Славица Хрватица – шта је био и како се осећао син Стеван кога је Тоша необично волео?
По избијању рата 1991. на основу једне сачуване потврде налазимо да је Теодор Милашиновић са члановима домаћинства, супруга Славица и син Стеван, евидентиран у ОО
Црвеног крста Лозница, дана 22. 07. 1991, под редним бројем
76 као избеглица из угрожених подручја Југославије.
Тако је почело потуцање породице Милашиновић од немила
до недрага. Кућа у Винковцима је била урушена те је супруга
Славица отишла у Загреб са сином Стеваном; звали су и Тошу
да дође у Загреб јер се нису могли одлучити на избеглички
живот пун неизвесности и тешкоћа, а Тоши као Дражином четнику није било места у Хрватској. Тоша ће се наћи у одмаралишту (прихватилишту) „Андревље“, Беочин, на Фрушкој гори,
а затим ће прећи у Нови Сад где су га прихватили чланови
СПО-а, али то није било трајно решење. Тошина супруга
Слава повремено је одлазила у Винковце да обиђе руинирану
кућу, али је живела у Загребу код фамилије. Син Стеван-Штеф
је студирао, а затим јепрешао у Грац да би отишао у Америку.
Породица Милашиновић колико-толико одржава везу, али због
ратног стања, писма се често губе или ретко стижу.
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Пошто пријатељи нису дугорочније могли да га издржавају,
чика Тоша ће бити смештен у Старачки дом у Бачкој Паланци
(павиљон 2, соба бр. 8).
О трагичности породице која се раздвојила, без изгледа да се
поново састави, говоре детаљи из писама које са пуно нежности пишу супруга Слава и син Стеван, а које је чика Тоша чувао
као Свето писмо. Тако му син Стеван, почињући то као свако
писмо са „Драги тата“, пише из Граца 12. 12. 1993. и између
осталог каже: „...не могу да се помирим да нас троје не можемо да живимо заједно и да тај луди народ не може да дође
к свјести. (...) Познавајући тебе мислим да ти не би могао да
живиш у Загребу, али како ствари стоје и како су се развијале, боље је да си тамо где јеси иако се ја са тим не могу
да помирим. “
Јануар 1995. У тесној соби бр. 8 Старачког дома у којој су још
тројица несрећника чика Тоша тавори своје избегличке старачке дане. У соби је прохладно, покривен ћебетом Тоша по
ко зна који пут чита тек пристигло писмо:
„Драги и мили мој Ђоле!“ – пише му супруга Слава из Загреба,
2. јануара 1995. кога је увек звала Ђоле – „Јучер сам гледала
концерт из Беча (традиционални новогодишњи концерт –
прим. Б.М.) па сам мислила како нам је било лепо гледати га
заједно у оној нашој великој топлој соби коју никада нећу заборавити а ни тебе, ко би мислио да ћемо нашу старост доживети овако, на овај начин.“ Теодор Тоша Милашиновић,
човек са којим се судбина трагично поиграла, један од последњих официра Церско-мајевичког корпуса, капетан једне у Другом светском рату поражене војске – Југословенске
(краљевске) војске у отаџбини (у народу назване четничком),
човек који је остао веран заклетви коју је дао Краљу и отаџбини, после животне одисеје која га је водила од родних
Винковаца до Равне горе, од Зеленгоре до робије у Сремској
Митровици, па поново до Винковаца – нашао се на крају у Старачком дому у Бачкој Паланци.
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У поменутом Дому, у павиљону 2, соба број 8, у сивој свакодневици, осећао се усамљено, јер је својом интелигенцијом,
својим образовањем и животним искуством одскакао од свих
оних који су у Дому таворили своје последње дане, те је
жељан дружења и разговора често долазио у наше страначке
просторије. Био је изузетно политички објективан, толерантан,
искрени и племенити националиста, а никада шовиниста.
Скоро сваке недеље и већег празника, са штапом у руци (јер
га је болела десна нога), чика Тоша, како смо га сви звали, долазио је на литургију у храм Рођења св. Јована Претече и
Крститеља у Бачкој Паланци. Ми, његови пријатељи, обезбедили смо му у цркви сто, где је у току службе стајао и повремено седао да се одмори.
За његову крсну славу, Светог првомученика и архиђакона
Стефана, 9. јануара, у старачком Дому припремали смо и доносили све што је потребно (свећа, кољиво, колач, вино, јело
и пиће), доводили месног свештеника који је секао колач.
Као председник Новосадског окружног одбора СПО-а и члан
Главног одбора СПО-а, често сам долазио у Београд, те сам о
случају Теодора Милашиновића упознао и председника СПОа Вука Драшковића. Донео сам чика Тоши Вуков роман, штампан 1994, Ноћ ђенерала са Вуковом посветом, што је чика
Тошу посебно обрадовало.
Априла 1995. СПО припрема обележавање педесетогодишњице доприноса Равногорског покрета отпора у победи над нацизмом и фашизмом. Завршна свечаност планирана је за 13.
мај 1995. на Равној гори, код споменика Дражи Михајловићу.
На списку почасног одбора за обележавање овог датума, који
је садржавао 42 члана, на редном броју 24 нашао се и Теодор
Милашиновић као ратни ветеран.
Нажалост, чика Тошу је све више и више болела нога, све је
теже ходао и није могао да отпутује на Равну гору иако му је
био обезбеђен превоз.
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Чика-Tоша је све упадљивије храмао. Десна потколеница му
је била натекла и модра, са покојом раницом – све је указивало на слабу циркулацију крви и на почетак гангрене. Др
Милан Мирковић, хирург из бачкопаланачког Дома здравља,
повремено га је обилазио, прегледао му, мазао и превијао ногу.
Његови ратни саборци Душан Трбојевић и Мане Пешут писали
су му из Америке, а Д. Трбојевић му је, преко Наталије Дражић
из Новог Сада и Вање Кнежевић из Бачке Паланке, олакшавао
тешке избегличке дане тако што му је повремено слао нешто
новца.
Чика Тоша је, међутим, патио за својом породицом, за супругом Славом и сином Стеваном. Често би вадио новчаник и показивао фотографију свога сина Штефа, плакао над њим, што
је потресало и нас, његове пријатеље.
Бивао је све слабији и слабији да би најзад пао у постељу.
Преминуо је 25. јуна 1999. у 85. години живота.
Сутрадан, 26. јуна 1999. сахрањен је на Градском гробљу у
Бачкој Паланци. Опело су обавили протојереј Радослав Живанов и јереји Дојчин Стојановић и Остоја Нијемчевић. Посмртну
беседу одржао је професор Борислав Милошевић.
Парастос (40 дана) обављен је 3. августа 1999. После парастоса, у црквеним просторијама, говорили су Петар Церовић
(робијао у Сремској Митровици са Теодором Милашиновићем
9 година), затим Наталија Дражић, Вања Кнежевић и, на крају,
Борислав Милошевић.
Тошин саборац и блиски пријатељ Душан Трбојевић из Чикага,
објавио је у српском емигрантском листу Слобода (Liberty), 25.
септембра 1999. пригодан чланак „In mmoriam: Теодор
Милашиновић (1914–1999)“ (у чланку има нешто грешака које
се посебно односе на Тошину смрт и сахрану).
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Господин Душан Трбојевић из Чикага махом је финансирао подизање споменика Теодору Милашиновићу на Градском
гробљу у Бачкој Паланци (до подизања споменика гроб су
одржавале супруга Борислава Милошевића и супруга Милета
Аничића).
Колико судбина може да буде окрутна према појединим људима најбоље указује овај случај Теодора Милашиновића,
чика Тоше, великомученика, несрећника и племенитог човека.

(Аутор ових редова није био ни обавештен ни консултован у
вези са подизањем споменика и текстом на њему, а верујем
да се посебно са текстом и фотографијом на источној
страни споменика не би сложио ни сам покојни чика Тоша –
али није овде место да о томе расправљамо.)

Пешадијски потпоручник Теодор Милашиновић

Рођен за официра: Теодор Милашиновић
Теодор Милашиновић: младост на раскршћу
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Теодор Милашиновић: на слободној српској територији, 1942.

Теодор Тоша Милашиновић са директорком Старачког дома у
Бачкој Паланци Надом Јулинац, 9. јануара 1997.

Легитимација за странце и особље без држављанства, 13. април 1949,
Теодор Милашиновић у официрском логору “Св. Јохан Понгао''

Освећење водице и сечење славског колача за крсну славу Теодора
Милашиновића, 9.јануара 1997. у Старачком дому у Бачкој Паланци
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Опело Теодору Тоши Милашиновићу, 26.јуна 1999. у капели Градског
гробља у Бачкој Паланци

Посмртна беседа Теодору Милашиновићу, 26. јуна 1999. говори
професор Борислав Милошевић

Споменик Тоши Милашиновићу на Градском гробљу у Бачкој Паланци
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Митар Шутић, Гајдобра
ЖИТО У ИСХРАНИ И НАРОДНИМ ВЕРОВАЊИМА

Скупина културних биљака коју називамо житом далеко је,
по значају за човека, испред свих осталих културних биљака
заједно. А опет, од свих жита, по садржају хранљивих материја и њиховом складном односу, какав захтева људски организам, пшеница превазилази сваки прехрамбени артикал.
Такав значај пшенице у исхрани људи довољан је разлог да
се с овом биљком поближе упознамо, посматрајући је као културу којој је наука, с јасним разлогом, посветила посебну
пажњу, а потом, и као биљку која је присутна у нашем свакодневном животу: у религији, у обичајима, у веровањима, у разним фолклорним формама...
Жита (cerealia) се гаје на око две трећине укупно обрадивих
светских површина и имају највећи привредни значај на земљиној кугли. Овај значај се огледа, пре свега, у исхрани људи
– пшеница је жито којим се храни највећи део човечанства и
представља најзначајнију биљну културу уопште. Поред исхране људи, жита се користе и у исхрани стоке, било као
споредни производ или као главни (кукуруз, јечам, овас), у
прехрамбеној индустрији, у производњи пива, скроба,
алкохола... На унутрашњем и међународном промету жита
развио се копнени и морски саобраћај. Поред тога што жита
имају велики значај у економици, увек су имала и имају значајну улогу и у политици. Стога су површине земљишта за
гајење биљних култура које спадају у житарице стално повећаване разоравањем раније необрађиваног земљишта и крчењем шумских простора.
Групу жита чине следеће културе:
пшеница – (triticum sp.), раж (secale cereale), јечам (hordeum
sativum), ovas (avena sativa), кукуруз (zea mays), сирак
(sorghum vulgare), просо (panicum sp.), пиринач (oryza sativa),
хељда (fagopyrum esculentum).
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По морфолошким и физиолошким особинама сва жита се деле
на две групе. У прву групу – права жита – спадају: пшеница,
раж, јечам и овас; у другој групи – просолика жита – налазе
се: кукуруз, просо, хељда, сирак.
Ботанички, сва жита, изузев хељде, припадају породици
Gramineae – траве. Хељда припада породици Poligonaceae –
троскотнице. Жита се могу поделити и по начину гајења: права
жита сеју се густо, просолика се сеју широкоредно, окопавају
се па се зову и окопавине. Између правих и просоликих жита
постоји неколико основних морфолошких разлика по којима се
ове групе жита лако могу препознати.
Права жита клијају са више коренчића (3–8), просолика увек
са једним примарним клициним коренчићем.
Плодови правих жита имају браздицу и брадицу, просолика немају.
Код правих су јаче изражена коленца на стаблу, код просоликих слабије.
Права имају 5–6 интернодија (размаци између два коленца на
стаблу), просолика имају већи број.
Стабла правих жита су шупља, код просоликих су испуњена и
имају већи проценат шећера у односу на стабла правих.
Код правих је развијенији доњи цвет у класу, а код просоликих
горњи.
Између правих и просоликих жита постоје и биолошке разлике: за клијање семена права жита захтевају више воде, просолика мање. За клијање и пораст биљке просолика захтевају
вишу температуру и отпорнија су на сушу, права лакше подносе ниске температуре, посебно у стадију јаровизације.
Наведене две групе жита имају и низ заједничких морфолошких и биолошких особина.
Коренов систем и код једних и код других је жиличаст, састављен је од много коренчића и жилица које се гранају и прожимају велику запремину земљишта. Највећи део се развија у
ораничном слоју до 35 цм, а мањи део продире у дубље
слојеве. Најмоћнији коренов систем код правих жита има раж,
затим пшеница, овас и јечам, а код просоликих: сирак, кукуруз
и просо. Пиринач има врло слаб коренов систем, а код хељде
је корен вретенаст.
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Први (примарни) корен који избија из клице, зове се клицин
коренак. Он продире веома дубоко у земљиште и основни задатак му је да снабдева биљку водом, разуме се, и хранивима.
Друго корење (секундарно) јавља се на стаблу из чвора који је
најближи површини земљишта, не продире дубоко, а примарни задатак му је да снабдева биљку минералном храном,
уједно и водом. Сасвим је јасно да се ове две улоге не могу
одвојити једна од друге.
Стабло код свих жита је цилиндричног облика. Најдебље је у
основи, а најтање при врху. На њему је неколико коленаца и
чланака.
Лист се састоји од лисног рукавца и лиске. Рукавац обавија
чланак стабла и чува творно ткиво које се налази у основи рукавца. На прелазу из рукавца у лиску налази се израштај или
везица (ligula) која спречава продирање воде до творног ткива.
Поред везице има и један рошчић (auriculae). У основи рукавца
налази се и лисно коленце које има задатак да подигне стабљику после полегања – део коленца, окренут ка земљи, расте
и развија такав притисак да се стабљике младог полеглог жита
дижу. Лиска је дуга, а средњи нерв је изражен целом дужином.
Распоред листова на стаблу је спиралан. Такав распоред омогућује да биљка боље користи сунчеву енергије за успешан
раст и развиће.
Цвет је у облику цвасти. Код правих жита је клас, а код просоликих метлица. Клас је код пшенице, јечма и ражи. Код овса,
проса и сирка је метлица, а код кукуруза је метлица и клип.
Плод је зрно које има омотач, клицу и унутрашњи део (ендосперм) у коме се налазе резервне материје које хране клицу.
У зрну жита налази се: вода, сирове беланчевине, безазотне
екстрактивне материје, сирове масти, целулоза, пепео.
Највише беланчевина (протеина) има пшеница – 16,8%. У безазотним екстрактивним материјама највише је заступљен
скроб – око 90%. Масти се у житима налазе у малим количинама, углавном су у клици. Целулоза је у плевичастом омотачу
зрна (у мекињама приликом исејавања брашна).
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Биолошке особине жита
Почев од сетве па све до сазревања жита пролазе кроз низ
промена које називамо фазама раста и развића. То су:
клијање, ницање, укорењавање, бокорење, влатање, класање
или метличање, цветање и оплодња, сазревање у три фазе
зрења: млечна зрелост, воштана зрелост и потпуна зрелост.
Да би семе клијало потребни су вода, одређена температура
и ваздух (кисеоник). Прва фаза у клијању је физичка и односи
се на бубрење семена под утицајем земљишне влаге. Друга
фаза је активна биолошко-физиолошка у којој се, уз помоћ
фермената, нерастворљиве материје разлажу у растворљиве,
које клица лако може да користи за свој раст. Тако се скроб
разлаже све до глукозе, резервне беланчевине до аминокиселина, масти на глицерин и масне киселине, целулоза се трансформише за нове ћелијске опне, пепео се преноси до клице и
снабдева је хранивом све док она не буде способна за самосталан начин исхране.
За хемијске реакције у фази клијања потребна је одређена
температура у којој клица може да се развија: најнижа, средња
која је најбоља (оптимална), и највиша.
За дисање клице потребан је и ваздух, односно кисеоник.
Појава првог зеленог листића и примарног стабаоцета на површину земље означава фазу ницања жита. Млади клијанац
биљке, растући кроз земљу, заштићен је колеоптилом који
представља лиску посебно чврсте грађе, са заоштреним
врхом. Ова колеоптила обезбеђује стабаоце од повреда, а
оштрим врхом стабаоце се лакше пробија кроз земљу и биљка
успешније ниче. Када биљка никне, колеоптила се осуши и
појављују се прави листови. Већ по њима могу се распознати
поједина жита: пшеница има зелену боју листова, раж љубичасту итд.
Након ницања долази до јачег укорењавања биљке умножавањем примарног и секундарног корења, а тек након што се
биљка добро учврсти у земљи долази до интензивнијег раста
надземног дела, на рачун подземног. У фази 2–3 листа овај
раст се привидно успорава. То је знак да биљка нагомилава
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резервне хранљиве материје у подземном делу и припрема се
за формирање секундарног стабла (једног, два или више) из
чвора на примарном стаблу, у делу стабла који је још у земљи,
а из чвора који се налази најближе површини земље. Ово је
тзв. подземно гранање стабла. Чвор из кога се стабло грана
назива се чвор бокорења. Ово је нова фаза у расту и развићу
биљке – фаза бокорења. У овој фази долази и до даљег гранања корена.
Чвор бокорења је најважнији орган биљке. Већ у њему, том врло
ситном органу, зачеци су свих органа одрасле биљке, почев од
стабла с коленцима и чланцима па до класа код правих жита или
метлице код просоликих. Важност чвора бокорења у развићу
биљке опажа се код измрзлог жита услед изразито ниских зимских температура, када се сво надземно лишће потпуно спали.
Ако је чвор бокорења остао неоштећен, појавиће се ново лишће
и биљка ће наставити даљи пораст.
Живи чвор бокорења разликује се од мртвог по томе што су му
ткива међусобно чврсто везана, бела су и сочна. Код мртвог
чвора ткиво је меко, лако се одваја једно од другог и мрке је боје.
На бокорење, поред температуре, утичу још влажност земљишта и одговарајућа исхрана биљке. Најбоље је умерено
влажно и умерено топло земљиште, и исхрана где је успостављен правилан однос елемената: азота према фосфору, према
калијуму. Бокорење је и сортна особина – неке сорте се јаче
бокоре, друге слабије. Свака биљка тежи да формира што
већи број изданака. Зависно од тога постоји опште бокорење.
које се односи на укупан број влати једне биљке, и продуктивно које представља број класова по једној биљци. Очигледно да је за висину приноса значајније продуктивно
бокорење. Озима жита јаче се бокоре од јарих. У нормалним
условима озима жита образују 5–6 изданака по једном бокору,
а јара 1–2 изданка. Примарни класови на примарном стаблу
увек дају зрно бољег квалитета од класова на секундарним
стаблима.
Следећа фаза развића је влатање и пораст биљке у стабло.
Код озимих жита формирање коленца са зачетком класа почиње одмах после јаровизације. Коленца су тада веома збли-
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жена. Дужина чланака (растојања између два коленца), мања
је од пречника стабла који се мери у само неколика милиметра. Када се заврши бокорење биљке почињу интензивно
да расту, коленца почињу да се размичу, издужују се, и наступа
моменат када се изнад земље појави прво коленце. Управо
овај моменат се назива влатање. После ове појаве клас се све
више издужује, у њему се стварају поленова зрнца и јајне ћелије, а морфолошки се ово очитује издуживањем стабла.
Класање код правих жита, односно метличање код просоликих,
наредна је фаза раста и развића жита. Ова фаза настаје
појавом класа или метлице из лисног рукавца.
Цветање и оплодња чине следећу заједничку фазу, јер се истовремено дешавају, али не једнако код свих жита. Зависно од
тога, сва жита се деле на самооплодна, чија се оплодња врши
поленом истог цвета, и на странооплодна код којих су прашници (мушки полни органи) у једном цвету, а тучак са жигом
(женски полни орган) у другом. Самооплодна жита су: јечам,
пшеница, овас, пиринач и просо, а странооплодна су: кукуруз,
сирак и раж.
Код јечма је самооплодња веома изражена: и цветање и
оплодња јављају се раније, чак пре него што се појави клас из
лисног рукавца. За процес цветања и оплодње жита најповољније је умерено топло време са доста влаге. Десетак дана
након оплодње клица у зачетом зрну већ је формирана, а за
њену исхрану накупљају се резервне материје, пре свега
скробна зрнца с већим садржајем воде (50–35%). Ова фаза је
позната под именом млечне зрелости. Следећа фаза је воштано зрење зрна у којој се шећери трансформишу у скроб, а
просте беланчевине у сложеније. У овој фази зрно садржи 30%
воде на почетку фазе, у току фазе вода опада, и на крају у зрну
је 15% воде. При крају ове фазе престаје стварање хранљивих материја и зрно прелази у фазу потпуне зрелости у којој je
зрно вeома тврдо и на прeсeку стакласто. Oвакво зрно садржи
мање од 15% воде и способно је да да нову биљку. Познавање
фаза зрелости жита важно је да би се одредило време жетве.
Ако је усев намењен за семенску производњу жање се у пуној
зрелости. Жито за техничке сврхе (прераду и исхрану) жање
се у фази између воштане и пуне зрелости.
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Однос жита и спољне средине
Однос према топлоти
Жита, нарочито права, су биљке умереног климата. Просолика
жита гаје се у пролеће и она за своје развиће захтевају више
температуре. Некада су потребе у температури жита исказиване сумама просечних дневних температура. Тако је за пшеницу ова потреба износила 21 степен целзијусов, за јари јечам
17,5 степени, кукуруз 28 степени, пиринач 40 степени итд. Међутим, ове топлотне суме не дају праву слику температурних
потреба биљке. Једна иста биљка, иста сорта, на разним местима, има различите потребе. Поред тога за израчунавање
сума узимане су температуре изнад 5 степени целзијусових.
Најправилнија метода је посматрање како се жита понашају
на ниским и на високим температурама. Овом методом утврђено је да права жита у првом стадију развића подносе ниже
температуре – озима раж и пшеница подносе минус 25 степени под снегом, а на голомразици минус 15 степени. На
нижим температурама од наведених измрзава чвор бокорења
који се налази у површинском слоју земљишта. Како ће жито
презимети зависи и од стања усева – нормално развијен усев
боље подноси ниске температуре. Да би озима жита без видљивих штета прошла кроз период изразито ниских зимских
температура, она се природним путем припремају за то – пре
ниских температура жита се кале. Процес каљења тече у две
фазе. У првој фази најбољи су ведри и сунчани дани, а да
ноћна температура буде нула степени. У оваквим условима
дању је фотосинтеза интензивна, биљка јача, а ноћу се смањује дисимилација. Друга фаза пролази на нижим температурама, у којима се слободна вода смањује, а повећава се
биолошки везана вода. Тиме се уклања опасност да слободна
вода, која се пре смрзне од биолошки везане, уништи протоплазме ћелија. Јара жита много слабије подносе ниске температуре: јари јечам до минус 6 степени, јари овас минус 4,
кукуруз до минус 2 степена. Од просоликих жита: сирак, хељда
и пиринач, тешко могу да издрже температуре од 0 степени.
Високе температуре међу правим житима најбоље подноси
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јечам и озима пшеница – јечам се гаји до 10 степена северне
географске ширине, а пшеница до 16 степена. Тропско жито
пиринач а исто тако и сирак подносе високе температуре. Код
пиринча ово је у вези са његовим гајењем у води, а код сирка
је у вези са грађом листа (лист сирка ужи је од листа кукуруза,
по ободу је маљав, средњи нерв је врло развијен, на високој
температури се увије смањујући тако површину изложену
јаком сунцу).
Однос према светлости
Светлост је основни услов за фотосинтезу. У погледу потреба
у светлости све биљке су подељене на биљке дугог и биљке
кратког дана. Биљке дугог дана су: пшеница, јечам, раж, овас,
а биљке кратког дана: кукуруз, сирак, просо, пиринач. Ако жита
дугог дана померимо ка северу она при истим условима сазревају брже. Ако их померимо на југ она продужавају вегетацију.
Обратно је са житима кратког дана. У пољским условима човек
тешко може да утиче на дужину светлости. Ово се може регулисати само бирањем начина сетве – одређивањем оптималног броја биљака по јединици површине – водећи рачуна да
распоред биљака буде такав да се биљци обезбеди што више
светлости. У густом усеву биљке се самозасењују и тиме се
смањује потребан интензитет светлости. Због тога се мора тежити најбољем хранидбеном простору: кругу или квадрату.
Однос према влаги
Жита имају велику вегетативну масу по једном хектару и захтевају велику количину воде. Њихов транспирациони коефицијент је, такође, велики и зависи од више фактора: од
приноса, температуре, релативне влажности ваздуха, јачине
ветра и др. Ако је принос већи, коефицијент је мањи, а у топлим условима коефицијент је већи. Највеће потребе у води
жита имају у периоду од бокорења до класања. То је критични
период за биљку.
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Однос према суши
Земљиште под усевом исушује се директно и преко биљака.
Због тога се јавља стални недостатак воде у земљишту и
биљке у таквим условима вену. Суша може да буде и када у
земљишту има довољно влаге, али ако је оно сувише хладно,
коренов систем није у стању да довољно снабдева биљку. Ово
се обично дешава у рано пролеће када долази до наглог топљења снега. Против земљишне суше биљке се боре дубоким
кореновим системом и нарочитом грађом лишћа преко кога је
транспирација нешто мањег интензитета, или се лист увија
смањујући тако лисну површину која је директно изложена
сунцу.
У неповољним условима, као што су високе температуре,
биљке се штите од губитка воде затварањем стоминог апарата.
Пшеница као култура и њен значај у животу људи
Далеко највећи значај у исхрани становништва има пшеница.У њој је однос беланчевина и скроба 1:4,7. Овакав однос
омогућује правилну исхрану човека, и он се не налази ни у једној другој материји која се користи за исхрану.
Пшеница је најважнија ратарска култура, и култура уопште.
Она се првенствено користи као хлебна биљка – хлебом од
пшеничног зрна храни се око 2/3 човечанства. Говорећи о значају хлеба у исхрани људи, руски научник K. A. Тимирјазев је
рекао да је „кришка добро испеченог хлеба једно од великих
проналазака човечјег ума“ (др С. Јефтић у: „Гајење ратарских
култура“, Нови Сад, 1962. стр. 172).
По својој хранљивој вредности пшенични хлеб превазилази
сваки други: калоричнији је од ражаног, садржи 16–17% високовредних беланчевина у којима је низ незасићених аминокиселина, у хлебу је 77–78% угљених хидрата и 1,2–1,5% масти.
У хлебу је и комплекс витамина Б и потребан проценат једињења калцијума, фосфора и гвожђа.
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Због значаја који пшеница има у исхрани људи, и због сталне
потражње у свету, у коме још увек велики део човечанства гладује, потребно је повећати производњу на постојећим земљишним површинама. Предуслови за то су: примена високоприносних сорти које су прилагођене појединим агроеколошким подручјима, примена агротехничких мера на бази најсавременијих сазнања науке и гајење пшенице у систему
наводњавања.
Порекло и распрострањеност у свету
Пшеница је позната од пре десет хиљада година. Прво се као
култура јавила у Египту, затим у Кини. Код нас су нађени
остаци стари око четири хиљаде година. Северни народи су
много касније сазнали за ову културу: у Немачку је донета у
првом веку нове ере, у Северној Америци нешто касније, а у
Аустралији још касније. На подручју наше земље гајила се за
време Римљана. Њу су познавали стари Словени у својој постојбини што нам говоре називи: шеница, жито, пшеница (лужичко-српски), пшенице (чешки), пшеница, пшењца (пољски).
Све врсте пшенице подељене су у неколико исходних центара:
Западна Азија, Абисинија, Сирија, Палестина, Јерменија,
Мала Азија, јужни део Балкана.
Прародитељ пшенице није познат. Сматрало се да је то triticum
ovata и aegilops triticoides. Према новијем схватању пшеница
је настала из дивље биљке сличне пшеници. Постоји још
једно гледиште: пшенице су постале мутацијом разних врста
из рода triticum или, пак, свесном селекцијом човека.
Пшеница је веома распрострањена (полиморфна) биљка. Одликује се великим бројем врста и сората које су еколошки специфициране. У односу на ову разноликост све пшенице су
подељене у две групе – озиму и јару. По својим физиолошким
особинама ове групе су веома различите. Наводимо само неке
разлике: озиме траже ниже температуре, јаре више; озиме се
гаје у умереном појасу, јаре се гаје тамо где је вегетација
кратка; јаре имају више беланчевина, озиме мање; јаре су
мање приносне, озиме више роде и зато имају већу економску
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важност. Озиме пшенице гаје се између тридесетог и педесетог
степена северне географске ширине. Северније и јужније од
овог су рејони с екстремно ниским и екстремно високим температурама. Северна граница гајења јаре пшенице је 67 степени, а на југу гаји се до крајњих граница Африке, Аустралије
и Јужне Америке.
Врсте и сорте пшенице
Пшеница припада роду triticum који обухвата 15 врста. Највећу
важност има triticum vulgare (мека пшеница) која се гаји у умереном појасу као озима. Друга по важности је triticum durum
(тврда), гаји се као јара и веома је добра за производњу тестенина. Остале врсте имају врло мали значај за производњу, али
се користе у генетици као извори родитељских парова. Мека
и тврда пшеница морфолошки се највише разликују по класу
и зрну. Код меке зрно је бокасто, са јасно израженом браздицом, по боји је црвенкасто-жућкасто или бело. На попречном
пресеку је округло и брашнаве грађе. Зрно тврде пшенице је
на пресеку стаклаво, троугласто и садржи више беланчевина
него зрно меке пшенице.
Трагајући за што вишим приносом по јединици површине, због
сталног недостатка хране у свету, наши институти, као и
страни, отишли су далеко у својим истраживањима – данас је
у производњи неколико хиљада високо приносних сорти,
углавном, меке пшенице. Могу се сејати као озиме и као јаре.
По дужини вегетације деле се на ране, средње ране и на
касне. Старе квалитетне сорте, као што је код нас била позната сорта банкут, потиснуте су из производње због ниских
приноса.
Агротехника
Плодоред
Пшеница не подноси гајење у монокултури и њу обавезно
треба гајити у плодореду, водећи рачуна пре свега о плодосмени, односно о предусеву који за пшеницу најбоље одговара. У вишегодишњим испитивањима показало се да су за
пшеницу најбољи они предусеви који рано ослободе зем-
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љиште и остављају га чисто. То су, на првом месту, једногодишње легуминозе (соја, грашак, грахорица и др.), а на другом
су окопавине (кромпир, шећерна репа и кукуруз). У пракси, међутим, мале су површине на којима се гаје легуминозе, изузимјући донекле соју, која се данас гаји много више него
ранијих година. Мање су површине и осталих култура које су
добри предусеви за пшеницу. Остаје да се пшеница код нас
највише сеје после кукуруза као претходног усева. Али, поново
се јавља један проблем: тамо где се планира сетва пшенице
требало би, као предусев, сејати ране или бар средње ране
хибриде кукуруза који дају нешто ниже приносе од касних хибрида. Истраживања показују да је могуће те мање приносе кукуруза надокнадити већим приносом пшенице, која ће се
засејати у оптималном року, јер ће ранији хибрид кукуруза раније сазрети и њиву је могуће благовремено припремити за
сетву пшенице. Када се за сетву пшенице обезбеди одговарајући плодоред, у коме је плодосмена најважнија, следе
остале агротехничке мере: орање плитко или заоравање биљних остатака предусева, друго орање на потребну дубину,
затим припрема земљишта за сетву, ђубрење, сетва, нега
усева и жетва.
Обрада земљишта
То је прва агротехничка мера и од начина извођења ове мере
зависи успех гајења пшенице. Реч је о основној обради која се
изводи на потребну дубину, и о предсетвеној која се изводи површински. На основну обраду утиче неколико фактора: садржај
хумуса у земљишту, микробиолошка активност земљишта, богатство у минералним материјама, водни режим земљишта и
др. Због тога се овој обради прилази на различите начине. Прво,
треба да се утврди време и дубина обраде, број орања и начин
извођења, затим, која средства треба употребити за побољшање земљишта. При свему треба имати у виду тип земљишта,
предусев и сорту која ће се сејати. Основну обраду треба обавити одмах чим се скине претходни усев како би се земљиште
до сетве активирало. Огледи су показали да ранија обрада за
само 15 дана даје повећање приноса за три мц по хектару. Дубина обраде одређује се према типу земљишта: на лаким зем-
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љиштима дубина је мања, на тежим већа, у пределима са доста
падавина дубина је мања. Сматра се да пшеница реагује на
дубљу обраду и тиме повећава принос, али она не реагује на
дубљу обраду предусева већ се за њу треба орати дубље и то
у два потеза, на 15 и 25 цм. Овакво орање има за циљ стварање
хомогеног ораничног слоја, али у пракси тешко може да се
оствари на великим површинама. Већ је речено да су каснији,
обично средњекасни хибриди кукуруза најчешћи предусев за
пшеницу и није могуће да се усев скине на време како би се
пшеница посејала у оптималном року. Због тога се обрада редукује – обично се обави само једно средње орање. Ако је земљиште изразито суво и не може да се обави бар једно орање,
независно од тога шта је био предусев, употребиће се тешка тањирача са више прохода и у разним правцима.
Предсетвена обрада је важна агротехничка мера у гајењу
пшенице. Она има задатак да површину земљишта уситни. Састоји се од низа различитих мера зависно од стања земљишта.
Ако је земљиште добрих физичких особина примењује се
једно тањирање и дрљање, у супротном, ако је земљиште суво
потребан је већи број тањирања и дрљања. У новије време постоје специјална оруђа са широким захватом која земљиште
припреме у једном проходу.
Ђубрење
Пшеница захтева велику количину минералних материја. У литератури неколико аутора износе своје податке о томе и они
се разликују, али су величине приближне. Тако по Becker–Dillingenu за стварање 1 мц зрна треба: азота 2,5 кг; фосфора 1,2–
1,5 кг; фосфора 1,8–2 кг. Као што се види највише треба азота,
затим калијума и фосфора. Када се планирани принос помножи са потребама за 1 мц долази се до укупних количина
чистог хранива по једном хектару, појединачно: азот, фосфор,
калијум (N:P:K). Ово су количине под условом да је коефицијент искоришћавања хранива 100%. Међутим ђубриво у земљишту подлеже низу промена и биљка га користи: азот
50-80%, фосфор 15–20%, калијум 50–70%. Потенцијална
плодност наших земљишта је релативно слаба. Чернозем, као
најпогодније земљиште за биљну производњу, без ђубрења
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може да да највише до 30 мц по хектару. Ако се стајњак користи за предусев, пшеници ће преостати око 25% хранива из
тог ђубрива. Ова количина хранива може да повећа принос
10–12 мц/ха. Један део хранива из минералних ђубрива, која
се дају за предусев, остаје за пшеницу. Веома је важно да
однос азот: фосфор: калијум треба да буде хармонизован тако
да један елеменат у односу на други не сме да буде у сувишку.
Те односе боље је изразити у хранивима, не у ђубривима као
што се то обично чини у пракси. Однос N:P:K хранива за пшеницу треба да је 1:1,5–1,6:1.
Полазни основ за одређивање количина ђубрива је принос који
се планира. Треба нагласити да се укупна количина ђубрива
не сме употребити одједном. Посебно је ово важно за азот –
ако се употреби у једном оброку може доћи до негативних
последица за биљку због његове велике концентрације у земљишту. Основно правило у примени минералних ђубрива је да
се укупне количине распоређују у три оброка: у основној обради, предсетвено и у прихрани. Међутим, у пракси, кад се обрада редукује да би се пшеница засејала у оптималном року,
а често и због неповољних климатских услова, као што је суша,
примена минералних ђубрива подешава се условима за сетву.
Пшеница се тада ђубри у два оброка, а често и само у једном.
Сетва
Прва радња у припремама за сетву је избор сорте: бирају се
оне сорте које одговарју условима одређеног реона и, по правилу, сеје се неколико сорти. За сетву се користи семе следећег квалитета: чистоћа 90%, клијавост 95%, влажност највише
15%. Семе прве класе треба да има и одређену апсолутну тежину. Крупније семе даје бољу биљку јер има већи биолошки
потенцијал. За производњу семена сеју се посебне парцеле,
на њима се прати развој усева, семе се дорађује по устаљеним
правилима и посебним уређајима за ту намену. Свако семе,
које се стави у промет, прати уверење о квалитету.
За озиму пшеницу, поред избора доброг семена, од изузетне
важности је време сетве. То време у струци се означава као
оптимално, а у пракси користи се израз „најбоље време“ за
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сетву које обезбеђује да се биљка, у процесу каљења, добро
припреми за ниске зимске температуре. Пшеницу није добро
веома касно сејати јер усев неће успети да до оштрих зимских
температура заврши процес каљења, односно фазу бокорења.
Веома рана сетва није добра из разлога што ће пшеница достићи касније фазе развоја, у којима троши више животне
снаге за нове органе, а при том, усев није прошао незаобилазни процес каљења. Најповољније време за сетву је оно
које пшеници обезбеђује, поред каљења и развој да у стадију
јаровизације, односно формирања корена, листова, нових изданака из чвора бокорења, коленаца и чланака зачетог стабла,
прође зиму. Између више чинилаца од којих зависи отпорност
пшенице на ниске температуре, издвајамо најзначајнији – развијеност кореновог система. Дубоко корење, а пре свих примарно, позитивно утиче на водни биланс чвора бокорења „чија
животна способност одређује отпорност озиме пшенице на
зиму“ (Др Петар Дрезгић и колектив аутора: „Гајење њивских
култура“ – Пољопривредни факултет Нови Сад 1964, стр. 220).
Још један врло важан чинилац који повољно утиче на већу отпорност пшенице на ниске температуре је правилна исхрана
биљке. Правилан однос минералних елемената, нарочито
азота, фосфора и калија, омогућује већу концентрацију органиски елемената у ћелијском соку биљке, нарочито угљених
хидрата, а мање слободне воде која се, при истим температурама, пре смрзне.
Повољна влажност земљишта основни је услов за клијање семена, а за даљи развој, све до каљења, потребно је и релативно сунчано време. Кад је реч о зимским температурама које
негативно утичу на пшеницу, њих треба посматрати колике су
оне у зони чвора бокорења, односно у земљишту. Испитивања
су показала да су температуре земљишта увек више него температуре ваздуха.
Пшеница се може сејати на неколико начина: у редове,
унакрсно, у пантљике и у кућице. Може се сејати и ручноомашке, али се овај начин не препоручује јер даје много лошије резултате.
Сетва у редове: ускоредна 6–7 цм, широкоредна 15–20 цм, и у
широке пантљике 25–27 цм. Сетва у кућице препоручује се у
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земљама са много радне снаге. Размак између кућица је 25x25
цм и 30x30 цм. Најидеалнији хранљиви простор је круг, после
њега је квадрат, нешто лошији је правоугаоник. Унакрсна сетва
приближна је најидеалнијем простору. Сетва у редове, на размаку редова 6–7 цм, врло добра је, али за ту сетву земљиште
треба да буде идеално припремљено. Начин сетве у редове
на размаку 15–20 цм не задовољава јер се тиме не постиже
добар склоп биљака. Сетва у пантљике даје доста високе приносе, јер се пшеница међуредно окопава, али се за интензивну
производњу не препоручује. Један од оправданих разлога је
што за такав начин сетве треба много људског рада. Најбоље
резултате у огледима дала је унакрсна сетва с размаком 12–
13 цм, с повећаним количинама семена. И, на крају, водећи
начин сетве, пре свега из економских разлога, је сетва у редове на размаку 12–13 цм за коју треба земљиште добро припремити.
Количина семена по хектару зависи од сорте, квалитета семена, плодности земљишта, квалитета обраде, времена сетве
и од климатских услова. Кад се све узме у обзир количина се
одређује на бази броја класова по јединици површине.
Дубина сетве важна је ради уједначеног ницања и доброг презимљавања. Пшеница лакше подноси плићу сетву него дубљу,
али кад се узму у обзир климатски услови онда, ипак, дубина
треба да је нешто већа. При таквој дубини сетве чвор бокорења
се формира дубље чиме се повећава отпорност биљке на зиму.
У низу огледа наших института показало се да пшеницу треба
сејати на дубину 4–6 цм, а за услове наводњавања 4 цм.
Нега озиме пшенице
Од сетве до ницања обично се не изводе никакве мере неге,
сем ако је пшеница посејана у суво земљиште. У овом случају
обави се једно ваљање. Ваљање се обави и ако је жито посејано на недовољно слегнутом земљишту. После ваљања
брана се ланчаном браном или звездастим ваљцима.
У току зиме на пшеници могу да настану одређене штете: пшеница може да измрзне, да дође до чупања биљака или до труљења.

Митар Шутић

477

Измрзавање се јавља у случајевима појаве голомразице (кад
биљка није покривена снегом). Велике штете могу настати
само онда ако је температура у зони чвора бокорења, који је у
земљи, изразито ниска. То се, међутим, ретко дешава јер и
мањи снежни покривач биће довољан да биљку заштити.
Озима пшеница је осетљивија на мраз на крају зиме, затим,
ако се смењује хладно и топло време, ако дува хладан ветар
и ако у земљишту има превише воде. Мере неге су: сетва отпорних сорти, правилна исхрана биљке са довољно фосфора,
благовремена и дубља сетва.
Угушивање настаје када је пшеница под дебелим слојем леда
и када је у земљишту велика количина воде. У овим случајевима биљка се гуши због недостатка кисеоника. Чупање
биљака наступа кад се испод површине земље ствара ледена
кора са крупицама леда, који подиже танак слој земље, са
њим и биљку. То доводи до пуцања коренових жилица.. Мере
неге: пшеницу треба поваљати глатким ваљком, неколико дана
после ваљања изводи се дрљање лаким дрљачама, уз претходно прихрањивање. Дрљањем се меша ђубриво и изумрло
лишће са земљом. Комбинација ваљања и дрљања повољно
утиче на повећање приноса.
Прихрањивање је још једна мера неге пшенице. Изводи се у
месецу фебруару. Примењује се азотно ђубриво.
Жетва
Последња агротехничка мера у производњи пшенице је жетва.
Некада се жито жњело ручно српом или косом, после тога косачицама с коњском вучом и ручним везањем снопова, затим
се у производњу уводе машине самовезачице, такође на коњску вучу, и на крају жито се косило комбајном. Све до појаве
комбајна у жетву пшенице улазило се у фази воштаног зрења.
Одређивање рока жетве веома је важно. Ако се са жетвом закасни могу настати знатни губици зрна. На губитке утиче и неправилно регулисана машина и начин организације жетве.
Осипање зрна је и сортна особина – неке сорте су отпорне на
осипање, неке нису. Снопови покошеног жита у току дана
сложе се у крстине. Тако сложено жито остајало је неколико
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дана ради дозревања, а потом из крстина снопови жита коњским запрегама сакупљани су с њива и слагани у велике камаре. Вршидба је обављана вршалицама које су погониле
парне машине, зване локомобиле. Касније су парне машине
заменили трактори. Жетва и вршидба трајале су дуго и ангажовале су много људског рада. Данас се жетва пшенице
обавља савременим широкозахватним комбајнима и заврши
се за неколико дана.
Пшеница у једно давно време
Пишући о пшеници, претежно са становишта науке и њене
примене у пракси, подсетих се на давно време и на сетву пшенице негде половином прошлог века, када се у биљној производњи скоро искључиво користио људски рад и запрежна
вуча. Све оно што је од почетка текста речено о пшеници мало
шта се могло применити у то време. Данас, између великог
броја сорти које дају високе приносе бирамо ону која у потпуности одговара за одређени рејон и очекујемо да ће добро родити – ако не осам, онда са великом вероватноћом шест до
седам тона по хектару. У време четрдесетих и педесетих година прошлог века са једног хектара убирало се 10–15 мц/ха,
и без могућности избора коју пшеницу треба сејати. Сејало се
оно што се имало, највише меркантилна пшеница једне сорте,
међутим, била је квалитетнија од данашњих бројних меких
пшеница.
Агротехника је била једино тада могућа: орање малим плугом
намењеним за коњску вучу, на дубину 17–20 цм, дрљање
орања обичном дрљачом, сетва машином уског захвата, на
крају и једно бранање – све коњима. Овде је реч о сетви пшенице у једном дану тога давног времена. Година је била сушна,
јесен посебно, и њива се није могла ваљано припремити за
сетву. Oрање је обављено плитко, на површини земљишта
остало је тврдо крупно грумење земље, које се обичном лаком
дрљачом није могло разбити. Радни „агрегат“, спреман за сетву,
био је: два коња, два „вредна“ ратара у тридесетим годинама
живота, и петнаестогодишњи дечак. Распоред рада: један од
њих биће кочијаш, други ће ићи за машином да пази да се која
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лула не запуши, а трећи ће управљати машином. Радне задатке је поделио најстарији међу њима, који је одабрао
најлакши посао – он ће ићи за машином. Такође нешто лакши
посао – управљање коњима – припао је другом, а најтежи
посао – управљање машином – остао је дечаку, најслабијем
међу њима. Оруђа за рад су била: запрежна машина сејачица,
са два велика погонска точка, и напред два мала. Паралелно
са осовином предњих точкова, на два усправна држача, дужине
око 1 метар, постављена је јача дрвена полуга, продужена за
по 1 метар лево и десно у односу на ширину машине.Том полугом дечак је управљао машином: одређивао правац редова
и једнако растојање редова између два прохода машине. Сетва
је кренула. Машина прескаче тврди грумен: када десни точак
наиђе на грумен, полуга, којом се усмерава правац сетве, нагло
повуче дечака напред и машина почне да кривуда, а кад леви
точак наиђе на препреку удари дечака у пределу стомака. Иза
машине кривудају редови, а један део семена остаје на површини земље. Вране прате сетву и уживају – хране je довољно, а мало ће и „поправити“ пропусте у сетви. Сејало се
цео дан. Коњи знојни, уморни, али вуку, машина кривуда, отима
се из нејаких руку дечака. „Руководилац“ виче, псује, а дечак
му узвраћа истом мером, међутим, немоћан је да било шта промени у тој „савршеној“, пуној себичности, организацији рада.
Касно увече, кад је сетва била готова, преморени дечак је
дошао кући, испружио се у свом кревету на сламарици, тек што
је напуњена новом сламом, и заспао тврдим сном. Вероватно
му је то била ноћ најслађег сна.
Озима пшеница, засејана у јесен, стигла је за жетву у јулу месецу идуће године. Сељаку је од давнина добро познато да је
жетва пшенице врло значајан посао на њиви, јер се тиме обезбеђује хлеб, уосталом, то су и први плодови његовог једногодишњег рада, па се због тога и врше посебне припреме у
ишчекивању да се види колики су приноси на појединим њивама, колики су у односу на комшије, да ли је више или мање
родило у односу на претходну годину, колики су приноси
појединих сорти и сл. Ако су приноси рекордни хвале се агрономи, ако нису траже се разлози: да ли је човек лоше радио
или су на принос утицали спољни фактори.
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Некада се пшеница косила ручно. У жетви је учествово велики
број косаца и других радника. Иза сваког косца ишло је још по
двоје: једно српом сакупља влати покошене пшенице колико
је довољно за један сноп, друго носи везове, полаже их на
земљу, на вез се слаже пшеница и везач завеже. Сноп остане
на земљи. Они који су одређени да вежу снопове, морали су
поранити на њиву да од руковети жита, које је још влажно, направе доста везива колико је потребно за тај дан. Мало касније
долазе остали радници и косци. Косе за жетву пшенице посебно се припреме: усече се дрвена шипка дужине око 60 цм,
на њеном крају се остави део бочне гране у дужини 5 цм, дрво
се привеже близу основице косе, повије се назад (кука се
окрене лево у правцу кошења), и дужим канапом веже се за
косиште (држаље косе). То дрво са куком на врху служи да се
приликом сваког замаха косом жито повије лево и пада на
земљу, а подешава се у односу на положај тела косца кад коси
тако да дрво прихвата само оне влати жита које коса одсече.
Два радника, који иду иза косца, формирају сноп. Косци око
подне, кад је време за ручак, откивају своје косе, а радници за
то време предахну од тешког посла. Снопови се слажу у
крстине, затим у камаре и ту се врше. Камаре су у низу, једна
до друге, на растојању колика је ширина вршалице, која се поставља између две камаре. Најпогодније место за вршидбу
били су салаши, а на сваком бунар с ђермом и довољно
хладне воде, довољно и хладовине да се мало предахне, али
само кад се заврши посао на две камаре. Тада се вршалица
премешта између следеће две. Ако је пшеница посејана далеко од салаша, жито се сабира близу пута поред кога је и
бунар. На вршалици ради 15 радника: 3 на сноповима, 3 на
слами, 2 су у смени улагала снопове у машину, једна радница,
која је поред њих, додаје им снопове, и кад радник прихвати
сноп, окренут класјем надоле, она оштрим сечивом пресече
вез, радник уложи сноп у вршалицу, пошто га је са неколико
замаха растресао да би га доб машине боље прихватило. Два
радника била су на плеви, два на пуњењу џакова, један на
ваги, који се звао капараш, и један на погонској машини – на
трактору. Ради се од ране зоре па док је вида. Храну су спре-
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мале породице радника, а на вршалицу се доносила малим
камионом, којим се превозило жито до магазина у селу. Вода
се пила из бунара, којих је свуда било: у селу је свака кућа
имала бунар, у атару на сваком салашу, а често и поред путева. У току вршидбе сунце је пржило, а несносна прашина
лепила се по телу. Овршено жито делило се породицама, онолико колико га је било – свакој породици по 250 кг. Питање је
да ли је то било довољно да свако има довољно хлеба. А хлеб
се месио и пекао у свакој кући. Пекаре су биле зидане, облепљене глином, огњиште од цигле. Када се хлеб умеси, стави се
у саћуре у којима одстоји. Саћуре су биле од трске, величине
једног хлеба, који је тежио 3–4 кг. За време док хлеб кваса пекара се жари стабљикама кукурузовине, оне без лишћа, које
је ситна стока обрстила или су је говеда оголела. Када се огњиште добро загреје хлебови се дрвеном лопатом са дугачком
дршком уносе у пекару. Том лопатом и печен хлеб се износи.
Заједно са хлебом редовно се испече и неколико лепиња.
Хлеб је био врло укусан, а лепиње посебно. У то поратно
време недостајало је не само хлеба него и свега другог.То је
време када се у значај пшенице, а посебно хлеба, човек
најбоље могао уверити. Али, хлеб од пшеничног зрна је и
нешто више од хране.
Пшеница – култна биљка
О пшеници у нашим народним веровањима и обичајима, у религији и свакодневном животу, сакупио је наш истакнути етнолог и историчар религије Веселин Чајкановић обиман
материјал који је објавио у „Речнику српских народних веровања о биљкама“.
Из тог Речника користимо оно што се односи на пшеницу. У
првим редовима аутор каже: „У религији пшеница је главни
жртвени артикал, и то или као самостална жртва, или као преджртва“. У јавном култу често уз пшеницу иду вино и со, као и
„вино и пшеница“ (упоредити нпр. Вук, Пјесме, II, 1, 48, и Посл.
6167: „Тако ми соли и хљеба“). Пшеница се веома много користи у култу мртвих: кад неко умре више главе му се стави пше-
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ница, а приликом сваког помена пшеница је, такође, главна
жртва, која се оставља на гроб или се разбацује, ако је намењена душама мртвих. Пшеница се користи као пресна, и то на
два начина: или се оставља на одређено место (на гроб, или
на место где је покојник умро), или се разбацује ако је намењена душама.
Користи се и кувана („кољиво“) која се оставља на место, разбацује се, или се заједнички једе. Најзад, користи се као
култни хлебац, и то је најсавршенији облик жртвовања пшенице. Много је верских обичаја у којима се пшеница приноси
на жртву: на дан погреба, у прву суботу, за четрдесет дана, на
славу претка, на бадње вече, младенцима у виду свадбене погаче, на местима где се налазе душе покојника (извор или
река, раскрсница, буњиште, кров куће). Пшеница се сипа у темеље као жртва демонским чуварима куће. У околини Ниша
занимљив је случај обредне жртве бадњаку: домаћин куће
сврдлом на бадњаку начини удубљење у које стави мало
меда, масти и пшенице и после свако од тога мало лизне. У
Ресави, на Божић, причешћују се вином, дреном и хлебом. У
народним приповеткама се каже да је жаба прогласила пшеницу за најлепши цвет на свету и тако постала царицом, а погача, коју је кум од кума сам узео претворила се у жабу
корњачу. На крају жетве од последњег откоса узима се неколико рукохвати пшенице, тзв „Божја брада“, повеже се црвеним
концем, окити цвећем и остави испод стрехе. Идуће године од
тога се посеје неколико зрна. И почетак сетве понегде је празник. У Босни почетак сетве оглашава изабрани и најдостојнији
домаћин у селу кога зову „тежак-баша“. Он узме семе, стави га
у торбу, затим семе окади свештеник, а у торбу се стави парче
олова, да пшеница буде тешка као олово, и један новчић, да
пшеница има добру цену. На крају церемоније приреди се и
жртвени ручак. Када почиње сетва и семе се изнесе из куће,
тога дана не сме се ништа из куће износити да би година била
берићетна. Ако у кући падне мрва хлеба и неко је погази, пшеница неће родити. У јужној Србији, уочи св. Симеуна, носе
пшеницу у цркву и то после помешају са семеном које ће сејати
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да би се пшеница сачувала од града. Када ратар сеје први
ланац пшенице завеже око прста црвени конац (за који се верује да је магичан) да би и пшеница била црвена. Таквим концем обавија се и последњи откос у жетви. Када се пшеница
врше не сме се на гумну ништа јести јер ће се пшеница гламничити. Код старих народа, приликом венчања младог брачног
пара, на њихове спојене руке сипало се две прегршти пшенице. У другом случају, пшеница се носила пред венчаницима.
Један брачни обред говори да, после прве брачне ноћи младенаца, мајка младожењина метне на главу младој једну мерицу пшенице желећи јој много порода. Младожења након тога
узме неколико прегршти пшенице те је распе око своје младе.
На Корзици, пре свадбене гозбе, одвоје се на страну мушкарци и деца, младу посаде на мерицу пшенице, а онда свака
жена редом узима прегршт пшенице и њоме посипа младу по
глави, певајући: „Нека Бог вама (младенцима) даде свако
добро, много мушких глава, нека сте дуговечни на земљи и нераздвојни у царству небеском!“ Кад младу уводе у кућу младожење, његове сестре посипају младу житом „да је житна“, а
медом је мажу „да је медна“. Прелазећи преко кућног прага
млада у једној руци држи мушко дете, а у другој хлеб. При
њеном убрађивању овако јој се пева: „Ој, ти зрно пшенично!
Ти не буди језично, па ћеш бити честито; ако ли будеш језично,
нећеш бити честито“. Овде је очито да пшенично зрно означава саму младу невесту, којој се упућује наук у речи „језично“.
Осим пшенице као: влати, класје, зрно и хлеб, у митологији
неба спомиње се и слама, у виду „кумовске сламе“. Народне
приче казују да је неки зао човек код свог кума крао сламу и
носио својој кући, а успут, носећи је, слама се просипала и тако
је остао вечити траг и неопростиви грех који је онај зао човек
учинио своме куму.
На питање зашто се пшеница носи у цркву, ево и одговора:
пшеница позове ржаницу да пођу у цркву, а ова јој одговара да
је она толико велика да види цркву и оданде где је. Бог прокуне
ржаницу, а пшеницу благослови да се носи у цркву и кува за
душу.
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А зашто је клас пшенице мали као шака (тј. за ширину длана)?
Дође једном ђаво и упали пшеницу. Богородици би жао пшенице, сиђе с неба, ухвати шаком за класје и угаси ватру – клас
је остао онолики колико ја Богородица захватила.
У врачањима и гатањима пшеница је, такође, много употребљавана. Ево неколико примера за то. Да би се видело је ли
место на коме ће се зидати кућа срећно, увече се на то место
остави пшенице и чаша вина. Ако се то ујутро нађе на истом
месту, онакво каво је остављено, значи да је место срећно. На
Ивањдан девојке узму мало земље, ставе је у лонац и у то посеју неколико зрна пшенице. Ако су за Петровдан изникле
клице савијене у виду прстена, те године ће се удати. Уочи
Ђурђевдана девојке један струк пшенице завежу свилом и намене га за своју срећу, други струк намене за несрећу; који
струк до ујутро више израсте, тако ће им бити. На св. Андрију
девојка завеже у крпицу три зрна пшенице и увече метне испод
јастука, говорећи да ће у сну видети свог суђеника. Украденом
пшеницом најрадије се врачало и гатало. Уочи Тодорове суботе сви који иду у цркву понесу куване пшенице, а девојке од
те пшенице украду мало, и то од оне куће у којој има неко
мушко име, а да тог имена нема у њиховом селу. Код куће
српом означе једну малу површину, српом је прекопају, ту засеју украдену пшеницу, и три пута закуну суђеника да им дође
на сан. Уочи Ђурђевдана девојке украду пшеницу од неког суседа и с њом преспавају. Онај младић који после окуси од те
пшенице осетиће љубав дотичне девојке и испросиће је. У лесковачком крају, када запрети град, жене певају басмарске
песме о пшеници и спомињу њене муке: како јој је тешко у
земљи, како јој црви подгризају корење, како се мучи у воденици кад је мељу, како јој је тешко кад је жваћу. Кад Бог чује те
пшеничне муке, сажали се, и неће пустити град. Ако се у пушку
метну три зрна пшенице и ускршња свећа, може се из ње
убити вештица. Ако човека ноћу прогони неки зли демон, нека
се склони у пшеницу и демон неће моћи ни да му приђе. У околини Неготина, када гатају о женидби и удадби, ставе на ватраљ два зрна пшенице, једно зрно представља момка, а друго
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девојку. Ако оба зрна скоче, знак је да се двоје младих воле и
да ће бити свадбе, ако скочи само једно, а друго сагори, значи
да нема љубави и неће бити ни свадбе. Код Поповаца, на
свадби, пева се песма у којој се благосиље пшеница:
Чим махнуо десницом,
Родило ти пшеницом!
У бусу ти бусато,
У класу класато,
На њиви ти сложно,
А на гувну плодно!
Хлеб је храна без премца
Хиљадама година пшеницом се храни највећи део човечанства, а хлеб пшенични, настао нешто касније, постао је незаменљива човекова храна. Нема поузданих доказа о томе кад
је човек почео да меси и пече хлеб, али се претпоставља да
је развој пекарства текао поступно: прво се пшеница јела
пресна, а онда се квасила и размекшавала у води, након тога
пшеница се млела, затим се почео пећи хлеб без квасца –
прављен је само од брашна и воде, на крају, још у старом веку,
хлеб се у Египту правио са квасцем. Занимљиво је шта се о
хлебу каже у Библији, и шта се десило за време масовног исељавања Јевреја из Египта. На дугом путу до њихове Обећане
земље, у великим колонама кретао се народ, и натоварене камиле и коњи. Храну су успут спремали. Квасца нису имали
нити могућности да пеку хлеб, па су брашно месили са водом,
развијали га у виду палачинке и стављали на сапи коња и камила да се успут на јарком сунцу испече. Такав хлеб звао се
мацес. Јевреји га једу за време њиховoг великог празника
Пасха. Хиљадама година хлеб је био главна храна Египћана,
па чак и средство размене и плаћања, а прве јавне пекаре,
сматра се, настале су кад и изградња пирамида. У то време
Египћани су хлеб месили ногама, а глину рукама. Вероватни
разлог за то: у јавним радовима Египта учествовале су масе
народа, за које је требало умесити велике количине хлеба. То
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се није могло урадити рукама. Други разлог: фино мешење
глине рукама било им је важно, скоро колико и хлеб, јер су
производи од глине, за разлику од хлеба, имали трајну вредност (стотинама и хиљадама година). Печење хлеба даље се
ширило светом. Стари Грци хлеб су пекли уз помоћ квасца,
који су донели из Египта. У Риму су 168. године пре нове ере
радиле велике државне пекаре, а печење хлеба прописивано
је градским статутом. Након Рима, печење хлеба се ширило
по Европи. У многим градовима почињу да се оснивају пекарски еснафи који су прописивали правила о хлебу: квалитет, тежину, цену. Ко се не би придржавао ових правила био је
кажњен. Почетком новог века квалитет хлеба знатно се побољшава: пеку се разне врсте, има их много, свака држава
има свој специфичан хлеб. У Француској више од половине
укупне производње чини хлеб под називом багет. То је хлеб од
белог пшеничног брашна, пече се као дуга векна танке хрскаве
коре. У Немачкој има више врста хлеба које се разликују по
односу пшеничног и ражаног брашна у појединим типовима
хлеба. Велика Британија има свој сендвич-хлеб који има дугу
трајност. Италија је позната по разноврсности својих пекарских
производа. У нашој земљи сваки крај има свој традиционални
хлеб. Власи имају култни „рајски хлеб“. У основи има девет
кругова од теста који прадстављају девет небеса, а на последњем се налази рај. На сваком небу је капија кроз коју се улази
у следеће небо, тако све до последњег – до раја. На капијама
су стражари па се до раја не долази лако. Традиционални
војвођански хлеб је позната „циповка“. Прави се од финог
белог брашна, са квасцем или комловом (комлов је унапред
спремљено кисело тесто које се осуши и замењује квасац).
Правила га је свака породица, једном недељно по две до три
векне. Једна векна била је тешка 4–5 кг. Тесто за овај хлеб
треба дуго месити, све док се не одвоји од руку, обликује се у
виду лопте, засече се при врху и пече у пећници. Кад се испече, још док је врућ, „умива“ се водом и прекрије крпом да
тако одстоји. Ово прекривање има за циљ да се формира
дебља и хрскавија кора која чува свежину хлеба. Оно место
где се тесто засече пре него се стави у пећ, печењем се отвори
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па хлеб изгледа као да се смеје. Циповка се на посебан начин
сече тако да свако добије окрајак („ципо“ на мађарском значи
окрајак, те отуда и назив хлебу „циповка“). Овај хлеб је изузетног мириса и укуса, одржава свежину неколико дана. Некада
су домаћице, са дозволом градске власти, продавале хлеб на
пијаци и било им је дозвољено да га секу и продају на комаде.
Још један познати хлеб у Војводини је деверска погача. То је
слатки хлеб, четвртастог облика, обично се пече за свадбу –
девер га понесе да њиме „откупи“ младу. „Сваки хлеб има
своје име, за сваки се зна када и зашто је мешен“ (В. Радојевић
у: „Изворник“ 7/2011, стр. 367–372). Овај аутор ређа називе
хлебова: мали кравај, саборњак, ковржањ, поскурица, чесница... Истовремено, у свом тексту је написао и рецепт за
печење чувеног хлеба у још чувенијој Кајзеровој пекари у Бачу.
Хлеб – дар од Бога
Пшенично зрно, од кога постаје хлеб, у хришћанству се поистовећује са Исусом Христом. Каже се: како се зрно мучи да би
од њега постао хлеб (коси се, млати, меље), тако је и Исус
Христ мучен и на крсту разапет, да би постао духовни хлеб живота. Зато Спаситељ о себи каже: „Ја сам лебац живота.“
Уосталом и цело хришћанство се замишља као један хлебац,
који још значи и „преображено вечито тело човеково“, јер како
се зрно мучи, тако се и прави хришћанин целог живота мучи и
умире „да би се преселио у вечити живот, очишћен свију земаљских мана и недостатака“ (Нишевљанин: „Главније биље
у народном веровању и певању код нас Срба“, Београд 1912,
стр.185). Хлеб је за човека увек био светост и дар божји, због
чега се у свим приликама хлебу посвећивала посебна пажња:
хлеб се чувао, чак и мрвице хлеба нису се смеле бацати, и
свако ко се о то огреши тешко ће испаштати. Тако су се у Млецима мрвице хлеба, које остану након Бадње вечери, стављале у сандуче, верујући да ће дуго година остати свеже. У
англосаксонској судској пракси хлеб се употребљавао као
доказ на суду – ако оптужени није могао да прогута освештени
хлеб, био је крив. Французи су се хлебом заклињали: „Удавио
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ме овај залогај хлеба, ако не говорим истину.“ И у српском народу постоји заклетва хлебом („Нисам, хлеба ми“), или се
често може чути у фразама са метафоричним значењем:
нисам му на хлебу; то је хлеб са седам кора; дао сам му хлеб
у руке; тежак је то хлеб; добар је као хлеб; отиш’о у свет трбухом за крухом; ко тебе каменом, ти њега хлебом. Заједнички
јести хлеб са неким значи бити му близак, или му бити потпуно
одан.
Пшеница у народном видарству
Против великог кашља, срдобоље и малих богиња користи се
чај од пшенице. За убоје, од пшенице се справљају мелеми.
Самлевена пшеница у глуво доб, замешена са водом и „испечена“ на сунцу, лек је од падавице. Извађена из гуше живог
петла деци служи као превентива против богиња. Пшеница
служи и као амајлија: три зрна пшенице, заједно са мало страшила, завеже се у крпицу и обеси о врат детету које има
нападе. Исто тако, три зрна пшенице, мало соли, мало лискуна
са Авале, и зрна кукуруза, стављају се у амајлију против заразних болести. Зрно пшенице, које је за време литургије сакривено испод јеванђеља, брани од пушке, ножа, вештица и
вукодлака. Против уједа бесног пса користи се колачић, направљен од пшенице самлевене у воденици која меље налево. А о воденици поточари, том древном млину, народни
певач је испевао: Воденица утонула сва у врбов хлад,/ а ја у
њој воденичар весео и млад./ Једна млада враголанка сваки
дан навраћа,/ жито меље и ушур ми пољупцима плаћа.../ На
потоку усред гаја воденица меље стара,/ тихо вода јазом
хуји, воденично коло бруји./ Од јутра до мрака пуна је момака,/
јер ту брашно меље и ушур узима лепа воденичарка.
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У БАЧУ ТИКВЕ ЦВЕТАЈУ НОЋУ

Место наслоњено уз Дунав. Језеро Провала, дунавци, млаке и
непрегледне шуме препуне дивљачи чине варошицу, са околином, једном од најатрактивнијих туристичких подручја у Подунављу. Ту је и времешни фрањевачки самостан из XII века, па
једно од најстаријих утврђења по којој је цела регија добила
назив – Бачка, затим манастирско здање Бођани из XV века. Толико шарма и лепоте тешко да има било које насеље у ближој и
даљој околини.
Варошица невелика; улице изукрштане и некако укривљене,
кажу намерно, да би куће биле ушушкане од сталних ветрова
који су немилице дували. Црквени торањ краси село, а Тврђава
још суверено влада околином и, намерно, одолева зубу времена. Празничним данима и недељом, памти се, улице су украшавале девојчице и девојчурци обучени у, неодољиво, лепе
шокачке народне ношње. Данас се оне могу видети у ретким
приликама, можда, на позорници, у етнолошкој збирци Градског
музеја у Сомбору или, сакривене од погледа, у богато украшеним шкрињама стражње собе. Песма умилна, шокачка, а бачка,
надалеко се чула, ваљда све до славонских шума.
У једној од тих, таквих, скривених улица, па мало лево, стоји још
кућа са киблом, једнобродна, уређена и лепо окречена споља и
изнутра; некада покривена трском, а сада бибер црепом. Данас
су на сваком другом плацу израсле нове, модерне, спратне куће
са огромним прозорима и великим вратима. У тој старој дужној
живео је и духовност места чувао и неговао увек шеретски расположени Јошка-бачи, стасита и снажна старина, страствени
ловац и пецарош. У нека времена, а било је то педесетих година
минулог века, сви спортски ловци и риболовци били су у обавези
да полажу испит којим се стицао сертификат, а затим, оно
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најзначајније и обавезно, заливање дипломе, у сали Удружења
ловаца где се већ увелико крчкао срнећи паприкаш – ето налетео неки шкарт на двоцевку и... То стицање дипломе, односно
испит који је полагао Јошка-бачи био је медијски веома пропраћен. Велика сала Дома културе била је претесна да прими
бројне слушаоце који су желели да чују и да се увере у врцавост
духа при полагању тако значајног Јошкиног испита. Било је ту
фернатих и длахавих животиња, пе(р)цања кад дође пролеће,
пуцања на јебарице, па на фацањ, кад дође јесен и зима.
Јошка-бачи био је радо виђен гост у бирцузу, банци, општини,
цркви, пијаци, апотеци, ветеринарској станици... Дружио се радо
са фудбалерима, свештеницима, професорима, лекарима, чобанима, општинарима. Духовитом опаском и досетком, племенитошћу, мудром и лепом речју и изреком пленио је саговорнике
и одржавао, на неки начин, оптимистичко расположење у месту.
А после једног неподношљиво спарног и напорног дана Јошкабачи кренуо на Провалу да, забацивањем блинкера, одмори
душу и напуни батерије за наредни дан. Сунчева огромна залазећа лопта продужила је сенке тужно повијених врба над језером а њени ружичасто-мраморне зраци одсијавали на мирној
панонској води. Однекуда се појавио доктор газећи сопствену
издужену сенку залазећег сунца. Сусрет два пријатеља био је
срдачан. А на растанку, Јошка-бачи је духовито прокоментарисао усамљеничку шетњу младог шармантног, нежењеног ветеринара-куршмита: Докторе, докторе, знате ли ви да у овим
крајевима тикве цветају ноћу?

Језеро Провала код Бача
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Пробудио сам се у рану зору да што пре сагледам где сам
дошао и какав је то народ с којим ћу живети. Први излазак на
улицу и прво запажање – народ је другачији од онога где сам
рођен и где сам одрастао. Недеља је. На путу, идући ка артешком бунару, приметих колону народа како иде према цркви Св.
Апостола Павла. Жене обучене у црне блузе, широке сукње
ишаране цветићима црвене боје, на глави шарене мараме. На
ногама носе лаковане црне ципеле. Учини ми се да су ниског
раста, или ми се то само чини због одеће. За руку воде децу
обучену у црна одела. Дечаци носе кравате, беле кошуље. Коса
уредно подшишана, зачешљана и уљем за косу намазана. Девојчице су у белим блузама, широким сукњицама и лакираним
сандалама. Одрасли мушкарци су у црним оделима. Понеки
носе кравате. На глави бачки шешир. Иду у цркву да се помоле.
На бунару је велика гужва. Вода тече споро, кажу, била је
сушна година, нема воде. Стадох и ја у ред. Док дођох до воде
народ поче да излази из цркве. Жене са децом одоше кући, а
мушкарци у Ившину кафану на пиће. Чудна ли обичаја – помислих. Ето, то је мој први утисак о староседеоцима.
А ту је и друга скупина становништва. То су досељеници из:
Дрвара, Босанског Петровца, Санског Моста, Приједора, Босанског Новог, Мркоњић Града, Кључа... Дошли су у Бач као колонисти 1946. године, њих 323 породице и 2.269 чланова
породица и заједничких домаћинстава. Сви су исте године ступили у Сељачку радну задругу у којој су колективно обрађивали
пространа бачанска поља. Плодове су делили по броју чланова
домаћинства. Цркве нису имали – веру у Бога нису смели показивати. Божић, Ускрс и крсну славу славио је само понеко од
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старијих, и то кријући, да нико не сазна, иначе, следиле су партијске казне, за све одрасле у породици. Велико славље, колективно, било је за државне празнике. Каснијих година држава
је дозволила да Задругу могу напустити сви који то желе. Свако
ко је напустио добио је краву, коња, нешто инвентара, колико
је било, а мало га је било за поделу; добио је и своју земљу да
је самостално обрађује. Настала је нова ситуација – опет се
мора испочетка. Обрада земље, гајење стоке, прављење кућа
у крајевима одакле су они дошли – све се разликовало од старих бачких традиција. Понеки од њих почели су се обраћати
комшијама староседеоцима за савете. Поред чаше домаћег
вина могли су се чути оваки савети: „Петре, сутра треба покосити детелину, треба преорати њиву, виноград се мора ове недеље обрати, кацу треба изнети, опрати и оставити је напољу
да се ветри. Буре за вино треба припремити.“ Захваљујући
својој природној бистрини, разуму, упорности и вредноћи, досељеници су се полако прилагођавали новој средини, у свему
различитој од њихове бивше, и успешно су савлађивали ћуди
бачке равнице. Домаћице су брзо научиле да гаје салату, грашак, паприку и друго поврће. Справљање зимнице – компота
од вишања, крушака, јагода и од другог воћа, убрзо, био им је
лак посао. Прављење колача, штрудли и торти, такође. Да шију,
плету, крпе... научиле су још одмалена. Садњу цвећа у дворишту сматрале су огледалом куће. По томе се ценило која је
домаћица боља. Домаћини су све успешније обрађивали
земљу, гајили стоку. Научили су и месарске послове: прављење
кобасице и других месних производа, справљање шунке на
бачки начин. Домаћице су једном недељно месиле хлеб и носиле у пекару код чувеног пекара Кајзера да се тамо испече.
Вести из месног народног одбора становништву је саопштавао
добошар. У свакој улици стао би на више места и добошем призивао да им прочита на цедуљи написану вест. Досељеници су
се све више привикавали на нови живот, али сећања на стари
завичај дуго су се сачувала.
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Перо Илић – од Рашћа до Бача
Сећања Пера Илића из села Рашће код Босанског Новог, она
из свакодневице прилично су избледела, али су се нека, она
судбинска и тешка, дубоко урезала у његово памћење. Године
1946. Перо је, у име своје борачке породице, поднео молбу за
колонизацију која је убрзо решена. Породица је прихватила решење, али са тугом што трајно напуштају своје огњиште и што,
још увек, не знају куда ће. На пут ће кренути деветочлана породица: Перо, на чије име је гласило решење, његов отац Дмитар, мајка Јованка, супруга Зорка, ћерка Мара, синови Рајко и
Душан и баба Мара. Дан поласка био је негде у месецу априлу.
Било им је лако да се припреме за пут јер нису имали богзна
шта, уосталом, као ни други из тих крајева. Сиромаштво је било
свуда. Понели су оно што су на себи имали, нешто најпотребнијих ствари: босански котлић, наћве да се хлеб замеси и још
понешто од посуђа. Све је било дрвено или земљано. Много
ствари им је страдало током рата и сталног бежања од непријатеља који је често наилазио из Новог и из Крупе. Из
Рашћа и других околних села пошло је много народа. Полазак
није био добро организован. Неки су до Босанског Новог ишли
запрежним колима, а Перо и његова породица ишли су пешице,
водили краву, носили десетак кокошака и оно мало основних
ствари. У Босанском Новом чекало се цео дан и једну ноћ све
док се није окупило сво становништво и припремила композиција теретних вагона. Почело је укрцавање људи и стоке. У једном вагону било је три, четири па и пет породица.
Распоређивани су по неким списковима. У другим вагонима
била је стока. Вагони хладни, претрпани људима и стварима.
Људи су улазили, многи са сузама у очима, погледа упртих
према селима из којих су пошли, свесни да се више никада
неће вратити на своје, које, самим решењем о колонизовању,
више и није било њихово. Туге је било за родним крајем и неизвесности куда ће кренути и шта их тамо негде очекује. Једино
сазнање било је – иде се у Војводину о којој мало знају. Коначно, воз је кренуо у правцу Суње и даље према Новској и
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Винковцима. „Путовали смо споро, са дужим стајањима на
појединим станицама“, прича Перо. „Mноги мостови били су порушени па је и то успоравало кретање, посебно око Окучана.
Пут је био дуг и тежак, са много проблема око хране, воде, спавања и хладноће. Успут су нам понегде спремали да нешто
поједемо, негде су нам давали суву храну, углавном, кад је
било круха били смо презадовољни јер је то био крух од пшенице, а не од кукуруза. Након 4–5 дана путовања воз је стигао
у Нови Сад и тек ту смо сазнали да идемо у Бач.“
Одлуку о распореду колониста у места насељавања доносила
је Главна комисија за насељавање бораца у Војводини. Воз је
из Новог Сада кренуо, па је преко Оџака до Бача. На железничку станицу Бач, према Перовом сећању, насељеници су
стигли 19. априла 1946. године, на Велики петак, рођендан његове мајке. Месни народни одбор, као народна власт, организовао је пријем колониста. На жељезничку станицу дошли су:
Андрија Азашевац, председник месног народног одбора општине Бач, Марко Пекетић, председник управе народних добара и Вељко Нинков Веда, једини од Срба староседелаца.
Они су показивали куће које су додељене појединим колонистима и кухињу у којој ће се првих неколико дана припремати
колективна исхрана.
„Кућа коју смо добили“, прича даље Перо, „била је скоро
празна, а налазила се ту одма близу жељезничке станице, на
десној страни Жељезничке улице. Ранији власник куће, како
смо сазнали, био је Швабо Игњаз Келбли. Од Управе народних
добара добили смо кревет, пар столица, астал и неколике
клупе. У колективној кухињи кувао се пасуљ, чорбе, било је
некад и парче сланине, понеко ребарце, а свака породица добијала је и по један хлеб. Тих првих дана било нам је веома необично. Фрушка Гора није се видела да би нас подсетила на
наше брдовите крајеве, али уместо тога видела се непрегледна бачка равница. У Бачу је пре нашег доласка живело мешовито становништво: Хрвати, Срби, Мађари и Немци-Швабе.
Куће насељеницима нису правично дељене. Најбоље су про-
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лазили официри ондашње армије, а најлошије куће добијале
су удовице погинулих бораца, а неке су се више пута селиле
из једне куће у другу. Ко је за свог комшију добио колонисту био
је срећан јер је имао познаника из родног краја или познаника
из воза, а нама који смо добили комшију Хрвата, са једне, и Мађара, са друге стране, било је много теже. Мађарски језик чули
смо први пут у животу. Са Хрватима смо се лакше споразумевали, јер нам је језик исти, мада су они, живећи много година
са Мађарима и Швабама, користили многе речи које ми нисмо
разумели. Наше комшије, посебно жене, долазиле су у нашу
кућу да нас виде, да виде ко смо. Неко би донео комадић сланине, парче шунке, мало брашна, масти или које јаје за наш
Ускрс, који смо са њима, да кажемо, заједно прославили. Моја
породица имала је срећу што нам је комшија био Павле Редли
и његова жена Маришка, Мађари, фини људи, такве комшије
ни у родном месту нисам имао. Нама колонистима било је јако
тешко снаћи се за храну. У продавницама је није било, а оне
су, иначе, биле скоро празне. Почели смо да се полако кућимо,
да радимо своје баште, а земљу смо радили колективно, у задрузи“, исприча нам Перо оно што никад неће заборавити.
Пролазила су времена. Људи су се навикавали једни на друге
и на околности у којима су заједнички живели. Почеле су удаје
и женидбе између колониста и староседелаца. Први мешовити
брак у Бачу био је између Марије Азашевац, Хрватице и Пере
Кајиша, Србина из Босне. Венчао се и други пар: Здравка Николић из Дубичких Побрана и Стево Вилотијевић чија је мати
била Швабица. Одмах затим склопљен је брак између ћерке
Перовог првог комшије Катице Редли и Витомира Радојевића.
Тако је почело и ширило се, тада, и десетинама година касније.
Деца у Бачу школовала су се на српском и мађарском језику.
Цео живот, у свему, све више је текао у заједништву, међусобном разумевању, испомагању и потпуној слози, без обзира ко
је ове или оне националности. Остало је тако и до данашњих
дана.
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Кад би сви као Винко Филиповић
Винков наук сваком земљораднику: Ако до поноћи не смислиш,
до подне дангубиш!
Кад смо упитали земљораднике Бача ко је међу њима најбољи,
сви су одговорили да је то Винко Филиповић, и његова Дара.
Цене га сви становници његовог места, не само зато што похвално говори о сарадњи са земљорадничком задругом, која
65 година успешно унапређује пољопривредну производњу на
приватним поседима, већ и због резултата које сам постиже на
свом имању. Винко Филиповић годинама даје пример млађима
и старијимa од себе, како треба да се користе властите могућности свог имања, па и како се одгајају и васпитавају деца, као
што су он и његова Дара васпитали њихово четворо деце.
Винко је понос не само Бача него и околних села у општини
Бач. Захваљујући примени савремених достигнућа у пољопривредној производњи израстао је у једног од најбољих произвођача пшенице, кукуруза, соје, уљане репице ...
У породици Винка Филиповића љубав према земљорадњи преносила се са генерације на генерацију, са колена на колено,
мада је познато да је, пошев од пре педесетак година, све мање
младих који се баве земљорадњом. „Нисам био слаб ученик у
школи“, прича Винко, „него ме је пољопривреда привлачила
више него било шта друго. Земља и земљорадња пружају човеку да се исказује, да истражује, да што више произведе. Мој
отац, покојни Мате, имао је десетак јутара земље све док ја
нисам преузео вођење пољопривредне производње. У сарадњи са стручним службама наше задруге купио сам 1975.
године мали руски трактор Т–40 и почео да примењујем савремену агротехнику у производњи. Приноси ратарских усева почели су да се из године у годину увећавају. Наше земљиште
није никада толико давало. Моји преци, деда и отац, па и ја,
пре куповине трактора, њиве смо обрађивали коњима, а много
раније, и воловима.“ Тако Винко објасни зашто није напустио
село.
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Њиве Винка Филиповића, већ неколиком година су једно велико узорно имање.Од када је у браку са супругом Даром, не
само што је стекао четворо деце, него је купио 165 катарских
јутара земље и увећао своје имање на 185 јутара. Сада се бави
крупном пољопривредном производњом. Определио се за производњу пшенице, соје и кукуруза, а повремено и за производњу уљане репице. За ове производе има сигурно
тржиште. Винко данас има савремену механизацију коју је набавио сопственим средствима и кредитима фонда за развој
Војводине. Купиће Винко још машина – комбајна и других, за
свог сина Томислава, будућег агронома, који ће наследити свог
оца на њиховом имању.
Винко, као узорни земљорадник, стекао је углед једног од
најбољих произвођача у својој средини. Знају га и по томе што
се увек укључивао у акције које су биле од интереса за ширу
заједницу. Својим прилозима помагао је унесрећеним од земљотреса у Макарској, Бања Луци, Скопљу, Црној Гори, Букурешту... Давао је зајам за изградњу електричне мреже, за
шећерану у Бачу... Од 1968. до 1988. године сабирао је награде
и разна признања од земљорадничке задруге „Задругар“ у
Бачу, од регионалних, покрајинских, рапубличких и савезних
органа, на такмичењима и смотрама свих нивоа, сакупљао је и
слагао у своје витрине: пехаре, дипломе, захвалнице, а богами,
и у новчаник слагао је и новчане награде. Све су то Винкове
заслуге за врхунске резултате у производњи ратарског биља.
Никад није пропустио да каже да су то заслуге и стручних
служби задруге са којима је сарађивао, истичући њихова
имена: Витомира Радојевића, Михајла Лајшића, Бранка Петровића, Бранислава Ђукића „Бранета“, Петка Рајака, Миленка
Тумбака... Ово су људи који су Винка и друге произвођаче Бача
пуних двадесет година водили кроз разна такмичења и заслужни да се о њима – рекордерима и о њиховој задрузи чују
похвалне речи широм ондашње заједничке и лепе земље Југославије. Није, дакле, Винко случајно био човек на добром
гласу. Ево само једног од многих уверавања у такве речи. По-
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водом 65 година од оснивања задруге у Бачу, одлуком скупштине задругара проглашен је за најуспешнијег произвођача
соје, јер је у тој години задрузи испоручио 268.492 кг соје са
157 катастарских јутара земље, што је 1.800 кг по једном кј.
Исте године произвео је и 68.694 кг пшенице. Волео је Винко
да производи, да се такмичи за високе приносе, да у производњи примењује научна сазнања и тако оствари што већу
корист својој породици, задрузи и друштву уопште. На његовим
њивама научне институције испитују нове сорте и хибриде,
нове методе у примени минералног ђубрива за широку производњу.
„Наш син Томислав“, веле у глас Дара и Винко, „после завршеног пољопривредног факултета треба да се врати на наше
имање и да нас наследи. Кад се човек посвети пољопривреди,
производња му причињава велико задовољство. Посао обраде
земљишта олакшан је увођењем механизације па више не
треба много времена и физичких напора да се земља обрађује.
Сада сељак има времена и да се одмори и бави се још неким
активностима.“ Винко и Дара имају четворо деце и све их школују: троје на факултетима, а најмања Кристина је у средњој
пољопривредној школи. И она ће на факултет. „Средстава за
њихово даље школовање ће бити“. Хоће ли? „Хоће, хоће, па
какав бих ја био тако велики произвођач када не бих имао чиме
да школујем своју децу. Уосталом, ту је и супруга Дара, без ње
се даље не може ништа.“
На салашу Стипе Азашевца на Мандри
На свим салашима широм Бачке, па и на онима око Бача,
прела су била уобичајена забава њихових житеља – салашара
– у времену од прве недеље иза свињокоља па до почетка пролећа. Тих неписаних правила понашања у салашарском животу
придржавао се и Стипан Азашевац, чика-Стипа, звани
„Шимин“, наш дугогодишњи кооперант, и управо о њему ћемо
овде говорити.
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Вршидба жита вршалицом је била дуго очекиван дан када су
се читаве паорске породице припремале да уберу свој годишњи труд и сместе га на сигурно место – на таван или у магацин. Жито је за паора богатство: то је брашно, то је
свакодневни хлеб, хлеб наш насушни, а то је најзначајнија
храна становништва на читавој планети.
Припреми за жетву жита ми у Задрузи смо придавали велики
значај, максимално се старајући да је спремно дочекамо и како
ваља обавимо, како на сопственој економији тако и код земљорадника, наших сарадника.
Вршидба жита на салашу на Мандри код чика-Стипана, нама
је била најдража, па смо на његов позив одмах послали: „дампфмашину“, „дреш“ (вршалицу) и елеватор за сламу – ту такозвану „техничку гусеницу“. Задружну екипу сачињавали су:
Милан Продановић, шеф машинског парка, Милан Кеча „ајцер“
(ложач), који је био задужен да ложи сламу да би било доста
„дампфа“ за покретање дреша и елеватора, па мајстори Валинт
Асталош и Цвијо Сердар, затим су ту била два „шпајзера“:
Петар Кајиш и Душан Балабан, који ће на смену, док дреш
ради, спуштати снопове жита у доб машине. О организацији
посла: евиденцији колико је жита овршено, контроли ваге, издвајању жита које, као ушур, треба да припадне Задрузи, бринуо сам ја, као стручно лице из Задруге.
Летње је пре подне. Врућина је већ ухватила, али чести пролазници застају да виде како се тај воз машинерије споро креће
према Мандри по прашњавом летњем путу. Један крак цесте,
иза последње куће у Гувнима, одваја се налево. Идући даље,
са обе стране цесте су стари дудови. Скоро на сваком се понека грана поломила или осушила. Кора на неким стаблима је
испуцала и отпала, а вероватно су сви сађени исте године. Има
се утисак да о њима више нико не брине. Свилене бубе и њихова исхрана лишћем дуда су одавно заборављене. – „Ко још
мари за старе дудове поред пута за Мандру! Нек’ расту, ништа
им не фали. Нека издрже докле могу, а после ће се видети...
Стари су! Имамо ми друга посла...“ – говори задругарима један
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сељак, неодређених година и замашна трбуха, обучен у гаће и
поцепану мајицу без рукава, који као незаинтересован пролази
бициклом.
Тачно на четвртом километру од Бача цеста се дели: леви крак
иде за задружно имање, па затим до имања Пољопривредног
комбината „Војводина“ – економија број три, и одатле продужава за Бачко Ново Село, а десни крак води ка Плавни, познатој по Кати Мијоковој, угоститељки која је умела да дочека и
нахрани многе госте, Београђане и Новосађане, а о Паланчанима и Оџачанима, па и нама из Бача – да и не причамо. У
самом процепу мала бачка кућа, обрасла у дудове, багремове
и липе. То је „Чарда“. Врата су отворена. Испред „Чарде“ је неколико запрежних кола. Унутра сељаци из Плавне и Бачког
Новог Села седе и пију хладно пиво. Из кригли. Данас је у Бачу
био пијачни дан. Људи се враћају из пазара, сигурно су добро
трговали, па свратили да се „накрешу“, а онда ће кући.
Пристиже и сељак са бициклом, сврати на летњи колски нераван и прашњав пут, па се упути у неко кукурузиште. Један бели
пас који лешкари испод дуда у дебелој 'ладовини лењо подиже
главу, погледа сељака, и поново настави да дрема.
Тек сад примећујемо да у атару има пуно света – сезона је послова око другог шпартања и окопавања кукуруза и шећерне
репе. Дан је ведар, сунце сија, пирка поветарац, па се човеку
чини да су у лепом дану и њиве разгалиле душу. Види се далеко: раде људи, чује се фрктање коња, гракћу вране, цвркућу
врапци и шеве, а однекуд допире и по који глас фазана и јаребице. Од „Чарде“ до салаша на Мандри пут није дуг, свега двеста-триста метара, лево, према „Пецељу“.
Око девет сати стижемо на салаш где нас, пред отвореном капијом, чека чика-Стипан са његовим наполичарем на салашу
Пиштом Шимуновићем, званим „Алберт“, који се брине о свим
пословима на салашу.
– „Чика-Стипо, ево нас опет заједно после годину дана на
вршидби жита код вас“ – са осмехом и добрим расположењем
поздрављам чика-Стипана.
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– „Богу фала и то смо сритно дочекали“ – са флашом ракије
(коју је још прошле године испекао од дудова и чувао је само
за ову прилику) у једној руци и чашом у другој руци наздравља
приспелим задругарима.
У великој плетеној кошари, обложеној сеном, насложене су
боце са ракијом и вином, а има и сода воде. Окупљене комшије
са суседних салаша, родбина и пријатељи, који су дошли на
мобу, наздрављају газди сретан почетак вршидбе, уз по који гутљај дудоваче.
Све ово радознало посматрају деца, која су се окупила у великом броју, јер је и за њих вршидба велики догађај.
Салаш чика-Стипана на мандри је један од најлепших у атару
Бача. Пут колски раван, без прашине, води од капије према
згради за боравак и становање, и према другим објектима.
Лево и десно од пута зелени се ниска трава. Шљиве, вишње,
крушке, трешње и друге воћке окречене у бело до рамених
грана. Ту су и стабла дудова, багремова и по која липа без којих
салаши не могу.
Свеже окречен салаш налази се насред дворишта. Бок гледа
према цести. Два велика дупла прозора, који се од повијене
крушке слабо виде, окренути су према цести. Ходник који се
протеже по читавој дужини слаша поплочан шареним плочицама. Две спаваће собе украшавају бели перјани јастуци,
шлинговани чаршави, перјане дуње и везени пешкири. На зидовима окачене свете и фамилијарне – обитељске слике. Под
је даском патосан и прекривен шареним крпарама. Из предсобља иде се у пространу кухињу са набијеном земљом, а прекривеном асуром. Након пожара салаш је прекривен црвеним
црепом, што је реткост у читавој Бачкој.
На објекат за становање надовезује се остава за млеко, млечне
и друге производе. Мало даље је штала за говеда и коње,
остава за кола, машине и оруђа. Ту су и свињци, овчарник, живинарник, пушница за месо и симбол салаша бунар са ђермом,
који је мало постарио, са хладном водом за пиће и напајање
стоке.

502

Витомир Радојевић

На том потезу су салаши Азашеваца – Стипана и Антуна, Винка
Кампела, Боже Влајића, Филиповића – Фрање и Ивана, Сепике
Бертрана, Марка Ландека, Ивана Јурковића и други. Свако ту
своју салашарску муку води, али испомажу се и пазе Азашевци
и сви остали салашари из Бача. Па тако, скоро све комшије су
данас овде на моби.
– „По неким урбаним резонима салаш је заостао и живот је
тамо једноличан и досадан“ – настављам разговор са газда
Стипаном-Стипом. – „Није тако, нема се на салашу времена
за досаду, ради се од јутра до мрака. Стока неће и не може да
чека, мора да се тимари, да се поји и 'рани како би било млека,
сира, јагањаца, пилића, јаја... Краве, овце и свиње иду преко
лета на пашу на Сотињачу – тамо има и појилиште. Пашњак је
богат травом и по вољи је свој стоци. Кокошке, ћурке, гуске и
патке имају свој рај у бари крај ђерма. О свему водимо посебно
рачуна, како треба“ – каже чика-Стипа, познат у варошици Бачу
по томе што има богатство. Не радује се кад га зову „кулак“,
али и не мари много за то: – „Не вреди се једити, то је како би
варошки казали, умеће салашарског живота. Кад ови из Општине и Задруге нешто траже, дај и не једи се. Кад те жена
нешто подбада, опет се немој једити. Веле да цене у паорлуку
нису како треба, а шта ту може један доктор Јошка Јанез, комерцијалиста Задруге, и сви Азашевци колико нас има?
Ништа!“
Утисак је нас пристиглих из Задруге да се на салашу код Азашевца много ради, али кад су ту деца, поготово најмлађи, све
стаје. – „Децо, немојте тамо, упашћете у бару, а сунце пржи и
пече, ‘оћете да добијете сунчаницу и да се поразбољевате“ –
виче мајка Марија својој деци. А њих четворо не хају, чак ни за
молбу Стипину. Трче за ћуркама, гускама, хране кокошке и
другу живину, славље је. – „Нека их“ – мисли на децу чикаСтипа – „нек се деца сиграју кад су на салашу, а код куће у вароши нек се ватају књиге.“ А онда ће опет: „Нема леба без
мотике, ал' ни сриће без дечје игре и граје на салашу. Нек су
нам здрава и жива сва дица, а ваљда ће бити још унучади. Поносан сам на своју породицу, на наше вреднице и мудрице.“
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Када су Кеча, Асталош и Цвијо поставили све делове вршаће
машине (дамфмашину, дреш и елеватор) између две велике
камаре жита, вршидба је могла да почне. У једној камари је садевена пшеница „талијанка“ – сорте „Сан Пасторе“, кратке
сламе, великог класа, са много зрневља у класу црвенкасте
боје. У другој камари је садевено жито наших старих сорти са
дугачком сламом, зрна беле боје.
Парна машина је предњим крајем постављена према дрешу.
Ајцер Кеча ложи сламу у парну машину да би било доста
данфа, како би могла да покреће дреш и елеватор. Велики
точак је, помоћу широког кајиша, покренуо мањи. На дрешу се
окреће још један који преко кајиша покреће све остале точкове:
сита и решета за пресијавање зрна, одвајање сламе и плеве и
још неке важне радње. Сламу из дреша прихвата елеватор помоћу покретне траке са усправљеним шиљцима и на крају је
испушта на место где је два радника садевају у камару. Читав
посао почиње на дрешу где „шпајзер“ и један радник убацују
разрезане снопове жита на ваљак који својим шупљинама и
брзим окретањем из класа одваја жито. То је најодговорније и
најопасније радно место јер непажњом сноп жита може лако
да повуче шаку па и читаву руку, а снажни бубањ у великој
брзини не може се лако зауставити.
Око вршалице и елеватора шири се велика прашина па жене,
које са густим грабуљама скупљају сламу и плеву испод дреша,
морају да повежу мараме преко носа и ушију ради заштите.
Сунце пече, сви се зноје, кошуље им мокре, прашина и ситни
остаци лебде ваздухом и лепе се за врат, прса, обрве, очне
капке, нос и уши. Посматрам то сећајући се дана када сам
морао да радим такав посао на школској пракси и код својих
родитеља.
Сви који раде овај тежак посао, знају да од њега не могу да побегну па га раде –певајући!
Када је зрно пшенице почело да цури у јутане џакове, ја сам
напустио чика-Стипу и његово друштво. Морао сам да обиђем
и друге задружне вршалице које раде на „Гувну“, одмах поред
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насеља Бач. Видео сам да данас ова екипа не може да оврши
две велике камаре жита код чика-Стипе.
А вршећа екипа, њих преко двадесет присутних, наставила је
са радом до касно увече, мењајући се на свим радним местима, како на дрешу тако и слами, плеви, елеватору, камари
и џаковима. Затим је уследила обилна вечера уз доста разноврсног пића које је претходно расхлађено у бунару. Након
вечере није било времена за неко славље, јер их је сутрадан
очекивао наставак незавршеног посла код чика-Стипе, па су се
разишли својим кућама на одмор.
Али, за чика-Стипу и његове комшије није било одмора, они су
на смену током читаве ноћи морали да дежурају код дреша,
држећи капије до цесте широм отворене, јер су били такви
„прописи“. Обилазили су их ватрогасци да провере постоје ли
каце са водом и ручни апарати на два точка са шприцаљком за
гашење пожара, табла са натписом „ забрањено пушење“...
Сутрадан ујутро сви су се окупили код чика-Стипана да би завршили преостали део посла од јуче. Утом, и ја сам стигао и
укључио се у разговор са Стипаном, који је причао како се раније обављала вршидба, док нису стигли дрешови вршалице:
„Снопови жита би се сложили на равну и чврсту земљу, а затим
се коњима све то добро изгазило, вилама би се одвојила
слама, да би се путем ручне ветрењаче одвојило жито од
плеве.“
Чим су мајстори подмазали све делове вршећег строја, екипа
од јуче, њих двадесетак, наставила је са вршидбом, мењајући
се на радним местима због напорног рада, како на дрешу, тако
и на сноповима, слами, плеви. И овај дан, као и претходни, био
је сунчан и врло топао, само је благи поветарац који је долазио
са севера пријао и освежавао. У међувремену су сви добили
доручак и касније ужину, а потом је дошао и крај вршидбе.
Остало је још да чика-Стипа, његови ближи и ја израчунамо колико је навршено џакова пшенице и колико на име ушура од
6% треба да преда Задрузи.
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Сви укућани на челу са газдом зрачили су од радости и били
су врло задовољни због постигнутог приноса, навршене количине и што је жито остављено на сигурно место – на таван.
Тетка Марија, мудријашица, говори: „Нек стоји жито на таванима, има доста миста. Кад падне сниг на Божић, или кад сване
пролиће, дочекаћемо праву цину.“ А жито је заиста у кући морало бити највише поштовано: „Кад га ујесен посејеш гледаш
га како расте, 'оће л' га покрити сниг ко божји шлајер, 'оће л’ га
прид жетву потућ’ лед?“ – као да се моли Богу, говори тетка Марија, и наставља: „Кад сам била млађа пивала сам у црквеном
хору, бициклом сам ишла од салаша до цркве у Бачу. Сада је
мој живот више везан за салаш, кућу у Бачу и највише за наше
четворо дице. Поносна сам на њих!“ Заигра јој осмех на лицу и
засја јој суза радосница. Био је то знак да је велики део посла
за ту годину завршен. Одмор, вечера, славље и забава могу да
почну, јер за то има пуно разлога, а дугогодишња традиција
оваквог окупљања мора се поштовати и одржавати.
– „Ето, ред је да се прослави ова година, по приносу пшенице
је врло добра, ја сам презадовољан нарочито сортом талијанком, коју први пут сијем, а како се по јутру дан познаје, очекујем
да ће јесен бити још боља, биће још конопље, репе и кукуруза“
– говори чика-Стипа, па наздравља присутнима.
Тај завршни чин сви смо нестрпљиво и радознало очекивали.
По традицији, вечери су присуствовали сви учесници на
вршидби, представници Задруге, родбина, кумови и, по обичају,
жупник из Бача.
Велики столови су постављени у три дугачка реда како би сви
могли да поседају. Жупник је сео на чело средњег стола испод
неке свете слике која виси на вањском зиду салаша. До њега
седе гости из Задруге: др Јанез Јошка, Милан Крстић, Милан
Продановић, Милан Кеча, Валент Асталош, Душан Балабан и
ја. За суседним столовима су једни до других учесници
вршидбе, онако како је ко стигао, мушка и женска чељад седе
измешана. Деке с бакама и мала деца седе за посебним сто-
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лом. Тетка Марија, њена станарка Ката, кума Ивка, прија Аница
и комшинице Цвета и Стана су задужене за послуживање многобројних гостију. Помаажу им мушкарци: кум Ива и комшије
Сепа и Марко.
Пре него што је вечера почела, господин жупник и остали су
устали, прекрстили се и са свима изговарали наглас оченаш,
што ми из Задруге не прихватамо – не сме се.
„Богу фала и ово смо сритно дочекали. Онда наздравље!“ – са
чашицом ракије у руци обрати се свима чика-Стипа, пожелевши нам пријатну вечеру. Сви остали, осим деце, попише по
неколико чашица ракије, да би се прашина са вршидбе
„спрала“.
– „Сад ће најпре доћи чорба са резанцима, затим прасеће и јагњеће печење са ражња, са салатом од купуса и киселе паприке. Тетка Марија и њене помоћнице испекле су пуно гужвара,
биће их са маком, орасима и грожђицама“ – објашњава нам
Милан Крстић. – „Куварице, чорба је права'' – чују се прве похвале. – „А печење, не зна се је ли боље прасеће или јагњеће“
– додаје др Јанез Јошка, бришући салветом од лана масне руке
и усне. – „Наздравље!“ – подигоше сви чаше са вином и кригле
са пивом.
Сви учесници у вршидби код чика Стипана су ово заслужили,
за велики труд и посао који је обављен у току два дана. Нешто
пре мрака господин жупник је напустио друштво јер је то био
његов „закон“. Румени образи од доброг домаћег вина нису
могли да се замисле без песме. Заори се и песма, а онда, изненада, бануше тамбураши из Дероња предвођени Тодором,
надалеко чувеним свирачем на виолини; а на салаш су их запрежним колима довезли Винца и Сепа.
Тамбураши су до раних јутарњих сати забављали учеснике
вршидбе на салашу на Мандри, код чика-Стипе, и то – да се
памти!
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ПОЗОРИШНИ АМАТЕРИЗАМ У СИЛБАШУ

Културно-уметнички аматеризам у свим својим облицима има
у Војводини дугу и богату традицију. Судећи по документима
из историјских архива, још крајем 18. и почетком 19. века у
многим местима Војводине постојале су позоришне дружине
које су наступале на српском језику и језицима националних
мањина. Силбаш, као село које се већ у то време налазило на
раскрсници важних путева, није могао бити изостављен из
опште тежње ка културном уздизању, па је самим тим и у њему
основано аматерско позориште. У то време позоришта су оснивали виђенији људи из села, односно занатлије, трговци и
учитељи, који су у исто време сами писали текстове, режирали
представе, а неретко и глумили на сцени. Тачан датум оснивања првог позоришта у Силбашу није познат, али из разговора са старијим становницима села сазнали смо да је извесна
аматерска позоришна дружина постојала и пре Другог светског
рата. Први конкретнији подаци поткрепљени фотографијама
говоре о аматерском позоришту под именом „Светозар Марковић“, које је основано 1952. године. За време његовог рада
одржаване су и смотре драмских позоришта у самом селу.
Како је Дом културе у Силбашу грађен 1952–1953. године, у
време пре завршетка његове изградње представе су игране
на локацији садашње Основне школе „Браћа Новаков“, у
згради Месног одбора, која је, поред канцеларија имала и салу
довољно велику за извођење позоришних представа.
На фотографији која је снимљена 28. априла 1957. године
(види Сл. 1), виде се неки чланови глумачког ансамбла тадашњег актуелног аматерског позоришта „Светозар Марковић“,
које је наступало у великој сали Дома културе, на смотри драмских секција у Силбашу, са представом „Зла жена“ по тексту
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Бранислава Нушића, у режији Елизабете Кнежевић. Глумачку
поставу чинили су, слева надесно: Софија Милетицки, Станко
Вукадинов, Нада Јовић, Иван Перишић, Елизабета Кнежевић,
Нада Попадић и Паја Живанов. (Аутор се захваљује Ивану
Перишићу и Станку Вукадинову који су му допустили да објави
фотографију и пружили све информације у вези са њом.
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познат, али знамо наслове неких представа које су тада
игране. Године 1951. играна је представа „Хајдук Станко“, са
Вујом Исаковим у главној улози, коју је режирао Радивој Максимовић, тадашњи парох силбашки, који је осим богословског
имао завршен и правни факултет; а по речима Ивана Перишића, Аматерско позориште „Светозар Марковић“ је 1952. године, са представом „Свет“, освојило прво место међу
аматерским позориштима јужне Бачке.

Слика 1

На слици 2 може се видети плакат из 1955. године којим се
грађани позивају на представу „Ожалошћена породица“ по
тексту Бранислава Нушића, у режији Елизабете Кнежевић. На
приложеној слици видимо да је то мало аматерско позориште
имало чак и шминкера (Жара Вуковић) и сценографа (Душан
Пејак), што су у то време имала само професионална позоришта. Поред поменутих, чланови овог друштва били су:
Влада Коларић, Ђока Пајић, Јован Оросламошки, Милан
Перишић, Вера Раданов, Јелица Пејак и Евица Пајић, који су,
уз глумце које видимо на Слици 1, као и многи други који нису
наведени, део свог слободног времена посвећивали позоришту. На дну плаката такође се може видети и да су се после
представа углавном одржавале и игранке, тако да је позориште тада имало веома важну улогу у свим видовима културног живота на селу. Тачан број одиграних представа није

Слика 2

Тих педесетих година 20. века, уз КПД „Светозар Марковић“, у
Силбашу је постојало и аматерско позориште „Шћефањик“
(Штефаник) као позориште словачке националне мањине.
Неки од чланова тог аматерског позоришта били су: Ђурко
Фабок, Јанко Фабок, Катка Крижан, Данко Миксад, Јурај Демитар, Мишко Склабински и многи други. Представе овог позо-
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ришта одржаване су, како у Дому културе, тако и у две кафане
(Бабилонова и Блеихова кафана). Неке од представа су биле:
„Женски закон“, „Вештица“, „Ужар“, „Сметови“. Све ове представе игране су на словачком језику. На слици 3 могу се видети
неки од чланова горе поменутог аматерског позоришта.
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књижевне вечери и др. Позоришне представе се играју и на
српском и на словачком језику. Неки од чланова КУД-а
„Силбаш“ у том периоду били су : Михал Цинкоцки, Владимир
Марушић, Милинка Склабински, Андрија Ројка, Мирослав
Ројка, Марка Ушјак, Даниела Человски, Андрија Шомођи, Јан
Шомођи, Саша Куриш, Синиша Куриш, Далибор Пејак итд.
Осим представа које су рађене по текстовима страних и
домаћих аутора, некако у то време родила се идеја да би се
могло отпочети са некаквим комплетним ауторским радом,
како би цела позоришна представа, од текста и режије до
шминке и светлосних ефеката, била урађена у оквиру самог
КУД-а. Мало-помало, ауторске представе постају заштитни
знак аматерског позоришта из Силбаша као традиција која
опстаје и у данашње време. Многе представе из тог доба
освајале су награде на разним манифестацијама такмичарског
карактера, што у држави, што у иностранству (Републици
Словачкој). Називи неких од њих су: „Мишко Чекић”, „Ћорави
посао (свињокољ)”, „Црв сам и црв ћу бити”, „Ледено сунце” и
друге. Текстови су углавном били писани оловком Михала
Цинкоцког и Владимира Марушића. На сликама 4 и 5 виде се
детаљи два сценска наступа КУД-а „Силбаш”.

Слика 3

Како је између КПД “Светозар Марковић” и КОС-а “Штефаник”
постојала традиционална сарадња , неколико година након
оснивања ова два позоришта стопила су се у једно које ће
убудуће деловати у оквиру новооснованог Културноуметничког друштва “Браћа Новаков” у Силбашу.
После краћег периода између касних седамдесетих и раних
деведесетихих година прошлог века, када је примат у
културном животу преузела фолклорна секција, а позоришна
уметност гурнута у други план, појављују се нове генерације
које, желећи да се опробају на „даскама које живот значе”,
улажу неку нову енергију везану за обнову позоришне
уметности у Силбашу. Друштво добија нови назив и зове се
просто КУД „Силбаш” (КУС „Силбаш“), око којег се одвијају сва
културна дешавања тог времена, било да су то позоришне
представе, било фолклорни или хорски наступи, било

Слика 4
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Осим позоришних представа на којима се наијинтезивније
радило, глумци су један део свог рада посвећивали и музичим
наступима, који су се углавном састојали од вокалног
солирања праћеног акустичном гитаром.
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позоришту приоритет дају комедијама које ће бити комплетни
ауторски пројекти. захваљујући великом броју гостију и
реклами која је пратила представу (види слику 6) „Преко
вагаша”, а пошто је прича сама по себи била са универзалном
поруком, многи су препознали њен потенцијал, па је убрзо
после силбашке премијере глумачки ансамбл кренуо са
гостовањима у околним местима. Текст за ову представу углав-

Слика 5

КУД „Силбаш” је после одласка већег дела његових чланова у
иностранство престао са радом, да би га на драмској сцени
наследило удружење које и данас ради на одржању позоришног аматеризма у Силбашу.
Удружење АПС (Аматерско позориште Силбаш) основано је
2011. године, а званично је регистровано у Агенцији за привредне регистре 23. марта 2012. године. Група младих људи
из Силбаша, незадовољна тренутним културним животом у
свом селу, одлучила је да се удружи и покрене низ манифестација које би подигле живот у њиховом месту на неки виши
ниво. Каријеру су започели ауторским пројектом „Преко Вагаша”. Представа је одлично примљена код публике и била је
од пресудног значаја за комплетан даљи рад горе поменутог
удружења.
Сама представа била је у маниру Нушићевих комедија – обиловала је сатиром и сарказмом као призмом кроз коју се прелама виђење живота на селу. По реакцијама публике глумци
су закључили да овај специфични вид хумора увесељава
гледаоце, па су се вођени тим сазнањем одлучили да у свом

Слика 6

ном је писан колективно, по кућама. За сада, има снаге за
једну премијеру годишње, али се планира да у народном период тај број буде већи. Не губећи из вида предности које доносе модерни медији (интернет, телевизија), глумци овог
позоришта слободно време прекраћују не само писањем текстова и играњем ппредстава рађеним по њима, него и снимањем разноразних скечева и видео клипова којима покушавају
да на себи својствен начин укажу на тренутне проблем младих
на селу и тешку економско-политичку ситуацију. Мада је све
што раде приказано у хумористичком духу, сама порука сваког
скеча, клипа или представе се може разазнати негде између
редова. После великог успеха који су имали са првом представом, АПС-овци упоредо са припремама за следећу
премијеру организују и разне акције и манифестације како би
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били што више укључени у сва дешавања у како у Силбашу,
тако и у околини. Између осталог ту су и радна акција сређивања парка у Силбашу поводом светског дана заштите
животне средине (слике 7 и 8).
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чланови АПС-а дали су свој допринос у реализацији програма
(слика 10).

Слика 7

слика 9

Слика 8

А после успешно обављеног посла, чланови АПС-а враћају се
културним активностима. У сарадњи са још неколико удружења у Силбашу организују културну манифестацију „Лето у
Силбашу 2012” (слика 9), која је трајала четири дана и којом
су и најзагриженији поборници теорије да се на селу ништа не
може десити били убеђени да шанса ипак постоји. У горе поменутој манифестацији, поред рада на њеној организацији,

С обзиром на велики број учесника из околних места на самој
манифестацији, чланови АПС-а добили су прилику да остваре
интензивнију сарадњу са многим удружењима, па самим тим
и да прикажу део свог рада у њиховим местима. Недуго после
саме манифестације, глумци у септембру 2012. одржавају другу
по реду премијеру, излазе на сцену са новом представом
“Силбаш кроз векове“, у којој на комичан начин приказују настанак свог села и живот у њему кроз различите епохе (слика 11).
Представа је доживела велики успех, пошто верно приказује све
недостатке данашњих али и неких ранијих друштвених прилика.
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мац“ из Црвенке, позориште „Јанко Чеман“ из Пивница, „Културни центар Бачка Паланка“ из Бачке Паланке и КУС „Штефаник“ из Лалића. Фестивал није био такмичарског карактера,
а завршен је новом премијером Аматерског позоришта Силбаш под називом „Пургаториум“, која је као и све досадашње
нестрпљиво ишчекивана од стране публике па је силбашки
Дом културе после дуго година био дупке пун (слике 12 и 13).

Слика 10

Слика 12

Слика 11

Решивши да позоришну уметност у свом селу подигну на виши
ниво чланови позоришта су сопственој режији организовали су
фестивал „Силбашки дани позоришта“ који је силбашкој публици дао прилику да види како изгледа рад и неких других позоришних ансамбала. Уколико постане традиционалан, овај
догађај ће наредне године највероватније понети име глумца
Велимира Веље Суботића који је родом из Силбаша. Сам фестивал је почео 31. маја 2013. и трајао је пет дана, са по једном
представом дневно, а гости су били: Позориште „Стеван Сре-

Слободном проценом је утврђено да је „Пургаториум“ током
првог играња имао око четиристо гледалаца, што глумцима
даје подстрек да наставе са радом и одиграју ову представу
више пута.
Аматерско позориште Силбаш својим радом помаже и осталим удружењима не само из Силбаша него и из околине. Већ
другу годину заредом наступа на фестивалу „Чари вишње“, у
организацији „Удружење жена Силбаш“, а на културној манифестацији „Боје мултикултуралности“ наступало је са својим
скечевима. АПС сарађује и са многим организацијама и Основном школом „Браћа Новаков“ у Силбашу, подржавају акције
и организују представе за децу како би најмлађи нараштаји
остварили свој први контакт са позориштем и заволели га
(слика 14).
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Далибор Пејак

Слика 13

Слика 14

Тренутно, активни чланови Аматерског позоришта Силбаш су:
Донка Миланов, Срђан Голочордин, Андреа Макан, Михал Человски, Марија Человски, Милош Пајић, Тијана Миросављев,
Милица Алтеров, Виктор Ушјак, Далибор Пејак, а има и много
других који дају свој допринос да би ово позориште наставило
да живи и ради у овим тешким временима за културу.
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(Изабрао: Ратко Шутић)

Стеван Раичковић
„Готово полувековно ћутање о правим истинама, у овом случају
– о суровим људским и националним поремећајима на југословенском тлу у Другом светском рату, осветило се свима, па и
овом песнику: уместо да се у своме најзрелијем добу, а то су
баш ове године, окрене несагледивим дубинама људских душа
и човековог смисла у животу – он се као хипнотисан бувално
загледао у дубине јама у којима је тај живот био на најбруталнији начин тотално обесмишљен.
(...)
У наоко актуелним опсесијама ове књиге, леже, дубоко у њеној
позадини, неки стари, нетакнути доживљаји овога писца. Они
су му омогућили да у садржајима, које је подстакла наша најновија савременост, препозна и још интензивније осети неке догађаје који су се збили у прошлости.
Прво, чега се у тој његовој прошлости сетио, временски се поклапа са конфузним данима априла 1941. године: из Суботице,
у којој је безбрижно живео као тринаестогодишњи ђак, био је
принуђен да преко ноћи напусти овај југословенски град на северу државе, а да у првом тренутку није био ни свастан зашто
се отиснуо из свог дома. Само десетак дана касније – када се
догодило нешто слично и на сасвим другом крају земље где се
ненадано обрео – до те свести је ипак дошао: само за длаку,
његова дошљачка (учитељска) породица којој је припадао, избегла је била антисрпски погром нових мађарских власти и
дела месног становништва (одушевљених Хортијевих приста-
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лица). За разлог овог свог првог изгона, сазнао је од родитеља
у бесаној ноћи када се догађао нови погром: надомак Подгорице, у осамљеној сеоској кући код далеких и непознатих рођака, иза високе капије подупте гредама и набацаним
намештајем, провео је једну од својих првих ратних ноћију под
опсадом наоружаних качака (Арбанаса) који су насртали на
православне куће својих дојучерашњих комшија.
Из делова њихових псовки, које су се чуле из мрака око опкољене куће, овај будући песник је малтене први пут и чуо којој
то националности и вери припада.
Када је већ следећег месеца, маја, породица којој је припадао
покушавала да се из црногорског камењара докопа питоме
Србије – (јер је глад и избегличка немаштина већ била отпочињала да узима свој данак) – десио се нови догађај:
У требињски воз, на првој постаји тек проглашене Независне
Државе Хрватске, упале су наоружане усташе и захтевале да
се сви путници који су Срби из разних вагона – преселе у један
обележени.
„У држави Хрватској мора бити реда!“
Ова јетка реченица, издвојена из уплашених гласова сред комешања које је настало по ходницима вагона, остала је у овом
песнику урезана као нека црна и непрозирна загонетка, коју не
успева нити да реши, нити да је се ослободи: њен тамни, однекуд застрашујући смисао, био је изговорен оним истим народним језиком којим је и он говорио.
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у Србију, Над дечаком је извршено клање од усташа али је
неким чудом, недоклана грла, остао жив. Са дугом, црвеном
бразготином око врата, дечак Раденко је био мезимац читавог
Дома – у којем је као питомац боравио и овај песник.
Он и сада – док бележи ове редове – као да види пред собом
један од највећих парадокса који је икада доживео: готово буквално изронио из крвавог гротла смрти – четворогодишњи Раденко са Дрињаче био је најживахнији створ којег је овај песник
до сада срео и запамтио.
(...)
Сви стихови у овој књизи – песнику се барем тако чини – налазе се на истој тематској линији која означава једну кривудаву
крваву бразду злочина, недела и неправди што су учињени
према српском народу којем и овај песник припада. Та линија,
барем у овој књизи, креће се од масакрираног кордунашког
села Пркоса, преко бестијалних усташких јама у Херцеговини,
цркве у Глини, Јасеновца, Косова и Метохије, Сент-Андреје и
Сенмартона, да би јој се траг замео у каменим и облачним висинама Ловћена“ (Из Предговора који је Стеван Раичковић написао за своју збирку песама Сувишна песма – девет
фрагмената о геноциду са предговором и коментарима,
Мала библиотека СКЗ, Београд 1991, стр. 9–14).

Иво Андрић

Да је до бестијалног обрачуна са голоруким српским народом
дошло само неколико недеља касније, песник је сазнао преко
једне живе слике, коју је такође, за сва времена, понео у себи:

Н(емци)

У смедеревском Дому за избегличку децу, који је углавном попуњавала новонастала ратна сирочад из босанских срезова уз
Дрину, Сребренице и Власенице, налазио се и четворогодишњи дечак Раденко, родом из Дрињаче, који је у полумртвом
стању био пронађен на згаришту куће и пребачен преко реке,

Немци и Немачка! То је највећа мука мога живота, слом који
може значити у човековој судбини или прекретницу или смрт.
То је проблем од којег ће боловати Европа још сто и педесет
година. Па ни тада му не видим решења.
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Јуче сам, у пролазу, чуо како један Немац разговара са нашим
војником.Требало би много страница па да се опише тај тон.
Ја то и не покушавам. Али ја тај тон познајем, знам шта значи
и шта се крије иза њега. И без мржње, без трага сваке осветољубивости за оно што сам лично препатио од Немаца и због
Немаца, ја се забринут питам, не због себе ни због Немаца него
због Европе, због човечанства: како ће ови Немци наћи своје
место међу људима, и на „људским пословима“? И када? Када
ће ишчезнути из њих то нешто нељудско и противно свакој логици која влада у међуљудским односима? – Они су по рођењу
и васпитању у заблуди; они би хтели да их сви остали људи и
воле и поштују, и у исто време и да их слушају и да их се боје.
Све уче и све би хтели да знају, а не виде ни то да онај ко не
поступа са људима као са људима престаје да буде човек. И
не увиђајући ту просту људску истину, цело остало њихово огромно знање и умење само је терет који их брже и лакше вуче
у пропаст. И многога од нас са њима. (3. XI 1946)
(Иво Андрић, Сеске, Сабрана дела Иве Андрића, Књига седамнаеста, Допуњено издање, Београд/1981, стр. 41–42.)

Михаило Лалић
„Која је корист од писања којем се поклања толика пажња?...
Буде мало разоноде, иначе се никад ништа не поправи.
Зар су Французи мање тврдице откад су имали Молијера да се
поспрдне тврдичлуку? Или су мање среброљупци послије Балзака и Флобера, или мање гуликоже послије Золе и осталих?...
Јесу ли Нијемци питомији, хуманији, послије Гетеа и Моцарта?
Јесу ли Енглези племенитији послије Бајрона, Шелија, Китса и
стихова о џиновској патњи свијета? Јесу ли Срби и Црногорци
имали мање издајица послије силних Његошевих и Змајевих
пријекора у пјесмама?
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Не, но би се могло посумњати да на неки језив начин књиге развијају апетите за пороке“ (Прелазни период, стр. 299).
*
„Кад је Фриц Ланг, мајстор филма, као већ стар човјек, из емиграције дошао у поражени Берлин да сними филм Хиљаду очију
доктора Мабузеа – требало је, послије снимања, да радници
рашчисте терен прекривен обореним стаблима. Одмах се ту
нашао командант и почео да извикује, а они су, као војници, као
машине, слушали и извршавали. На то је велики режисер, запрепашћен, узео да их грди: Ви, дакле, нијесте ништа научили!... Овако је и оно почело. Ви опет не знате како ће се
завршити. Оно што је прошло није вас излијечило! То је та
вјечна Њемачка Мабузеа, гдје се индивидуа не броји, гдје је
човјек само машина, број, роб!... Они марширају под корак и
кад преносе стабло! Сјутра ће поново егзерцирати и на
најглупље команде. Овдје и лешеви слушају!...
Код нас, напротив, лешеви – не само што не слушају но мира
не дају. Живљи су и жилавији од живих. Најмилије им је да се
повампире – не толико да пију крв, колико да јашу живе. Зауздају их, покрију им очи, водају их укриво, уназад, у сукобе,
пизме, хајке, паљевине и покоље. Тако нас ни ђаво не натјера
да пођемо истим путем, да заједнички понесемо исти терет, да
подједнако схватимо и послушамо исти савјет или завјет. Радије ћемо се посвађати, побјећи, издати, само да свако остане
са својом глупошћу и на своју руку: индивидуа – макар и најпонизнија, најтурскија, најшвапскија, и то не само за живота но и
послије... А зар је то нешто боље?“ (Прелазни период, стр. 58).
*
„У рату, као и прије и послије, у животу, противници краду један
другом проналаске, људе, а понекад и идеје. Американци су

524

Поруке

тако од Њемаца присвојили не само њиховог фон Брауна, који
је живе кремирао многе лондонске породице, но су преузели и
Клауса Барбија са стручњацима за тортуру школованим у Гестапоу, а заједно с њима и идеју да укроте човјечанство. Већ
послије Хирошиме многи су се амерички бизнисмени и ширитлије заносили сањаријама да диригују народима – одређујући
им кога да бирају, кога да прогоне и гдје ће шта да купују и продају. Прије Кореје и Вијетнама, то су у Грчкој испробали гонећи
оклопним дивизијама Маркосове партизане према Епиру и Македонији, до Кајмакчалана“ (Михаило Лалић, Прелазни период,
Београд, Нолит, 1988, стр. 58–59).

Штампање овог броја помогла је Општина Бачка Паланка
Рад Вукове задужбине – огранка у Гајдобри
помажу пренумеранти на годишњак ,,Изворник’’:
Момчило Ивеља, Бачка Паланка
Бориша Зиројевић, Бачка Паланка
Митар Шутић, Гајдобра
Милован Бошковић, Гајдобра
Жарко Бајало, Бачка Паланка
Божидар Јелачић, Гајдобра
Сара Павић, Гајдобра
Александар Павић, Гајдобра
Мирко Бјелоглав, Гајдобра
Миленко Богдановић, Гајдобра
Рајко Радмиловић, Гајдобра
Чедомир Курилић, Раковица
Чедо Говедарица, Нови Сад
Жарко Дедијер, Гајдобра
Нада Дедијер, Гајдобра
Рада Јовићевић, Ужице
Јадранка Вукановић, Гајдобра
Ратко Шутић, Београд
Милослав Шутић, Београд
Дара Бошковић, Гајдобра
Оливера Кечић, Нови Сад
Ксенија Ђурђевић, Нови Сад
Милан Ђурђевић, Нови Сад
Јасмина Кечић, Камбера, Аустралија
Нада Тепавчевић, Нови Сад
Андреја Тепавчевић, Нови Сад
Стеван - Бата Панић, Бачка Паланка
Анђа Сикимић, Гајдобра
Здравко Грубор, Нови Сад
Ленка Радмиловић, Гајдобра
Милан Покрајац, Бачка Паланка
Светозар Новчић, Гајдобра
Обрад Шуша, Бачка Паланка
Угљеша Гушић, Нови Сад
Ристо Гутовић, Нови Сад
Милован Савић, Гајдобра
Ђорђе Шарић, Бачки Петровац
Миладин Крунић, Бачка Паланка
Душан Савић, Бачка Паланка
Дајана Антуновић, Гајдобра

Мишо Вучковић, Нови Сад
Рајко Бјелица, Нови Сад
Светлана Хабул, Нови Сад
Миленко Хербез, Нови Сад
Здравко Јелачић, Гајдобра
Стојан Рачић, Сремска Каменица
Милош Рачић, Сремска Каменица
Нада Роквић, Бачка Паланка
Мирко Рачић, Лединци
Ратко Гатало, Нови Сад
Милорад Вуковић, Бачка Паланка
Миливоје Јањић, Бачка Паланка
Милорад Дрљача, Бачка Паланка
Владимир Дрљача, Бачка Паланка
Зоран Шиник, Бачка Паланка
Миливоје Ћоровић, Бачка Паланка
Љуба Вукмановић, Нови Сад
Мирослав Грубачић, Беч, Аустрија
Владо Бајчетић, Сремска Каменица
Ивона Гњатић, Бачка Паланка
Милена Штрбац, Гајдобра
Анђелко Радуловић, Нови Сад
Срето Унковић, Бачка Паланка
Игњат Гатало, Савино Село
Миодраг Зуровац, Бачка Паланка
Ратко Јањић, Гајдобра
Саво Баљ, Бачка Паланка
Милорад Баљ, Нови Сад
Миливоје Ћоровић, Бачка Паланка
Ристо Цвијетић, Шид
Саво Михић, Кула
Милан Јелкић, Гајдобра
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