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Мирјана Н. Радованов Матарић
ЉУДИ ИЗ СТАРОГ ФУТОГА
(Три одломка из романа Чајиранци, Монровија, Калифорнија,
Издавач Зора, 2008)

Чајиранци и како и’ види Ђока Дилберов
Па хајд да вам кажем о тој породици Радованови’, знали смо
се добро сви ми, Чајиранци. Шта вам то дође? Па то сво село
зна: Чајира је бара на крај улице у којој перемо млади
кромпир, шаргарепу, и сво остало поврће онако све са
корпама, кад је блатњаво а треба га носити ујутро рано на
пијацу. Ту у Футогу а богами можда чак и у Нови Сад. Идемо
на Вутошку пијацу или на Рибњу, па и заноћимо ако треба,
испод кола. То за случај да падне киша или заото што су
бостан и корпе с купусом и кромпиром у коли’. Шта ћете, ми
смо паори, прости сељаци, молићу лепо, а не госпоштија, као
ви. Да простите, то је истина, ништа гадно нисам мислијо. Па
и госпоштија су људи. А и лепо нас примиду, увек, кад
стигнемо одвећ рано, ујутро. Устали у зору. А они, фини људи
још: спаваду. Сад, ми њи’ пробудимо и лепо се извинемо, па
нас пусту у нужник. Имају два: један унутри у кући, то је онај
лепши, „енглески клозет“ – отуда је сти’го. Има воду што се
повлачи из неког казана над главом. Лепо је то имати, али
нама не треба. Ми користимо нужнике мало подаље од куће.
Склепано од дасака, али служи. То нам је најбоље ђубрење
за наше леје. Немамо фину ‘артију, него новине.
Даклем, к’о што рек’о, ми свраћамо у кућу тог истог адвоката
Николе Радовановог. Тамо му је и кацеларија. Он је наш
човек. Господин је али и није. Он неће то да буде јербо његов
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откос је и данас бољи него сељачки, па ти сад види ко је ту
господин. Нисам паметан. Он може све. А има он и рођака,
правог господина адвоката, чија је жена баш Николина рођака
по деди Младену. С те стране. Лепа к’о уписана, Вера. Имају
двоје деце: Соња је лепотица као и мати јој, а син се дао у
неку атлетику, здраво је брз и побеђује у такмичењима. Кажу
да је тако и срце упропастијо. Ето био ти сељак или господин,
од нечега се умрети мора. Кад кога стигне. Ред је да поменем,
и отац им, Бранко је висок и леп човек, али Вера... очи и коса
к’о зифт, а зуби бели. Шта да ти кажем, једном речју лепотица.
Даклем, баш тај Никола Радованов, он је наше горе лист. Та
овде је одраст’о у Чајири. Ми се сељаци не сељакамо млого,
јер морамо на земљи својој да остајемо, да смо близу. Треба
радити. А и та Чајира је права благодет. Гуске и патке
пливаду, брчкаду се и гњураду по бари, ‘ватаду мрмољке,
мале жабице и рибице, ако и’ има, а брчка се ту и хлади и по
које гологузо, циганско дете којему је то једино купање које
памти од рођења, ту у бари, а ‘ди ће?
Свашта има у муљу. Патке нађу храну, а деца умеду и да се
убоду и посечеду на неке старе, искривљене ексере и
зарђане, поломљене српове. А зими се заледи па се деца
клизају. Не каже се клизају? Та, идите молићу фино, тако се
одувек говорило, шта сад „клижу”, то је само за господу
варошане. Ди то стоји? Ми смо одувек говорили „клизају“ и
ништа нам није фалило. Умем валда и ја љу’цки да диваним
иако нисам чколован. Чајира је бара а цела се улица по њој
зове. Ето тако. Ко зна од кад је то, од староставних времена
и наших дедова. Не знам. Нико то више и не пита. Шта знамо
чија је реч. Зар није свеједно? Ми је вековима користимо,
значи – наша је. Шта ‘оћете сад још да нам одузмеду Чајиру
Турци или Мађари. Ви чколовани људи и почињете белаје а
после се народу обија о главу. Треба мало да дођете да
копате купус по сунцу, па не би млатили празну сламу. Шта
ако је и турска реч? Јесу л’ нас газили пе’сто година, сад
‘оћете и Чајиру да им дате? Јесмо л’ трпили Турке,
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Аустријанце, Мађаре, имали смо крвава посла и са браћом
Бугарима и с другом браћом, да не помињем све, а тек с
Арбанасима, па и очи су Симониди ископали. Нећу више о
томе да диваним. Наше су речи измешане с другим, туђим,
јер нам је и историја таква, измешана ко цревца у бурагу. Има
ту доста ђубрета али било је и лепога. Знате оно како се каже
ред меда, ред го.... Да простите, ’тео сам рећи ђубрета али
по нашки. Сељачки.
Него да се ми лепо вратимо на Радованове. Имали су Милан
и Ленка Радованови из Чајире, четверо деце, ал’ су одранили
само троје. Младен, коме су дали име по деди, ко што је ред,
за очување мушке лозе и имена, умрео је рано. Није то било
никакво чудо у та времена. Деца су умирала. Божја воља.
Онда је дошла Софија-Сока, па Никола, па Љубица. Никола
је осветл’о образ да продужи породично стабло али још и
више од тога. Бијо је, додуше, од детињства немирно и пусто
дете, нико га није мог’о зауздати. Ал’ је и бијо незамењљив
к’о радна снага. У сваком послу је бијо први. Нарочито ‘ди се
мушка снага тражи, а вредан на родитеље, све се пос’о од
њега откида. Косити је знао најбоље у селу, до краја живота
тако је остало. Адвокат је већ бијо, ал’ мог’о је и више да
откоси и боље, онако ниско, па му само полегне све у једном
реду. Милина једна. А мишићи му се ознојиду и отскочиду. Ја
сам увек мислијо да је он баш као прави Краљевић Марко.
Не умем другачије Краљевића Марка да замислим. А и тај
Краљевић Марко. Ми смо њега целог века славили к’о
великог јунака и мушкарчину, кад сад ви господа и чколовани
људи наједном кажете: „Та ман’те се ви њега, бијо је он
обичан вазал и слуга Турцима. Послушан и мањи од макова
зрна.“ Не знам више ни ко пије ни ко плаћа. Нисам паметан.
А и та нова власт, партизани. И то није испало онако како смо
мислили. Говорили су „радници и сељаци, уједините се“,
кобојаги дошло наше време, кад оно, одма’ су нам све
одузели, куће и земљу. Кулаци смо, кажу. Какви кулаци, ни
реч ту нисам никад пре чуо. Одузели, а онда нас још и тукли
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да дамо више... порез… па дали смо и те како, кроз нос смо
дали, колико пута смо вадили па давали. Ако не даш, узму.
Не знаш како је горе…

знао, него такав је он човек бијо. То се прочуло. Сељаци су
само код њега ишли а господа код господе. Тако је одувек
било.

А Никола се бијо одушевијо, мислијо дошли наши, они који
сељаке и раднике поштују. Какви! То је само била прича за
малу децу. Радницима је можда и било добро, нас су
упропастили. Никад више се Војводина неће дићи да буде
оно што је некад била. Нема ни прави’ људи, нема ко да ради.
Отишли сви млади на школе п’онда се разбежали по
градским канцеларијама, да примају плату, неће нико да ради
по сунцу и невремену. Зврје поља и баште празне, земља
необрађена. Али, мани, боље да не мислим и не говорим.
Наша пропаст. Ето ти.

Никола је бијо, даклем, и добар и здраво јак човек. Па да
кажем и наочит, леп мушкарац. Бијо је соко. Лепе су
униформе имали. На слетове ишли. У Ческу и којекуда по
свету. Њега је волело и старо и младо. Наше горе лист а
чколован, све везе кад говори и на зборовима и у судници.
Ни један други адвокат није радијо бесплатно. Тако му остало
да воли сељаке, ако је и високе школе завршијо. Никада се
није понео, ко што има неки’. А жене, хе-хе, оне га гледале,
још како. И удате и неудате, и младе и оне друге. Плотове је
прескако и мор’о бежати кад се муж врати изненада кући.
Није он ни једну силијо. Није мор’о. Ватале су оне њега. Све
су тобож на воду кретале баш онда кад се он тамо затиц’о.
Ниси ти од њега мог’о чути ништа о томе. Кад је требало,
правио се невешт. Није се хвалио, женскињама покор у кући
да прави.

Никола је радијо и као сељак и као адвокат. Као адвокат је
им’о канцеларију и увек радијо за сељаке. Тај није прич’о, он
је радијо. А ако је требало причати, бољог говорника видијо
ниси. Запалијо био целу Војводину, оно пре рата, у
Земљорадничкој странци Драгољуба Јовановића, оног финог
господина што је Сорбону изучијо. Тог су човека у затвор
бацили надугачко, док није остаријо и бијо низашта. Онда су
га пустили. Нису имали од чега да живе. Он и жена му, госпа
Дана. Фина жена. И ћерку су имали, паметну као и они.
Никола им је тајно шунке слао. Поштов’о Драгољуба и кад је
за то добро платијо, јербо је опасно било. Ал’ бијо је честит.
Све смо ми знали, само ћутиш кад видиш невољу каква нас
је задесила. Тукли су и њега, ал сломили га нису. Ни један од
њи’ двојице није се мог’о купити. То ти је Чајиранац од
најбоље феле.
Никола је имо канцеларију у кући, а кућу је госпа Милица у
мираз донела, са свим покућством и намештајем. Даклем, та
кућа је недалеко од Суда. Устај’о је Никола рано као и ми
сељаци, па и госпа Милица ш њим. Вредна жена. Никола је
радијо и бесплатно. Знао је да немамо, летина лоша, а и кад
није и кад неки кажу: „Господине, имам децу, немам новаца”,
он само махне руком. Млоги су га лагали, мислиш да није

Али тук’о се јесте. То кад је мали бијо. И после. Једино у рату
није ‘тео да убија. Пуц’о у ваздух. Па и заробљен бијо у
Русији, ал’ то је дугачка прича. И буну је диг’о против рата и
Печујску буну он замесијо, глава му уцењена била. Кажем ти,
није он бијо, да кажеш, обичан човек. А из Чајире. Ко би
рек’о? Кад је мали бијо и после к’о дечарац, по више њи’ на
њега су нападали, псовали му мајку рацку, све им је нешто
смет’о. Е, он то већ није дозвољав’о. У мајку му не дирај, а
поготову не оно „Рац“... Падне му мрак на очи и онда, знало
се, није он тучу први почињ’о али је није први ни напушт’о.
Нису смели на њега ако и’ је било неколико. Видали су они
крваве ране, било је расцопани’ глава. Па и он се прао на
чесми пре но што кући дође да га мати не види крвавог. А и
полиција је у Чајиру ради њега долазила. Пријављивала та
ђубрета што су битку изгубила. Ништа се није могло докасти,
али знало се… ми смо знали… наш Никола им је… ако… што
нам псују мајку рацку… он нас је све осветиjо. Доста је нама
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њихове укопације. Ми смо мирни, свог посла гледамо. Шта
ми њима сметамо? Добро јутро, комшија. Јесил’ окоп’о
кукуруз? Лепо се с њима разговарамо, а деца, е сад то су
њи’ова посла. Деца к’о деца. Знали смо, додуше, Никола је
увек бијо друкчији од свију. Штрч’о је за главу.
А и јест’ бијо глават. Не знаш на кога се уметн’о. Није на оца
а баш није сасвим ни на мајку. Мудра и мирна жена. Мушка
памет. Није ишла по комшилуку да олајава никога. Није била
ко друге жене, гледала је свога посла и она је у кући главну
реч водила. Па и Никола се ш њом договаро о свим важнијим
пословима. Она га је подржавала кад је тео да иде у школу,
после рата, кад се вратијо из заробљеништва. Да ви’ш чуда.
Дању ради, с оцем, знаш каки је деда Милан горопадан, а
ноћу уместо да спава, он чита и учи. Отац није ни знао. Мајка
Ленка је можда и знала, ал’ она је умела да ћути и што види
– да не види. Паметна. Радила у пољу, а он, Милан, мог’о си
га затећи како шије и крпи своје чакшире. Ништа то њему није
било. Он је све што је ситно умео фино радити, и те здраво
лепе дрвене ствари резбарити.
Николу то није занимало. Кад се вратијо из заробљеништва,
наравно већ зрелији, видијо и свет што ми никад нисмо, он ти
одједном, неприметно, нико није ни знао, пожури и заврши
све по два разреда, ту ђавољу гимназију у Новоме Саду.
Пешке он запуца, 18 километара до Новога Сада. Бос, онако
исто као на селу. Њега су све ципеле увек жуљиле. Им’о
велику ногу. Онда кад стигне, тамо у Нови Сад, где су господа,
он ти опере ноге на некој чесми и обује нове новцате црне
лаковане ципеле. Жуље оне, мајко мила, онако нове, али он
ћути и трпи, ништа га не може зауставити. Професори га
питају, он одговара, и то не кратко, него не мош га зауставити.
Им’о је страшну меморију. Све те силне књижурине. Он је
ноћу учио и све научио и сад има да покаже шта зна. И
богами, показ’о је он њима. Нису га могли зауставити кад
почне да образлаже. Све је најбоље оцене добијо. Једног
дана дође кући и покаже сведочанство. Завршијо с одличним
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велику матуру. Е сад сваки би стао код тог успеха. Који је
други радијо у пољу с матуром? Ех, али он каже, сад ћу ја у
Суботицу да изучим права. И то је, да видиш, опет поред
посла с одличним завршав’о. Све му професори кажу: „Доста
је, колега, одлично.“ Зову га колега, јес’ видијо чуда. А он
Чајиранац. То већ нико пре њега није ни покушо акамоли
успео!
Али, све је то Ленка подржавала, то сам сигуран. Не би он
без њенога знања ништа радијо. А деда-Милан, после се,
наравно, и он здраво поносијо. И ми смо сви Николу волели.
Сад имамо ко ће нас разумети и на суду бранити. Нашу
страну заступати. И јесте. Увек. Код њега кад одеш да те
брани, знаш да ћеш добити парницу. Разумео се у сељачке
ствари. Ни један други адвокат то није знао као он. Па нису
ни судије. Још како су га поштовали и волели. Требало је то
моћи што је он успео. Ал’ те његове црне лаковане ципеле,
то никако не могу да заборавим. Многи би дигли руке код прве
тешкоће. Ајак, нема то код њега.
Никола је био добар на мајку му. Она ти је и цвеће из баште
свима давала а деда-Милан је вик’о јер није вол’о да се кида
цвеће. Та и он је здраво пуно вик’о ал’ је био и добар човек.
Нег’ тако. Она није галамила, само на живину ако се отимаду
о кукуруз. Код деда-Милана, ако грану воћке поломиш, онда
си надрљ’о заувек. „Светац вас ваш”, викнуо би. То му је била
псовка. Увек иста. К’о да није умео боље. Ето тако…
Имали су лепу башчу, одма’ иза куће, ко и сви људи. Ту је у
њега био шпалир цвећа јер цвећа је код њега увек морало
бити. То се знало. Али уз то цвеће биле су и лозе. Он је
ваздан био виноградар. Им’о је хамбурга и козјих сисица, тако
зовемо дебрецинер. Им’о је све неки’ добри’ врста. Е сад, кад
се уђе у ту башчу из дворишта, ту о’ма с леве стране биле су
јагоде. Какве је он јагоде им’о! Увек су биле крупније и лепше
нег наше. Ко зна шта је радијо ш њима. Али, знало се, то је
за унуке: Милана и Миру. Страшно и’ је вол’о. А баба-Ленка
кад већ устане у зору да меси ‘лебац, онда је и прва на пијаци
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да купи сир и милер за њи’. И кифле и земичке, што само
господа једу. Она је месила таки ‘лебац да ти није ништа
друго требало, ал’ сад, за децу је, градску, па знаш како је…
А Милан и Мира су после ишли око подне на главну улицу
код пекара да донеседу тај ‘лебац што се тамо од јутра пеко.
Мира је била мала, али Милан глават и велики на оца. А коса
ошишана до главе, лети, баш као у Николе. Добра деца.
Николина, та какви би били? А деда Милан њи’ у цркву сваке
недеље, па да видиш како мораду да се умириду и одстоје
два сата. Мира међу девојчицама а Милан с деранима. Па
Мира немирнија, хе, хе, немош то дете мирно да стоји, а деда
је све гледа из његовог стола, им’о је увек своје место међу
старијима, мог’о је седити, ал’ није седијо него све одстоји. Ти
столови су се добро плаћали, ал’ он није маријо кад је за
цркву.
Никола није много долазијо, он је радијо али кад је бијо
млађи, пев’о је у хору, у цркви. Им’о је гласину, мого си га
одма’ препознати, само наш хоровођа му мор’о понекад
касти: „Ти Никола сад мало ћути”, јербо су то била нека
финија места за певање а он је знао застранити, па још
гласно. Није он маријо, није бијо успаљен да мисли да је
најбољи. То никад…
Па и децу су крстили у тој истој цркви у Футогу, нашој. Ту у
порти су гробови Змај Јовине деце. Лепи повећи споменици
од камена. То је ваљда неки мермер, онако с крстом. После,
знаш, иако се због комуниста деца баш и нису крстила,
нарочито та градска где се на то више пазило, они, тојест
Љубица довела Мирино дете, Маја се зове. Довели је кад јој
је могло бити тако две-три године и лепо је ту крстили. Ето
ти. Они су, ти Радованови, увек били људи од реда.
Прошле су године... Не питај... Све се променило и ми се
променили. Кад, једном, причо ми Паја Шерпин, седи ти он
пред кућом, сунча своје остареле, шкрипаве кости, кад има
шта и видити, Мира дошла чак из Америке па правац у Чајиру.
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Ни Никола више није жив, ни Милица, тетка-Љубица
остарила, погурила се, одавно не живи у овој кући. Продали
су је. Она се преселила па живи код Наце Чепчевог, он ти је
једини од Чепчеви’ ост’о да обрађује земљу као сељак.
Оженијо се сељачком девојком из Бегеча и имају две ћерке
које иду у школу. Нису сироти. Ајак. Живиду у великој кући
грофа Котека на Вашаришту. Тетка-Љубица им добро дође,
док су у пољу, она нарани стоку и живину, залије башту, мало
скува... и тако... Има она своју пензију и новца од продаје оне
куће што јој је Никола купијо на главној улици и што је Пера
им’о своју радијоницу код ње.
Даклем, каже Паја, видијо је Миру. Ко ће други бити. Иде брзо
и усправно к’о некад деда-Милан и упутила се ка њи’овој
бившој кући. Тамо сад живи једна стара жена, а кућа је сада
пред рушењем. У дворишту су њени, од те бабе, сазидали
велику, модерну кућу на спрат. Да шта мислиш? Футог је сада
предграђе Новога Сада, није више село. Па и ми смо
узнапредовали. Јел’ тако?
А Мира је жена, могло би јој бити четрдесетак и нека, али Паја
каже, не изгледа. Није га препознала а он њу о’ма препозн’о.
Обрадовала се, каже. Радовановска лоза. Одма’ јој је каз’о
ко је, да се не мучи да погађа. Питала га ко је у кући и да ли
постоји бара, Чајира. Па дабоме да постоји. А куда ће бара,
да простите?
Отишла је у кућу, тамо код те бабе што живи у њој. Чека да
јој сруше кров над главом. Баш је добро што је Мира стигла у
задњи час. Дошла чак из Америке, сама. Ништа то њој. Таква
је к’о Никола што је бијо. Зато је Паја мого препознати а нисмо
је видли… не знам ти рећи кол’ко дуго. После нам причала
та баба, хвали се, пуна јој уста хвале, како је Мира ушла, а
она њу и не зна, па се лепо представила ко је и одакле је,
поменула Николу и Љубицу, а баба се, каже, страшно
обрадовала и разнежила што је она дошла код ње чак из
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Америке ди живи и она и брат јој, наравно и деце имају... Брзо
јој бака направила кајгану, јер је баш и сама нешто јела.
Питала је шта да јој спреми и јел’ воле јаја. Мира јој рекла
воле кајгану, онако како је некад баба-Ленка правила. Каже,
Мира се лепо најела и рекла како је бабина кајгана испала
баш иста као баба-Ленкина. Ми правимо с машћом још увек,
иако су сад сви прешли на уље. А Мира каже како и хлебац
воле од малена јер такога нигди у свету нема. А Баба се тако
радовала, није знала шта да јој да, стално нешто нуткала.
Прича јој, а Мира вели причајте, волим све да знам…па је
погледала и ону степеницу пред кућом због које јој је мати
пала и ногу сломила, па се онда и она родила раније… све је
гледала. И деда-Миланову башту од које скоро ништа није
остало, двориште запуштено. Стала градња куће... Онда се
опростила и отишла на гробље. После је баби, каже, и слике
послала. Страшно ју је усрећила.

Они, Радованови, ту у тој њи’овој леји имали кромпир. Једном
пролазим ја ту с коли. Видим они ваде кромпир. Добро сад
што је ту баба-Ленка и деда-Милан, али ту је и Мира. И она
вади кромпир. Да виш чуда. Ваде они а она скупља, па мали
кромпир оста’ља иза себе. А баба-Ленка јој каже: „Е, па немој
тако. Све покупи, иако ми понешто остављамо и за сиротињу.
Они дођу па покупе, ипак не остављај све што није јако
крупно. Јел’ то тебе мрзи или зашто толико остављаш?“ Мира
каже: „Врућина ми је, страшно.“ Аха, њој врућина. Па знамо
како је. Каз’ла јој баба-Ленка да пије воде из тестије, биће јој
боље. Мало да се одмори, па да настави да се то заврши што
пре. Воле баба-Ленка њу ал’ хоће да покаже да живот
сељачки није ни мало лак и да га треба ценити. Ако, добро је
то. Нисам ја Миру после видј’о да ради. Мора да је то била
само једна лекција. Чували су они ту децу к’о очи у глави.
Како и не би.

Сад више њи’ове леје нема, па није могла кроз леју
препречити на гробље. То су сад куће нове и модерне
сазидате, она се чудом чудила. Ушорено, лепо, а улица има
име, као и Чајира шо је постала Повртарска, али ми још увек
кажемо Чајира. Повртарска је само за поштаре. После Мира
Паји казла: „Извините што вас нисам препознала, па нисте се
баш ништа променили.“ Ето, што ти је фина женска. Откуд се
није променијо? Остаријо, али ето она је фина као што је и
госпа-Милица била. Све је то прошло и свашта смо
претурили преко главе, као да је јуче било: и мир и рат и опет
мир и опет рат…

Једном, тако, баба-Ленка нашла кројачицу, ту од наши’ жена,
па је сашила Мири хаљину од белог беза, то је валда још
баба-Ленка сама ткала. Поносила се кад Мира стоји с децом,
па највиша, у цркви, недељом. Волели су Милан и Мира да
долазе на село. Милан једном сео на коња, да проба да јаши
к’о и други дечарци, а они мангупи ошинули коња и он
загреб’о, све се прашило по Чајири. Баш нису морали. Ипак
је он градско дете. Мог’о се уплашити и пасти с коња, мајко
моја. Шта би ми онда пред Николом? Ал’ није пао, и он је
Николин син, није то макар ко. Не зна наша млађарија ништа.
Не мисле, само би се увек нешто шалили а не мисле на
последице.

Млоги су се из Чајире иселили, као Чепчеви. Наца је у Футогу,
али сестре му се поудавале, па и браћа очла у град а ми овде
у забитом ћошку тако и волемо. Нико нас не дира. Само нека
нас не дирају. Доста смо ми претурили преко главе. Каже
Мира, сећа се кад су кроз Чајиру прокопали јендек па се бијо
напунијо водом, било млого мрмољака. Ето шта се она
сетила, а ми већ заборавили.

Даклем, баш та леја. Свашта је деда-Милан гајио тамо. Као и
ми. Пробали смо ми, поред жита и кукуруза, и купус, по коме
је Футог у свету чувен, пробали смо ми и дуван и памук, и
друге ствари. Зна се да је купус ту најбољи јер је земља
добра, црница, масна. То је остало још од тог неког Панонског
мора што је ту било давно, те шкољкице и чуда. Нама је и
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бостан добар. И Никола је увек им’о бостана. Продав’о га је
кад је оно било свима тешко, за време рата а и после
ослобођења; продав’о је, а година је добра била. Било је
доста и за нас и још за продају. И њему је требало децу
од’ранити.
А како је тек Чепчевима било? Назарени, па млого деце,
требало је све њи’ одранити. Па успео је. Све добра деца,
паметна и вредна. Сви су школе завршили, велике, у Новом
Саду… осим Наце. Неко је мор’о и земљу обрадити. Али он
све ради с машинама, Напредно. Дана, она се дружила с
Миром, њена је парњака, она је у Београду или беше у Новом
Саду, канда, завршила Пољопривредни факултет. Одлична
била, после и на факултету остала и друге учила. Добра су
нам деца испала из Чајире. Млого је чколовани’ на крају било.
А Наца Стефановић, јер њима је право име Стефановићи, он
ради земљу и вредан је и честит. Он поштује своју куму, теткаЉубицу, све је она њи’ крстила и то после кад су се женили
јер су Назарени. Она је код Наце у кући живила и умрла.
Радила је, вредна жена, до краја а било јој деведесет три. И
госпа-Милица и Никола већ више нису били живи, па и Пера
Могић је умро. Он није дочек’о дубоку старост као теткаЉубица. Једно време су здраво блиски били а после се то
покварило. Ко зна шта је, можда је око ти’ кућа и наслеђа...
увек се око тога фамилије свађаду. А Љубица је била мудра
жена. Од ње си мог’о свашта паметно чути. Та је жена
вредила више нег’ пола села. Била је и жена и мушкарац, већ
како је кад требало, а остала удовица рано, убиле јој устаће
мужа, Николу. Живили су у Иригу, тамо код Мићашевићеви’,
ди је Никола беж’о и скрив’о се од полиције кад се вратијо с
фронта, кад је ону буну диг’о у Печују. А ту, у Срему, у
Крушедолу, или беше Опову, он се оженијо с госпа-Милицом.
Њен је отац бијо из Черевића. Сремци, даклем. Никола је
умро у винограду, у Думбову, за време велике непогоде и
кише, у том истом винограду који је здраво волео, окопав’о,
прво с оцем а онда и сам, све је из канцеларије трч’о да тамо
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ради. Госпа-Милица се увек нешто бунила… ето ту је и умро
и тако је и најбоље. Сељак воле да умре на својој дедовини.
А он је увек хтео да буде сељак ако је и био здраво добар
адвокат и сви су га волели и поштовали. Он ће бити заувек
запамћен код нас сељака.
Никола Радованов прича
Ако бисмо гледали на наше породично стабло, могли бисмо
кренути од мога прадеде Марка Радовановог, ожењеног Мартом Шијачки. Имали су петоро деце: четири ћерке и једнога
сина, Стевана Радовановог, који је био ожењен пл(еменитом)
Евицом Гајишин. Сока је била удата за Мику Живанића, Маца
за Јована Јоцића, Василија за Владу Шијачког а Ката за Лазу
Свирчевића. Деда-Стеван и баба-Евица изродили су четворо
деце: три сина и једну ћерку, Софију-Соку, удату за Ђузу
Мићашевића. Младен је био ожењен Соком Милић, а мој
отац, Милан Радованов, оженио се Јеленом Стојшић. Њих
двојица су обрађивали земљу, а Марко је био машинбравар.
Маму су звали Ленка. Један син (Плата) јој је умро. Онда је
рођена Сока (удата за Стевицу Могића), па ја, Никола (ожењен Милицом Сисојевић из Сремске Митровице) и Љубица
(удата први пут за Ацу а други пут за Николу Радошевића).
Рођен сам у Старом Футогу 22. јануара 1896. Кад су ми питали мајку: „Кад је Никола рођен?” одговарала је: „Не сећам
се, била је косидба.” После је настала и нека збрка с документима у администрацији, па сада постоји више различитих
датума. Оца смо звали Бата. И он и мама мора да су били
рођени негде 1870. година. Деда Стеван је био председник
црквене општине. Убо се у око и ослепио, а и на друго је
слабо видео. Мене су зато рано научили да читам, са пет година, па сам му ја стално читао све што је било потребно, нарочито Милетићеву „Заставу”. Рано сам заволео књигу. И у
школу сам се уписао раније од друге деце, јер сам био спре-
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ман, крупнији, главатији и грлатији, па су ме увек гурали да
предводим. После подне, пре но што би се остали вратили из
поља, дужност ми је била да накосим детелине за коње.
Можда сам зато постао познат у селу као најбољи косач. Мој
откос се истицао међу другима.
Школу сам учио у Футогу. Учитељи су ми били песници и књижевници (Владимир Стефан, Коста Шијачки и други), па сам
и ја заволео књижевност, нарочито сам много и радо декламовао наше песнике. То ми је остало до краја живота. Рат,
Руско-јапански, 1904. године, почео је кад ми је било око осам
година, па смо ми Срби сви навијали за Русе (генерала Куропаткина и Макарова који је са крстарицом „Вазнесенски” кренуо у помоћ), док су наше Швабе навијале за Јапанце
(генерала Логина и Окимуру). Ми дечаци смо се много тукли
око тога. Пресретали смо Швабе кад су пролазили за Нови
Футог да иду у школу. Прво би почела вербална надмудривања а онда су и главе биле избубецкане и понекад разбијене. Кад су Руси потопили јапанску крстарицу (нагазила на
мину), настало је велико весеље. Рат је завршен после годину-две дана.
Мађари су се стално гложили са Србима. Сакупљали смо се
и разговарали о бирању нашег посланика за парламенат. Код
мога деда-Стевана је увек била пуна кућа. Било је пуно вина
из нашег породичног винограда, па су се људи радо окупљали и зборисали. Писмо од Јаше Томића стигне (он је
водио Српску сељачку странку) у коме нас саветује да гласамо за Милана Хоџу. Био је Словак. Остале немађарске националности су се окупљале, као Словаци, Русини, и остали,
уз Србе. Мени је тада било десет година. У то време владала
је странка Андре Шмауса за кога су углавном навијали Мађари и само мали број Срба који су морали из неког разлога
да им се додворе. Мој учитељ је о томе испевао песму коју и
сада знам. Андра Шмаус је био владин кандидат. За њега су
се трудили придобити и српске гласове.

Мирјана Н. Радованов Матарић

19

Кад је дошао дан гласања, пошло се у Бегеч колима која су
била прекривена белим везеним пешкирима и српским тробојницама, као кад се иде на венчање. Мађарска кола су
имала зелену заставу и на челу два жандара на коњу као претходницу. У колима су седели Живан Ропић и Клајзнер, управник Грофичиних добара. Ја сам то гледао с пријатељем
Небојшом, и пргав (на оца), притрчим и брицом исечем мађарски барјак на пет-шест места. Био сам примећен, па ме је
кочијаш ошинуо камџијом по лицу. То ме је заболело и још
више разљутило, па зграбим камен, завитлим на кола, и побегнем. Зачуо сам комешање, галаму на мађарском језику и
заустављање кола. Отрчим кући и сакријем се у фашине, кад
дођоше жандари и маму испитују где сам. Она каже: „А виле
га знале, тамо је очо на друм с осталима.” Кажу јој: „Он је разбио главу господину главном управнику Грофичиног имања.”
Одмах се разгласило по селу: „Онај Радованов расцоп’о главу
њи’овом главешини.” Мене је Бата ишвићк’о камџијом по ногама, али Милан Хоџа је победио и постао посланик на опште
задовољство. Деда-Стеван је морао ићи у општину да се извини властима. Ко зна шта им је рекао, углавном то је прошло. Заташкало се.
Долази анексија Босне и Херцеговине, опасно време, опет потреси и хапшења. Смирило се и то. Онда почиње Балкански
рат. Пратимо помно. Почињу победе српске војске код Куманова, Нагоричана и Битоља. Весеље је велико, игра се и
пева, наравно и пије. Стиже Тота, чувени свирац. Он свира
много популарну песму: „Плану ватра на Балкану, што још
није било, први топ је опалио Кнежевић Данило.” Момчадија
краде жито и кукуруз и продаје, да иде у кафану и слуша ту
песму по целу ноћ, сваку ноћ заредом.
Ја у међувремену лепо завршавам основну школу и радим
сељачке послове. Када 26. јула 1914. године почиње Први
светски рат, ја нисам довољно стар за војску, али ме знају као
бунџију, па ваљда да ме се ослободе, позову ме. Кажу, по
неким папирима стоји да сам рођен 1985. А и добошар већ
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иде по селу добујући да се младићи спреме и одмах дођу у
општину да „нарукују”. Настаје плач и лелек. Један млађи добошар води своју младу жену уз себе и мало дете. „Ко ће
тебе, мајко, хранити кад ја морам цара бранити, мајко рођена?“, срочио је дирљиву песму јер је и сам позван у војску.
Та се песма много тада певала. Истовремено и Бата буде позван. Мама остаје сама, самохрана, да обрађује земљу како
зна и уме, да плаћа порез и дажбине, и да се прехрани. Војвођански војници пребацују се на Ратно острво на Дунаву са
стотином грла реквириране марве коју смо чували.
У српској цркви је смештена мађарска пуковнија. Веселе се
што је Београд пао. Ја их, с осталим Србима гледам. Добацују нам: „Чекајте, српски пси, показаћемо ми вама.” Ту се ја
опет мало потучем с њима. Онда одем кући и видим припремају се за рат. Тешко ми је. Знам да ће бити великих невоља.
Васпитан сам да волим Србију. Остављам маму саму и одлазим, као и Бата, у непознато.
Већ у августу срспка војска на Церу потуче Поћорекову армију. Аустријанци беже на све стране, многи у Нови Сад а
један цео батаљон је смештен у Футогу. То су Чеси. Народ се
нада да ће доћи српска војска. Прешли су у Срем. Одлазим
с другом Младеном Врбашким, гимназијалцем, код бораца и
рањеника и с њима разговарам. Хоћемо да знамо како су се
наши борци држали против далеко веће силе. Волимо оне
који хвале српске војнике како су храбри, док бројнији и боље
опремљени Аустријанци беже. Тако каже Мија Дегмечић, рањеник, Хрват и католик, млад човек који већ нагиње идеји
југословенства. Спријатељили смо се блиско и доводим га
сваки дан кући на ручак. Бодримо и друге. Одводим кући,
мами, изненада чешког подофицира и двадесетак војника, да
једу и спавају код нас. Тако се трајно спријатељим с Чехом
Франтишеком Прохаском из Прага. После се сретнемо кад
сам ишао у Праг на Слет Сокола. Ми се, српски момци, са Чесима скупљамо и певамо српске песме. Жандармима се то
не свиђа и хоће да нас спрече, али не могу: Чеси имају и
бајонете, спремни да се бране.
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У зиму сам регрутован, опет певамо српске песме, и жандари
ме ухапсе. Ја се отмем и одем код пуковника који је био Чех.
Објасним, да се уствари веселимо што ћемо се „за њих” борити, али они не разумеју наш језик. Он се насмеје и дозволи
нам да наставимо.
Јула 15, Макензен удара офанзиву. До јесени ја нарукујем у
Печуј, а онда са 27. марш-батаљоном прелазим у Галицију до
пролећа. Јако је хладно, слаба храна. Буним се и подбуњујем
и друге против рата. Иде лето, треба се кући враћати и земљу
обрађивати. Ово је бесмислен рат. Није наш рат. Тражим да
сви идемо као кадети у Мађарску у Секеш Фехервар на Академију а не на фронт. Бежим кући да видим мајку. Она сама,
јадница, јако се мучи. Кажем јој да не да ни једну круну за
ратну помоћ јер тиме само плаћа за смрт свога сина и мужа.
Враћам се у Печуј и тамо остајем до јесени. Вадим репу код
грофа са педесетак других. Буним све војнике што радимо
бесплатно, а храна слаба, никаква. Успевам. Почели да нам
стално кувају „гранатир марш“. Поново бежим кући а затим
сам послат на фронт у Галицију. Србима говорим да не треба
да се боре за Мађаре а против Руса који су Словени и народ
православни, као и ми. А наше српске школе сада носе мађарске ознаке. Ширим пропаганду: не пуцајте у браћу, нису
нам они непријатељи.
Године 1916. почиње офанзива и ја видим, не ваља. Не пише
нам се добро. Брицом расечем лист на нози и у рану нагурам
кукурека. Легнем да спавам а нога се дала на зло и страшно
натекла. Нисам знао за себе. Пробуде ме. Једва сам се одвукао у клозет. Брицом расечем загнојену ногу да се све исцеди, очисти, и да ми не нађу кукурек јер би ме послали на
војни суд. И тако се нађем у болници. Лекар др Миладин Свињарев, из Војводине, прегледа ме и да ми неке препоруке за
школу а не фронт. Сретнем Марка Лозановог и прича ми
човек како је на фронту митраљирао Русе. Ја га добро изгрдим и објасним шта је уствари радио, и он се после тога сасвим промени. Зариче се да то више никада неће радити.
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Остајемо добри пријатељи. Блиско сарађујемо. Обијемо
вагон воза а он пун ручних граната, мајко моја. Отворимо
други а он пун чоколаде и шећера. Ми онда напунимо руксаке
дупке пуне, а идемо пешке. Вучемо ми то, а треба реку прегазити. Сав се шећер истопио и чоколада цури низ мој тур. У
Урлову смо остали два-три зимска месеца. Страшна цича.
Соба празна и нема ништа за грејање. Пошаљем двојицу на
гробље и они покупе крстове и истестере их. Сложимо их под
главу. Сутрадан егзерцир и ја видим једну зграду с плеханим
кровом. Скинем ја то и ми склепамо неки шпорет, па смо се
грејали и мало кували. Тако смо преживљавали. Видео сам
неку ћуприју са балванима дугим седам-осам метара. Развалим је, али ме ухвате и вежу у неки свињац. Ја побегнем али
свратим и узмем тај дирек, па су лекари, богами, као и ми сељаци, морали да тестере. Али грејали смо се. У пролеће је и
даље било хладно. Храна само труо и смрдљив кромпир и
супа од сечених коприва. Не може да се живи. Гладни. А ја
сам знао др Милићева, заменика официра Флајшмана (професора бечког универзитета), па одем и пожалим му се. А и
командант батаљона је био Србин, па му се ја пожалим да
смо гладни.
Уствари Лозанов и ја смо нашли неку жену с ћерком. Доносили смо јој крадена дрва а једном и цео бут од петнаест килограма. Она нам је давала храну свако вече: барен кромпир
и литру млека. И тако, ја се њему пожалим и кажем бар да
нам дају топал чај с румом увече. И богами смо га добијали.
Али једног дана он није био тамо и ми кренемо на вечеру
мало раније. Кад, неће да нам дају. Подофицири се веселе и
пију. Један је бесан, псује. Продерао се на мене, псује ми
мајку и тражи да станем мирно. Ја нисам хтео јер ме прво
испсовао, али он ме цакне у цеваницу. И тако се ми почаркасмо а после дође патрола да ме затвори и вежу ме. Лозанов имао два одликовања, па га нису везали. Мени нареде
да останем два дана. Ух, не ваља. Шта ћу сад?
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Кад је дошао капетан, ја на рапорт и пожалим се да сам кажњен што сам се борио за друге и хтео само да се браним, никога нисам први нападао. Капетан нас изгрди и ослободи.
Крајем априла добили смо муницију да идемо на фронт. Ја
испалим метак, да опробам пушку, а сви припале за мном,
официри полудеше, сви се подигли, мисле револуција. Сад
мене осуде на дест дана на фронту а два сата сваки дан да
будем везан и да на прстима морам стајати. Око четири сата
послеподне ја почнем да рецитујем патриотске српске песме
као „Синђелић” и друге, кад мене позове капетан: „Радованов,
да ниси ти социјалиста?“ – „Нисам.” – „Добро, добро, опраштам ти, али немој више.” Рецитације му се свиделе. После,
мене ставили у позориште. Играли смо комад „Еце хомо!” Набадао сам неке ножеве на карике, лак посао, боља храна, и
тако све до зиме. А у зиму сам био заробљен.
На фронту смо, имам само петнаест бомби да бацим и то је
све. Нисам то хтео да урадим. Бацим одмах осам у јарак.
Одједном, тишина је и нигде се ништа не чује. Кад, ево Руса.
Цео ред иде ка нама и певају. Нико не пуца. Ја скочим и викнем: „Живео Керенски! Живела слобода!” А то су уствари
били Чеси. Изљубили смо се. И они су православци. Знали
су да смо ми Срби, Војвођани а не непријатељи.
Одвели су нас у Кијев и ту сам се срео са футошким добровољцима: Шубарашем, Коларовим, Панталинчевим… али ми
нису дозволили с њима да останем. Послали су ме у Минске
руднике и мочваре. Ту је било јако гадно и опасано. Ја побегнем све до Чернобила и ту сам у селу остао до следеће године, негде фебруара, марта. У Русији је било добро. Радио
сам сеоске послове и био омиљен. Један бунар је био за цело
село и кад је почео пожар видео сам да се тако ватра не може
зауставити. Брзо сам наредио да срушимо запаљену кућу и
бацамо земљу на пламен. Тако сам и радио. Видели су да
сам у праву. Спасли смо село и то су ми јако ценили. Волели
су ме. Звали ме Австријањец. Увек сам радо ишао на мобу и
радио, па су ме изабрали за одборника за све заробљенике.
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Већ су почињале и појединачне револуције у Русији: бољшевици, комунисти, козаци. Нудили су нам паре да се боримо,
али нисам хтео да идем у туђ грађански рат. Преживљавао
сам тако што сам писао женама писма њиховим мужевима у
немачком заробљеништву, јер сам брзо научио руски. Једном, јурнуше донски козаци. Старши (наредник) наредио да
позову Радованова. Честитао ми је на томе какав сам, јер су
неки други силовали жене. Једнога су зато копљем проболи.
Рекао ми је, само тако настави…
У марту смо већ кренули кући, нас преко две хиљаде. У касарни били смо сабијени као сардине. Имао сам само мало
хлеба, гурнем врата од складишта и сви угледају хлеб. Навалили су и разграбили, а ја нисам узео ни парче. Они да ме
ухвате јер сам провалио, проказао ме један муслиманин из
Босне, али један Хрват каже: „Није истина. Није тамо ни био,
био је са мном.” То је било време кад је идеја југословенства
већ почињала.
Једног дана, умивам се код бунара а један ме човек намерно
гурне пушком. Био је сирома’ без руке, па нисам хтео да га
додирнем. Али стража ме приведе. Ја сам рекао др Бечију,
који је знао српски, како је било и да нисам ништа скривио.
Оног су другог ухватили у лажи а мене пустили кући на урлауб
(распуст). Ми смо се, војници, стално бунили јер смо чули да
ће нас слати на италијански фронт.
Био је празник и католици су добили два дана слободно. Срби
ништа. Ја се жалим. Војници већ почели да бацају пушке а и
ја сам их подбуњивао против рата, говорио да треба ићи кући,
породице чекају, земља необрађена, пустош… настаје општи
метеж. Заробљеници су били одвојени од осталих, кад смо
дошли у касарну, видимо све опљачкано. Лом. Нађем своје
Футожане и њих побуним. Настаде кошкање, пуцњава, и
један, сиромах, погибе. Ни данас не знам ко га је убио јер је
била општа гужва. Мени кажу: „Иди, Соколе (тако су ме
звали), у магацину има пуно хране. Ја одем и сву храну поделим. Узео сам два карабина. Кад одједном машингевере при-
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пуцаше на нас од горе, са спрата. Не можемо да изађемо.
Кажем, пуцајте горе, у прозоре. И тако је и било, горе се ватра
стишала и они сишли доле, предали се. Један Мађар се понудио да нас изведе, али Словак крај мене га прободе. Он се
мало окрете и угледа мене. После, ми идемо кроз варош да
тражимо тридесет дана допуста да идемо кући, кад шездесет
момака са две машингевере припуцају на нас. Ту смо остали
до увече, опкољени са свих страна. Ја се некако искобељам
и побегнем на једну фарму. Ту ми заробљеници дају њихову
одећу и хране. Играо сам с њима то вече чардаш.
Дотле су рудари спремали побуну и купили пушке. Дошло је
до чаркања и пуцњаве. Ја се вучем по трави, ниско, али
двојица иду усправно и један виче живела слобода, на мађарском. На њих су припуцали. Једног су убили на месту а
другог ранили. Њега сам носио све до гробља. Ту сам га
морао оставити јер је издахнуо. Мене одведоше у касарну покрај кухиње. И остали су похватани и овде враћени. Навлачим
капу на лице да ме не препознају јер на носилима носе оног
Мађара који је прободен и вичу да траже Радовановог. Он је
веровао да сам га ја ранио. Склонио сам се у страну до увече,
а онда нас одведу у Мађарску и пусте на једну фарму. Ја ти
умакнем, на воз, па у Шид код тетка-Љубице. Али кроз воз
пролази патрола, па ја полако оставим руксак с револвером
и одем у празан купе где је седела нека жена с дететом. Ту
се ја распричам, тепам детету, али они стигли и траже легитимацију. Немам, кажем ја, ја сам „војни плењик у хозјајина”.
И они, мислећи да сам Рус, и слуга, пусте ме.
Останем пар дана у Шиду (код сестре Љубице и Виде Куљанчић), па одем у Футог. Играм у колу и крећем код сестре Соке
Могићеве кроз Шијачку, али хоћу да се јавим још и Милици
Срдановој. Кад, наилазе два жандара и траже легитимацију.
Имам једну лажну и ту покажем. Виде они име Радованов и
одма’ да ме воде. Ја им кажем, има нас двојица са истим именом, један је Гацин брат. Идите потражите оног другог. Добро,
кажу, али дођи да се јавиш после подне. Доћи ћу, кажем, сва-
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како. И пусте ме. Мислим ја, била им птица у рукама, нису је
знали черупати. Потом сам био у Иригу код Мићашевићевих
до новембра месеца. Ту сам логоровао и лумповао. Крали
смо кокошке и јели паприкаш. Пркосио сам Филипу, нареднику жандармерије, који је хтео да ме ухвати. Тетка-Љубица
је тамо неког (другог) била поткупила новцем и двадесет пет
кила брашна му дала само да нас оставе на миру.
Још једном сам се у руском оделу издавао за Руса, слугу на
салашу. Играо сам с девојкама у Крушедолу. Нестало ми муниције и урлауб је прошао, па сам опет сео у воз у коме сам
налетео на два жандара који су разговарали са стрином, Драгом Мићашевићевом. Нису ме препознали, било је мрачно у
вагону. Она је имала кокошје слепило и није добро видела.
Разговара она са Филипом и жандарима и жали се на мене
што крадем живину. У Шиду, кад смо стигли, покажем им кроз
прозор (празан) револвер и кажем: „С тобом је путовао Радованов.“ То сам намерно хтео да га нервирам. Био се зарекао
да ће ме ухватити, а ја да неће. Он ми се светио на све начине али ме никада није успео ухватити.
Дошао је крај рата, 1918. Враћамо се кући. Основана је Народна гарда са доктором Бушом Јелесићем на челу. И ја сам
у њу ушао са десет момака. Водио сам ту десетину и слао их
у Крнђелу и Ђемишвалу да краду од богатих грофова и дају
сиромашнима, јер иде промена. Социјалистичке идеје су се
назирале и пробијале. Срби су већ почели да разносе грофовске ствари, али ја нисам. Није ме то привлачило. Друге
јесам слао. Био сам луд: договарам се да нападнемо Немце
и отмемо им оружје. Слабо сам их тада знао. Убијали су цело
село за једног свог војника. Срећом, остали, паметнији, нису
прихватили мој план.
Једном, увече, ја изађем, кад видим пролази Федмаршал Макензи. Ја откинем мађарску таблу са српске школе (што ми је
и иначе силно сметала) и викнем: „Живела слобода!” Могли
су ме убити. Био сам пуст. Било ми је двадесет и једна година.

Мирјана Н. Радованов Матарић

27

Сви ми стално говоре: „Треба да се жениш.“ Видим, мораћу.
Мама ме шаље на Ченеј да видим девојку, кад она шантава!
Вратим се у Нови Сад и купим књиге за гимназију. До јуна сам
све научио и положио први и други разред, до септембра
трећи и четврти. Али, после се бацим на летке и рад у Земљорадничкој странци Федора Никића. Међутим, године 1922.
пређем у гимназију и положим пријемни испит. Ту сам упознао
Васу Стајића. До 1924. сам завршио преостала четири разреда и матурирао. Онда сам уписао студије на Правном факултету у Суботици и озбиљно радио да што пре постанем
адвокат. И у томе сам успео.
Баукови и Чепчеви у Чајири
Чепчеви су имали пуну кућу деце. Шта ћеш, назарени су па
не верују у оно „пазићемо”. Деце никад није сувише, говориле
су честите породице. И кад је сељаку доста деце? Треба на
њиви радити од јутра до мрака и свако дете по неки посао
добије, сви су корисни. И оно најмање већ може кромпир
скупљати и трчкати около, њима то дође ко нека игра и тако
од младости заволе рад.
Тоша Чепчев је одувек био велики галамџија. Могао му се
чути глас до Чајире, иако им је кућа била друга-трећа од
ћошка, оног што је био почетак улице која ће се после звати
Повртарска. Звучи модерније него Чајира, али Чајира је била
и остала прави назив целог тог краја, читавих генерација и
свега онога што је време донело и Чајиранци преко главе
претурили. Тај ћошак, отменије речено угао, био је важан
„стратешки“, како би се то после ослобођења рекло, кад је
настао и нови језик поред свега другог. Нова Југославија, све
ново, болно и тешко као компликован порођај са невештом
бабицом.
Између осталог, тај ћошак је важан јер је ту стајао добошар и
добовао најважније вести. Био је постарији, с неком телесном
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маном, и уњкаво отпевавао најновија наређења и вести, као
црквењак коме је одавно свега доста али ипак ради свој посао
док и њему неко не отпева, а дотле се нико не сме бунити. Та
„добовања”, а текст поготову, нису баш били разумљиви, али
у томе и јесте важност.
Ту су, у смирај дана, стајала деца и понеко од старијих и
сачекивали краве кад се враћају са испаше, па свако дочека
своју, а онда још мало застане да се „издивани“ па се
заборави на краву, а краве и тако саме оду куд треба и одавно
већ знају пут. Нису сви имали краве, али су сви ишли „на
ћошак”. При томе су то изговарали као једну реч с нагласком
на првом „а” – наћошак.
Мој брат Милан и ја смо имали наш сопствени разлог који
други нису имали. Нарочито ја, млађа и дрчнија, увек пуна
такмичарског духа баш зато што сам млађа и женско (па се
стално доказујем да нисам мачји кашаљ). Трчали смо обоје
пред деду кад је стизао пешке из винограда, помало се
лелујајући под тежином обрамице са две велике котарице
препуне воћа. Долазио је са скеле праћен мирисом свежег
„репува“, медних бресака, и грожђа око кога су зујале пчеле.
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присутне кад смо се играли, нити су сасвим учествовале,
нити их је ико искључивао или дирао. Доброћудно
задиркивао, то да. Била је ту једна дечја задевалица која би
можда код сваког другог изазвала љутњу и можда свађу, али
Милица се на њу само доброћудно смејала, по свој прилици
не схватајући да речи нису биране и не би, по свој прилици,
биле употребљене пред родитељима или комшијама.
Деца би мало пркосила и онда се разбежала иако Милица
није имала намеру да их вија. Од ње нису могли очекивати
ништа сем осмеха и среће што јој се неко обраћа и укључује
у своје друштво. „Блажени нишчи духом, њихово је царство
небеско“ било је упражњавано од свих одраслих и деце. О
томе се није говорило и ми деца нисмо никада чули ни
научили (на њима двема) изразе ментално заостала или
малоумна. О томе није било речи. Никакве се речи нису
користиле, није се осећала потреба: оне су се с нама играле
скривалица и свега осталог, трчале босе као и остали,
смејале се кад се ми смејемо, чак и кад ми престанемо. Оне
су се увек смешкале, као сунце над Чајиром.

Онако како смо се ми њему радовали, тако се, верујем, и он
радовао нама. Застао би, полако и с напором скинуо тешку
обрамицу и извадио најлепшу и највећу брескву за оног ко
стигне први, али исту такву и другоме, да нам одмах да
награду што смо га тако жељно и лепо дочекали.

Њихова старија сестра Катица је била снажна, права
сељачка девојка која би могла „коњу реп ишчупати“, способна
за тешке сељачке послове и рађање деце. Некако се на то
морало мислити кад је погледате. Није била упадљиво лепа
ни вештачки изазовна, него једноставна, „дречна” сељанка,
једра и сочна као зрела воћка. Тиха и мирна, изразито
повучена.

Тај ћошак је вишеструко незабораван. Ту сам једнога дана
срела Катицу, најстарију ћерку Баукових, који су живели крај
Чајире и имали две млађе близнакиње, Милицу и Љубицу. У
Катицу смо гледали с дивљењем јер је већ била одрасла и
„ишла у коло“. То је по важности било равно „корзу” по коме
омладина шета у граду, упознаје се и очијука. Данас то
обављају интернет кафићи. За нас је „коло” тада било
недостижно али сањано. Милица и Љубица су биле
шипарице, и по томе наше друштво. Оне су увек биле

Породица Баукових није била међу имућнијим породицама.
Посла је било много а две девојчице зреле за рад нису биле
способне за то. Родитељима, па и старијој сестри, утолико је
било теже. Био је рат, несигурност, немаштина. А њих је
погодила нека клетва, иако није лепо ту реч употребити...
можда „усуд“, искушење трпљења, промисао Божја с којом се
други нису морали рвати. Поред те две девојчице заувек
заустављене у непрекидном детињству, о Катици се
шапутало нешто озбиљно и с уздахом… једна страхота која
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иде уз тешки бат војничких чизама и грубост сваке врсте…
рат… немо трпљење насиља и неправде…проклети да су,
гадови једни… а ти јадни родитељи, као да им није доста
невоље с ове две девојчице... коме је та јадна девојка
скривила… ни мрава не би згазила.

Бомбардовање. Тога, додуше, није било у Футогу, али зато у
Новом Саду јесте. Ни тишина више није невина. Ко зна шта
све нисмо знали... нисмо знали... а дешавало се... има ко је
знао... трпео... децу треба заштитити од отрова сазнања... да
преживе нормални.

Гледала сам је немо и ужаснуто у очекивању да на њој видим
нешто другачије него код свих, не знам шта, али неки знак,
обележје, жиг, као кад се стока обележава врелим гвожђем.
Једна реч коју никада пре нисам чула, нисам сасвим
схватала, и мене је пекла као то усијано гвожђе. Морала сам
и сама осетити ужас и трагику за коју речи нису довољне,
нису ни потребне. Та реч... страшна... и по звуку и по свему
што је у себи носила у себи изазивала је неки страшан шум у
мојој глави, баш исти онај као кад сирене завијају и
заурлавају јер иду авиони... тешки и злослутни... зујање је
смртоносно... опако... не носи ништа добро... рат не носи
ништа добро. Војници су опасни... насилни... сила Бога не
моли…О њој се сада шапуће, она није више Катица него
„јадна девојка... ништа није крива“.

Играли смо се на улици и мислили да смо безбедни. Грајили
смо, трчали, јели смо „леба с машћом“ и алевом паприком,
пили хладну воду из бунара, јели дудова и увече прали ноге
које су упорно остајале љубичасте. Флеке које се не скидају.
Успомене које притајене чекају као змије отровнице спремне
на скок.

Никад нисам заборавила ни тај угао, ни ту девојку, ни ту реч
коју сам онда први пут чула. Отада, и сам поглед на мађарске
војнике, на зелену унифому, тешке чизме и бат корака у њима
изазивао је грч ужаса у утроби. Исто тако, завијање сирене,
зујање немачких авиона, смрад паљевине и људског меса,
као кад смо трчали без главе, пешке из града у поља
кукуруза, на путу ка Футогу, а авиони над нама зујали као
несносни комарци спремни да нас упљескају. Мама нас је
пожуривала иако нисмо могли више журити а комарци су
зујали гласно, све гласније, до лудила, зујали су, зујали,
ужасно зујали, а сирене завијале, све гласније, као сигурна
смрт. Ни данас, у старости, и на другом континенту у једном
другом свом животу, у саобраћају, кад зачујем сирену, не знам
шта радим и правим силне прекршаје који ме могу коштати
главе, све док се негде, у слепилу и неком бунилу, не
зауставим и дођем себи кад сирене престану.

Дунав разливен, вода до Чајире, наш бунар препун воде, не
може се користити и та вода смрди на мемлу и на опасност.
Болест. Смрт. Цела улица у Чајири је прокопана и пуна воде.
У води су мрмољци, нешто сасвим ново, тако их је много и
могу се изблиза посматрати. Занимљиво. Копка ме да
проверим да ли могу прескочити тај ископани јендек.
Забрањено ми је да пробам. У томе и јесте ствар. Ја мислим
да могу, али кажу да ћу сломити ногу и пасти у ту воду а не
знам колико је дубока. Гадна је и пуна мрмољака. Ко зна чега
све још има што се и не види. Можда ипак не морам пробати
то прескакање.
Поплаве су страшне, али пожари? Шта је горе? Тата и Милан
иду у Думбово, преко Дунава. Дунав је огроман и потајно
опасан. Мене не воде. Ја сам мала и женско. Од мене све
крију. Не знам да тата користи сина кога воли највише на
свету да на себи преноси лекове у шуму, тамо, преко, у Срем,
бајаги иду у виноград...на другој страни... скелом... Милан
ускаче последњи, нема му ни десет година... кад скела већ
крене... дете је, заиграо се... могу убити и њега и тату.
То сам сазнала знатно доцније... ја сам мислила да имам
безбрижно и лепо детињство на селу код мајке и деде.
Славили смо Божић и Духове и Крсну славу... тихо, додуше...
само у породици, али уз светлуцање и пуцкетање свећа, уз
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тропаре... бакине беле пешкире и румену јабуку преко које
сам се умивала да будем лепа и румена, целога живота...
целога живота... колико је то дуго цео живот? Мајка је месила
плетенице за мене и батинице за брата, славски колач,
чесницу. Бацали смо орахе у сва четири угла: Во имја Оца, и
Сина, и Свјатаго духа... и сламом смо прекрили под у кујници.
Имали смо незабораван празник, ваљали се и уживали.
Понекад је цео поклон једна поморанџа, оне су ретке и скупе.
Бадњак и полажајник рано ујутро. Тајанствено и свечано у
снежној белини мразнога јутра. Нејасно осећање вишег
присуства.
Никада више празници нису били тако лепи као тада кад
нисмо знали, а одрасли су знали, сви су знали да је сваки дан
могао бити последњи. Ми смо грајили и трчали, гласно
цикали од среће и радости коју само детињство, једном,
пружа. Они су се ћутке, можда с примесом туге смешили.
Љубав, љубав је била та која нас је чувала и хранила да
истрајемо, да истрајемо, да заборавимо, да идемо даље, да
се надамо, да верујемо. Да преживимо.
Скривали смо партизане, али та реч за мене није ништа
значила. Није личила на опасност. Били су то татини
познаници и предратни клијенти. А после рата... После
ослобођења... Тек онда, тата није причао ништа. Милан није
причао ништа. Мушкарци увек имају неке озбиљне тајне.
Преживели смо. И Чајира је преживела. Чепчеви су одрасли,
претворили се у озбиљне људе. Дана је професорка
универзитета (како то лепо звучи!). Драгољуб је судија.
Поженили се, поудавали, из Чајире поодлазили. Да ли се
икада сећају како смо се играли венчања? Катица и Милан
су се „венчали“. Могла је за избор бити и весела, пуначка
Јулка Чепчева, сличних година. Ја сам се јако поносила. Мој
брат! Катица Бугарска је била његових година, зеленоока,
некако тајанствена већ зато што је била старија од мене. Она
и ја смо се дружиле упркос разлике у годинама, можда и зато
што ме је стално нешто о брату запиткивала. Цртала је
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девојке пред прозорим своје куће по свеже поливеној и
почишћеној земљи. Њене лепотице су имале несразмерно
велике груди, мали струк и високе штикле. Моје су биле
четвртасте као каљева пећ. Док нисам видела њене слике
девојака, чини ми се, женске груди нисам ни запажала. Од ње
сам научила да цртам. Задуго једно те исто тело. А онда су
слике почеле да се мењају, како сам се и ја мењала.
Остало су били снови. Ја се нисам ни надала да ћу икада
тако изгледати као те девојке. Изгледа да се и Милан с тим
слагао јер ми је доцније, сасвим доцније, кад сам била
шипарица рекао: „Шта теби треба прслучић (брусхалтер се
звао у граду)? Ти мораш кашиком скупљати чиме да га
попуниш.” Сузе су ми на очи удариле, јер то доба је рањиво.
У таквим тренуцима брат је изгледао недостижно старији и
искуснији, чинило ми се да је сву животну мудрост већ био
посисао. Наравно, за мене је било пресудно све што би он
рекао, иако сам се правила „баш ме брига, баш ја марим”.
Нисам знала да је и он на новом, клизавом терену кога може
само са мном да безбедно опробава и при томе изгледа
бескрајно „искусан”. Била сам непотребно утучена. Живот
увек нађе право решење. После се, тако, сретне „онај прави”
који каже „ја те волим баш такву каква си“. Ех, Шта ми знамо.
Марк Твен каже, најчешће бринемо о стварима које се и тако
никада не догоде. У то футошко, чајиранско доба, ми,
девојчице, потајно смо веровале: доћи ће принц на белом
коњу из далека... Све бајке и бабе врачаре тако предсказују.
Принц ће се заљубити. То се од њега очекује. Прво у Катицу,
наравно. Она је старија и „развијенија”.
Удаја. Како ћемо се удати! Кидале смо латице цвећа и
„врачале” воли ме, не воли, воли... Бројале смо звезде девет
ноћи и после тога кога сањаш, биће ти муж. Ја бих обично по
неко вече заборавила да бројим и тако никад нисам сазнала.
Девојчице око мене све су више о томе причале. Удати се!
Како то изгледа, сем те беле венчанице с венцем и дугим
„шлајером”? Наравно, тајанствено и недокучиво. Потпуно
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непознато јер се бракови оних око нас никада и не примећују.
И та стрина Марија је изродила синове и ћерке, сви крупнији
и виши од ње, лепи и здрави, а била је ситна, мала и мршава
женица коју је живот рано смежурао као оне мале накиселе
јабуке дивљакуше. Нарађала се, све тако уз посао, као
успутно, вредна као црв. Боже, где је Катица сада? И какав
јој је живот као жене? Да ли се ишта од снова остварило? Она
наша брига око груди била је непотребна. С тим је још
најлакше. Повећају се кад се угојиш, а сада сви могу да праве
и силиконске.
Сем на улици, играли смо се и по двориштима и чардацима.
Стефановићеви (Чепчеви) су имали двориште велико и
неуредно (како је и ред на селу), пуно живине која је увек
нешто сумануто трчала и пиштала, краве су мукале, пси
лајали. Није било ни мира ни тишине у тој кући. А ипак, ту је
свако добро примљен, деца су била дружељубива и играла
се са осталима из улице. Код њих си увек могао доћи а да им
не сметаш, стрина Марија је увек осмех нашла за свако дете,
док је нешто трчала по кујни и припремала. Деца су сама себи
секла дебеле комаде ‘леба с машћом и паприком, и нису
ништа друго тражила. Они старији помагали су млађима и
тако се то, с Божјом помоћу, некако котрљало из године у
годину. Чардак је или био пун кукуруза или, ако је био празан,
деца су се у њему играла. А кад је машина дошла да се ради
жито, сва су се комшијска деца искупила да гледају то чудо.
А тек кад су Цигани дошли, па ‘оће да врачају, и неку стару
олињалу мечку собом воде, сва се Чајира згрнула да виде.
Ту су биле и Мицица и Љубица, те две девојчице које су биле,
како да се изразим, анђели Божији, као да им ништа није било
јасно, али им је све изгледало лепо и свакога су волеле,
трчале су ка нама с осмехом, као куче које маше репом,
стално, све јаче, гледа вас молећиво и очекује да га
помилујете, а ви се нечим другим бавите, као у неком другом
свету да сте, и не примећујете. Куче подвије реп и тихо али
тужно се удаљи. После опет заборави, значи опрости, па
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покушава исто, све док се не смилујете а оно је онда толико
срећно да мислите прснуће од огромног одушевљења и
захвалности. Милица (звали смо је Мицица) и Љубица су
можда и имале „блесав осмех“, али су биле толико добре да
им се чак и то узимало за блесавост. Биле су права
супротност ономе ко је могао њиховој сестри да нешто нажао
учини. Оне су волеле све и свакога па су сви волели и
штитили њих. Код Руса и Срба се „нишчи духом“ лепо
третирају јер су и они од Бога послати и они су његова деца.
Ми смо и њих две укључивали у сваку игру, нису биле на
сметњи. А кад је оно дошло до пожара који мора да су оне
јаднице почеле, оне су и саме у том пожару нестале. Бог да
им душу прости. Нико никада није поменуо да су оне криве
биле за тај велики пожар и штету. Оне нису могле ни за шта
бити криве.
Управо сам се враћала од Тетка Соке и ишла сама, као и
увек, застајкујући да узберем неку црвену булку у житу или
подигнем неки мало лепши облутак и понесем га са собом.
Из даљине је допирао неки непознат, стран али као однекуд
препознатљив ужасан мирис. Не мирис, воњ, смрад, нека
паклена ствар које никад пре било није. И дим је долазио из
даљине, отуд из Чајире, страшан дим као смак света, а онда
и пламен. Ишла сам унезверена према томе, не знајући шта
да мислим. Није било ништа добро. Није било у реду. Нисам
ни помислила да станем или да се вратим. Нешто ме је
гонило напред и напред сам ишла. Само напред. Смрад је
био све већи, све ближе сам била самој Чајири, бари, која је
можда и била од неке помоћи зато што је вода и зато што је
при руци, али за то је било касно. Ту где су биле прве куће,
Више и Лале Радованових (који нам, зачудо, нису били
никакав род, нека друга лоза), па леја где сам газила по
узораној црници, боса, па онда кућа Баукова... тога није
било... кућа није било, а смрад је био управо неподношљив
ту, јер ту, баш ту, прекопута баре била је кућа од које је све
кренуло. Њихова кућа, Катицина, Мицицина и Љубицина.
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Јурила сам безглаво ка нашој кући, .избегавала да схватим
шта се дешава, само сам хтела да знам где су моји... где су
моји... неке куће преполовљене, неке непоправљиво не личе
више на куће, неких нема. Пролазим и поред кућа
Радованових, и ти нам нису близак род, али се надам да су
сви безбедни. Куће нису... а где су они? Стижем кући. Кућа
постоји. Ватра је била све слабија што се приближавало
нашој кући. Хвала ти, Боже.
Друга страна изгледа у реду: Козарчићеви (Миланови
парњаци и другови: Јоцко после берберин а Мика техничар,
Млађа мој парњак, по речима његове мајке, исто тако слинав
као и ја, па је ред да се „узмемо“ кад одрастемо; на то обоје
црвенимо као кривци).
Њихова кућа није дирнута пожаром, ни Деда Бикина до њих,
ни Вемићева преко пута нас. Тетка Катицу сам волела, била
је брбљива и муж јој је мало био код куће, официр поморски,
у униформи. Онамо даље до Бугарских и Шерпиних није
пожар ишао, а тај сам део најбоље познавала и волела јер
смо ту проучавали жабе кад су јендеци били ископани у
време поплаве. Ту је и кућа Бугарских са три ћерке. Пожар је
заустављен, негде нешто још тиња и пуцкета, али све је црно
и смрди... смрди... на смрт. Где су моји? Где су? Гдеееее
сууууу? Трчим унутра, кроз собе... Ах, ту су. Живи су. Ух,
добро је. Живи су. Све друго могу и после схватити. Само кад
су живи. Сад само да одахнем. Да спавам ако је све прошло.
Добро је.
Док се овог сећам, ликови драгих поред мене пролазе,
насмешени. Где су они сада? Већина је пресељена у вечност,
а остали су разбацани по свету. Најмлађе генерације су, због
рата, углавном у расејању. Шта је остало од наших успомена
и снова? Шта је остало од Чајире?

Радован Ковачевић, Београд

Стари српски писци – прилог упоредној анализи
ДВЕ МОНАШКЕ МИСИЈЕ

Панонац Доситеј Обрадовић и Далматинац Герасим Зелић
су, на први поглед, у свему неупоредиве величине. Ипак,
њихова опредељења, време у којем су деловали, чак и
делови биографија, могу се лакше разумети ако се поставе
у критичку паралелу.

У лето 1778. Герасим Зелић је из северне Далмације приспео
послом у Сремске Карловце. Као млад смеран монах, на
почетку својих дугих путовања по већем делу Европе,
намеравао је узгред да се поклони и поглавару српске цркве
у Угарској митрополиту Вићентију Јовановићу от Видак.
Препознајемо жељу, боље рећи радозналост – видети
високодостојника, можда и разговарати са њим, замолити
благослов…
Али, околности су баш грубе – Видак је раније отпутовао у
Вршац, због неке побуне народа…
Може ли млади монах бар да види митрополијски двор, да се
задиви красотама о којима се причало по рубним крајевима
српског национа, чак до мора Јадранскога? Одговор неког
секретара, или службујућег протојереја, потврдан је – нека
придошлицу проведе Доситеј Обрадовић, који се у
Карловцима затекао у служби митрополитовој!
Тако су се сусрела два монаха. И то узгред и на брзину, тек
можда уз неко пропитивање о људима и догађајима, јер
Доситеј Далмацију и три њена манастира никад није истиснуо
из срца. А и како би, кад је тај крај „сиров и чист у
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примитивном народном животу“, са свим својим
особеностима, као „залутао у ово латинско приморје“.1 Из те
алхемије сунца и камена он се удаљио седам година раније
– прерано за патину старих представа, довољно за чежњу,
која неће никад ишчилити!
Зелић тврди да је десетак година старијег Доситеја већ
познавао као учитеља, „кад је био у Далмацији“,2 што је
вероватно. Наиме, Доситеј је, после свог чувеног бекства из
Хопова и зиме у Загребу, где је од сјемеништарца Антуна учио
латински, у пролеће 1761. отпутовао преко Крбаве,
манастира Комоговине и Лике, прешао Велебит и сишао у
Жегар до манастира Крупе, у потрази за учитељским послом.
Зелић је у том тренутку имао девет година.3
Но, како је Доситеј током тог десетогодишњег боравка на
Средоземљу у неколико наврата подуже боравио у
Далмацији, могуће је да магистар среће Зелића као и толике
друге ђаке, вероватно као једног од бројне јуности серпске
која почиње да се хвата школе као сламке спаса. Али, он
Зелића не помиње у свом биографском роману. У њему није
наслутио ни кандидата за архимандрита, на месту
епископског викара Српске православне цркве у Далмацији.
С тим сусретом би могла да се успостави темељна ордината
за реконструкцију додира, посредних веза и односа два иначе
врло различита животна пута, до часних, али рекло би у
нечему и супротних (не и супротстављених) места у српској
културној историји. Из ове паралеле лакше је прецизније
сагледати део сложеног система вредности, стања и збивања
међу Србима ван Србије, али и проблеме освајања оних
простора који су омеђени чаролијом тог златног века,
столећа просвећености.
У њему ће два монаха имати бар приближно почетне
социјалне позиције. О Доситејевом детињству зна се
углавном све. Зелић, крштен као Кирил, такође је био сироче.
_______________
Владан Десница, „Мирко Королија и његов крај“, у: Есеји, Београд 1966, 29.
2
Житије Герасима Зелића, Београд 1897, 50 /1.
3
Рођен у Жегару 1752. као изданак „древњег свештеничког племена”.
1
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Он почиње своје биографско казивање инсистирањем (уз разумљиву патетику) на епском појму Тромеђе, који је више од
пуке географске одреднице. То је рурално подручје на којем
су се три царства (млетачко, аустријски и турско) – али и три
религије – дуго гложила, успостављајући деликатне релације:
равнотежа се одржава дословце на ивици ножа! Преко њега
су ишле војске, бројне регименте, али и ордије пљачкаша и
специјализованих ловаца на робље. У Зелићевом родном
крају Жегару су каштели ускочки – одатле су Смиљанићи,
Јанковићи, Мочивуне и Мандушићи сваки час одлазили преко
Динаре да жаре и пале по приграничним крајевима турске
Босне, а затим су од дуждева добијали колајне златне, чинове сердарске и пуковничке. Каткад и звања племићка (тако
да су могли да удају своје друсне кћери за малокрвне изданке
млетачких благородних фамилија)! И – што је било најважније
– поверавано им је нешто власти у свом народу.
Али, историјске виоленције су обично двосмерне и узајамне
– овамо су се исто тако често, преко границе познате и као
linea Grimani, залетали босански санџак-бегови и сераскери,
да врате зајам за срамоту. Да и они робе и пале…
Као и чаковски малишан Димитрије, и Зелић – привучен
неком потајном недефинисаном жељом – бежи у оближњи
манастир Крупу. Север Далмације није што и Фрушка гора,
као што ни свако дете нема среће да наиђе на разумног и
благочестивог игумана какав је био Доситејев Тодор Милутиновић, да “увиди (пре)високе тежње младог монаха”.4 Дакле,
у Крупи је почетак без праска жеља и снова! Манастирски ђак
мора да утуви одмах: неће стићи даље од буквица, које учи
од неке монахиње Ане. И да нико не мари што су му брзо дотужили стални писани и неписани постови – „вавијек велики
и страсни петак!”5
Доситеј је, у том карловачком сусрету, у пребирању по још
свежим успоменама, морао да приупита млађег монаха ко му
_______________

Вељко Петровић, „Појава Доситеја Обрадовића“, у: Времена и догађаји, Нови
Сад 1954,186.
Зелић, 22/1.

4
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је био први учитељ. Годину дана пре њега, дакле 1760, у
Жегар је стигао јеромонах Василије „из Мађарске”, наводно
из манастира Грабовца – један од поприличног броја калуђера који су били отерани, или су се измакли испод непосредне паске строгог митрополита Павла Ненадовића и
његових напора да уведе реда у манастирској средини, која
је „била страшна у оно време”.6
Тај Василије лако је окупио у Жегару чак четрдесетак ученика,
којима се прикључује и Зелић. Каква је то школа била, без
буквара и „српскије књига уопште”,7 Доситеју је било веома
лако да појми, јер се и сам, годину дана касније, нашао у
истом небраном грожђу, кад је почео да ради као учитељ у
Книнском пољу. Уместо папира – шарање лаписом по липовој
дашчици. Можда је у оптицају био и неки часловац, требник…
Прво школовање Зелићево потрајало је пуних десет месеци,
док учитељ није напросто преко ноћи нестао.
Долази се тако до претпоставке зашто одмах потом крупски
калуђери, односно игуман Теодосије, нису прихватили Доситеја као учитеља, по препоруци владике плашког Данила Јакшића, него су му прво гурнули челичну полугу у руке да крчи
камен за манастирски виноград, а потом га послали даље од
себе. Као да им је било доста ризика и главобоље, после
реченог Василија, од лутајуће сабраће из Цесаровине!
Доситеја је, ипак, до Книна пратило покровитељство срећног
тренутка, али је највећи део свог учитељског посла сажео у
једну реченицу – „како за себе што добро рад сам научити,
тако и што знам другима предавати”.8
Вратимо се у Сремске Карловце 1778: да ли Доситеј запиткује
младог монаха како се, по тешком зимском времену, усудио
да допутује с мора чак на Дунав? Зелић у свом Житију објашњава да је још у детињству осећао „велику жељу за путовањем”, јер му је одавно „пророковано да ће отићи у свет, да
градове и царства види”.9 Поменути школник, учитељ Васи_______________
6
Вељко Петровић, 188.
7
Зелић, 22/1.
8
Доситеј Обрадовић, Дела, Београд 1911, 55а.
9
Зелић, 23/1.
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лије хтео је да га поведе са собом у Срем и дати га „на велике
школе”, али му калуђери и родбина не дозволише да куша
судбину наоко не баш баналног смисла. Међутим, он прилично лако, после бизарних неспоразума, одлази са Зрмање
на Крку, у тамошњи манастир код Кистања, па се опет враћа.
И коначно 1774, кад је Доситеј већ био у Бечу и давао часове
грчког језика, учио француски и латински, читао француске и
енглеске писце, остварујући притом и чврсте везе са државним чиновницима који су радили на концепту терезијанскојозефинистичких реформи, Зелића – са групом младића из
северне Далмације и Лике – воде у Црну Гору.
Митрополит црногорско-приморски Сава Петровић произведе
их у монашки чин у Стањевићима, у цркви коју је и Доситеј
веома добро познавао. Зелић, са новим именом Герасим,
рекао би да је „овдје мјесто било описати невољу у којој се
налазаху у Далмацији цркве наше”,10 односно да због прозелитистичке политике унијаћења, далматински Срби већ дуго
нису имали свога епископа. Лако је назрети гест Доситеја, који
му у Карловцима благо даје до знања да му је све то још увек
врло блиско. Те да је и сам десет година раније био рукоположен у истом манастиру; додуше не од Саве, већ од владике
Василија, познатијег као писца Историје Черне Горе.
Већ од тог тренутка распознају се основне развојне линије
два наша монаха.
Доситеј, који никад није баш држао до чина стеченог под Ловћеном („Мени је свеједно, та сад, та после!”11), није се потрудио да оствари себи неко место на црквеној хијерархијској
лествици; Зелић, напротив, радио је здушно управо на томе,
због чега његовој тежњи не треба – по сваку цену и без премишљања – дати негативан предзнак, јер, како судити о стварима према привиду.
Зелићево казивање Доситеју у Карловцу могло би се,
најкраће, закључити тиме како је он пошао на свој први дуги
_______________
10
Исто, 28/1.
11
Доситеј, 56а.
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пут. Претходно је искусио шта значи „злоба калуђерска”,12 стидео се што мора да обавља духовничке послове под присмотром неког „попа винопије”. (Гле, као да се понавља читав низ
призора тако познатих Доситеју на Фрушкој!) Наиме, у Крупи
Зелић види доста богобојазних и посвећених људи који су
спремни да с осмехом носе тежину неба на плећима – без
њих не би било ни манастира; и још, да није тих „стараца и
наставника”, где би се „воспитавала ђеца од јуности… наипаче ђе није било никаквије школа како ји до данас није у
Далмацији… то би сви манастири и овдје, и у турској земљи,
и у Црној и Светој Гори запустјели”.13
Али, Зелић врло брзо међу тим истим часним и добрим монасима примећује и оно што га одбија – свађе, подметања,
тужакања чак до „штата од инквизитура у Венецији”. У манастирском братству избијају повремени раздори – на пример, ко признаје старог, а ко новог архимандрита; ту су и
„лукавства и невјере, стари, неваљали обичаји у запуштеном
Христовом винограду”!14
Зато је млади монах једва чекао сасвим приватну понуду старешине манастира да отпутује у Срем, да му пронађе родбину која се због велике глади била иселила, заједно са око
хиљаду других фамилија из Далмације, у време управе провидира Болда.15 Пошто је по тешкој зими извршио задатак и
пронашао своје патриоте, дошао је у Карловце и затворио
свој почетни путнички подухват. И водио разговор угодни са
Доситејем!
Два века касније је Владан Десница (1905–1967), такође великан српске културе, писао о Доситеју као о персонификацији једне идеологије и једног духа времена, примећујући уз
то да је занемарена „права суштина његове личности”.16 По
_______________
12
Зелић, 53/1.
13
Исто, 29/1.
14
Исто, 57/1.
15
Према непотпуним подацима, из Далмације, у нешто каснијим сеобама, отишло
је још око 58 000 људи (Софија Божић, Политичка мисао Срба у Далмацији, Београд
2001, 28).
16
Владан Десница, „Један поглед на личност Доситејеву“, у: Магазин сјеверне
Далмације, Сплит 1934.
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њему, Доситеј је у нашем духовном животу, као „навјештач
једне нове ере”, одиграо нарочито важну улогу и заузео „одлично мјесто у историји наше књижевности”.
Авај, по његовој аритметици, Доситеј је ипак занимљивији као
личност него као стваралац. Посебно му се не допада што је
спадао у ред оних људи који, гоњени немирним духом и жеђу
за спознавањем и доживљавањем, развијају „једну фебрилну
али несистематску активност”, и проведу живот у бесконачним странствовањима, и у „подсвјесном бесциљном трагању
за нечим непознатим”. Додуше, том својеврсном родословљу
– наводи Десница – припадају и Пико дела Мирандола, Бенвенуто Челини, Томазо Кампанела, Јурај Крижанић и толики
други, али их све повезује „нека неумитна, циганска потреба
промјене”. Што је све, указује Десница, Доситеја померило са
„стазе вјерског занесења” у „калуп помодних рационалистичких идеја”! 17
Усуђујемо се, ипак, рећи да је Десница, у концепцији анализе
која доводи овако до неумереног суда, запоставио Доситејеву
храброст и разум, интуицију која прихвата фасцинације и изазове времена. А није уважио ни жеђ за знањем, до којег се није
могло доћи сидрећи се у неком манастиру, ни касније у заветрини мецената. Њему су немир духа и прирођена тежња за
„еманципацијом интелекта” главне црте карактера (Исидора
Секулић). И зато је одлазак из постојећег стања, дакле из манастира онаквих какви су били, нужан због „носталгије у човеку,
по урођеном налогу којем се једва одолева”. А све то због потребе да се завири у загонетку, и у „тешку илузију времена”!
Требало је погледати и Бејконове есеје („Путовање је за
млађе део образовања.”). Путовање је, у авантури суочавања, пре свега чин културе, сматра Зоран Константиновић
(„Доситеј је Доситеј-путник, или није Доситеј.”)! Његова креативна суштина је опречна стерилном животу; у слуху је за ритмове будућности, за неизбежно. А тај осећај имали су, као
историјски генији, и Доситеј и Вук.18
_______________
17
Исто.
18
Радомир Константиновић, „Путовање као чин културе (Доситеј и наше везе са
светом)“, Политика 9. април 1961.
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По свему судећи, Десничином суду о „апрехензивним природама”, као и о горљивости која је више бујање осећаја него
навирање мисли, много би био ближи његов земљак Герасим
Зелић.
Он у манастиру у почетку живи уобичајеним ритмом побожности и устаљених правила по не баш строгом реду, али му
смета беспосленост – младу енергију треба утрошити! Досадила му је монашка скученост и инертност коју нема начина
да мења. А живело се од имања, више од милостиње коју је
народ давао – од „новаца, вол(ов)а, коња…, као и од бира,
вјенчања, крштења, саландара, парусија и проча”.
За младу, бујну природу то је трајање обичности – живот
лишен радости, смрт без славе… Али он, у неку рујну зору,
ипак не обува – као Доситеј – црвене хајдучке опанке; да би
се макао из Крупе дошао је на замисао да на монашки начин
отпутује у свет! Зато његов предлог братству да на Крфу
изучи занат иконописатељни делује више као изговор због
предосећане акције, него ли као израз озбиљне жеље, још
мање жудње. А највише личи на одлуку о лутању да би се
можда, као у скаскама, набасало на трофеј младости, на
благо…
Братство се одмах сложило – доиста им је требао живописац.
Тако се 1782. Зелић први пут нађе у Венецији, раскрсници европских средоземних путева. Почиње потрагу за прилозима
јер путовање бродом и школовање („најмање по 100 златније
цекина на годину”), треба некако платити! Али, не успевајући
да дође до те суме, послуша нечији савет о промени смера и
реши да отпутује у Русију („ђено је царство благочестиво и
богато”). Наводно, тамо у сваком манастиру има зографа, а
може се „чему гођ жели научити без толико трошка”!19
Тако се тридесетогодишњи Зелић, у напону снаге, растеретио
линеарно успостављеног живота и једне будућности, да би се
прихватио неке друге. Иако се она и не назире у измаглици
_______________
19

Зелић, 67/1.
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неоформљених слутњи. Доспева у Беч, затим одлази са
трговцима који вековима истим путевима транспортују медитеранско јако и трпко вино на пољско тржиште, и доспева у
Лемберг (Љвов). Затим Дунавом до Будима и преко Мишколца стиже у оне просторе које су Руси населили колонистима из Војводине и других крајева под Аустријом, а који су
великодушно, по специјалној грамати из Санкт Петербурга,
названи Новаја Сербија.
У Кијеву, међутим, сликарско рукодјелије му се, и поред почетног успеха, не остварује због слабих очију. Он се не смете
– купи „кароцу и добра коња”, а најми и кочијаша да путује
по руском југу. При том посматра како се огромна армија Катарине Велике ваља поред Дњепра бесконачним просторима
према Криму, против татарског ханата („Страшно бијаше гледати толики свијет на једном мјесту, толико иљада кола и
коња, возећи богажију и муницију…”). Сведок је финала, врло
ретког у времена императорских похода – тај сукоб се окончава без крви, „без иједног мртвог човјека и без једног фишека праа”.
После много перипетија продужио је преко Црног мора, доживео циклон и морску болест као кошмарни сан, али без хуморног домишљања какво је на истом мору имао Доситеј са
пољским прелатом. Стиже до Цариграда, отплови до Свете
горе („Ту се говори и грчки и бугарски, а понајвише турски.”),
учи јелински језик пола године.
Млади човек из далеке подвелебитске чамотиње, ипак је – и
током лутања – ходао отворених очију. Ни на Атосу, светионику православља, он није ходочасник, али показује занимљив помак у расуђивању о неким сложеним темама које
оптерећују православни свет. Упушта се у расправу са бугарским монасима који ропћу због самовоље фанариотских владика: ако им се не донесе „толико и толико кеса злата”, и то
много више од султановог фермана, бацају проклетство на
народ! Зелић домишљато предлаже Бугарима да изаберу
најбољег међу кнезовима (и најнеосетљивијег на раскошне
снопове обмана!), да с делегацијом оде патријарху, великом
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везиру, па и у Сарај ако треба, те да, као представник раје
која поштено плаћа све данке, моли за правду у име свог народа.
Показује Зелић, по први пут, спремност на дубље задирање
у ону област која се назива политиком, а ипак је довољно прибран да не улази у непосредни ангажман. Бугари су усхићени
његовим тумачењима и саветом, али кад га замоле да се прихвати мисије за њихов рачун, Зелић одбија наоко примамљиву могућност, не само зато што је ризична за
држављанина млетачког, већ и из опреза, који је Доситеј
овако формулисао: Тешко оном ко се почне у туђе вешћи
„прињушивати”!

Герасим Зелић

Пре сваке етапе путовања, и кад се после Атоса враћа у метрополу Отомана на Босфору, претходи бар по једно Зелићево
„намислим”, и „али”. Кад год се путује без утврђеног плана, а
богме и без јасног циља, већ по инстинктивној потреби, искрсавају нови моменти, врше се ad hoc корекције да би се упало
у одређену колотечину, све док пут и боравак не прекине
какво изненађење – најчешће претња стихије. То се догађало
и Доситеју, али неупоредиво ређе.
По други пут у Цариграду, Зелић службује као капелан „при
баилу, министру венецијанском”, али се пре свега труди да
на лицу места боље разуме односе међу великим силама. По
први пут смишљеније остварује контакте у млетачком и руском посланству, посебно у Васељенској и Јерусалимској патријаршији. Из мноштва сусрета, често монашки снисходљивих,
могуће је пратити како се јавља, а полако и развија, Зелићев
политички осећај, који ће му уз релативну културу, па и образовање, омогућити касније да се упушта у акције од значаја за
православну цркву и српски народ у Далмацији.
Притом, он не губи изражени интерес за утољавање (условно
туристичких) радозналости – цело једно пролеће, и лето,
крстари по Цариграду „желећи све у њему виђети”! Диви се
цркви Св. Софије, „колонама” од бронзе, остацима византијских дивота; дозвољава себи чак и луксуз упуштања (у ри-
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зично и непотребно) гурање с извесним турским пеливаном.
Стиче се утисак да би Зелић у престоници турске империје
остао и дуже време, само да није избила куга, зла коб Леванта.
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Карактеристичан је његов повратак у „отечество”: кривудавим
путом до Свете горе („ђе ми бијаше остало њешто мало богажије на Кареји у типикарници Светога Саве”); затим смером
на исток кроз грчки архипелаг до острва Скопелоса (Лезбос)
и Смирне, где остаје два месеца. Долази у залив Чесма и присећа се велике поморске битке у којој су Руси тешко поразили
Турке, што није једини доказ да Зелић – за разлику од Доситеја – има активнији и непосреднији осећај за историчност.
Затим, преко Хиоса једри на запад ширином Средоземља до
Крфа. Море је испрва милостиво, ветар послушан, али у срцу
неизвесност пред олујом, која се и догоди. Ипак, преживео је,
и у Крупи се јавио почетком 1786.
Пуне четири године странствовања! Много би било и за изопштеника.
Нека друга његова путовања нећемо подробно описивати, јер
сва углавном делују као пример лошег економисања временом. Управо због олаког губљења дана, и месеци и година,
Скерлић се о Зелићу изразио не баш лепо: „наш clericus vagans“.20
За упоређивање, Доситеј је много пажљивије располагао
својим временом, не само зато што је био и карактером рационалист, како то тврде неки проучаваоци његовог дела.
Његове светиње су самосталност и независност, дакако у оквиру учитељског позива од којег је одржавао властиту егзистенцију, и ту нема места за згубидана. Осим зараде,
Доситеју се тек повремено догађала пријатељска подршка –
на пример, од молдавског епископа Ћијуке. Или од групе оних
Енглеза који као да су се напрегли у племенитом напору, баш
са српским монахом, да разбију стереотип о закопчаним
шкрцима са Острва.

Али, ни Зелић не зна за грубе страсти, ни за оне пороке који
би га зграбили и компромитовали. Он готово свако своје путовање образлаже таксативно – градови, реке, границе,
трошкови… Доситеј, није ни близу те прецизности; рецимо,
током боравка на Атосу зими 1765. на 1766. није јасно у шта
му је отишло неколико месеци (по неким истраживачима
шест, по другим чак десетак). Зашто управо ту није боље научио грчки, или потражио помоћ таквих величина какав је био
Пајсије Хиландарски? Него је тек у Смирни, у школи Јеротеја
Дендрина, морао да се напрегне и оспособи да прати наставу,
трпећи у међувремену децу која су га задиркивала – „папа
Сербос, папа Московитос”.
Још неке празнине те врсте у Животу и прикљученијима
очите су, осим ако се не уважи да Доситеју, док је писао своје
главно књижевно дело, није баш ни било важно да пази на
тачно навођење времена проведеног у појединим местима.
Али, треба разумети и питање истраживача: „Је ли могуће да
он, вазда радознао и жељан науке, за тако дуго времена у
Хиландару није (навео) чиме се занимао и што студирао…”21
Зелић, међутим, није прошао преко Атоса третирајући га као
пуку међуигру – научио је грчки, као и литургију, за пет месеци. Зар је то мало!
Доситеј, за разлику од Зелића, путује свакојако, довијајући се
око превоза, склапајући рекли бисмо наменске контракте (са
поменутим митрополитом Видаком, или са руским архимандритом Варламом) – да одради што треба, а да му се за узврат плати путовање. О првом од поменутих уговора писао је
са горчином, као и сви преварени; у другом је све било поштено. Чим се Доситеј негде скраси, као у Далмацији, коју
иначе описује као аркадијски простор препун добрих, благих
и поштених људи, или као у Фокшану, Роману и Јашију, нагло
осети нелагоду племенитих немирника – толико му је добро
да мора да се устраши: само да се „не услади(м) у новце и у
спокојство, пак остах ту до гроба”.22

_______________

21

20

Јован Скерић, Писци и књиге, VI, Београд 1909, 89.

_______________
22

Нићифор Вукадиновић, Прилози Павла Поповића, III, Београд 1923, 121.
Доситеј, Дела, 79 б.
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Он стално има на уму три (хронолошки утврђена) циља: Упознати Средоземље да би, као „византијски питомац” (Чајкановић), стекао најбољу могућу образовну основицу, и затим
деловао без пролазне милости људи; да у Европи пронађе
себе, своју праву димензију и судбину (Р. Константиновић); и
– круна свега – као крајњу потребу и нужду – „на општом народњем језику што написати и издати“.23 Као да је Доситеј,
још од далматинског Косова и сторије са лепом Јеленом
Симић, био свестан своје мисије – коцка историје пала је баш
на њега лично, и велики просветитељски задатак, за ползу
свом народу, он мора да обави!
Тај осећај улоге код Зелића се јавља касније, под друкчијим
околностима.
Али, на путовањима он прво показује чудесан таленат за
адаптацију – промућурност, чак виспреност! За разлику од Доситеја, он много пише о својим перипетијама са пасошима и
уопште папирима, али и о томе како се сналази. Никад не
клоне у туђем свету, а увек пронађе најбољи могући пут до
неког конзула, или губернатора, да разреши тренутни чвор!
Кад ни то није могуће, он хвата везе и са обичним капоралима, и то истом усрдношћу као и са граничним капетанима;
куца на врата амбасадора и сенатора, чак излази и пред шавију (неку млетачку високорангирану комисију).
Доспева тако до разних министара, а у Варшави и до последњег пољског краља Станислава Поњатовског, о коме иначе
записује да је владао уз подршку Катарине Велике. Кад се и
по други пут домогне ширина Московије, и затребају му разне
бумашке – патенти, свидитељства, укази, или барем важније
препоруке, он иде у домове грофова и великих кнезова, до
Светог синода росијског, и свуда мора да представи и себе и
свој далеки крај. Тако да његови саговорници схвате да је реч
о „посебно издвојеном подручју” са „специјалним културним,
психичким и економским моментима”.24
_______________
23
24

Исто, 80 б.
Десница, Мирко Королија…, 30.
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У два наврата успева да дође чак до „фелдмаршала принципа” Потемкина („који је имао у Росији после царја највећу
власт на суву и мору”25). А тај кнез му се једноставно обраћа:
„Добро, баћушка, седи, шта треба?” Допире и до старог татарског хана, па чак и до Катарине Велике!
Обична упорност ту много не помаже; само рафинираност и
манири, које Зелић није могао стећи. Или нека врста урођеног
шарма „оплемењеног” дрскошћу, чега је он имао на претек!
Понаша се и као по жовијалним саветима неких европских
мислилаца.26
На сваком кораку оцртава се тако карактер нашег чове са динарског крша – хитар је и бескомпромисан кад решава проблеме, притворан и лукав пошто западне у невоље, спретан,
а и насртљив кад му се коначно укаже излаз из невоље. А у
муци посегне и за ситном манипулацијом – слаже руске граничаре или напросто надмудри турске харачлије у Цариграду,
приказујући им се – са Потемкиновим пасошом – као „високи
руски црквени достојанственик”! Да се не извуче – снашло
би га зло; каткад је у питању и жива глава…
За таквог човека постоји народни израз – видра!
Али Зелић ником не наноси зло – само крчи себи пут кроз
злосрећна времена, мимоилазећи насилнике и харамије.
Његово фотографско памћење, и пробојност у туђем свету,
којом далеко премашује Доситеја – најделотворнији су при
успостављању широког круга различитих контаката. Уз Аргусов вид, радозналост му је неутажива, и по правилу усмерена
ка оној социјалној сфери која акумулира моћ. Изузеци су прилично ретки, рецимо кад у бескрајној степи, путујући ка Херсону, наилази на лутајуће племе Калмика. Застаје са својом
кољаском крај њихових шатора као имитације живота, покушава да завири у скоро бедуински начин опстанка, распитује
се: у шта тај народ верује, како преживљава без хлеба?
_______________

Зелић, 93/1.
Бејкон је, на пример, саветовао да на путовањима треба „размотрити” дворове
владара, посетити суднице, али само кад се другима суди; видети цркве, манастире,
библиотеке…Не клонити се светковина, маскерата, гозби, сахрана, погубљења…
Свакако, треба избегавати друштво својих земљака; а првенствено тражити познанства са секретарима посланстава у иностранству и упознати угледне људе „који
имају велико име” (Френсис Бејкон, Есеји, Београд 1956, 62).
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У једном тренутку као да читамо неки од исказа највећих путника, од Марка Пола на даље. С тим што Зелић – као толики
тада и раније – не спада у ред оних који носе заставе својих
земаља, да би захтевали право на територију коју открију.
У оваквим случајевима, иако није пуки син друмова, ни посинак мора, Зелићу је довољан само барјак бенигног љубопитства.
Доситеј је уроњен у вреву идеја од којих кипти 18 век; Зелића
то не занима много, иако су сва остала његова прирођена
својства и нагнућа сасвим усклађена са тим временом. У његовим поступцима нема много места за присну осећајност, као
код Доситеја, ни за личну емотивност – за оне психичке диспозиције које утиру пут интелектуалној природи. Зелић је
прагматичар: у веку рационализма он је, осим тачно одређених духовних мерила, и за земаљске параметре, за све оно
што је могуће, а неопходно. Не покушава да се удубљује у
филозофске проблеме, нити помишља на звање адвоката
вечности; не листа ни списе мудраца. Али, увек рачуна на позицију која се претходно остварује напором. Каквим?
На пример, прави његов успон, у богатој скали сналажења,
почиње од Цариграда. Не обесхрабрује се првим неуспелим
покушајем да отвори себи пролаз до врхова православне
цркве. Тек други пут, он уз помоћ млетачког посланика, и васељенског патријарха Гаврила, остварује план о свом произвођењу у чин архимандрита, успевајући да избегне при том
чак и мучне симонијске заврзламе – тако честе, скоро редовне у Фанару. Колико год се Доситеј јежио и грозио због
оваквог и сличних поступака самоиздизања, који је бесконачно далек од његовог поимања мере и укуса, Зелић показује да нема сувишак етичких проблема те врсте, само нека
му је циљ у границама могућег.
А ко би га при том разуверио, кад је квалификовано прошао
свој монашки стаж у Крупи, и за то време добро проценио индивидуалне могућности дванаесточланог братства? Има
међу тим монасима полуписмених и равнодушних, али и пре-
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задовољних самим собом, па и чемером у којем се ништа не
мења. Зелић је, међутим, видео света и стекао ширине – ако
ништа друго онда је барем у Нихорују саборно одслужио литургију са јерусалимским патријархом и архијерејима поводом
церемоније посвећења, а колико се српских монаха могло
тиме похвалити! Тада му је – да се зна – патријарх Аврам наредио: „Приклони главу свети архимандрите!”, да би му ставио светогорски позлаћени крст на врат.
Он је бистра енергија, а и поштен је на неки начин – никад
није намеравао да од Библије сачини тврђаву у којој би се
ушанчио. Међутим, на највишем месту у православној номенклатури он је положио испите који му дају право да се кандидује за челну позицију!
Намерава да начини напредак у монашкој служби, не би ли
се осетио бољитак и у друга два далматинска манастира, и у
педесетак цркава. Ако нема изгледа да се духовници брзо
претворе у спартанске радише, оно бар да се прену. Не толико због себе, колико због народа који једва тавори.
По повратку, у Крупи га прихвата дванаесточлано братство;
међутим, субординација је сурова – неко већ заузима положај
генералног викара за Далмацију и не би тек тако да се помери
пред очитим супарником. И зато оповргава чак и ваљаност
акта Јерусалимске патријаршије – далеко је Цариград… „Зла
искушенија зависти и пакости” – слеже Зелић раменима.
Пред њим је врло сужен избор – да остане у манастиру као
обичан монах, да чека на какав тренутак промене не би ли
се створили услови да се и у Крупи развидели. За разлику од
Доситеја, који већ поодавно живи у складу са декларисаним
духом златног века делујући симултано у складу са латинском сентенцом о учењу и поучавању, и који је још четири године раније у Халеу, надомак обронака саксонског горја
(1782) збацио ризу и прихватио се „грешних, световних
аљина”, Зелић себе неопозиво види само у судбинском,
уском оквиру своје цркве. И то не само на простору спиритуелне моћи реликвија, фресака, икона, већ у институцији којој
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га је мајка била заветовала у најранијем детињству; затим,
дао је присегу на најдубљу верност. И он – без излива грчевите речитости – не одступа од тога.
Довољно му је било да у Крупи установи да се за њега не указује одговарајући минимум за деловање, па да се опет у септембру исте године одлучи за одлазак у свет – „у Русију, за
просити милостињу”!27 Док премрежи ту царевину, нешто ће
се решити.
Да га је Доситеј чуо, сасекао би га узвиком у којем се, осим
разочарења, препознаје и презрење: „Чловек Србин, па
проси…!” Он праксу просјачења, којој су се одавале генерације монаха, доживљава као антипатичну, па и скаредну – она
вређа част и лик калуђерства: „Дај милостињу, дај све што
год имаш, а ти умри од глади и мрзи и проклињи све људе на
свету који твоје вере и закона нису!”28
Док је, после одлуке да оде из Далмације у Смирну, ходио
преко Пелопонеза на путу ка Атосу, сусрео је чак двадесетак
тих калуђера-просјака: носе сандучиће са костима светаца.
И бесомучно наваљују на вернике!
Међу њима препознаје и погрбљеног, сушичавог Исаију Дечанца, у пратњи ђакона који је здрава момчина – волу реп да
ишчупа! Они по црквама „кашљу и циганче”, не дају људима
мира! Већ само из тог примера види се с каквим одиумом Доситеј гледа на такве монахе: „Себе тако похудити и бедним
просјаком учинити! Покор и срамота српском имену! Барем
нек се одрече свог поштеног имена, нек се како другачије
зове, и нека не срамоти род свој!”
Доиста је било много злоупотреба у ружној појави
просјачења, тако да Доситеј радо бележи речи темишварског
владике Георија Поповића: монаси просјаци су, и по њему,
„срамота српског народа”. Хиландарски архимандрит Герасим тужио се будимском епископу Василију Димитријевићу,
како му је извесни Атанасије, доспевши чак до проигуманског

звања, зграбио манастирски новац од милостиње, намеравајући да нестане у Бечу „каков ветар гонити”!
За Светогорце је прошња, нажалост, била облик преживљавања. Кад је прошло време богатог даровања, што се види
из повеља српских и византијских монарха и осталих ктитора
(само Стефан Душан је поклонио Хиландару седамдесетак
села, трговишта, цркве, читаве планине, винограде, маслињаке, орнице и баштине), монашка заједница Атоса је морала
да погне главу и призна турску надређеност – јер власт је од
Бога! Из Једрена, султан Мурат је по заузећу Солуна
спремно узвратио гестом – неће бити мешања у светогорску
аутономију.
Али, Атос је отада био само царство без круне, држава без
војске, богатство без новца.29 Чим је остао без својих феудалних добара, наступише библијске гладне године, које потрајаше вековима. Генерације Светогораца су зато морале
да просе!
Зелићева Крупа је увек била врло сиромашна – прошња се
подразумевала. Додуше, у Зелићевом случају је намера да
проси донекле одређена профилисаним циљем – „за мој манастир и отечественије цркве добијати правилније црковније
књига и риза”. И новаца, дакако.
То се догађа 1787, годину дана пре но што је и Доситеј одлучио да отпутује у Русију, на позив руског генерала Симеона
Зорића, који му је обећао штампарију. Пошто се о том свом
путовању Доситеј изразио радикално сажимајући текст,
можда је лакше извршити делимичну реконструкцију руте уз
помоћ Зелићевих података. И он је прешао пут од Беча до
Кракова, старе пољске престонице, затим преко Моравске и
Галиције (превоз га кошта 35 златних холандских цекина!).
Затим иде у Варшаву, где му први пут пада на памет полетна
(и олака) словенофилска опсервација: Руси, Пољаци, Срби,
Бугари, Чеси, Карниоли (Крањци), Крајни (хрватски кајкавци)

_______________

_______________

Зелић, 159/1.
28
Доситеј, 80 а.

29

27

Дејан Медаковић, „Манастир Хиландар у 18. веку“, у: Хиландарски зборник
САНУ 3, Београд 27.
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и Моравци – „све један једини народ… но само у језику имаду
њеку разлику”.30
Затим, преко Литваније прелази у Русију; путује у могиљевску
губернију, и почетком 1787, дакле после четири и по месеца
пута(!), „једва стиже недалеко града Могиљева”, односно у
шкловски дворац, где је предао свог синовца генералу Зорићу
ради школовања у војној академији. Значи, Доситеј је неупоредиво дуже и теже путовао, и то у најгоре доба године, а све
по леду и преко високих сметова. И остао је у Шклову много
дуже, чак пола године. Али, ево једне подударности – ни он,
ни Зелић не забележише ни слова свог става о збивањима
око генерала Зорића као човека који је пунио новинске хронике низом својих скандала. Као бивши фаворит царице Катарине, али и као новопечени богаташ, гасио је љути
љубавнички дерт – зато што му служба у будоару царице императорице потраја само непуну годину дана.31
Показало се, међутим, да по Русији није баш тако једноставно
просити, без обзира на претходно искуство и уредне манастирске папире које Зелић носи. Мора по дозволу да оде
много даље на североисток, чак до Петрограда, да би у Невском манастиру – царској лаври, припремио себи излазак
пред Свети синод.32 (Претходно са својим проблемима упознаје архимандрита Варлама, исповедника царице Јелисавете. Да ли је то онај високодостојник истог имена, са којим
се Доситеј упознао још 1780. у Трсту, а са којим је прошао венецијанске маскераде, хаос на једном броду у северозападном делу Јадрана који се очас претворио у двојника сплава
медуза? Обојица су се надахнула ренесансном лепотом апенинских градова – Фиренца, Пиза, Ливорно…)
Но, Зелић наставља у руској престоници са покушајима да
легализује свој наум. Један од услова који му се поставља
јесте служење ускршње литургије на грчком језику у елитном
_______________

Зелић, 165/1.
Скерлић, 994–99.
32
Руска православна црква тада није имала патријарха, већ колективно тело под
именом Духовна колегија или Свети синод.
30
31
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храму, после чега доживљује почасти. Ипак, за своју замисао
не наилази баш на пажљиве саговорнике, јер прошња по Русији је била прогањана – строго је забрањена још у време
Петра Великог. Том цару су монаси-просјаци доиста били
дојадили и дотужили – једно време су представљали чак непогоду, стихију широких размера, а неретко су се упуштали и
у недозвољиве послове.
Наредио је император-государ да се престане са тим анархизмом. Владару који је толико настојао да унесе технолошких новаторија са Запада нико није смео да укаже да и моћна,
врло уређена римокатоличка црква традиционално има своје
просјачке редове – бенедиктинце, картузијанце, клинијевце,
цистерците и, пре свих, доминиканце. Петар би на то само
одмахнуо руком – чорт вазми!, дођавола. Њему су требали
бродови и топови, инжењери и професори; дозволио је да се
обични бријачи назову парикмахери, ливци сталевари, књиговође бухгалтери, у чему језикословци виде једну од последица његовог непосредног учења од Холанђана и Британаца.
Доситеј се, у својој најважнијој књизи, присетио својих младих
дана, наводећи како поменути епископ темишварски хвали
црквене реформе Петра Великог – умањење броја манастира
и калуђера, секуларизовање манастирских имања… Сваки
монах морао је да научи и занат! Ограничава се (неретко злоупотребљавано) право духовника на анатему – проклетство
и изопштење из крила цркве. По Русији је уведена нова организација цркве која треба да сузбија сујеверје, заблуде и
предрасуде, и шири праву религијско-моралну просвету.
Све то је Доситеј одавно знао из књиге коју је с пажњом листао. Реч је о Духовном регуламенту, збирци прописа Петра
Великог из 1721, којим се руска црква подређује држави. Ту
књигу су, још четири године пре Доситејевог доласка у Хопово, имали поједини монаси и библиотеке манастира Раковац, Врдник, Ремета…33 Из ње, знатно пре наиласка матице
јозефинизма, Доситеј је преузео мисао о увођењу регула
_______________
33
Мита Костић, Доситеј Обрадовић у историјској перспективи 17. и 18. века,
Београд 1952, 15–16.
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међу монасима, о претварању манастира у школе, посебно у
дечја воспитавалишта и сиротишта.
Међутим, у млетачкој Далмацији није било довољно ни најосновнијих црквених књига, а камоли прописа руског цара. Које
је, тек да се зна, уобличио Теофан Прокопович, духовни ауторитет Јована Рајића и Захарија Орфелина – дакле личности
из најужег Доситејевог круга.
Вратимо се Зелићу, који се у Петрограду ужасава због „немилосрдија” Светог синода: као да му се уплиће ћуд Провиђења? Без пардона враћају му се папири – молба за прошњу
се одбија!
Ипак, широка је ово земља Божија и не заслужује апатију, а
Зелић не би био оно што јесте кад би посустао. Он није мистик, ни песник, метафизика га не занима, али има циљ без
предрасуда, и опет доказује домишљатост. Користећи побочне везе, успева да ипак добије синодални указ! Додуше,
под условом да у Русији може да остане још само ограничено
време.
Неколико месеци – то је премало за нашег монаха, чак и да
није био временски растрошан! Само царица би могла да му
помогне, али она је негде далеко на југу. Ипак, Зелић у тој
„борби са шчастијем” не запада у замку непотребних жаљења
и неефикасних надања; наилази његов тренутак и одједном
почињу да га прате добре прилике – примају га у породицама
неког фелдмаршала, једне принцезе, посебно неког милионера.
Од оних који имају исувише, он не тражи много, и у томе је
предност у приступу. Изненада, чаробна светлост га обасјава,
касе се отварају, ту је и новац за путника са далеког латинског
мора и за његове трошкове. Као и повелике „пече (комади
тканине) златоткане”, свила среброткана за раскошне свјатослужбујушће одежде, церковне сасуде, богослужбени предмети украшени драгим камењем, скупоцено посуђе…
А да би превезао све те „драгоцјене и богате вешћи”, добија
и кочију „сву од гвожђа и позлаћену”, вредну више од триста
холандских златника! (Са управо толиком уштеђевином До-
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ситеј је коју годину раније отишао из Молдавије у Немачку,
студирао у Халеу и Лајпцигу, штампао главни део свог опуса
и припремао се за нова путовања!) Зелић нема муке око
рачуна те врсте – са три сандука високовредне робе враћа
се из Русије према југу.
За све то време Доситеј склапа концепт другог дела своје
аутобиографије, обавља наставнички посао у Бечу, чита Плутарха и енглеске писце Виланда, Сулцера, посебно Адизона.
Видели смо, некако је прегрмео шестомесечно дреждање у
Зорићевом Шклову – на горком хлебу генералском, надајући
се узалудно да овај испуни своје обећање о првој чисто
српској типографији. Мора да се вратио ојађен због мучног
осећања изиграности, но о том гневу није оставио ни речи.
Доситеј није могао да проси, али ни да се жести, јер гнев „уподобљава човека зверу”.34
Већ смо напоменули да су се у Зелићу временом развијале
склоности које обично има човек хладне и добре памети, али
и с извесним пороцима: типичан homo politicus – речитост,
комбинаторика, демагогија… По повратку из Русије и боравећи у Бечу читаве зиме, он се испрва досађује, а онда осети
да чекање и неизвесност отупљују. Зато долази на замисао –
рекло би се због властитог рејтинга – како да учини нешто
значајно за своје манастирско братство.
Један од великих проблема за Крупу, и читаву долину
Зрмање, јесте како се ратосиљати крајишничких пастира, посебно из „личке регименте а ловиначке кумпаније”. Они зими
прегоне стоку са аустријске на млетачку територију и „на
иљаде реченога блага” пустоше манастирско имање. А уз то
секу шуме, краду стоку… Кад им игуман Крупе пошаље монахе ради опомене, они узврате оружјем – спраше им „мушкетом с двије балоте у прси”!
Да се не би крв даље проливала, и да се не би све тумачило
као гнев неба, Зелић се обраћа лично Јозефу II Хабсбургу,
_______________
34

Доситеј, 154 а.
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тражећи „крупским пустињаком суд и правицу”: да војска забрани Ловинчанима да чине зло и покору, да се штета плати,
јер – стари дугови су најгори у тамници освете. Све се то очекује од оног истог цара којем Доситеј намењује химничке
строфе:
Јосифе Фтори, мили пријатељу,
Сунце света и благодјетељу!
Оно што би морале да раде пограничне команде и власти две
земље, (конзули као да су се већ бавили високом политиком!), постаје предмет изравне „умилне молбе” једном монарху; а он – уз све своје обавезе – ипак налази времена да
прими једног обичног српског монаха у аудијенцију. Или тај
монах само боље од других зна како доћи до цара.
Јозеф се, додуше, ускоро разболео и умро изненада, али
Зелић не посустаје – обраћа се новом цару Леополду. Потрајаће док се Ловинчани не спрече да харају по сунчанијој
страни Велебита и сузбије се традиционални прегонски узгој
стоке, који је свуда по Средоземљу био врло раширен. Али
се већ назире профил Зелића као компетентног представника свог манастира.

Портрет Доситеја Обрадовића, рад Уроша Предића

Рекло би се да оба наша монаха, толико различита по карактерима и опредељењима, о пореклу да се и не говори, никад
у својим зрелим годинама нису посумњали у правац који су
одабрали. Доситеј је опомињао (у Предисловију) све оне који
се губе по стрампутицама, а чини им се да су „на правом великом путу”.35 Током свог другог боравка у Бечу, где проводи
чак дванаест година, он штампа Басне и још неке књиге, а ражалошћен и гневан потресним вестима о узмаку аустријске
војске преко Саве, и због поновног преласка Београда у турске руке 1789, пише Пјесну о избављенију Сербије. Своје
књиге он ускоро шаље у Далмацију – манастирима Крупа,
Крка и Драговић. Тешко је рећи да ли је нешто од те пошиљке
дошло и до Зелићевих руку.
_______________
35
Исто, 14 а
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Он се коначно, после три године избивања, враћа 1789. у
„своје отечество”. У Крупи, братија га поново дочекује
„славно, по обичају Светогораца, кад им се враћа који брат
из свијета с пуном торбом”. Али, упркос свему, весеље прекратко траје и он, опет због „љутог гоненија“ од актуелног генерал-викарија, мора да се препусти мучној неизвесности
повлачења по судовима.
У једном тренутку запрети му у Млецима најстрожа државна
истрага „инквизитура од штата” (а пред том истражном и
казненом институцијом римокатоличке цркве – објашњава
Зелић – „свак је крив”, па се тако унапред рачуна да – „више
није жив”).
Зато мора да избегне у Беч. Није отишао било где – уз Пешту,
то је била духовна и политичка престоница за Србе у границама аустријског царства.36
Без неког тежег, фрустрирајућег осећаја изгнанства, он наставља да развија занимљиву активност. Посредује грчким
верницима, који желе да им српски архиепископ Петар Петровић одржи, на грчком и руском, свечану службу Божију. На
тај начин као да се превазилазе последице прилично дугог
спора једноверних Срба и Грка у Бечу око цркве Св. Георгија
у Штајерхофу, у што је на неки начин био умешан и Доситеј,
срећом само као сведок на суду.
Иначе, Зелић се свуда труди да превазиђе и неке ускогрудости – али се нигде не истиче као зелотски чувар тврђаве православља, ни као једини валидан усмеривач праведних
према еденским пределима вечног блаженства. У Загребу је,
на пример, на католички Ускрс гост бискупа Максимилијана
Врховца, иначе познатог хрватског писца, занимљивог зато
што је тада био „једини који би у Хрватској знао и разумио Доситеја”.37 И то је део Зелићевог политичког нерва, али и
дубље схваћеног богоугодног рада.
_______________

Дејан Медаковић, „Беч као духовно упориште“, у: Изабране српске теме, Београд
2004, 237.
37
Ђуро Шурмин, „Доситије и Хрвати“, Српски књижевни гласник 16. марта 1911,
430–437.
36
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Зелићевих наредних девет месеци у Бечу – то делује као хедонизам, али на монашки начин. Све време проводи „веселије но икада у животу”, наслаждава се гледајући блиставу
поворку крунисаних глава – толике „царе, краљеве и кнезове
европејске” како се довијају да помере фигуре на табли Европе и „укроте возмушчену Францију и Наполеона Бонапарту”. Широки су његови потези при описивању медиевалног
дела Беча и зидина, које ће касније Наполеон порушити. Обилази мноштво цркава, диви се звоницима и торњевима,
упушта се чак и у мерење опсега највећег звона: је ли веће
од онога у Русији?
У то време, догађа се и други сусрет Доситеја и Зелића. У
Бечу су се на неколико месеци затекла и три српска архијереја, па су се – каже Зелић – „ја, Доситеј Обрадовић и
друга млога српска господа и официри”38 окупљали ради забаве, и уоште пријатних разговора, у кући неког Србина аустријског генерала.
Ни по том састајању, ни иначе, Доситеј не помену Зелића. Додуше, није поменуо ни владике, ни генерале – у томе се
држао строгог критеријума.39 О његовој скрупулозној штедњи
мемоарског простора ћемо и касније.
Зелић се коначно, почетком 1793. и после расплета на који је
чекао осам година, слободно враћа у Крупу, и као четрдесетпетогодишњак преузима толико жељени архимандритски положај. Први пут има прилику да, без експерименталне
произвољности, спроведе неке од својих давнашњих наума,
тачније да уклони „млога неурежденија, или боље рећи разврашченија на соблазн нашему чину монашеском”.40 Кад буде
(1796) изабран и за „генерал викарија”, и то од сва три манастира у Далмацији, и од свештенства – „дакле за представ_______________
Зелић, 86/2.
Истраживањем је потврђено да су се Доситеј и Зелић познавали, а неко време и
састајали и дружили (Боривоје Маринковић, „Три прилога проучавању Доситеја Обрадовића и Герасима Зелића“, у: Ковчежић, Београд 1960, 100).
40
Зелић, 100/2.
38
39
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ника православних код државних власти, али и за “духовногстарешину”,41 наступа период његовог живота који би Доситеј
разумео и свесрдно подржао.
Почиње строгом инспекцијом свих цркава и манастира. И раније је знао да нема довољно пароха, а ни они који су на
служби „не држе се либара”, књига. И најнужнија документација о рођенима, венчанима и умрлима неуредна је и непотпуна, а понегде чак и не постоји. Обреди венчања често се
не одржавају у црквама „него по кућама и при вечери пјани”.
Много је отетих девојака. Безглава су пировања током којих
се „потроши и разори све”. Има обичаја као да су из претхришћанских времена. Много је буљења у предзнаке и талисмане. Народ рањив са свих страна – треба му окрепе!
Укратко, Зелић је много боље познавао топографију крша, и
ћуд далматинских Срба. За њега, они нису, као за Доситеја,
били од реда „божји људи” са којима је провео незаборавне
„три миле године”, нити је северна Далмација најбољи могући
предложак за „описаније блаженог сеоског живота”, који је Доситеј препознавао читајући Фенелоновог Телемаха.42 Из Зелићевог списа види се да је српски део Далмације најсличнији
океанској нестабилности – истовремено спокојан и немиран,
благ и мрачан.
Доситејев доживљај православног свештенства у Далмацији
прилично је идеалистички – од тих духовника који су били
„како епископи”, он је примао – захвално наглашава – „најнужније и најлепше у животу лекције непритворности, чистосердечности, љубезности и благонаравија”. Зелић би на то
рекао, с поштовањем и уважавањем, да су то, сигурно, били
неки блистави егземплари, на које је Доситеј срећом наишао,
јер је доста било и примера за покуду. Од свих, Доситеј наводи само један, у личности веселника попа из села Отона
(„а један је био поп Маук”!).43
_______________
41
42
43

Никодим Милаш, Православна Далмација, Нови Сад 1901, 447.
Доситеј, 55/ б.
Исто, 556 а.
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Нови старешина православних у Далмацији одавно зна право
стање, и баш од те тачке се нагло убрзава генерисање његовог
осећаја одговорности, што по правилу издиже човека према
реду неке величине. Он више није ни налик оној разбаштињеној луталици која арчи време по руским степама без обриса и
јасних раздаљина; сад Герасим врло ревносно врши пастирску
службу – баш као и некадашњи епископи. Ређа при том реченице које не трпе приговора – да се „јеромонаси трију манастира, и све мирско свештенство по парохијама, узму држати
свога свештеничког чина и характера”, а не да се понашају „на
подсмеј и поруганије, а сувише на соблазн народа”.44
Било је ту и отпора, жестоког карања, рашчињавања и одузимања парохија. Али, он је старешина, прави! И то сазнање,
и страсна потреба да учини све како ваља, али равномерно
и без наглих осека, доводи га на тренутке до илузије величанствене надмоћи – ето циља који му се остварује!
Далеко је то од дарежљивих порива неког генија, Доситеја на
пример. Али, зато је Зелићев напор, пред крај XVIII и почетком XIX века, био врло сврсисходан, нужан за српски народ
и православље у Далмацији.
Разлика између наша два монаха се намеће – није видљива
само у избору програма и степену осећања мисије. Доситеј
је доктринарно посвећен највишим потребама корпуса
српског народа у неминовном окретању ка чаробном брегу
европске цивилизације; Зелић – и кад годинама тумара по Европи – каткад и подсвесно, ради у првој фази по неким личним смерницама, а касније – само за манастире као једине
могуће куле светиље своје руралне пастве. Пошто интензивније одгонета самозадате шифре о ослонцу, гледа како помоћи цркви да се одржи пред потмулим и подмуклим ударима
римокатоличког прозелитизма.
Доситеј је, с ослонцем на трећи сталеж, нудио управљање по
здравом разуму као најделотворнији лек за све бољке, и у
_______________
44

Зелић, 115/2.
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томе је суштина његовог апостолата;45 Зелић је, као архимандрит горштака, свестан да му је мандат ограничен, а моћ
реално врло релативна. Био би он задовољан чак и са неколико година предаха – да се на миру клер поучи, обнови и
опорави, да народу стигне више књига, да се отворе прве
праве основне школе. А све то не само због онако снажног
осећаја, као у Доситеја, да су „Србљи свуда склони к настављенију”.46 Већ и зато да се у дубокој неписмености не би
страдало због само које жешће, макар и истините речи.
Подухват је тежак. Он пише у Сремске Карловце и митрополија му шаље неколико учитеља из Срема; али авај, ниједан
од њих се није у Далмацији задржао колико Доситеј и није се
потрудио да доживи она „блажена поља и села” за којима би
им после „срце вавек тужило”. Још мање је неко од њих уочио
племенитију сврху свога посла – да се Срби у Далмацији,
исто као и у другим крајевима, посвете просвештенију, а онда
би достигли неки ниво, и – по Доситеју – „изабраније нације…
не би било на земљи”.47
Нови архимандрит далматинских православних манастира,
уз непоколебљиву смиреност, утврђује своју јурисдикцију.
Види се то и по наоко ситним примерима. Чим дозна да је из
Босне стигао неки протосинђел са Синаја, и тражи дозволу
да проси по Далмацији, Зелић намах препознаје у њему једног од оних који су „дошли људе варати и… сабирати толике
новце на име манастира, за које послије купују владичества”.48 Зато се хитро постара да врати иностраног монаха откуда је дошао!
Доситеј би нешто рекао на етичност сукоба интереса, и око
Зелићевог измењеног(?) схватања милостиње; али тешко да
би приговорио енергији једног архимандрита: он је пример одговорности, јер се не скрива под млитавом маском пуког
одиума према (доиста) зловољним латинским бискупим, него
_______________
Исто.
46
Доситеј, 460 б.
47
Исто,198 а.
48
Зелић, 148/2.
45
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покушава да се одупре неким рђавим нагонима људи севернодалматинског простора. У свету је, наиме, видео и неке лошије, али и знатно боље конституције.
Последња деценија тог века, и прва деценија наредног, била
је врло сложен период за Далмацију. После Наполеонових
освајања она престаје да буде млетачка провинција, али
Зелић се не повлачи у Крупу као оазу бистрих извора, већ као
у неку врсту штаба где прима гласнике, па и емисаре, и из
којег се дневно делује, а тај део живота поново наликује акционом филму. Крупа је његов духовни, али и егзистенцијални репер.
У инерегнуму наступа претња анархије (Зелић: „Сваки је себи
био краљ, свако заповједник!”). Страшна је слика безвлашћа
– пљачке, разбојстава, убистава, а све с монархизмом или
јакобинством као барјацима. Зелић настоји да смањи број
оних дана који су налик на махните коњанике – грчевито чувајући манастире да их неко не ороби.
Затим, по одлуци „задарског владенија” – дакле људи који су
номинално били на власти, али немоћни да се носе са кризом
– одлази са неким колунелом49 у Лику, да замоли аустријске
власти за војску да домаршује у крајеве на мору. Ту је и јасан момент политичке нужности – Зелић једним писмом, које је у Беч
ишло преко провинцијала фрањевачких самостана Пасквала
Секуле, дефинише добру вољу далматинских Срба, да Аустрија
одмах запоседне сву Далмацију! Потврђује то и својим потписом на документу који је достављен цару Францу II.
Три дана је требало да одлука стигне из Беча у Госпић; тек
тада се прве аустријске трупе спуштају низ Велебит. Истом
оном стазом којом је, скоро пола столећа раније, ишао и Доситеј према Крупи.
Мора се признати да је то значајан Зелићев политички потез
– он је на време схватио диктат тренутка, а и на време је про_______________

Колунело, колонело – више звање него чин; млетачке власти су га додељивале
истакнутим поданицима у Далмацији, за подвиге у борбама за одбрану границе од
Турака.

49
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ценио да, од два стара државна режима млетачки, као конзервативнији, дефинитивно силази са историјске сцене, што
ће касније бити потврђено и Кампоформијским миром.
Одједном, Зелић није више само духовни старешина. Видљив
је његов напор да заведе ред, јер се у подинарским селима,
не само међу Србима, „народ раздијелио на четири класе” –
неки су хтели мађарску власт, други аустријску, трећи су зазивали оближњу Турску. А доста је било и оних који су, у свом
социјалном гневу, хтели „сами себи принципа бирати”. Можда
би се у томе могли препознати далеки одјеци Француске револуције, али у овим долинама крашких река би то повођење
за европским бесовима, уверен је Зелић, било увод у бескорисно расипање људске енергије.
Зелић стално, из дана у дан, показује обдаренoст изоштреним инстинктом за предвиђање невоља. Кад је смирио локалне духове, видимо га како јури морем да сустигне
аустријског генерала који ће му на јадранској пучини, на
неком броду и између две вртоглавице од морске болести,
потврдити старе патенте и дукале. Бори се тако за признање
права Срба; она су тешко изборена с таквим суревњивим противником каква је била римокатоличка црква. Јер, записује
он, у догађајима после пада Млетака, његов национ је показао да је међу првима прихватио нову власт и по томе заслужио – ако је далеко од матице свог народа – барем да има
своју цркву, неку најнужнију самоуправу, и свој мир.
„Благо и праведно владање аустријско” – то је рационална
опција за коју је Зелић (с много добре наде) подметнуо леђа.
Као и највећем делу далматинских Срба, Млечани су му
били дојадили. Али сразмерно је голем и привид доброте
новог господара, што се још не може разазнати с кристалном пирамидом времена. “О, судбино!” – тако Зелић с много
фолклорне реторике ламентира: зашто се није догодио повољнији расплет кад су, сто година раније, Турци истерани из
Далмације, да Аустрија завлада и његовим завичајем! Јер,
под хабсбуршком круном је почео лахор toleranz patenta и, ве-
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рује Зелић, већ „царствује свобода сваког закона, царствује
наука и просвешченије народа”.50
То би му одобрио и Доситеј, иако већ мање опчињен Бечом
после смрти Јозефа II: „Добро је и пред сотону каткад свећицу
ужећи!”51 И: од два зла бирај мање!
Тако је и аустријска власт признала Зелићу старешинство духовне власти, и он кратко време живи у уверењу да његова
ревност има сврху – „полза за народ и веру”.52 Међутим,
седам година, колико су Аустријанци владали Далмацијом,
пролетело је брзо.
Њихово присуство лако је збрисала Француска после Пожуна
1806. Зелић опет демонстрира завидно антиципирање политичке реалности, гушећи своју већ доказану пробечку наклоност. Архимандрит нагонски осећа да између силе и
покоравања сили има још путева.53 У једном разговору са гувернером Илирских провинција, маршал Мармон га пита чију
заштиту би Срби одабрали после Првог устанка и ослобађања од Турака, а Зелић му одговара баш како Француз жели
да чује – ни Аустрију, ни Русију, „него оружије великог Наполеона”! Ситна је то дипломатија, али – „знала је ова хитра лисица с лажима увући се Мармону и Французима у њедра” –
описује он део тактичких варки, откривајући тако и свој интелектуални хабитус.54
Али, кад му дође тајни курир са аустријске стране, с позивом
да побуни српски народ у Далмацији против француске окупације, а за узврат му се обећава да ће добити епископски
чин, он се не полакоми; одбацује га, тоном човека који јасно
мисли и без компетентних саветодаваца. Пристајање на тај
предлог било би политички плиткоумно, заправо завршило би
се као навођење народа на самоубиство, а за туђ рачун.
_______________

Зелић, 154/2.
Доситеј, 154 б.
52
Зелић, 175/2.
53
Никша Стипчевић, Андрићев Гвичардини, Београд 2003, 123.
54
Као да је Зелић знао за Карађорђево писмо Наполеону 1809, које је наводно писао
Доситеј; тада му је понуђен Шабац и још неки градови на Сави и Дунаву, само да
Французи упуте војну помоћ Србији. Наполеону, међутим, није одговарало да квари
односе са Турском.
50
51
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Политички, он прави добре процене, али превасходно пред
светом и пред властима он је прагматични верник: „Ја сам
био вјеран принципу и ћесару, пак сам вјеран и Французима!”55
Уважавајући такво поимању места и улоге етничке и религијске мањине, француски намесник Вићенцо Дандоло је,
пред вицекраљем Италије, па чак и пред Наполеоном, покренуо питање једнакости православних и католика у Далмацији.
Зелић наводи Мармоново запрепашћење кад је сазнао да у
Котору, на пет стотина католика има дванаест „римскије самостана и цркава”, а на дупло више православних има само
једна црква! “Каква је то правица?” – запитао је маршал бискупе, који још дуго неће прежалити Серенисиму.56
Иако се знало да Зелић није ничим одобрио ни подржао
француску окупацију (па се једно време помишљало и на његово интернирање у Задру), ипак га је Дандоло прихватио да
на челу једне малобројне депутације далматинских Срба отпутује чак у Париз, у Тиљерије! Списку крунисаних глава са
којима је разговарао додао је наш архимандрит и дијалоге са
жустрим француским императором!
Успоредбе ради, Доситеј није имао потребе да тражи непосредну помоћ нигде изван средње класе, ни од министара а
камоли од неког монарха. Њему су били довољни Сократ,
Аристотел, Питагора… Али, Наполеон је, захваљујући и Зелићевим укупним напорима, у јесен 1808. дозволио да православни у Далмацији неометено исповедају веру према
источној варијанти хришћанства; а уз слободно богослужење
коначно могу да бирају и епископа.57 Исправљене су и неке
увредљиве одредбе, заостале од Млетака – на пример, католички попови су имали чак и права да надзиру православни
_______________
Зелић, 203/2.
Исто, 38/3.
То право Серби у Далмацији су имали до 1753, када је Млетачка Република, на
захтев Свете столице, протерала епископа Симеона Кончаревића, наводно због
његовог спорног каноничног подстављења, у ствари због намере да се далматински
Срби брже поунијате (Милаш, 400).
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обред православних! Ишло се и до осионог цинизма – православни храмови у неким значајним срединама (Задар, Шибеник, Хвар) морали су имати „латинске” олтаре, као једине
Богу прихватљиве.
Француска управа није потрајала – већ 1813. „небеска промисао”, како каже Зелић, повратила је Далмацију „к владенију
австријском”. Он лично, ослобођен диктата привидне лојалности, учествује у акцијама преузимања власти и отимања
задарских утврђења! „Ко не би радо служио онаквом цару!” –
не крије Зелић свој занос.
Mанастир Крупа му је и даље први у мислима – то је, без обзира на честа и дуга странствовања, његов једини дом, једино
право поуздање, место за интеграцију мисли и поступака. Ту
му је стигао и позив у Беч, на пријем код цара у Шенбруну.
Био је то за њега обећавајући знак владарске милости – да
ће Хабсбурзи знати да цене барем искрену оданост својих високо рангираних поданика на подручју које је убрзо названо
Краљевина Далмација – од Раба на северу, до Спича на југу,
а са Задром као центром. Али би му то мало значило да није
веровао и у интерес бечке владарске куће за извесно поправљање положаја Срба у Далмацији током 19. века: „Даће Бог
те ће премилостиви садашњи цар наш погледати и на ове
восточног исповеданија вјерне своје поданике, посјетити их
благоутробном својом резолуцијом.” Да и далматински Срби,
коначно, добију школе „као они у Унгарији“.58
Можда би Герасим Зелић доживео почетак остваривања
барем неких својих снова, да му старост није загорчана
појавом извесног Краљевића. Иако без аустријског држављанства, тај је успео, пред крај француске владавине, да се
попне на епископски трон српске цркве у Далмацији, али је
убрзо подржао унијаћење! Довео је гркокатоличке свештенике чак из Галиције. Тај проблем, иначе, детаљно разрађује

57

_______________
58

Зелић, 4–5/1.
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у својим списима Никодим Милаш, најбољи познавалац канонског права на словенском југу и велики ауторитет у православном свету.
Зелић је поживео до 1825, али задње деценије у скоро беспомоћном немиру, jeр ни после његове смрти афера са превртљивим епископом се није угасила.59 Као што се ни положај
православних није битно поправио, пре свега због нових грубих акција за подвођење унији.
И Доситеј је дуго био врло лојалан аустријски држављанин,
уживајући све предности тог статуса. Али, позив из Србије
1806. је био магнетски привлачан и он је, игноришући забрану
аустријских власти, тајно прешао Дунав на лични позив Карађорђа. И убрзо се винуо на домак апотеозе, уз родоначелника једине народне династије модерног доба у југоисточној
Европи. Постао је његов министар просвете, успоставио прве
темеље модерног образовања. Умро је 1811. у Београду, а на
своју молбу био је сахрањен као монах.

*

*

*

Паралеле Доситејевих и Зелићевих схватања монашког живота, и поимања века просвећености, морају се скенирати
аналитичком вертикалом и из других углова, јер су они живели у световима различите величине, потреба и значаја.
Већи део својих путовања Доситеј је (у столећу путописа) тек
узгредно назначио. Неке градове и државе прелетео би и тек
овлаш поменуо. Преко Пелопонеза он натенане прелази
1765. чак два месеца, све „по различни неисказане красоте
мести”, али не остави ништа од ширих импресија и уопште
доживљаја, јер за све то „требало би ми неколико табака напунити”.60
_______________

Уклоњен је, највише трудом митрополита Стратимировића тек 1828, кад је епископску катедру у Далмацији заузео Јосиф Рајачић, архимандрит манастира Гомирја
(Милаш, 515–551).
60
Доситеј, 59 б.
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О Цариграду, где је допутовао 1781, једва да би што и записао да није избила епидемија куге.
Касније, у Паризу борави три недеље („а триста година ту да
живиш имао би туда шта гледати”), али о свему оставља тек
петнаестак реченица; у њима, рецимо, нема ни наговештаја,
а камоли нужних запажања о атмосфери тутњаве и шкргута
пред револуционарну катаклизму. Није ваљда да је све оно
што га је у Паризу одушевљавало могло да се нађе у претходницима бедекера „за две форинте”.61
И ови насумице истргнути фрагменти говоре да Доситеј и
Зелић имају различит приступ у обради сопствених житија.
Можда од својих књига, у људској скромности, нису ни очекивали много код шире публике; уосталом, Доситеја је од прећуткивања савременика – који га нису схватили као важну
књижевну појаву – отргао славни Словенац Јернеј Копитар,
називајући га, пре Мушицког, „српским Анахарзисом” и првим
покретачем нововековне српске књижевности.62 Али, мимоилажење, па и игнорисање Герасима Зелића, уз неке изнимке,
потрајаће дуго, иако је његово дело још крајем XIX века прихватила Српска књижевна задруга и – само мало после Доситејевих књига – почела са објављивањем 1897, у
престижном друштву Волтера, Ариоста, Матавуља. Пера
Ђорђевић63 је, при том, као приређивач, сврстао Зелићево
Житије на „једно од бољих места у реду старијих писаца
наше нове књижевности”.64
Ипак, стално је ту књигу, дакако без Доситејеве кривице, пратио дах игноранције или макар пресенчења. Зашто, кад Зелићу ипак није било неопходно да се сврстава у епигоне, ни
да пише своје дело копирајући свог великог претходника? Белодано је да се није могао с њим поредити „ни лепотом дикције и вештином излагања, ни дубином мисли и обиљем
_______________
Исто, 81 б.
Драгољуб Павловић, „Доситеј као књижевник“, Летопис Матице српске, јун 1961,
524–536.
63
Пера Ђорђевић (1855–1902), истакнути филолог, председник Српске књижевне
задруге.
64
П.П.Ђ, предговор Житију Герасима Зелића, III.
61
62

74

Радован Ковачевић

мудрих поука”,65 али Зелићу то није ни било нужно. Житија
су доиста summa summarum једног монашког живота и прилика у којима се аутор одмеравао.
Зрели Зелић је вредан као учесник и као сведок времена;
његов аутобиографски спис кипти у слаповима чињеница о
„стању нашије Србаља у Далмацији”. Тешко да би се без њега
могла потпуније схватити та историја у XVIII и делу наредног
века, што потврђује и строги Никодим Милаш.
Али, упоредном анализом неких поглавља Зелићеве књиге,
чини се, много лакше се схватају и неке етапе код панонског
магистра кроз исте декаде.
Рецимо, Доситеј 1770. трага у Венецији за решењем свог статуса, али авај, ту се „дела не свршавају” тек тако! У тој полуреченици тешко би се препознала сва његова беспомоћност
– јер он није био човек површног гнева да би се празнио на
рачун једног усуда, Преведре, док се она неповратно гуши у
феудалној самодеструкцији. Зелић такође, десетак година
касније, покушава да се снађе у Венецији, али „чудеса невиђена истога града” опширно налазе места у његовој књизи.
Ко год се потруди да темељније реконструише Доситејеву
биографију, мораће – читајући и Зелића – да схвати како су
обојица прелазили преко многих од тих 600 мостова изнад
плитке и тамне воде. И загледали цркву Св. Марка којој, по
Зелићу, „не има равне ни у којем граду на свијету…” Почесто
су, и попреко, обојица морала да се осврћу и према великим
палатама венецијанског прокураторија, у којима стално буја
бирократска дружина (писарнице нотара, посредника и мешетара), подјарујући свемоћну корупцију. Чинећи све да се
загорча живот грађана, поготову ортодоксних црноризаца.
Или је, у Хиландару, жалостан због худе судбине Евгенија
Булгариса – Доситеј само приметио да се „неколико Сербов…
ва вјек вјека с Болгари инате”. Зелић је, додуше, на Атосу био
касније, али му с правом посвећује неупоредиво већи доку_______________
65

Исто, IV.
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ментарни простор, и то оним чињеницама које се суштински
не мењају за деценију или две. Тако, сазнајемо да у светогорској аутономији „суди турски ага, имајући 24 пандура, Турака и Грка”, а окривљени и осуђени монаси заврше и у
пиргу, затвору; такође, Света Гора у то време плаћа Турцима
годишњи данак у повеликим кесама златних руспија. Описује
он и чиме се, осим молитвама, баве монаси, у каквом озрачју
се одвијају сабори Светогораца на којима доминирају „гордељиви Грци”. Мало касније, у Васељенској патријаршији,
Зелић се згража због сазнања да, по мерилима Фанара, „у
Далмацији христјани нису прави христјани”, само зато што
никад нису „слали арача патријарху”.
Примера својеврсне узајамности, и уопште конвергенције,
има још много; они су доказ да пажљиво упоређивање има
смисла за разумевање чина стваралачког обреда.
Доситеј се још на почетку свог манастирског живота „разочарао у струци”.66 Зелић је, међутим, монаштво пригрлио као
једину велику могућност за коју је могао знати. Оно му није
било само добровољно одабрана судбина у задатом рељефу,
већ простор у којем је почео врло широко да делује. Додуше
– без обзира на континентална лутања – постигнућа су му тек
у строго омеђеним земљописним, културним и политичким
релацијама.
И Доситеју и Зелићу живот је, у силној потрошњи и кроз све
невиделице преко наноса времена, био у преплету пулсирајућих одсјаја страсти и ризика – више опасности, мање почасти. Неједнаке снаге карактера и духа, ипак су, на неки
начин истим смером следили свој идеал, и – не треба се плашити извесног патетичног изричаја – служили свом национу!
Доситеј је био сав окренут ка преображају Српства, са светом науком и уз полезност модерног европејства, али без
раскидања са духовним наслеђем византијског света.67 Истовремено, Зелић се морао задовољити и скромнијим, посте_______________
Петровић, Политика 6. јануара 1937.
Дејан Медаковић, „Доситејево виђење света“, у: Изабране српске теме, Београд
2004, 247.
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пеним побољшањима услова за очување идентитета српског
народа у Далмацији. Можда се уз такво сазнање назире и
делић оне сцене на којој се нешто касније у Далмацији збио
политички и културни заплет српства трију вера, са Савом
Бјелановићем, Медом Пуцићем, Николом Томазеом, Божидаром Петрановићем.

Снежана Илић, Нови Сад

ПОЛОЖАЈ СРПКИЊА У МОСТАРУ И ХЕРЦЕГОВИНИ
КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

Сажетак: Крај деветнаестог и почетак двадесетог века означио
је почетак еманципације Српкиња у Мостару и Херцеговини.
Положај жена у Мостару и Херцеговини био је веома тежак,
што је добрим делом било последица вековног оријенталног
утицаја. Но, и поред тога у овом периоду почиње интензивније
укључивање Српкиња у друштвени и културни живот Мостара
и Херцеговине. У томе је велику улогу одиграло Културно и
просвјетно друштво „Гусле“, у чијем раду активно учествује релативно велики број девојака, као аматерске глумице и певачице. Велики број жена у Херцеговини тога времена био је
неписмен, али се у том периоду појављују прве образоване девојке међу Српкињама у Мостару и Херцеговини.
Кључне речи: Жене, Српкиње, Мостар, Херцеговина, традиција.
Положај православних Српкиња1 у Мостару и Херцеговини
крајем деветнаестог века уопште није био много другачији од
_______________
1
У периоду друге половине деветнаестог и почетком двадесетог века постоји релативно велики број етничких Срба католичке и муслиманске вероисповести. Питање
Срба католичке и муслиманске вероисповести је веома актуелно почетком двадесетог века у неким деловима Босне и Херцеговине, посебно на граници Херцеговине
и Далмације, док у Далмацији постоји релативно велика група политички и привредно веома јаких Срба католика. Овај проблем детаљно разматрају многи познати
историчари, на првом месту академик Милорад Екмечић, затим проф. др Душан
Берић, Лујо Бакотић, али и многи други. Ова категорија становништва углавном нестаје после Другог светског рата, нарочито када је реч о Србима католичке вере од
којих су неки до самог рата чак славили и крсну славу.
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положаја муслиманки. Многе жене су се чак и покривале готово
као и муслиманке.2 Жене су углавном биле везане само за
кућу. Ретко су излазиле на улицу, поготово ван своје махале.3
Девојке су излазиле на улицу и у друштво на скупове пред
црквом углавном само о празницима у пратњи старијих.4 Чак
и на свадбеним весељима жене су се веселиле саме, одвојено
од мушкараца. Велики разлог за такав положај жене био је велики утицај турске, односно оријенталне традиције код православних Срба у Мостару и Херцеговини, као и Босни и
Херцеговини уопште.
По речима др Јована Радуловића5, историчара и хроничара
Мостара, породични живот у Мостару крајем деветнаестог и
почетком двадесетог века био је „заснован на строго патријархалним односима и старинском моралу“.6 Одредбе патријархалног морала односиле су се како на мушке тако и на женске
чланове породице.7 Огледале су се у највећој мери при избору
брачног партнера.8 У највећем броју случајева и пореклу.9 О
начину избора невесте од стране младожењиног оца Јован Радуловић пише: „... у највише случајева он је себи бирао снаху,
_______________
2
Вукосава М. Ћуковића, Друштвени живот у Мостару и рад у „Гуслама“ при крају
XIX века, у: Педесет година српског пјевачког друштва „Гусле“ 1888–1938, уредник
Јован Радуловић, Мостар, 1938, 207.
3
Исто, 207.
4
Исто, 207.
5
Јован Радуловић је био познати историчар и хроничар Мостара у периоду пред избијање Другог светског рата и непосредно по његовом завршетку. Пошто је и сам
био из познате мостарске трговачке породице из које су потекли многи значајни мостарски културни ствараоци, од којих су најзначајнији Ристо, познати публициста и
зачетник социологије као науке међу Србима у Босни и Херцеговини, и Бранко, познати рано преминули сликар. Јован Радуловић је 1958. објавио своју докторску тезу
са темом везаном за културни и политички живот Мостара, под насловом: „Мостарски српски друштвени и књижевни покрет у Мостару у другој половини прошлог и на
почетку овог века“, Београд, 28. IV 1958. године. Њен изворни текст се и данас чува
у Архиву Српске академије наука и уметности, под инвентарским бројем 13.388. Оригинални текст докторске дисертације др Јована Радуловића објављен као књига
2010. године у Мостару, под насловом „Славно доба Мостара“ а у издању СПКУД
„Гусле“ и Српске православне општине Мостар. Друштво „Гусле“ је обновљено 13.
октобра 2008. године у Мостару.
6
Јован Радуловић, Одломци из хронике Мостара (2), у: Историјски записи, орган
Историјског друштва Народне Републике Црне Горе, година III, књига V, свеска 1–3,
јануар–март 1950, Цетиње, 28.
7
Исто, 28–30.
8
Исто, 28–29.
9
Ј. Радуловић, Одломци из хронике Мостара (2), 28–29.
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кући честиту раденицу, па тек онда сину жену; полагало се
тада много на порекло девојке, на њен сој и глас породице.
Тада је у Мостару било доста случајева да младожења девојку
није ни видео пре венчања. Ако је домаћин уз то био и тип особењака, табијасуза, каквих је овде било доста, поготово се његова одлука морала поштовати. Требало би нарочиту студију
посветити психологији чаршинлије из овог времена, малограђанина и касабалије, утицају тадашњег скученог друштвеног
живота на њега, а посебно утицају оног турског, оријенталског.
Сви јади и тегобе животне стварности сабијали су се у његову
душу; и вентили његовог унутрашњег живота били су отворени
само у кући.“10
Положај жена у Мостару и Херцеговини у кући и породици
током деветнаестог и у првој половини двадесетог века био је
веома тежак.11 Женска реч се веома мало слушала и поштовала, а често се до ње није уопште држало. О положају жене
у кући и породици Јован Радуловић пише: „... домаћица и
мајка, она са нечим мукотрпним и готово паћеничким, ту је
изреда живела. Старијим Мостарцима који су читали Лазаревићеву приповетку Први пут с оцем на јутрење чинило се да
је њен писац мајку узео из Мостара. Свакако, овде установа
брака почивала је тада на солидним темељима. Разводи
брачни били су ретки, а бракоразводних парница мало. У добром делу мостарског митрополитског архива једва да смо
нашли трага таквим радњама. Али је у томе ипак најзанимљивије то што је сама власт прогонила рушиоце брачне заједнице
и што их је кажњавала.“12
Жене у Херцеговини, па чак и у њеном културном и политичком центру Мостару, биле су слабо образоване. Већина жена
у Херцеговини била је једва писмена. Девојке из богатих кућа
имале су често само неколико разреда школе.13 Прве мостар_______________

Исто, 28–29.
Исто, 29.
Ј. Радуловић, Одломци из хронике Мостара (2), 29.
13
В. М. Ћуковића, Друштвени живот у Мостару и рад у „Гуслама“ при крају XIX
века, 207–209.
10
11

12
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ске девојке које су имале вишу девојачку школу биле су Вукосава Иванишевић, удата Ћуковић и Аника Шола, ћерка једног
од припадника политичке елите православних Срба у Херцеговини Војислава Шоле.14 Девојке су се често школовале у
Београду и пансиону познате добротворке Паулине Ирби у Сарајеву.15
Културно и просвјетно друштво „Гусле“, које је деловало у Мостару од 1888. године до избијања Другог светског рата, са прекидом током Првог светског рата, борило се за побољшање
положаја жена, кроз образовање и културне активности. Активисти овог Друштва су се борили за описмењавање и образовање омладине, на првом месту женске деце, јер је у то време
још увек релативно мало жена и девојака било образовано.
Друштво је имало релативно велики број жена чланова у
својим редовима. Оне су равноправно учествовале у његовим
активностима. Неке су чак и глумиле у представама и певале
у хору. Међу њима се највише истицала Зорка Шола, ћерка
Јове и сестра Атанасија Шоле, Вукосава Иванишевић и Мара
Ућукалова.16 Оне су, у својим зрелим годинама, са сетом писале о раду Друштва „Гусле“ и његовом значајном доприносу
развоју културе у Мостару и Херцеговини.
Зорка Шола је за своје време била веома образована а истицала се и глумачким талентом.17 Била је веома талентована
аматерска глумица и певачица у Културном и просвјетном
друштву „Гусле“.18 Интензивно се бавила глумом у „Гуслама“
десет година, у периоду од 1897. до 1907. године, када је због
удаје прекинула интензивно бављење глумом. Њени савременици су сматрали да је била најбаља глумица у мостарском
_______________

Исто, 207–209.
Исто, 209.
16
Атанасије Шола, Људи и догађаји у прошлости „Гусала“, у: Педесет година
српског пјевачког друштва „Гусле“ 1888–1938, уредник Јован Радуловић, Мостар,
1938, 30–31.
17
Радмило Димитријевић, Позориште, сјела, књижница и читаоница у „Гуслама“,
у: Педесет година српског пјевачког друштва „Гусле“ 1888–1938, уредник Јован
Радуловић, Мостар, 1938, 89–92.
18
Исто, 89–92.
14
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позоришту у оквиру Друштва „Гусле“ „врло разноврсног стваралачког дијапазона, способна да тумачи подједнако успешно
карактерне, комичне и изразито трагичне улоге“.19 Тадашњи
критичари који су помно пратили њен уметнички рад тврдили
су да је „могла да конкурише скоро свакој београдској глумици. На гостовању у Мостару 1903. године славна српска трагеткиња Милка Гргурова је играла Жервезу, а Зорка Шолина
Есмералду у комаду ‘Звонар Богородичине цркве’... Гргурова
је била запрепашћена игром Шолине и постиђена. Као да је те
вечери Зорка Шолина, дилетанткиња једног мостарског певачког друштва, надмашила својом игром чувену београдску глумицу. Сви су гледаоци то осећали, и колико им је то било
непријатно, због гошће, толико им је то било и драго, јер је то
била једна глумачка сила из њихове средине.“20
Атанасије Шола, један од најактивнијих чланова друштва
„Гусле“, а касније познати политичар и културни радник, у
својим зрелим годинама је писао о односу према чланицама и
раду Друштва, истичући да је рад у Културном и просвјетном
друштву „Гусле“ „текао као у једној великој породици, где су
сви чланови били слободни, али свесни да се морају покоравати безусловно своме старешини. Отуда је и потицала она
пуна дисциплинованост. Опходили смо се као потпуно једнаки
чланови заједнице, демократски, али се ипак знало ко је старији. Своје другарице, чланице, сматрали смо као рођене сестре и указивали им пуну пажњу. На пример, никад ниједна
чланица није отишла кући са пробе сама ноћу него је пратио
члан управе, који је био дежуран. А Мостар је прилично раштркан: требало је гдекад ићи на врх Бјелушина или ‘липо’ (чак)
на дно Луке, и то често после две дуге пробе, мртав уморан.
Али такав је био ред!“21

15

_______________
19
Borivoje S. Stojković, Istorija pozorišta od srednjeg veka do modenog doba drama i
opera, Beograd, 1979, 561.
20
B. S. Stojković, Istorija pozorišta od srednjeg veka do modenog doba, 561.
21
А. Шола, Људи и догађаји у прошлости „Гусала“, 31.
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Зорка Шола изабрана је за почасну чланицу Друштва још пре
него што је навршила десет година чланства.222 Дивила се песнику Алекси Шантићу.23 О свом одушевљеном раду у „Гуслама“
и дивљењу према људима који су у њима радили касније је,
са сетом, писала: „Али једног дана дочеках и ја жељени час:
отац ми даде допуштење да ступим у ‘Гусле’ као редовна (‘извршујућа’) чланица. Тада сам била у својој шеснаестој години.
И рад је почео без тешкоћа, јер сам и код куће неговала музику
и имала добре учитеље: Замралу, Дозелу и Јудла, бивше хоровође Друштва.“24 Тврдила је, са доласком младог руководства, 1895. године, на челу са Алексом Шантићем „рад је био
живљи, смишљенији и модернији. Иако су то били млађи
људи, њихов је ауторитет био велик, јер се поштовало њихово
пожртвовање и разумевање самог посла.“25 Зорка Шола је носила женски глумачки репертоар у позоришту друштва „Гусле“.
У каснијим годинама постала је и донатор „Гусала“.
Супруге познатих мостарских културних радника и саме су, за
схватања оног времена, биле веома образоване и активне у
културном животу Мостара и Херцеговине. Светозар Ћоровић
је био ожењен рођеном сестром Алексе Шантића Персидом –
Персом Шантић-Ћоровић. Персида Ћоровић се и сама појављивала као аутор текстова о животу жена у листовима Народ
и Просвјета, у рубрици „Женски свијет“. Њен пример је следила и друга снаха у породици, супруга познатог историчара
др Владимира Ћоровића Јелена.
Рубрика „Женски свијет“ је излазила у листовима Народ и
Просвјета. Ова рубрика није била заступљена у сваком броју
тих листова. Уређивале су је образоване жене. Рубрика „Женски свијет“ се бавила положајем жена у Босни и Херцењговини,
Европи и свету. Ова рубрика се бавила и образовањем и вас-

_______________

Зорка М. Јовичић, рођена Шола, Из мојих дана у „Гуслама“, у: Педесет година
српског пјевачког друштва „Гусле“ 1888–1938, уредник Јован Радуловић, Мостар,
1938, 218– 222.
23
Исто, 217.
24
Исто, 217.
25
З. М. Јовичић, рођена Шола, Из мојих дана у „Гуслама“, 217.
22
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питањем деце и омладине, са нагласком на женску децу, чије
је образовање било запостављено и слабо а постојали су и
табуи везани за образовање женске деце и професионално
ангажовање жена. Ова рубрика је афирмисала борбу за професионално ангажовање Српкиња у Босни и Херцеговини.
Ауторке ове рубрике истицале су да пресудну важност за развој нације има професионално ангажовање жена у просвети,
у позиву учитељице и наставнице. Активно су пратиле рад
добротворних задруга Српкиња у Босни и Херцеговини и Савеза Добротворних задруга Српкиња за Босну и Херцеговину.26
Женска рубрика у листовима Народ и Просвјета пратила је и
подржавала рад свих српских и југословенских задруга у свим
српским и југословенским областима. Залагала се за њихову
сарадњу и стварање југословенског женског друштва. Ауторке
рубрике „Женски свијет“ залагале су се за покретање женског
часописа у Босни и Херцеговини. Босанскохерцеговачке
Српкиње су на Скупштини Савеза Добротворних задруга
Српкиња за Босну и Херцеговину, одржаној 10. септембра
1912. године у Сарајеву, изразиле своје дивљење и одале почаст великој добротворки српског народа у Босни и Хецеговини
мис Аделини Павлији Ирби.27
Познати мостарски лист посвећен књижевном и културном животу Зора се борио за што боље образовање и побољшање
друштвеног положаја жена у Херцеговини, у којој је тада био велики број необразованих и неписмених жена. Лист је имао и
своју женску страну. Мостарски културни клуб је интензивно сарађивао са новосадском интелигенцијом, која је издавала и уређивала први српски женски лист међу Србима у Аустроугарској
Женски сввет. Лист је излазио у Новом Саду, у периоду од
1886. до 1914. године. Уређивао га је Аркадије Варађанин, управитељ Више девојачке школе у Новом Саду. Излазио је једанпут
месечно. Био је лист добротворних задруга српкиња. Имао је,
за оно време, велики број женских сарадника.
_______________
26
27

Женски Свијет, у: Народ, бр. 229, 15. (28) септембар 1912, Сарајево, 2.
Исто, 2.
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Лист Женски свет је интензивно пратио културна и друштвена
догађања у свим српским и југословенским областима, са посебним нагласком на друштвени положај и образовање жена.
Обележавао је значајне догађаје, годишњице и јубилеје везане
за културу и историју српског народа на свим просторима где
он живи. Са посебним интересовањем је пратио рад и отварање женских школа. Одавао је посебно признање отварању
и раду српских девојачких школа у српским областима у Аустроугарској у којима је било мало образованих жена. То се на
првом месту односило на Босну и Херцеговину.28 Лист у свом
тексту „Нова српска виша девојачка школа“ доноси вести о акцији Мостарске српске православне црквене општине да ће почетком школске 1893/94. године отворити „за своју женску децу
вишу девојачку школу по примеру овостраних виших девојач.
школа. Ми се радујемо тој појави, што се наша браћа у Босни
и Херцеговини заузимају за више образовање својих ћери, јер
само образоване и спремне женске могу и бољи нараштај
спремати.“29 Лист је одао посебно признање отварању нове
српске више девојачке школе у Мостару, која је почела са
радом у школској 1893/94. години. У Женском свету су сарађивали и чланови уредничког тима мостарске Зоре: Алекса
Шантић, Светозар Ћоровић и Јован Дучић.30
Лист Зора је издао и један женски број, и то у 1900. години,
баш у време када је Атанасије Шола, касније познати политичар, био њен уредник. Косара Цветковић, учитељице Више
женске школе у Београду и сараднице мостарске Зоре, у свом
писму Аркадију Варађанину из јануара 1900. године, пише о
изгледу и садржају божићног броја листа за 1900. годину и критикује повлашћени третман неких сарадница.31
_______________
Женски свет, бр. 6, Нови Сад, 1886 – 1. јуна 1914.
Нова српска виша девојачка школа, у: Женски свет, бр. 5, Нови Сад, 1. мај 1893,72
Писмо Светозар Ћоровић Аркадију Варађанину, Мостар, 1895, Рукописно оделење Матице српске, инв. бр. 15.734, Женски свет, бр. 1–12, Нови Сад, јануар 1894
– децембар 1913.
31
Писмо Косаре Цветковић Аркадију Варађанину, Мостар, 26. јануар 1900, РОМС,
инв. бр. 15.707.
28
29
30
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Лист Женски свет је посебну пажњу посвећивао оснивању и
функционисању задруга у свим југословенским областима. Посебну пажњу је посвећивао оснивању и раду женских задруга.
Имао је добру сарадњу и пратио је све активности свих задруга, на првом месту српских задруга у Аустроугарској. Постојала је веома јака и развијена сарадња задруга у Војводини
и Босни и Херцеговини. Током 1902. године развила се жива
активност на стварању Савеза добротворних задруга Српкиња
из Аустроугарске и Босне и Херцеговине.32 Али, рад тог Савеза
аустроугарске власти нису одобриле.33
Лист Женски свет је са посебном пажњом пратио све добротворне акције, на првом месту оне везане за помоћ школама
и ученицима.34 Српски омладинци пореклом из Босне и Херцеговине који су студирали у Бечу основали су, у августу 1902.
године, „Друштво за потпомагање сиромашних Срба великошколаца из Босне и Херцеговине“. Међу оснивачима Друштва
био је и један од вођа мостарског омладинског културног покрета а тадашњи студент медицине у Бечу Урош Круљ.35
Главни разлог за стварање тог Друштва било је потпомагање
стварања српске интелигенције у Босни и Херцеговини. Своје
оснивање образложили су следећим разлозима: „У Босни и
Херцеговини има врло мало школованих Срба. Узрок је томе
сиромаштина, која је завладала због столетних немира и
лошег управљања у тим земљама... Сада нема у Босни и Херцеговини више од десет српских кућа, које би могле школовати
по једно дете, а да не посрну. За школску годину 1901./2. има
34 Србина из Босне и Херцеговине, који би учили велике
школе, кад би имали са чим.“36
_______________
32
Правила за Савез Добротворних задруга Српкиња из Аустроугарске и Босне и
Херцеговине, у: Женски свет, бр. 7, 1. јули 1902, Нови Сад, 33–36, Женски свет,
бр. 1–12, Нови Сад, јануар–децембар 1902.
33
„Не одобрава се Савез Добротворних задруга Српкиња“, у: Женски свет, бр. 3,
Нови Сад, 1. март 1903, 33.
34
Писмо Алексе Шантића Косари Цветковић, Мостар, 6. април 1901, у: Цјелокупна
дјела, Алексина писма, писмо бр. 31, www.aleksasantic.com
35
Срби и Српкиње!, у: Женски свет, бр. 9, Нови Сад, 1. септембар 1901, 144.
36
Срби и Српкиње!, 144.

86

Снежана Илић

Познати српски босанскохерцеговачки листови који су се превасходно бавили политичким и културним темама из живота
српског народа у Босни и Херцеговини Народ и Просвјета а
који су излазили у Сарајеву у годинама пред Први светски рат
имали су своју женску рубрику. Ова рубрика је била посвећена
животу жена на првом месту у Босни и Херцеговини. У овој
рубрици је посебна пажња посвећивана образовању жена и
њиховој професионалној афирмацији.
Лист Учитељска зора, који је излазио у Мостару у периоду од
1905. до 1915. године, истицао је важност учитељског позива.
Посвећивао је велику пажњу образовању девојчица и девојака,
што је сматрао важним и за успешно одгајање деце. Такође је
истицао важност што веће заступљености жена међу просветним радницима у Босни и Херцеговини. Борио се за равноправан третман учитеља и учитељица, али и равноправан
третман удатих и неудатих учитељица. Тадашње већинско босанскохерцеговачко друштво је сматрало да су удате учитељице неподобне за квалитетно обављање учитељског позива,
јер су превише оптерећене својом децом и породицом због
чега су нервозне и раздражљиве, што их чини неподобним за
квалитетно посвећивање ученицима, што се негативно одражава на њихово понашање и успех у учењу. Лист Учитељска
зора је на примерима доказивао да је то, веома често, сасвим
супротно јер су ученици, а нарочито ученице, много мање
склони ексцесном понашању у разредима где предају учитељице и наставнице од оних у којима предају учитељи и наставници. Лист се борио за материјално обезбеђење учитељских
породица, нарочито сирочади и за њихово право да супружник
и деца наследе државну пензију преминулог учитеља или учитељице.37
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отварају се и прве Више женске школе на подручју Босне и
Херцеговине. Инсистирање на образовању женске деце наилазило је на отпор у конзервативним круговима у српском народу. Но и поред тога би се могло рећи да је положај Српкиња
православне вере био далеко бољи од положаја муслиманки
у босанскохерцеговачком друштву. Друштвена активност жена
била је најизраженија у културним друштвима и добротворним
задругама. Босанскохерцеговачке Српкиње се професионално
највише остварују на пољу просвете као наставнице и учитељице, али се запажа и појава малог броја жена истакнутих и у
публицистичком раду.
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Марио Буцуљевић, Бачка Паланка

ПАВЛЕ ЈУЛИНАЦ И ЊЕГОВО ПЛЕМСТВО
Постоји у неку руку историјска неправда, да је истакнути
српски просветитељ XVIII века Павле Јулинац, иако поштован
од својих сународника, недовољно заступљен у нашој научној
историографији. Без обзира на то што је његово
стваралаштво релативно добро истражено, у вези са
његовом
биографијом
има
пуно
недоумица
и
контрадикторности, па је код нас немогуће пронаћи бар два
његова биографа са подударним подацима. Живот Павла
Јулинца је углавном покривен велом тајне, што је делимично
и разумљиво када је у питању руска историографија, имајући
у виду посао којим се бавио у својој „другој домовини”, како
је Павле називао Русију.
Предмет овог рада је истраживање и покушај доказивања
Павлове припадности племићкој породици Јулинац, којем је,
као директном потомку, по наследном праву припадала
племићка титула.
Генеалогија породице Јулинац одвешће нас на сам крај XVII
века, када родоначелник Василије Васо Јулинац, за ратне
заслуге у Бици код Сенте 1696. године, добија племићку
титулу. Од обичног редова-пешака у поменутој бици, до
капетана у Петроварадинској бици 1716. године, и мајора у
биткама код Београда 1717. године – у најкраћем, ратна је
биографија Василија Великог Јулинца.
Племићка диплома (armales) издата му је 11. јула 1722.
године, а свечано публикована 7. октобра 1723. године у
генералној Конгрегацији Чанадске жупаније у Сегедину.
Повеља (armales privilegiales)1, издата у Пожуну, гласи на
Василија Јулинца (Vasilij Julinecz), и на сина му Арсенија, као
и пасторка Петра Томашевића, којом се сва тројица из
_______________
1

Архив Новосадског магистрата, фасцикла 3, бр. 903.

90

Марио Буцуљевић

неплемићког преводе у прави, древни и несумњиви сталеж
племића државе Хунгарије и припојених јој земаља. Дакле,
оно што је важно за ово истраживање, јесте то да треба
нагласити да је син Василија Јулинца Арсеније добио
племство, које се преносило на директне потомке.
Од свих Јулинаца, за нашу историографију најважнији је
Павле Јулинац, син већ поменутог Арсенија и унук Василија,
родоначелника племићке породице Јулинац.
Павле Јулинац се родио у Сегедину око 1730. године, од оца
Арсенија, капетана у Потиској граничној регименти, и матере
Јелисавете. Школовао се у Пожуну (Братислави). После
развојачења Потиске војне границе, око 1752. године, заједно
са оцем и млађим братом Иваном, одлази у Русију, односно
у Кијевску губернију, у област Нова Србија, где је приступио
руској војсци код генерала Хорвата. Као што је познато, током
педесетих година XVIII века аустроугарске власти су све
чиниле да спрече исељавање својих поданика Срба у Русију,
и стога се мајка и сестра Павла Јулинца никада нису
прикључиле породици у Русији. После краће војне каријере
1768. године, Павле је започео дипломатску службу у Бечу
као курир у Руском посланству код кнеза Д. М. Голицина.
Временски период од 1759. до 1768. године је најзначајнији у
књижевној и личној биографији Павловој. У том периоду он
је боравио у „Цесарији” и о његовим заслугама кнез Голицин
прише руској царици Катарини II: „Ја сам га користио у многим
приликама због интереса Вашег Императорског Величанства,
а посебно за потребе обавештајне службе, у којим је, као и у
осталом што му је са моје стране било наређено, показао
своју велику несебичност а такође оданост и човечност.”
Павле Јулинац је аутор наше прве штампане историје
Кратки увод у историју порекла славеносербског народа,
која је изашла у Венецији 1765. године.2 Такође, он је превео
на славеносербски језик историјско-филозофски роман
француског писца Жана Франсоа Мармонтела Велизар.3
_______________
2
3

Јован Скерлић, Српска књижевност XVIII века, 1909.
М. Костић, Прилози II, свеска I, 1922.
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Занимљиво је напоменути да се у ТВ серији о Доситеју
Обрадовићу сугерише да је Павле Јулинац сарађивао са
овим великим српским просветитељем.
У наредних петнаестак година, Павле бележи напредовање
у дипломатској служби као и војној каријери. Учествовао је у
припремама познатог сусрета руске царице Катарине II са
аустроугарским царем Јосифом II у Могиљову 1780. године.
Такође, 1773. године унапређен је у чин поручника, а већ
1776. године, у чин капетана. Почетком осамдесетих година
Јулинац је чиновник руског посланства у звању титуларног
саветника, са годишњим примањем од триста рубаља.
Указом царице Катарине II од 20. фебруара 1783. године,
дипломата Павле Јулинац је постављен за првог генералног
конзула Русије на Сицилији са седиштем у Напуљу и
принадлежностима од хиљаду и двеста рубаља годишње и
унапређењем у звање саветника Министарства спољних
послова.4
Нажалост, Павле због болести није био у могућности да
остане на новој дипломатској дужности, молећи Колегиј
спољних послова 1784. године, да га опозову и преместе са
службом у Беч или у Петроград. Према царском указу од 16.
септембра 1784. године, Павле је био опозван и на путу за
Русију, где му се болест погоршала, умире 14. фебруара
1785. године у Бечу (милом његовом срцу граду), како наводи
Јурај Костјашов, аутор прилога „Павле Јулинац у руској
служби”.
Оспоравање племства Павлу Јулинцу
У новосадском листу „Браник” пише: „У Новом Саду је било
Јулинаца, и оних који су 1722. године добили племство и оних
из чије породице је потекао Павле Јулинац, писац прве
штампане целе српске историје и преводилац првог
_______________
4

Зборник Главне московске архиве, М. 1900 св. VII, ст. 647–9.
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француског романа на српскословенски језик.“5 У наставку
лист нашироко објашњава родослов племићке породице
Јулинац, тачно наводећи податке о Василију Великом, сину
му Арсенију и унуку Василију, рођеном у Чуругу 15. септембра
1749. године. Аутор текста ни једном речју не помиње Павла,
сина првенца капетана Арсенија, рођеног у Сегедину 1730.
године. Василије, млађи брат Павлов, пресељава се у Нови
Сад и добија сина Петра, чији син Лазар учитељује пуних педесет година у Бачкој Паланци, у другој половини XIX века.
На градском гробљу у Бачкој Паланци до данас су сачувани
надгробни споменици поменутог учитеља Лазара, сина му
Јосифа и његовог сина Стевана (умро 1942. године), на
којима је уклесан, поред имена и презимена, префикс
„племенити”, као сигуран знак припадности племићкој
породици Јулинац.
У наставку аутор чланка објашњава „другу” породицу Јулинац
и каже: „Није био племић Павле Јулинац, који 1765. године,
’находјашти сја в росијској императорској службје военој’,
штампао своје ’Краткое зведеније в историју происхожденија
славено-сербскаго’. Према томе он свакако није потомак Васе
Јулинца, иако би могао бити син или унук Васиног брата.”
На основу напред изнетог, недвосмислено се може закључити
да дипломата и књижевник Павле Јулинац „није директан
потомак” Василија и Арсенија Јулинца и самим тим ни
носилац племићке титуле.
Такође, у књизи Енциклопедија Новог Сада, издатој у Новом
Саду, пише: „Павле Јулинац, историчар, писац и преводилац,
официр-дипломата... деда му Васиље Ђулаи, добио
племство за војничке заслуге од цара Карла VI (1722).” Овако
je уводничар М. Бот започео Павлову биогарфију, наводећи
да га је Доситеј Обрадовић звао Ђулинац и квартер-мајстор
руског пука генерала Продановића. Писац у књизи говори да
се једна грана Јуличевих насељава у Нови Сад, а Павлов
отац Арсеније, у својству капетана развојачене Потиске
_______________
5

„Браник“, 1892., бр. 46.

Марио Буцуљевић

93

границе, за војничке услуге Хабсбурзима од царице Марије
Терезије добио је у Чуругу курију од сто ланаца оранице и
толико ливаде.6 Оно што је важно за ово истраживање, јесте
да аутор текста нигде не наводи да ли је Арсеније добио
племство или га је наследио од оца Василија, тако да у
даљем тексту о Павлу Јулинцу нигде не наводи ни њега као
носиоца племићке титуле. Када се узму у обзир похвале
Јулинчевом књижевном делу – „прво сведочанство с славној
српској прошлости”, или „велики одјек родољубља” – у
најмању руку, изгледа чудно да аутор прилога не спомиње
Павлово племићко титуларно наследство.
Познати војвођански историчар и публициста Васа Стајић, у
свом делу Новосадске биографије, написао је одељак о
Јулинцима и Павлу Јулинцу.7 На основу каснијих
истраживања установљено је да погрешни, а понекад и
контрадикторни подаци потичу пре свега отуда што се аутор
Новосадских биографија, бар када је реч о племићкој
породици Јулинац, држао докумената Новосадског
магистрата. Такође, поједини подаци преузети из Баротијевог
Зборника8 су погрешни, презиме Јулинац је мађаризовано у
Ђулаи, Васо Сегеди (Сегединац), као време првог одласка
Павла и брата му Ивана, као и оца Арсенија у Русију, наводи
се 1759. година, што одговара руским изворима. Што се тиче
мађарских аутора из раздобља између два светска рата, бар
кад је у питању Павле Јулинац, можда се и може наћи
разумевање за њихов антагонизам, тим пре, што је радио као
обавештајни официр. Али свакако чуди код српских
историографа то да се оспорава племићка титула Павлу
Јулинцу, иако су је његова млађа рођена браћа, Василије и
Петар, имали и преносили на своје потомке, који су је обилато
користили у поменутом периоду. У прилог овој чињеници је
то да ни у Ивићевом Зборнику, иако је биографија Јулинаца
(Ђулинаца – и не само код А. Ивића) исцрпно урађена, нема
_______________
Група аутора, Енциклопедија Новог Сада, 188–190.
В. Стајић, Новосадске биографије, св. II, 158–167.
8
Л. Бароти, Зборник за историју књижевности Јужне Угарсе у XVIII столећу, 476.
6
7
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ни у траговима наговештаја о Павловом племићком пореклу.
Додуше, поменути аутори нигде ниједном речју не споре
племство, али прећутно прелазе преко те чињенице, што је
несхватљиво, а у истраживачком смислу неопростиво.
Васа Стајић у свом раду о Јулинцима у појединим сегментима
иде тако далеко у истраживачком заносу, да опширно описује
неке чланове породице који су потпуно периферни, па чак и
недостојни потомци родоначелника Василија Великог. С друге
стране, „главне гране” породичног стабла Јулинац, као што
су Павле и Иван, некако су запостављене или су у другом
плану. Овде треба имати на уму недоступност историјске
грађе о поменутој двојици Јулинаца, јер су природа њиховог
посла (оба су војна лица) и затвореност Русије свакако
отежавајуће околности за сваког истраживача.
У Стајићевој рукописној свесци Новосадских биографија9,
која се чува у библиотеци Матице српске у Новом Саду, а која
је била доступна аутору овог рада, уочљиве су многе
исправке и додаци на маргинама рукописа. Ово је сигуран
знак да је истраживач накнадно налазио историјску грађу и у
току писања допуњавао одређене већ обрађене целине, што
је условило одређену мањкавост и извесну методолошку
истраживачку недоследност. И поред поменутих слабости
(које су неретко последица објективних околности), Васу
Стајића као истраживача треба узети као најопсежнијег и
најистрајнијег биографа племићке породице Јулинац. Овај
закључак се намеће из простог разлога што се грешке које су
се поткрале Стајићу понављају и код других аутора, што може
да укаже на то да су преузете од њега.

Отклон од историјске неправде
Књига Николе Радојчића Из прошлости Војводине, посебно
њен увод, указује на то са каквом озбиљношћу и пијететом
_______________
9

В. Стајић, Новосадске биографије, из Архива новосадског магистрата, II, 1937.
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аутор приступа питањима биографских података о Павлу
Јулинцу. „Када сам почео писати своју расправу о Кратком
уводу у историју порекла славено-сербског народа (1765), ја
сам у неколико реди сместио цело тадашње веома оскудно
знање о животу Павла Јулинца“, пише Радојчић.10 Аутор,
даље, говори о грађи коју је добио од Васе Стајића и Алексе
Ивића, што му је било од драгоцене користи. С обзиром на
то да је Стајић резултате својих истраживања објавио пре А.
Ивића, није могао у свој рад унети његове истраживачке
резултате, која је у свом раду обухватио Никола Радојчић.
Зато код Стајића, у одељку о Јулинцима, опширан опис
појединих личности из те породице није у скалду са значајем
њиховог живота и дела. Тако, на пример, простор посвећен
родоначелнику бачкопаланачких Јулинаца Петру Јулинцу
(1779–1848) – оличењу „човека нестална, трошаџије,
свађалице и парничара“, о чему сведоче документи „којих је
иначе пуна архива“ – није несразмеран његовој важности.
Поменутом Петру, Павле Јулинац је био најстарији стриц, што
је Радојчић недвосмислено доказао у свом истраживању.
Оно што је свакако заувек разрешено, питање племства
Павла Јулинца, утврђено је родословом капетана Арсенија,
Павловог оца, који је добио племство од Карла VI 1722.
године, а курију (земљишни посед) од Марије Терезије 1752.
године. Према истраживању Николе Радојчића, Арсеније, син
Василија Великог, имао је осморо деце: Павла, Ивана,
Василија, Јована, Петра, Јулијану и двоје који су умрли као
деца. На крају своје расправе о Павлу Јулинцу, Радојчић
напомиње да без Стајићевих и Ивићевих истраживања
никада не би успео да докаже Павлову племићку припадност
и отклони историјску неправду.
У поводу доделе златне медаље 1766. године Павлу Јулинцу
за књижевни рад од стране царице Марије Терезије, он је
учинио за тадашње време један необичан гест. Упутио је
царици, преко Илирске дворске канцеларије, поред своје
______________
10
Н. Радојчић, „Павле Јулинац, Кратки увод у историју порекла славеносербског народа“, Рад, 237, 1929, 1–2.
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дубоке захвалности, једну промеморију11, у којој истиче
порекло своје породице и учињене заслуге Хабсбурговцима.
Разуме се, Павле је овим гестом хтео, пре свега, да истакне
своје племићко порекло, односно нагласи да је он племић,
потомак (унук) Василија Великог и син првенац Арсенија
племенитог Јулинца.
Овде треба напоменути да се Павле Јулинац, бар кад су у
питању руска службена документа, никад није потписивао са
„племићком титулом“ (племенити), што најбоље сведочи
његов потпис на руском језику, чији факсимил дајемо у прилогу, на крају овога рада.
Објашњење треба тражити пре свега у природи посла којим
се Павле бавио (повереник посланства – обавештајни
официр), поданик Русије, држављанин Угарске и племић
Аустроугарске
Монархије.
У
овој
геополитичкој
комбинаторици, Павле Јулинац је знао да његова племићка
титула „боде очи” Русима, а обавештајни рад жести угарске
власти, и да би измирио те супротности, морао се одрицати
многих привилегија и погодности. И не само то, аустроугарске
власти стално су га сумњичиле, када је боравио у јужној
Мађарској, да врбује њихове поданике Србе ради исељавања
у Русије, као и друге антидржавне послове. Међутим, иако је
шпијуниран и праћен, никада није доказано његово учешће у
таквим пословима.
У једном документу (оригиналан наслов на француском „La
famille Julinac et Paul Julinac”) непознатог аутора (можда га је
написао и сам Павле – говорио је француски, немачки,
мађарски, латински и руски), између осталог се каже: „У
највишем разреду лицеја (Евангелистички лицеј у Пожуну –
прим. М. Б.), наставник му је био угледни историчар и географ
Јован Томка Саски...” Павле је похађао поменути лицеј од
1749. до 1753. године, када је са својим меценом и кумом
Јованом Шевићем, потпуковником Моришке границе, отишао
у Русију. Из овог документа сазнајемо да је Павле Јулинац
______________
11

А. Ивић, е.ц., 19–20.
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имао, као ђак, одличну прилику да се упути у спознавање
историје и методички приступ истраживању у тој науци. „Семе
које је Јован Томка Саски, као љубав према народној
историји, усадио у ђачка срца, донело је најсрећније
плодове”, као код Павла пл. Јулинца, аутора прве стварне
историје српског народа, каже се на крају тог документа. Тај
документ није сигниран ни потписан, а превод са француског
је урађен нестручно и лаички и зато су могућа одређена
одступања од оригинала.
Павле Јулинац умро је између 27. јануара, када је написао
свој тестамент, и 26. фебруара 1785. године, када је он
објављен у руском посланству аустроугрске престонице.
Смрт га је затекла у Бечу, када је имао педесет и коју годину
живота, живота хусарског официра у чину мајора, који је био
веома тежак и сложен. Његове најснажније и најплеменитије
тежње нису произилазиле ни из његовог војничког ни из
дипломатског живота, него из научних и књижевних склоности
и афинитета. Био је у свом друштву и времену rara avis, без
хедонистичких нагона и потреба, за разлику од тадашњег
дипломатског и официрског кора, који без балова, лова и
других разонода није могао замислити свакодневицу.
Захвалност за неговање српске историје и књижевности
Павле пл. Јулинац нашао је, пре свега, у српском народу, као
аутор прве штампане историје код Срба – Кратки увод у
историју славено-сербског народа. Стварајући ово дело,
аутор је желео да остави трајно сведочанство о прошлости
свога рода. Желео је, такође, да то сведочанство буде
доступно целом свету, коме би први пут били приступачни
српски историјски извори. Вероватно је и Доситеј Обрадовић,
у својој чувеној „Похвали Павлу Јулинцу” (тада још „без”
племићке титуле), мислио на њега као историчара, упутивши
му речи хвале и „љубезности”.
На основу доступне литературе и других извора, нисам успео
да отклоним све недоумице, нарочито када су у питању
биографски подаци Павла Јулинца и његових сродника уско
везаних за његов живот и дело.
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Верујем да ће овај скромни истраживачки рад допринети
разумевању родослова породице Јулинац, а самим тим и
отклонити сваку сумњу у Павлову припадност племићкој
породици Јулинац.
Моје задовољство овим радом биће веће, ако и наша
званична историографија буде потврдила да је Павле пл.
Јулинац био племић по ређењу, а својим делом и више од
тога.
Прилог 1
Грб породице Јулинац у хералдици Војводине
У архиву Матице Срспке у Новом Саду налази се племићки
грб породице Јулинац и припадајућа Повеља о
привилегијама. Грб племићке породице Јулинац, према
стручном мишљењу, сврстава се међу најраскошније у
Војводини.
Овде ћемо, као прилог основном тексту, по свим хералдичким
законитостима описати садржину грба. На самом врху грба је
царска круна (К&К). Изнад аустријског грба и двоглавог орла,
са леве стране су грбови Македоније и Албаније, а са десне
Угарске и Далмације. Испод горњег реда су три грба, с грбом
Раме (рука с мачем говори да је племство добијено „на
сабљу”, односне за војничке заслуге), изнад челенке са
круном у средини, док је с десне стране грба Захумље (без
звезде и месеца), а с леве стране грб Хрватске. На штиту у
плашту грба је десно поље црвено, лево плаво, а у доњем
делу зелене боје. Штит је подељен по вертикали, у левом
делу је лав надесно окренут, а у десном делу штита је
оклопник (ратник – хусар) с исуканим мачем у замаху десном
руком, на чијем врху се налази одсечена турска глава. Изнад
штита, у централном делу је круна Мађарске око које је богато
наглашена флорална орнаментика.
Ако стручним језиком опишемо грб (блазон), и на њему
заступљене предмете, животиње и боје, сваки хералдичар ће

Племићки грб породице Јулинац.
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умети да ишчита и створи представу о племићкој породици
којој грб припада.
Доминантне боје на грбу породице Јулинац су: црвена – гулес
и сангуине, плава – азура, златна – ор, бела – сребрна –
аргент, црна – сабле и зелена – верт. Свака боја има своје
значење и говори о карактеристичним особинама и заслугама
власника
грба
(храброст,
одважност,
истинитост,
великодушност, достојанство...). Боје морају бити чисте, без
нијансирања, да би биле уочљиве и препознатљиве, како на
бојном пољу не би дошло до забуне приликом командовања
трупама.
Племићки грб породице Јулинац типолошки припада касној
средњовековној изведби, а сложен је по Стематографији
Павла Ритера Витезовића.
Грб се до друге половине XIX века налазио у кући Симеона
Чолића у Новом Саду, а после пресељења Лазара Јулинца
(1814–1893) из те куће у Бачку Паланку, грб је, по одлуци
власти, прво чуван у Новосадском магистрату, где је и
пронађен, као и Повеља о привилегијама. Та племићка
знамења породице Јулинац касније су пренета у Матицу
Српску у Новом Саду, где се и данас налазе.
Захваљујући вреднољубивом истраживачу Васи Стајићу, у
Градском архиву Новог Сада пронађена је копија повеље о
давању племства и привилегија Јулинцима, са које се текст
на латинском дао лако ишчитати. Оригинална повеља од 11.
јула 1722. године тешко је оштећена и пропала од влаге па
се златна слова на пергаменту слабо распознају и тешко
читају. Оно што је важно за нашу тему, на оригиналу – а што
и препис потврђује – јасно се разазнају имена: Vasilium Julinecz, Arsenium и Petrium.
Без намере да продубљујемо ову тему, сматрам да се из овог
кратког описа грба и повеље породице Јулинац може
разумети важност и симболика хералдичког израза када је у
питању грб породице Јулинац.
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Напомена: Податак објављен у овом раду, да је Павле
Јулинац отишао у Русију око 1752. године, може се довести у
сумњу, јер руски извори су категорични да Павле и брат му
Иван, са оцем Арсенијем, први пут долазе у Русију 1759.
године. У прилог овој констатацији иде и документ из
Новосадског магистрата који говори да је Арсеније Јулинац
своје имање у Чуругу продао Угарској државној комори 1756.
године.
Прилог 2
Илустрације и родослов породице Јулинац

Факсимил потписа Павла Јулинца на руском језику.
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Породично стабло Јулинац.

Голуб Јашовић

АРХИМАНДРИТ ЛЕОНТИЈЕ НИНКОВИЋ, ДУХОВНИК И
ПЕСНИК

Апстракт: Леонтије Нинковић је живео у Дечанима од 1919.
године, када је добио место настојатеља манастира Високи
Дечани, па све до одласка у пензију 1933. године, када се
враћа у родно Требиње. У Дечанима се, поред бројних манастирских послова и обавеза, бави књижевним радом и проучавањем прошлости самог манастира, манастирског
братства. Писао је и о људима све три вере, који су у то време
живели у манастирском окружењу. За време свог боравка у
Дечанима (1919–1933) објавио је пет књига. Само у штампарији Петровића „Дукађин“ у Пећи објавио је три књиге: Братство лавре Високих Дечана, Краљ и краљица у лаври
Високи Дечани и Српска лавра Високи Дечани.
Кључне речи: Дечани, Метохија, историја монаштва, историја
уметности, књижевност.
Последњих деценија, односно последњих година, систематски се проучава, и у оквиру различитих научних дисциплина
и интердисциплинарно, културни простор Косова и Метохије.
Ипак, некако је по страни остало подручје северне Метохије
(градови: Пећ, Исток, Дечани и Клина), иако су Пећ и околина
били и остали не само духовно жариште, већ и развијена културна средина и то остали све до данашњих дана.1
Примера ради, у међуратном периоду у Пећи је постојала и
радила штампарија „Дукађин“, власништво браће Петра и
_______________
1
Професор др Сунчица Денић уопште не помиње Леонтија Нинковића у својој монографији Српски писци Косова и Метохије (Денић 2008).
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Максима Петровића, у којој су штампане десетине књига, брошура, новина и другог ситног библиотечког материјала, о
чему се понешто и зна (о томе су писали: В. Бован, Владимир
Цветановић, Крста Ал. Алексић, Миодраг Петровић, Милорад
Филић, Голуб Јашовић, Сунчица Денић и други).
Само архимандрит Леонтије Нинковић објавио је десетак
књига. Световно име му је било Благоје, рођен је у селу Врбну
Доњем, које се налази између Требиња и Билеће, 23. марта
1873. године. Након стицања основних знања у родном крају
одлучује се за живот у манастиру. Пострижен је после краћег
искушеничког стажа у манастиру Добрићеву 8. септембра
1896. године.
Године 1907–1908. Леонтије Нинковић је изабран за посланика у Гатачко-билећком срезу и учествује на Скупштинама у
Сарајеву и у Будимпешти.
У јесен 1919. године Леонтије Ниновић је постављен за настојатеља царске лавре, краљевске ставропигије, манастира
Високи Дечани и на ту дужност ступа 16. септембра 1919. године. Он затиче манастир скоро празан и материјално упропашћен. У манастирским конацима било је грађана и војника
и служио је свему другом више него ономе чему је био намењен – молитви.
Леонтије је одмах започео борбу са локалним Арнаутима за
враћање бесправно одузетих манастирских некретнина.
Затим, и поред отпора месног становништва, које је навикло
да летње месеце, рекреације ради, проводи у манастирским
конацима, успева да стање у манастиру доведе у ред. За то
добија подршку и од највиших органа власти, и тако враћа
пуни духовни живот и рад у манастир.
У чин архимандрита Леонтије је рукоположен 1921. године, а
1923. вршилац је и дужности администратора Пећке епархије.

Голуб Јашовић

105

Одликован је многобројним нашим и страним ордењем. Црна
Гора га је одликовала: Командирским крстом краља Данила
трећег реда, Сребрном медаљом за храброст и Златном медаљом за ревност. Краљевина Срба Хрвата и Словенаца доделила му је: Карађорђеву звезду четвртог реда, Крст Светог
Саве четвртог реда, Албанску споменицу и Медаљу за уједињење. Од Француске је одликован Палмом академије, а од
Италије Италијанском круном. Осим тога, Леонтије Нинковић
је проглашен почасним чланом Француске академије наука.
Поред осталог, Леонтије Нинковић се бавио и књижевним
радом. Написао је пет књига о Дечанима. Три књиге су му
штампане у Пећи: Српска лавра Високи Дечани (1923), Краљ
и краљица у лаври Високи Дечани (1926), Братство лавре
Високих Дечана (1927), а остале у Манастирској штампарији
у Сремским Карловцима: Чудеса Светог Стефана, Краља
Дечанског, (1929) и Свети Краљ Стефан и зидање Дечана
(1939).
Говорио је да му је главни циљ да прикупи историјску грађу
записану у разним црквеним споменицима, али и у народном
предању, како би је сачувао од пропадања. Желео је да се та
грађа прикупи на једном месту како би била доступна неком
будућем истраживачу који би то стручно и научно обрадио у
неком будућем делу о овој славној задужбини Немањића (у:
Нинковић 1998, 20).
Ова невелика књижица је у ствари једно кратко сведочење о
монасима Дечанског манастира и његовој борби за опстанак
овог манастира и преосталих метохијских Срба, праћено описом њиховог живота од оснивања лавре (времена градње) па
до првих деценија овог века.
Дате су кратке биографије првих старешина: Арсенија, Данила, Цамблака, Данила Паштројевића, хаџи-Захарија, Каленика Грабуловића, архимандрита Григорија, Серафима
Ристића из Тетова, Антима Седларевића из Драгољевца, Ки-
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рила Андријевића, Данила Радуловића, Мелентија из Велике
и других.
Занимљиво је предање о пореклу Данила Јуничанина, другог
старешине Високих Дечана, о чему становници села Јуника
чувају предање да је Данило родом из Јуника, из Стефан-Махале, од Стефановића (Јашовић 2004, 40). Потомци тих Стефановића сада су Берише у Јунику и сви су муслимани
(Арбанаси).
Помена вредан је дијалог између Вита Малог, протомајстора
Високих Дечана са царицом Јеленом у Сврчину на Косову
преузет из књиге Цар Душан Владана Ђорђевића – „Нама се
ту много причати. Честита госпођо, челника Ивоја послали су
ти да штити Дечане од злих људи. Умјесто тога, он је сам
пљачкао манастир (...) зато га пред свим његовим наоружаним људима задеси смрт (...) калуђери причају да су га убили
‘невидљиви Христови војници’.“
Међу биографијама бројних дечанских игумана јесте и животопис књижевника Григорија Цамблака, једног од најпознатијих дечанских старешина и најученијих људи свога
времена. Цамблак је био пореклом са простора данашње Бугарске, али је био осведочени србофил. Уосталом, не би био
изабран за игумана Високих Дечана, једног од најважнијих
српских манастира. Написао је једно од највреднијих дела
српске биографске књижевности Житије и службу светом
краљу Дечанском (Нинковић 1998, 20).
Заслужне помена су свакако биографије Антима Седларевића из Драгољевца, човека који је саградио ћелију у манстиру Гориочу, метоху манастира Дечана, и архимандрита
Кирила Андрејевића из Белог Поља код Пећи, који се представио 22. јуна 1875. године.
Родитељи Кирилови у пећко Бело Поље доселили су се из
Горњег Полимља, из Шекулара, по чему се често називао Белопољац и Шекуларац. Кирило је 1860–1861. боравио у Ру-
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сији и сакупљао прилоге за манастир Дечане. Примљен је на
аудијенцију код краљице Марије Александровне, од које је
био богато дарован. Један део новца царица је наменила
градњи цркве у Белом Пољу, будућој својој задужбини. А за
дозволу за градњу код турских власти лично се побринула.
Црква је 1878. и сазидана.
У писму Епархијске Консисторије у Пећи од 31. марта 1927.
године пише да је одобрен новчани износ за штампање две
хиљаде примерака ове Леонтијеве књиге. Данас, међутим, на
читавом Космету могу се наћи два-три примерка, а оригинални примерак, нема ни библиотека манастира Дечана
(књигу је Максим Петровић штампао 1927. године).
Архимандрит Леонтије Нинковић је објавио и једно песничко
дело. Штампао га је у манастирској штампарији у Сремским
Карловцима 1931. године под насловом Сан Краља Стефана
и зидање Високих Дечана.
У књизи је објављена песма у десетерцу, која садржи 1016
стихова.2 Песма је посвећена Рафаилу Матинцу, ранијем игуману манастира Дечани, великом борцу и страдалнику, који
је успео да манастир, братију и манастирске интересе више
пута успешно одбрани пред турским судовима.
Ти си Лаври неувело цвјеће
Име ти се заборавит неће
Братство Лавре о том води бригу.
А ја тебо посвећујем књигу –
За велика страдања и труде.
да ти слава за увијек буде.
У песми има веома надахнуто и са много емоција описаних
пејзажа и догађаја. Дело обилује лирским пасажима. Леонтије
_______________
2
Песма је раније одштампана 1923. године у Пећи, у књизи Српска лавра Високи
Дечани и обимом је била двоструко краћа (650 стихова).
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манастир назива христовом невестом украшеном богатством и сјајем скулптурних и живописних украса. На грађевини која је одолевала и одолела разним ударима времена и
непријатеља за пуних шест векова.

у којој је био у то време настојатељ, подсећајући на њено
место међу највећим српским манастирима, краљевским
ставропигијама као што су: Студеница, Милешева, Сопоћани,
Градац, Бањска и Свети Архангели код Призрена.

Једино песничко остварење архимандрита Нинковића, колико је нама познато, настало је у Метохији, написано је у
духу и маниром врсних народних певача. Аутор се вешто користи чињеницама о манастиру, његовом настанку и прошлости. Део грађе је могао пронаћи у богатој манастиркој ризници
и библиотеци. Нешто је могао да забележи и од монаха и
свештеника који су долазили у Дечане или служили у самом
манастиру. О манастиру је штошта чуо и од локалног становништва, и од Срба и од Арнаута.

Краљ Александар Карађорђевић и краљица Марија су први
пут посетили манастир 1924. године. Леонтије је са манастирским братством дочекао краља и краљицу и замолио их да
милостиво, по примеру Немањића, благоизволе сести у сто
цара Душана и царице Јелене. Игуман је искористио прилику
да понуди краљу Александру да у духу традиције српских
владара и члана 57 Душановог Законика обнови повластице
које је манастир некада имао и да као ктитор прими манастир
под своје окриље.

Са посебним надахнућем и љубављу у песми је опеван
пејзаж области на улазу у клисуру на обали Дечанске Бистрице, код извора Кисела вода, на ком је краљ Дечански одлучио да себи и свом народу подигне задужбину.

Краљ Александар и краљица Марија су по други пут посетили
Дечане у септембру 1925. године, у време када су пренете
кости владике Његоша са Цетиња на Ловћен и када је направљен пут од Пећи преко Чакора за Андријевицу којим је
спојена Метохија са Полимљем (Нинковић 1925, 31).

Уз корито ријеке Бистрице
Уздижу се брда и литице
У долини до изнад Белаја
Висови су попут Хималаја.
Врхови се с облацима друже.
У штампарији Петровића „Дукађин“ у Пећи Леонтије је штампао и своју трећу књигу Краљ и краљица у Лаври Високи
Дечани, 1925. године.

У књизи Чудеса светог Стефана, Краља Дечанског, штампаној у Српској манастирској штампарији у Сремским Карловцима 1929. године (тридесет страница текста), игуман
Нинковић је објавио предања и легенде које је нашао у доступној литератури или чуо од казивача које је могао срести
у самом манастиру на саборима или у његовој околини.

У књизи је на нешто више од тридесет страница описан први
и други долазак краља Александа и краљице Марије у
Дечане.

Поменута су предања о чудима светог Краља која је забележио Владан Ђорђевић, а о којима је писао Григорије Цамблак,
затим казивања белајских испосника сачувана у манастирској
рукописној архиви. Леонтије је користио и бројна турска документа преведена на српски језик која су вековима пристизала на манастирску адресу из разних турских институција.

На уводним страницама ове обимом невелике књиге Леонтије
се укратко осврће на славну прошлост задужбине Немањића,

У књизи су се нашле и легенде настале поводом неколиких
покушаја да се кивот са моштима светог Краља измести из
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његове задужбине у Црну Гору или у Србију, али се сам свети
Краљ одбранио од тих покушаја користећи своје чудесне
моћи.
Уметнички највреднија су свакако казивања о чудесима светог Краља која је архимнадрит Леонтије записао од локалног
становништва. Ту пре свега мислимо на казивање Арнаутина
Цон Садика о томе како је једном о поноћи на манастирском
шедрвану видео старца са седом брадом у златном оделу са
крстом у руци како благосиља манастир. Неколико дана
после овог појављивања светог Краља зликовац Цољ Соколи
из Малесије уцењује манастир и то чињење плаћа властитом
главом.
У једном предању манастирски војвода Билал Руста прича
игуману Леонтију како је морао да убије Мет Емина из Дечана
који је крао манастирску стоку и о томе како је свети Краљ на
манастиску капију довео лопове који су украли манастиру два
вола. Лопови су били потпуно избезумљени. Касније су на
свечевом кивоту, поново уз свечеву помоћ, успели да оздраве.
У следећем предању Леонтије говори о томе како је некакав
локални силник Дућ Смаил из Истинића продао Пуниши
Рачићу некакав плац за изградњу фабрике за прерду дрвета,
која је некада припадала манастиру, и од тих пара купио
стадо од педесетак оваца. То се није допало свецу. Једне
ноћи почело је тако страшно да грми и да ударају муње и громови који су побили све Смаилове овце и неке раднике у
Рачићевој фабрици. Осетивши на сопственој кожи гнев дечанског светитеља сами су почели говорити: Тешко оном кога
Свети краљ удара штапом по глави.
Оваквих казивања у поменутој књизи има још. Међутим, овом
приликом треба рећи да је књижевни рад Леонтија Нинковића
–настао у Метохији, у Дечанима, или је објављен за време
његовог управљања манастиром – значајан за књижевну и

Голуб Јашовић

111

културну историју јужне српске покрајине. Мишљења смо да
бисмо се најбоље одужили овом ствараоцу и човеку који је
за живота добио бројна признања за свој рад, тако што бисмо
нека његова дела која су раритети и у библиотекама приближили савременом читаоцу.
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ставу 650 стихова. Доцније сам је прерадио и проширио на
1016 стихова, што се овим ставља на знање гг. читаоцима за
случајно успоређење са поменутом књижицом“ – писац).
Унутрашњи украси цркве.
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The archimandrite Leontije Ninković and his literary work
Abstract: Leontije Ninković lived in Dečani since 1919th when he
got appointed to a position of abbot of Visoki Dečani. He lived
there until retirement in 1933rd when he returned to Trebinje. During his life in Dečani, in addition to a various duties and obligations
within the monastery, he manages to do some literary work, to research the monastery history and the history of the monastic
brotherhood. He also wrote about the people who used to live in
this area and who practiced three different religions. During the
time that he spent in Dečani he managed to publish five books.
Three of them were published in the Petrović’s printing called
„Dukađin” in Peć: Brotherhood of the Visoki Dečani Lavra, King
and Queen in Lavra Visoki Dečani, and Serbian Lavra Visoki
Dečani.
Keywords: Dečani, Metohija, monastic history, history of art, literature.

Савременици

ДОБРОСЛАВ СМИЉАНИЋ

АПОРЕТИЧНОСТ САМОТУМАЧЕЊА

Тумачење властитог дела у било којој сфери и дисциплини
науке, увек је у функцији телеозиса, дакле, телеолошки је
функционално, сходно парадигми, критеријима, егзактним
(верифијабилним)
аргументима,
каузалитетима
или
пробабилитетима, односима и ефектима – и увек у знаку
савршенијег теоријско-концептуалног или технолошког
конструкта. У сфери уметности тумачење не почива на
аргументима егзактног типа, оно заправо и долази ту у
недостатку доказа. Који би то апсолутни докази одлучили да
је Рат и мир уметнички изнад Илијаде, а Мајстор и
Маргерита изнад Фауста. (Толстој ће само у дескриптивном,
аналошко-сижејном и епском погледу грандиозну епохалну
фреску истаћи као пандан: То је нешто као Илијада). Његова
филозофија историје бар је формално интегрални део (а не
налепница) романа. А шта онда рећи за такозвани
аутопоетички говор који не остаје на нивоу поетичких
принципа него се спушта на план конкретне ауторске анализе
властите књиге, песме, слике, композиције итд. која се
редовно слама под хипертрофијом аксиолошког нарцизма. У
нашем песничком еснафу нарочито. Отуда сам одувек имао
недефинисано осећање неприлике у сусрету са
манифестним, неотменим нарцизмом величине, са патетично
разобрученим и претенциозно-барокним илуминацијама
којима се сопственом делу post-rerum надокнађују мањкови:
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инјектира му се и намиче на „ћуприји” све оно што није имало
на мосту. То осећање нелагоде извире из естетичких и
етичких критерија, или боље, по-етичке свести о вашарској
неделикатности манира, о проблематичности или књижевној
(а можда и психолошкој) нелегитимности самотумачећег
говора и немоћи критичког саморазумевања умишљених Херострата, ерго, из принципијелне немогућности двократног
или подвострученог изрицања привидно истог без накнадних
кривотворења изворно првобитног, без клинамена, /не/хотимичног завођења на странпутице или навођења на лажне
стазе које се сплићу а не рачвају, без рашчаравања, редуктивног самопревођења, самоиздаје, аутопоетичког ревизиониза, ситуационог опортунизма, укратко: околишења.
Једнократност/непоновљивост уметничких дела – песме,
слике, музичке композиције и слично, њихов фиксирани
идентитет (док динамички идентитет траје) чини апоретичном
ауторску ре-верзију истог, било да се ради о варијацији или
интерпретацији, свеједно: двапут исто није исто. Све речено
о делу не улази у дело већ у историју говора о њему, оно сâмо
је ван историје. Унутарњим временом, или свевременим
синхроницитетом, оно укида историју, јер је синкопа у њеном
дијахроном и метрономском току. Али модерна херменеутика,
уколико је и археологија текста, по ископинама суди о хумусу
и слојевима. Цео један век сведоци смо свакодневне, све
жустрије смене филозофско-естетичких, поетолошких,
херменеутичких и критичких концепата – ствара се
нарастајућа паралитерарна археологија интерпретативних
слојева који затрпавају изворно дело, одржавајући га, баш
тим парадоксом посредовања и трошења, понекад и
вештачким дисањем, условно живим у савременом наслеђу.
Уз то не треба заборавити да живимо у саможивом, чак и
према потомству немилосном времену свепрождируће
потрошачке френезије која напада и сам дух тако што хоће и
увелико и успева да га прилагоди, серијализује и сврста
тоталним превођењем на познолиберални погон бесомучне
компетиције и успеха. Курентност постаје норма духовне
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продукције и повратна спрега која легитимише ново империјално варварство. Прогресија свеопште посесивности и
потрошње, а не размене дарова и уздарја, чини интересним
и духовна сродства, лишава свет његове историје и
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традиције, памћења зла и добра, претварајући његову
прошлост у гробље немих олупина које затомљују сећање на
оно изворно, првобитно; убрзано застаревање или
ефемеризација духовних вредности – друго лице напретка у
забораву – прети стратешком ентропијом и медиократијом од
које се повија дух у „светској ноћи” као свећа на ветру која не
зна да ли ће горети до зоре. Отуда, наравно, видљиви
симптоми жестоке усплахирености и страха код оних који
чине све да за живота, коришћењем комбинованих техника и
механизама идеолошке и културне моћи, осигурају своје
дело: спретном режијом инкрустирају га наизменичним
плимама медијски оркестрираних, углавном клишејних и
хвалоспевних, презентација и промоција. Осути друштвеним
шљокицама као малим богињама, ките се без зазора нискама
аранжираних награда под чијим теретом посрћу;
неповерљиви у критичко и непоткупљиво будуће суђење на
које неће моћи утицати, настоје да га убеде и ослободе
ревизионог рада духа и нових процена тиме што му унапред
обављају послове скупљачке књижевно-историјске и
аксиолошке економије. То би можда и било сврховито кад не
би било привремено и узалудно уколико дело по себи није
самодовољно искуство духа у свом најпречем облику. Сумња
у издрживост властитог дела наводи на корупцију будућности
која је редовно синоним за вечност. Пакт са њом је несигуран,
вероломство је њена навика. Књижевна повесница сведочи
о томе, али њен наук је увек намењен неком другом. Шта
онда човек још може да дода створеном ако је све не/речено
у њему, ако је пред тим забраном већ сувишан, и једини коме
се не верује. Писац живи за своје дело, али оно што живи у
делу не зависи више од њега, нема априорни онтолошки
компаратив, није му претходила ни довршена ментална слика
у духу која би затим била пренета/пресликана у свој објектни
а постериори, јер тада стварање не би било имагинативна
игра и рад, слут и дослут, већ миметичка вежба
подвостручавања. Илузија је да ће уметник, вешањем личних
интерпретативних светиљки у координате око свог дела,
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накнадити оно што није инвестирано у њега; у сучељавању
делâ – међусобно и са временом – унутарњег времена које
носе и времена с којим се носе, испостављају се други
захтеви и рачуни.
Речено у фигури: дело је Нојева барка која ће избећи
бродолом ако умакне свему осталом што ни/је књижевност
ма како узели Верленову мисао. Аутентична вредност је она
којој није потребна додатна друга да би била оно што јесте.
Снага дела је ултимативни аргумент за себе. Стога је за
Валерија снага која ствара већа од створеног, њен вишак се
складишти у делу као резервна, трансцендентна залиха
времена која се активира преко контекстуалних изазова
сваког актуалитета. Оно створено носи у себи
сецесионистичке потенције у односу нa контекст. Текст
прелази у сферу вредности, контекст у књижевну историју. Ту
је развође уметности и науке, прва иде трансцеденцији, друга
остаје у иманенцији. Кружење уметничког дела на временској
орбити мисао прати из угла епохе. Све што није од нашег
времена, скривено је од нашег погледа. Само се у науци
може предвиђати. Уметност носи откровење, интуицију и
слутњу. Њена тајна, или истина, увек је непредвидљива, јер
је слободна. Додуше, језгро тајне сурогирано је илузијама или
не/истинама – од оптичких до метафизичких – с којима једва
да живимо. Штавише, ни појмовна могућност да нам
схематизам свега буде прозиран ништа не би променила у
саморазумевању и посланству постојања. Апстрактни
категоријални костур, да се заклоним иза Ничеа, оставља
апсолутно несазнатљиве снаге на тамној страни месеца.
Песник је одговоран за облик дела, али не и за сва његова
могућна значења.
Да ли је онда, начелно, споран не само ауторски говор о делу
наспрам говора других, него у извесном смислу и говор
других, као текстуалност, на коју је осуђен свако ко хоће да
од/говори на изазовну, сваку, или сву претходећу, не без
тамне сенке комуникативног солипсизма.
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Сваки говор о делу, по мени, посебна је верзија дела.
Заједничко тим верзијама је само дело као мултиверзум
потенција. Нека невидљива рука подешава ракурс – угао под
којим пада фар на дело увек је ствар неког избора. То је усуд
у традицији која је човека пробудила и заробила
одговорношћу. Она нема коме да припадне него нама, књижи
се на нас, чак и кад из ње свесно и критички бирамо, или је
стављамо у заграде. Међутим, писање није коначан, него
свакидашњи избор, попут Деридине бесконачне сукцесије.
Насупрот Хајдегеровом неповерењу у писање које још траје
као реманенција платонско-кантовске традиције под знаком
метафизике присутности и непоузданог песмотворења као
нужног зла – додуше, у наводној тенденцији самоукидања –
Дерида постулира „деконструктивну” перспективу у
нихилистичкој
опоненцији
према
Апсолутном
објашњењу/обрачуну, према телеологији историје и времена;
текст замењује не само говор него и књигу која прати
природни
тоталитет
значења,
епифаније,
поруке,
тансцеденције, истине ствари, ре-интерпретације – текст је
коментар другог текста у текстуално уланчаном
чинодејству писања које води новом писању, и тако ad infinitum. Ако, дакле, не постоји оно извантекстуално, онда, и без
принципа бинарне контрарности, постоји оно текстуално, па
онда и нехотична онтологи(заци)ја текста, трага трагова,
текстуалног, унутартекстуалног, па можда (apage Satana) и
имплицитна онто-тео-логија писма, трага трагова, површине,
итд. Не помаже много ни алогоцентричко брисање оног esse
– језик је бићевит, и кад одриче он именује и васпоставља.
Шта значи мој говор или раз-говор с другим о ономе шта
радим ако смо кинеским зидом раздвојили дуалну моћ
израза, ако је она, изворна и првобитна, а приори укинута
текстуализацијом, текстом који не реферира ни на шта друго
доли на сама себе (референт је у тексту сам текст) с
алибијем у текстуалном солипсизму. Il n’ y a pas de hors-texte.
Тврдња је тачна и таутолошка кад је реч о уметничкој
самодовољности текста. Али ако се о нечему не може
говорити, зашто би се о томе морало ћутати, да направимо
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инверзију фамозног Витгенштајновог слогана у завршници
кумирског Tractatus-a, са алибијем да је и сама природа
уметности ordo inversus. У сваком случају, порука је – не без
препорне епистемолошке ироније – не/постмодерно
индикативна.
Суочен са светом који настаје у његовом језику, песнику се
чини да је у свој егзистенцијални век дошао прерано и
прекасно. Одржати истовременост тих крајности значи бити
између. Како се Сцила и Харибда приближавају, његово
метафизичко место нестаје. Нигде постаје крајина његовог
духовног номадства. Из тог теснаца чујемо његов крик, као
Роландов рог на дну кланца. Тек из тескобе „несрећне свести”
рађа се неглумљено питање о смислу писања (треба ли
додати и живота). Питање је без сумње сувишно, али
одсудно, на које се све чешће одговара мистификацијом и
досетком. Међутим, оно је фундаментално као и камијевско
питање самоубиства. Оно отвара „црну кутију” мотива без
обзира да ли у њој има „нечег за нешто” или нема. Свакако,
једини аутентичан одговор на то питање је само дело. Дело
је опклада која га у свако доба води пред сфингу. Ту естетички
хороскопи мало помажу.
Додуше, за данашњи дан
сутрашњица је само његова пројекција. О будућности ионако
ништа не знамо. За матрицу из које се не види излаз, нити
снаге за њену промену, она ће увек бити неки следећи дан.
Јер „дај нам днес” својом скривеном страном хоће
посадашњење будућности. На тој равни се и подиже
споменичка лаж од туча, по сваку цену, и за живота.
Коруптивни и лимитирајући дух времена има своје протоколе
и агресивне протоколаре, медијске мештре, центре моћи,
јавне и тајне темпларе који идеолошки штите свете гробове
од неверника. Технологија прерушавања, имитације и замене
озакоњује simulacrum у недостатку идентитета. Обликовани
„дух доба” аранжира климу за рад живе у аксиолошком
барометру: „неутралне” и „ангажоване” нетрансцедентне
вредности, критерији, лествице, пригодни програми и
механизми промоције, ма шта се рекло, идеолошки су
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озрачени; све је предвидљиво осим имагинације и
сутрашњице. Она принципијелно не исходи из бесконачних
верзија исте обмањујуће вечноси коју уметност хвата у лажи,
показујући својом формом оно што би могло бити.
Унутрашњим контрапунктом, на који је упућује њена природа,
уметност слика трагичну регресију могућности онога још-не,
док обетовани простор среће опкољава и колонизује
надирући кич. А падање највишег одређења егзистенције
доноси самообмањујуће опуштање у „забавној празнини” где
је човек све мање на страни одакле му долази име. Ми смо
заглавили у парадоксу: постојећи свет нема подршку у својим
разлозима. Утешно је што се то не примећује.
Песник који би у свом духовном работништву хтео да што
више згуснутог људског искуства буде са њим и уз њега,
сучељен је са збиљом која не хаје и не пита за свој смисао,
нити за смисао „смисла”, па стога допушта да јој се навуче
лудачка кошуља сваког смисла. Ту је један од извора тескобе
која је можда и несвесна мистерија и материја песникове
несрећне свести. Подземни удари и пуцање људских темеља
нашег опстанка дробе песничку слику света која напрслином
и фрагментом цитира туробна неслагања и труматично
отсуство „епске” целине у полемички недовршеним формама.
Ишчезло трансцендентално упориште архетипског завичаја
постаје „црна рупа” духа који још држи рану отвореном
дисонантним dictusom, ликовима ироније и побуне у свету без
бога, где је све изводљиво, а ништа забрањено у
псеудослободи. У симболичкој шуми „свеопштих могућности”
најскривенија је она остварена: извесност пораза. То одређује
тембр песниковог гласа. Под сводом где се „напредује у
губљењу”, где су бит и бивање у односу обостране
онострности, песник сведочи са невидљиве црте која их дели,
држећи обема рукама крајеве раскинуте нити чији бруј
залудничи крај толиких ушију заливених воском. Само
неукротиво достојанство богомданог живота по себи још
оправдава наш долазак, мање наш боравак на земљи. Стога
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ми песников глас личи на пригушено светло малаксало у
магли. Треба ли рећи да ни с тим не рачунам. И зашто онда
пишем, питам се и сам, пресретнут тучним питањем које
искаче као разбојник из бусије. Можда баш зато да бих
изразио то основно осећање нелагоде у краткорочном чуду
постојања, понето још из раних дана самоће кад се опсесивна
питања откидају са дрвета сазнања, питања свакако
првобитна, зачудна, исконски наивна и егзистенцијално
стресна чим екстаза сретнe зебњу у првим просевима
самосвести. Пишем дакле јер се давим, јер хватам дах – да
бих можда напипао непостојеће упoриште, да бих се
придржао у олуји за неки последњи стожер преостао на
„равни равнодушној” (А. Мишо), где метафизичка студен сања
о ватри. Негде је то, у метафоричкој абревиатури дефинисао
један мој критичар – он је писање „мотивисао” спасоносном
сламком за коју се дављеник или писац очајнички хвата.
Интерполирајући оно „или” између дављеника и писца он је
погодио дуалну природу текстуалног морепловства: узајамну
тензију и варничење два паралелна модуса егзистенције, с
једне стране бруталну онтологију емпирије, и с друге,
онтологију могућег спаса који измиче као светло у мраку.
Граничну позицију „између” одакле се поглед пружа на обе
стране, на Сцилу и Харибду, ту позицију пригњечености ваља
издржати. Коме преостане даха, тај ће можда стићи на Итаку.
Тај дах је синергија снага које учествује у поетском процесу.
Не верујем да их је ико довољно свестан. Песник је слободан
да почне песму, али не и да је заврши, како би на прилику
рекао Матић, јер даљи ток прелази у надлежност језика,
надлежност проистеклу из првих речи које постављају своје
захтеве. Лично, поетски процес видим, или боље, наслућујем,
у амалгаму свог и туђег искуства, као дамарање, укрштање и
прожимање свих духовних и телесних, симултаних снага које
учествују у „бележењу екстазе”: емоције и медитације,
интуиције и перцепције, имагинације и доживљаја,
интелигенције и очајања, љубави и ведрине, видљивог и
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невидљивог, увида и видовитости, речи и нереченог,
подрхтавања животног фрагмента и одсуства целине,
угрожених – сна и јаве, меланхолије и жеље, игре и
луцидности, слутње и тајне, блиског и далеког, светлуцања
пренаталног сећања и антена смрти на оном брегу „с кога очи
на оба света гледају”. Све ове овде призване и непризване,
сродне и опречне елементе певања нека подземна ужарена
пећ претапа у „јединствен израз полифоног звучања” како
неком згодом благонаклоно рече један критичар.
Дилема: да ли песник постулативно полази од
престабилиране хармоније певања и мишљења као
трансцеденталног задатка, или од неидентитета и једног и
другог, данас губи (иако можда никад сасвим) разлоге свог
важења. Ако држимо до песникове осетљивости, његови
сензори бележе распрскавање и урушавање слике света и
света самог. Он дакле полази од дисонанце, од неидентитета
и големе занемелости животних моћи чија је супстанцијална
реч песничког саморазумевања напукла и промукла дајући
сав глас крхотинама које вапе за целином. Можда се на том
хоризонту, нагнут као криви торањ, привиђам себи. Не
полазим од препевавања науке и филозофије (како су неки
громко најављивали своју позитивистичку предрасуду као
наводно нову поетску револуцију), – то није посао поезије,
ни од каквог априорија (он у уметности мора бити чулно
изборен на крају, да би тек дошао на почетак) већ од нулте
тачке, брисаног простора, бескућништва, од безбитности,
бестемељности, свеопштег мањка, од пропуштеног,
осујећеног, неданог, од „оног даноноћног између дана и ноћи“,
од краљевства које се зове Ништа и које, како каже Готфрид
Бен, „изискује своју форму”. Али није у питању апстрактно
Ништа или Ништа као апстракција, него стварно, згуснуто и
експлозивно Ништа у срцу оскудног времена и сваког
животног одломка, као извор и енергија обликовања и
лиризма. То об/лиКовање (облик, лик и ковање) призивало је
и било призивано патосом поетичке непосредности наспрам
разорно-отуђујуће телеологије деградираног свакодневља,
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патосом који кроз трагичне стадије катарзично-иронијског
искуства навире из тамног лавиринта трас-нихилистичке
имагинације, са хелиотропним ДА достојанству живота, ДА
животу-чуду по себи, уз меланхолију привремености и
опомене сећања. ДА животу на који се олако навикавамо као
на обичну чињеницу. На смрт – то иде другачије.
Та постранченост и работништво у тмини властитог рударског
окна можда ме одвојило од повезујуће матрице и френезије
сезонских поетика, али и од фокуса критичке перцепције која
протоколише у свом искуственом пољу очекивања,
редуктивно омеђеног усвојеном књижевном идеологијом, што
је, наравно, само индекс одређеног естетског „штима” и
дијапазона, мера домета и осетљивости сензора за друго и
другачије. (Групне и генерацијске солидарности или
„шовинизме” суженог видног поља остављам социологији
књижевног живота.) Међутим, „последња инстанца” на којој
свако отвара свој завежљај није ништа друго до ревизиона
инстанца друге епохе чији дух де-ре-конструише традицију и
актуализује из ње свој избор који може да цитира као
легитимно наслеђе. Чије је то данас, често нема сведоке на
суду. Спор са владајућом естетском идеологијом и укусом добија се у последњој инстанци на коју је Жид рачунао. Слепило критичког суђења добија накнадну стигму. Зато, кажу, из
Минервиних уста сова излеће у сутон да би обзнанила истину
дана, али ни она није апсолутно веродостојна.
Ако ретки, безмало случајни критички гласови песнику упишу
у својства његовог начина певања: језичку, емоционалну и мисону енергију, скресан израз, разноврсност формалних поступака, интегралну и трагичну визију света изражену
уверљивим језиком, духовна озарења љубави и смрти, слику
човековог пада и метафизичке зебње – све то изведено из судара са грозом повесне емпирије, апокалипсом века и духом
времена – онда је тиме развијена једна сигнална мрежа категоријално-типолошких поетских појмова уочених у предметном песништву. То је могућна и одбрањива верзија
интерпретације. У свом имагинативном праксису песник се
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служи различитим алатима и лукавствима: разновсношћу
формалних кључева, игром загонетања и криптирања тајанственим шифрама, опаличним, енциклопедичним и магичним
семантизмима језичких енергија које не само да индукују орфичку и метафизичку ауру обликоване другости и другачијих
ликова, него у исти мах изоштравају линкејску оптику прозирања кулиса неодбрањеног света живота, колонизованог корозивним нихилизмом који испија обећања језика као песак
воду. А језик обећава само блесак или таму властите супстанције, самô језичко биће као посебно и светско биће сваке
ствари која се тражи, успоставља, омогућава и саопшава
својим језиком. Језик није поезија иако се она ствара у језику
и језиком, него је поезија сопствени језик, законодавац и медијум у исто време, јер саопштава себе сопственим језиком
који сама ствара. Отуда је Ђанбатиста Вико стваралаштво
per se схватио као строгу песму. Само из језика поезије можемо извести и разумети поезију језика. Сваки покушај да се
поезија измести из свог иманентног језика који ствара аутономним поетским логосом, и примењено „синтетизује” са другим медијумима где она не звучи самостално него само
функционално „доприноси” и „поетизује” хетерономне и сасвим надређене сврхе, доктринарна је предрасуда и позитивистичко-еклектичко насиље над њом. Повесница поетског
ентитета показује да се поезија не ствара различитим и спољашњим системима, и нивоима језика, него сама поезија
унутрашњим трењем бруши и опализује, као река белутке,
речи сопственог речника, поетске појмове и пилоте који извлаче, динамизују и оркестрирају све сфере и језике, именоване предмете и симболе, сав градивни материјал узидан у
језичко и слојевито биће песме. Ти зачарани инхеренти исписују тајновиту и магичну заштитну повељу сваке аутономне
поетике која се до краја не отвара и готово никад на исти
начин.
А сад да направим „retour” ка „неживљивој емпирији века” и
духу времена о којима би свако ко размишља могао да срочи
својеврсну искуствену књигу чемера.
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У практичној игри човека и судбине песништво је веродостојан сведок за сва времена, али се његов глас губи у антрополошком беснилу и буци новог технолошког варварства,
„мирнодопског” или ратног, свеједно, реч је о модалитетима
истог у кругу унапред закинутог опстанка.
Недавне, још незацељене ране, свакако замагљују објективност савременика, али јад овог века у нашем је искуству посведочио своју страшну дубину: туга неисказивог или
неисказиво туге, остаће неотпечаћено ововремено завештање. Она ће бити архивирана у подземним лагумима
сећања и као понорница избијати из земље кад год се у незараслој рани неискупљене прошлости нова опасност трауматично згусне, а на видику ишчезне последњи изглед. Тако
се прошлост и њено наслеђе мора изнова ослобађати од интенционалног заборава и методички програмиране телеологије потискивања. Порази на том плану не дају наду на
спасење и мир мртвима, живима још мање. Поразно је што о
томе лармају највише они, нимало недужни, који би у својој
неизлечивој мржњи према другом морали да заћуте.
Сваки наш избор прошлости истовремено је избор и будућности, уз све неизвесности које она носи. Сећање сведочи и
о сновима колико о делима и гестовима. Оно је псалимпсест
сваке „победе” и киселина која нагриза пергамент историје.
Повеља победе својим наличјем најчешће призива неисписану тему варварства. Пустош и смрт нису искључиви посед
огња и мача, оне су прећутане ставке у ценовнику „напретка”.
Дволичност модерне цивилизације и јесте у томе што она цивилизује а не укида варварство. Право арбитрарног тумачења историјске норме напретка узурпација је и
привилегија безобзирне силе. Данас се подвргавају геноцидном ембаргу читави народи у којима умиру хиљаде бепомоћних, недужних људи и новорођенчади, лицемерно и безочно
скривају се интерес и злочин под маском заштите људских
права и других инквизицијских алибија. Морални задатак мислећих и креативних људи био би да та срамна краста на ро-
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шавом лицу силе никад у заборав не зарасте. У забораву је
цинична „легитимација” насиља и његово будуће право.
Плаћеници који панично беже од свог имена и они који рационализују своје ресантимане кажу да то спада у застарели
морал, али им нимало не смета што анимално право јачег никако не застарева.
Вишкови балканске историје најчешће се мере „вишком”
српске крви. Активне генерације морале би да размисле о
некој другој једначини. Заборав историјске азбуке и катастрофални исходи не би се више смели поновити. У неким круцијалним државним и националним опцијама, морало би, по
логици ствари, доћи до конституисања јединствене стратегије
прогностичког историјско-политичког ума који ће одлуке и путеве рационално самеравати фундаменталним циљевима.
То би био знак да је српски народ изашао из историјског наивитета. Историјско пунолетство је свест о томе шта ваља чинити. Шта се може, мора и сме у актуалном и предвидљивом
часу. Изненађења су и тада могућна, али судбинска по правилу никад. Оваква размишљања нису само ствар политичке
и културне елите. Она ће бити на делу кад буду изведена „из
главе цијела народа” као демократска тековина.
Овај екскурс спонтано се наметнуо овде као контекстуални
фон и чинилац мог песничког и животног искуства. А сад да
се вратим на неке принципе личне поетике, никако не на конкретну аналитику и лаудацију својих песама и књига.
Малобројни критичари (ма како судили о њиховим судовима)
поезију потписника ових редова контроверзно су тумачили,
не у аксиолошком (ту су сви сагласни) већ у погледу катастра
тематско-мотивских поља и Weltanschauung-a. Једни је,
изричито „терете” уверљивим језиком, модерним изразом и
трагалачким духом, трагичним доживљајем људске ситуације, лирском рефлексијом, хипнагогичком и надреалном сликом, сложеном метафором, мисаоним дијапазоном, иронијом;
други виде то исто и још нешто друго, али у обрнутој, „аријергардној” перспективи: темељно одбијање модерног вар-
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варства, тему анихилације људског времена и егзистенцијалну тескобу у довршеном људском опстанку, визију технифициране кретенизације у „еденском врту” наркотичких
плодова, меланхоличну лудницу, свет без говора. Ако обе
перспективе, сумарно скициране, отварају иста врата, онда,
начелно, сва тумачења опстају као сведочанства, једнако легитимна, иако вредносно неједнака, јер увек постоји ривалитет интерпретација, неке се међусобно оснажују, неке
продуктивно сучељавају или потиру у мери коју одређују активне, полисемантичке енергије и значењски вектори самог
песништва. Тумачење је један поглед, светлосни упад у онострану иманенцију са упориштима која се успостављају на
самом интерпретативном путу кроз уметнички универзум
дела увршеног имагинарним вишковима живог смисла и времена, чиме оно надмашује и надживљује историјско време у
коме је настало. Задатак интерпретације и није да дефинитивно исцрпе дело тиме што би га, као двојника, заменила и
архивирала у неки раф књижевне историје; тада би судбина
сваког дела била у очекивању свог интерпретативног демона
који ће му исисати крв и душу и тако преузети његову „бит”.
Принципијелна граница интерпретације као парцијалног концептуалног приступа уметничком тоталитету који га надилази
– држи отвореном могућност и другачијих читања у антитетичком и/ли ревизионом кључу. Интерпретације имају своју
историју међусобним односом према делу, а само дело, као
извор сваког односа, своју историју нема, јер је целином унутарњег времена искочило из ње.
Приближно је тако на нивоу принципа, рекао бих, јер је сав
наш живот у приближавању и удаљавању од поезије као сна
о неданому коме је оно другде и другачије магично привиђење на нашем путу за неком звездом.
Све теме на овом путу важне су јединице и деонице у
звучању једне целине. Фрагментарне целине. Види се, и
тачно је, ја не певам као птица, било би то флагрантно мешање у птичје ствари, иако бих се за цвркутом врло лако из-
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губио у некој модрој даљини, или дубини, као Андрићев Алфред Норгес. И не филозофирам, у дисциплини се не може
певати, иако бих, да се нисам обрео у тамном вилајету поезије, потражио Аријаднину нит у сложеном лавиринту филозофије – на нека врата свакако сам морао за Некуд. Што је
поезија постала прво и неопозиво решење само је доказ да
није могла бити друго или треће. Поезија је за мене оно дисовско „изван”. Она је тамо где се ништа што треба наћи не –
тражи, или где се тражи све а налази нетражено, јер обично
се тражи само оно што се већ зна као претпостављени циљ
и предмет тражења, где онда раде науке, методологије, специјална знања и процедуре.
Поезија је заправо тамо где унапред не знамо где је, дакле
нигде и свуда, где не допиру ни филозофија ни научна дисциплинарна телеологија; она није оно маркирано у метафоричкој топологији, а понајмање је наивно ћурликање несвесно
свог расприрођеног наивитета, речју, она је изван сваког топоса и утопије у односу на све распореде, како би рекао Фуко,
као укрштај хетеротрпије и хетерохроније потонулог постојања.

Остао сам постранчен од утркујуће кохорте која је добровољно и наплативо дочекивала, испраћала и славила фалусоидну фараонску палицу уз еуфоричне стиховане поруке
највећем „сину поручника Шмита”.

Ако зрно допуштене поетичке самосвести не призива сенку
некритичког нарцизма, онда бих рекао да поезију (остаћу у
негативним терминима) нисам схватио као аподиктичку истину о свету или серију силогизама о смрти, љубави и души,
као веристичку или фиктивну дескрипцију која илуструје наше
знање што по Хераклиту и иначе не учи мудрости, још мање
као коњуктурно, очекивано, сезонско, примерено, идеолошкоудворичко опевавање дуготрајног инжењеринга присилног
раја. Нисам видео да падају звезде кад тиранин говори, није
ми бетовенски звучао расипнички „хероизам” циничног жртвовања људске супстанце „по шумама и горама”, нисам био медијски „молован Турчин” коруптивних (само)промоција,
ритуалних лаудација и церемонијалног скрнављења тужно
промашене масовне смрти. С тим сам већ на почетку био начисто радикалним самоискључивањем и усамљивањем.

стране, вукући прст уназад, као Арабљани, гледајући

Укратко, мој став и моје нерасположење били су у знаку ничеовског „патоса дистанције” и несавремености духовној
беди монолитизма.
А то се, свакако, морало платити изгоном на маргину.

МЕЂАШИ

I
Стари мајстори знали су да искораче и наставе
С горњег стојишта. Читали су наслеђе са непознате

Унапред, као видовити. Висина је била мера видика,
Дубина подземље њихове слутње. Несвесна клица
у срцу ствари – кљун који изнутра туче, до пробоја:
Најунутарније је оно изван. Са тајним знањима
А непозната, као пред нама други живот, та хтонска
радилица избија из свог кртичњака. Измиче испред
Каравана у слици сваког доба. Каткад, под маском
Опалог лишћа, снује, дуго, непримећена.
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II
Еолову врећу дреши хора.
Птица што узлеће вуче још сенку по земљи
и кад падне пробуди руднике сна у гнезду.
Мајстори излазе из рушевина, сваки нацрта на своме
Зиду врата и прође кроз њих. Пуцају кругови
И дамари. У довршен свет долазе весници и орачи.
Бујице нагле снаге руше пред собом бране, друга
Корита копајући. Ту свака вода има своје пливаче
И дављенике. Први своју обалу бирају, други на дну
шапат тишине кушају. Само ретки ронилац ослушне их.
Али ко може ако мора да их заборави. Жртовање
за другог. За сваког и никог. Или за божицу илузију.
У привољеном изгнанству. Гробу без мадраца.

III
Мајсторима све пође за руком, али живот...
Вуку из наслеђа невидљиве жице до свог прага.
Бацају на њих своја јата – птичице-ноте у сваком
Кључу – које, на трзај прстом, узлећу у нечувено.

IV

Притом не пониште ништа, осим оков. Али се кућа, у мах,

У незавршену књигу уписано је:

Затресе и осване на другом месту, преправљена.

Изреченом свако време додаје из своје тубе, ако

Отворена прозорима на другу страну, у освит што је

патња од свих боја унесе ону своју – у изречено.

износи из језера, с кровом на неке друге воде.

Отвориш цвет, и пчела што чека час, излеће, расипајући
Пигмент на писмо никоме упућено. Оно засветли
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на затвореној капији ноћи – путнику што губи пут.

VI

Успутним знацима недостају стрелице нове, и ватра,

Мили мајстори, упростите нам дрзновени

Фосфорна, из наших кости. Ко тада кује кључ за кућу

Клинамен. Нови, који долазе имају право да буду

Звука, где сања ков језика и слика бди. Послови,

незахвални. Сваки раскид је дубок ако присваја наслућено.

Задовољства, и дани-жуч. Руке у жару. И туга – обруч

Мирис хлеба у испарењу земље. Нестваран лик на зиду
рушевине.

Око самоће што се према царини креће. Границу пређе
Ко плати највише, за чисту супстанцу у пртљагу. Сам.
Ко размакне у морском кланцу стене да друге лађе
прођу. И не жури док мрежу извлачи из дубине.

Речи у немушти. Водопад у жедном грлу спавача на
припеци.
Очи и уши једнако подељене, вишкови прелазе из времена
У време, најдубља знања још су у поклону руке.
Једном, пред платном: узех око из слике да бих је видео.

V
Нека буде што нам припада,

Мајстори, мајстори, више немате зенице, али уста су вам

Не сплеткарите око тога. Нека буде светлост, и светлости

Отворена, где сушта је застала реч, последња у језику.

Нека буду, бар колико и таме има, од почетка.

Ако искочите из рама, припашће нам сва пуномоћја

Деобе на очном капку држе дан, унутра ноћ.

Недомашеног, где се надолазеће састају снаге.

Од трња. И међе световима. Док мирна
Звер и човек не уђу у трећи језик, чија азбука иде

VII

од сунца до цветања. Док песма траве на

Поглед у извор: пчела на жутом листу – таж изгнанства.

месечини не сломи оклоп. Ево, океан већ шапуће

(Ретро-флеш: Растко – путујући вулкан, и крик – из тајне

Око ногу. Уже у чуну уплиће све путеве. Срицани

рођења, што пада у слух номада на неовдашње језеру

Бескрај је јабука на длану. С капима зноја и
мора мајстори веслају ка обалама.

ноћи; Милош – лутајући писак ждрала у сеоби; а Сибе,
луди Сибе зинуо као пеш).
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Иза папируса и пергамента: топот, гриве на ветру будна

Заклоњена својим колима, покривеним сенком јове,

Варварства – Ма земљи крш од плочица глине, оборен
стуб:

Крај цитре одгурнуте, већ самонасађена на врућ

Траг страха од туђине. Иза слике и звука на тргу, у древном

Топовски калибар, она прелази у галоп. Све жешћи. На
Свом алату раседланом, на плећа обореном. Што цвили

Храму – бели се архив прећутаног. Неподношљив терет
душе.

И грчи лице под ударима чврстих гузова, који га

А белина је минско поље испод језике, између ровова раних

прикивају за земљу, као да би хтео, одоздо,

Битака за наслеђе. Венац на дну зденца у

Целим телом, и у млазевима, право у небо,

Заповедном је слогу од белутака: страст која

Кроз страшно неко материнство.

Тражи не може и да следи.

VIII
Волети није следити оне који ручном лампом амбис
осветле, кад из њега магновено искораче. Љубав
Није рођена да иде иза, њени врхунци држе је изнад
и увек испред, јер она води, Еуридици се иде у сусрет,
А сваки осврт врађа је у Хад да буде залога сусрета,
Кад Он, без иког, баш кад се ничему више не нада

Опружена по њему и знојем залепљена, дахћући,
Мрмљала је: Јесу ли се даљине додирнуле у нама?
Ко може прстом упрети у то место? Како то улази у причу?
Хоће ли нам она рећи шта је било?
Видиш,
Врхунци мењају места.
Осоја и присоја.
И неупоредиви су.

(„оставите сваку... ви...” итд.) пронађе своју лиру
У папрати. Трагом звука долази она, нага – не
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ПТОЛОМЕЈ РЕЧЕ ДА ОСТАЈЕ НА СВОМЕ

Привид, из обалског шипрага реке, мокра,
Неметафоричних дојки и бедара, влажног пубиса. И

Птоломеј рече: привиди су маске непонуђеног дара

Усана, отворених. Тренутак само неодлучна.

династичкој ружи, бршљан отпадништва стамњује рад
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главе, лексикон лажних места слуђује лакоме жбире

у градски парк и стабла са својим мраком

и ми рашљамо лавиринтом иза непробуђених месечара.

подозриво заћуте око моје самотне клупе, преводи

Подсмешљиве маске носимо кад мењамо иконе и кумире,

на језик лишћа оно што сам донео са собом. И што

наслеђене, уз трошкове чудесне душе која лом и пад,

однети нећу. Ројеви у мени зује и круже светски

понекад, опева, алком језика везујући за сан све

колути око зрачног стожера душе из које излазе

што не умире, не спомињући оне које још нада вара.

благдани. Страсни благдани, кад свих времена

јер само безнадежни знају куда понорница тајно

разлике ћуте, а дуси силазе са ума. Љубав, ова

кртичи, где увире и где извире. Зато су немљи.

и она, не може у кристале, у дијаманту нема екстазе;
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и кристална секира убија песника. Заноћи ли у коначном,
Птоломеј рече: ја остајем на своме. На земљи

она, с оностраним цветом у срцу, замирише. И кад је отров,

која рађа ко зна да сунцу одговори пуцањем

једина лечи од хладноће. И води кад ни путеви не воде више.

пупољака, а светској студи, једино вечној, праском

Где је она, сва грчка сунца, и оно на небу, из Хомера

стабала. И зашто би се вилинска ова грудва боја

исходе. Јер све светлости су земаљске ма откуд долазиле.

вртела око огња једноличног у срцу студени
свепрождируће? Јесам ли мање ја и мањи себи ако
поричем непорециво. Кад све дохватам руком и мерим
телом: мирисни хлад лета под липом где веју етеричне
несвестице, искон-душа воде, капање ноћне росе
с небеских кола у непомичном треперењу. Златни талас
жита пред пустињом која вреба заумну моју језу
откуд долазим? Јесам ли наглио некуд за нечим кад већ
јесам онај који ће с неким бити носилац ватре,
и снаге да се буде. Дух шуме, кад ноћу дође

ХЕЛЕНИСТИЧКИ ПРТЉАГ

Доносилац светлости испред подозривих очију
размести свој хеленистички пртљаг – лазурне
светиљке од керамике, пехаре и амфоре,
плочице и гривне, прстење и цитру Орфејеву.
затим зажди пламичак у свећњаку и очас
ноћ се кружно размаче и згруша на лимбу.
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изронише лица и засјаше беоњаче. Сферна

од крајње тачке има још тачака до краја.

и дрхтурећа ничија румен негде на путу

чим се отвори, рећи ће то књига што мртве у вреву враћа.

блискошћу озрачи тела утрнула од зебње

Полифем, светионик с архајским сунцем са зенита

под великим вењаком. Увек се чека нешто.

свевидец, свеједно, биће преварен; слепило и лукавство

Жижак је предстража уз коју невидљив бездан певуши.

ући ће у потомство као камени прах клесачу у плућа

С његовог дна жилава снага несвелу подиже руку

што улази. Поред коља битке, јаука и узвика закрвљених

која још долива уље до закаснелог јутрења.

пролази нешто друго што ће им у наслеђе укњижити

и бренца звоно хтоно

летописац; неколико часака умирања биће довољно

пратећи слут на пут

да се онај с краја повести појави у привиђењу

свему је протохроно

и каже подозривом: То је То. Можете ли То одбити?

измерен азимут
Ту молидбено сидро слази у ројеве провиђења.

НИКО

ткаље их шарају на ланену кошуљу Спаситеља,
а ковачи кале чавле који би кошчатог издржали.

Вративши се у Итаку он се већ звао нико.

Пекари мешају тесто и крв, врте на ражњу младог змаја,

Семе за усев осушено нико није бацио у бразду,

прича ће кружити око стола, јешће они под столом,

сунчево платно на стени детињства беље је после егзодуса,

а време ће се забрбљати са реком у отицању.

велики кобац јутра преселио се у суседно краљевство

Талас ће правити нежан вртлог око белих ногу девојке

где слећу јата птица на свеже пролећне оранице.

која је сакрила слику гозбе на дно бунара-бољке,

Неколико капи крви јагњета на оба доратка куће, пре одласка,

јер они иза седам гора из приче ни јашући ни пешке

магичан је штит од смрти за првенца који остаје на дому

носе петлове што уче зору да им испод крила свиће.

да ослушкује подземне експлозије сунца у зрневљу, елегично

Водом са Видовог врела не лечи свако вид за невидљиво,

слегање сутона у замирућем одјеку звона на предводнику.

у мимогреду се нестаје дубље него у смрти;
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Хорос је неодређен откако је крик на крсту замро без одјека

повијене трске, рој, мравињак збега?

и позна сунца другчије отварају набрекли пупољак булке.

На тргу малих прича коме је до чега

Још рука има своју парцелу у пољу, не и свој цвет

стало, кад из лавиринта ништа не исходи

што ноћива у срцу. Распукли кругови улили су у Велику круг

јер и он је справа што се често квари.

самства све повратке. На сваком месту више нисмо на своме
и нема сусрета у ноћи где лице лицу не свиће на путу.

РЕЗ

Промењени су знакови на новим мапама, без стрелица
царски друмови воде у неисцртане јазбине молоха.

Ушао сам у своју шуму. Млада се зрелост

У ауту, слушаћеш синтетички глас анђела, електронско дај нам

отворила, после првог додира наших тела

данас; јуче и сутра нису вагони твога воза;

која су у ројевима искрица засветлела у ноћи.

измиче оно далеко у простору унакаженог сна

Ту су почели пожари из којих се излази,

који се скупља као шагринска кожа.

лак и насмешен, као зрак у лишћу, одакле
у свим смеровима једнако иде живот.

ЛАВИРИНТ

Онај у чијем срцу си нашао ватру, вечни
летопис жудње, ластар сна. Исти сјај

Рачвање стаза, а само једна води.

у њеном или у твом оку, не чекајући

Зар само једна? Ниједна? И где би?

позив другог који у себи моли, дрхтећи

Изгледи су варка у живој мочвари.

да неко почне. Једном да почне, први

Камен је мудрост ако опреш се о њега

коме ће сви одједном упасти у реч да кажу

и ускочиш у седло. Папагај прича зеби

оно што је он хтео. Ако се исти убере цвет

да чиста љубав столује иза брега.

неће на исто мирисати, иако ће свима ноздрве

Али логика срца у наукама стари

раширити и кристал свежине распршити у прсима.

на крају приче. Ко се крста да предводи

Али мирисаће, и латицу на усну залепиће
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да свим чулима пређеш из овог у оно

ноћних тишина које с прстом на устима ни међусобно

краљевство где Озирис седи под гроздовима

не ћућоре. Па који то петлови буде зоре пре него

а Перун меша медовину и вино

буду сви поклани. Од ране дерњаве: роди се човек

од којих постајеш млад када год то зажелиш.

заборављен је освитни дах постања који ноћобдиви
путник обнавља, мрмљајући, опознело: „Доцкан је,

У НЕВИДИШУ

страшно је доцкан”, душо, која знаш где нас је
спасено време

Не видим људе на путу ни под дрвећем.

напустило.

Мали талас ваздуха који ми додирне лице
можда је знак да, покаткада, промину.

ЕЛЕГИЈА У ТРИ СТАВА

Шума, студенац, рушевине храмова, пуста кућишта

Спомен на Лазара Трифуновића

ништа не говори даље, даље ни даљ не казује
о њима. Невидљиве, ни глас ни покрет не открива их

СТАВ ПРВИ

у близини, јер ни близине нема тамо где све одлази.

Видим те на Мићином платну. Под кишобраном,

у даљину, ону, која удаљава. И бежи, као што беже

далеко од младих муња у лишћу, аграрних киша

галаксије у велику ноћ у којој ништа не одјекује.

и годишњих доба у кружењу. Велика ноћ била је

Где је пролажење без језика који га именује, и

ореол над твојом главом.

зауставља, изводећи из немушти непозната наречја

Видео си како се троши

свега што је четворолистом могло бити. У речницима

дах, и вид, разумео језик и оно у њему

– големим сандуцима таме – ја сам још белина

неизговорено, као пантомиму под водом.

на првој страници, струк пресоване детелине: неотворен

Веровао си – загонетно осмехнут – у привид

биљни код жеље за екстазама. Тихим, страшно тихим

и судбину, ствари су свом тежином у твоме лебделе

екстазама, кад се ништа људско не меша у дисање

погледу, факта мислила на своје порекло.
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Вирио си кроз шуму краткорочних поетика,

Реч. Блесак златника на језику, у првој чесници

Хватао у мрежу вилинске лептире авангарде,

милосни ти је даровао. А демон кога си у Слици

Обновио Музеј, летео за Израел против струје,

видео, разбио је канон и зрцало.

Фасцинирао за катедром на Коларцу.
Први си

Колико ће се моћи у срчи где тебе нема.

Филмовао с Костом, енформел-супстанцију,
ауратични vorschein, ражарену еманацију материје:

СТАВ ДРУГИ
Колико ће се моћи тамо где тебе нема,
где неочекиван стигао ниси у поља, у лагуме

Тако је ликовитост твари ословила себе.

пред којима слепи ни слутњу немају. А сви
Снажан Его у безличној ларми, узводни пливач

напредују, усвајају, описују. Једнако и бесудно.

на таласу што белу бразду оставља на води

Малокрвни им усхит проклизава у крешченду.

и од своје снаге додаје оима без даха

На утрвеном путу мењају заставе и сваку птицу
– рано

расањен низијом општег пада.
Под Сатурновом

зову ластом, у проскинези. Повест гледања
у часу постхеројском не свити им у оку.
Како тек лакоћа, без жара другосветског,

сенком фурије заборавише да омеђе род

да досања Слику.

канибалски,

Стабло поред стабла – објашњава стабло,

пре или после платно запламти у крви, мајстори

причу о њему зна онај ко је опходио шуму

узму будућност пре Бога.

и живу бит видљивог добио у облику.
Бити свестан – ни то

Памтим кад си ме, узев под руку, поверљиво,

још није све пред зидом и животом, у немоти

извео из групе пред забрањеном Мићином

отворило се оно што си љубављу окрзнуо.

изложбом:
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сатима смо, стегнути краватама и оклевањем

испада из пословице, у оставци су мемла и ћутање,

силе, кушали језу протеста у спарном ваздуху.

стилска муња се смешта у памћење.

Доушници су и пре и после били уз нас: пунила се,
под апострофом, контролна банка података.

Високо стабло
размиче видик, околиш се окреће око наследног извора
на пригревици, а даље све говори да смо те

СТАВ ТРЕЋИ

изгубили.

У амфитеатру тајац, експлозивни додири речи,
онима на поду трнула су тела, јелени са зидова

Имати такав плен, а ништа његово,

протрчавали су кроз прорезана платна, постулати

превући сунђером по црној плочи, расејано,

тонули у чисту белину. Тамни бруј линије

неће ли под шумом знања уогњено слово

у древним шпиљама, изнад огњишта и остатака

открити тајанства и оно у невид уписано.

костију, био је прва реч духа, усуд ликовитости

Време које си био тек је на путу. Са обе стране

што треперењем рони до краја времена.

сјаје му белези као мачје очи у ноћи.

Под сводовима, један глас је топио восак у уху,

Празнина после тебе суновратна је и зјапи,

заређен потом у меру сваког гласа.

започета битка увек је наредна. Вага ће
дуго радити у исходима – прозрео си:

Твојој смрти неће бити лако с тобом:

нема сна без оностраног у иманенцији.
Бачен на пут

(као да цвили пред неокончивом борбом у
изгледу)

прекидаш на месту где те велики видик усвојио,

брак јој неуспео, парница изгубљена, а тихи

а баш тог часа повесни Париз је довршио

зуј мушице у скрињи од несанице завештава јој

хучну пратњу путникове ноћне песме.

подсмех и немоћ да стари. Заборав, њен слуга

Цела историја видљивог пламтела је на
Ахеронту.
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Провиривала су лица из ватре, знао си

да ће негде стићи. У грабежу

јад наш из којег одлазиш: ту неизабрано и не

изостављено је што се не може

подлеже

измерити: аутра вишка у језику,

суђењу. Јер смрт коју друга смрт није претекла

немост свега одбаченог што одлази

и не следи је, срећнима се дешава само једном.

с предивом језе. У сећању штит је

Али ни твојој смрти неће бити лако с тобом.

тишина којом камен бачен у вир

Ни нама, у трвењу, док се на дело осврћемо

тоне као да то одувек хоће,

пре сваког залета тамо где тебе нема.

те тако чини.
Кад цвет затвори и црно око над водом

АУРА

и мрак дигне жубор у небо, створено
да од плавети и жудња најдубља буде.

Кад се затвори жуто око цвета
и ветар залупи сва врата

Тада на нашој страни

они на друму већ су закаснили.

капље из ране невидљиво.

Дуго оклевају на раскршћима
и мисле: пут неизабран

РУИНЕ

можда би још негде водио.
Све што смо у зноју изградили
На овом је даљина све даља.

С радосним гневом смо и порушили.
Ми и они.

Али та хитња на убрзаној слици

Сведоче руине, разбацан тесаник,

растура сенке и спаја гласове

темељи под земљом.

у јачи јад. И не јамчи ником

Оно чега нема
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СЕТИЋУ СЕ ГДЕ НИ ТРАВА НЕ РАСТЕ ВИШЕ

говори дубље
окрњеним обликом.

Кад се небо расцепи

Сажети у остацима

муња лизне низ баштенске редове.

на ничијем месту
заборав и прича
руку под руку
гложе се
и удаљавају од огњишта.

Кртица с огњеним шапама
испод њих прави ходнике.
Папир прогорева, она провирује
из неке боље земље.

Раскућен није ко још памти

Ако ми пође за руком

камени праг, смокву пред кућом,

сетићу се из које.

врата на која је изашао.
На ноћном починку крај друма

Ако ми само пође за руком.

у сну ће слушати кишу
како добује по бившем крову

Сетићу се чега се нису сетили мртви.

и простор претаче у хучање.

Сетићу се чега се никад нисам могао сетити.

Гледаће лампу

Сетићу се чега се неће сетити будући.

у далеком прозору
како се у своју светлост завија

једину јерес
у дну големе ноћи.

Сетићу се оног што само памте рушевине.
Сетићу се и оног што је порушено у сећању.
Сетићу се чега се нико не сме да сећа
пред оним што никад било није
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на месту

Комета ко живот пада на појило

где је све једном било могућно

У својој жеђи и моју одглуми

а где ни трава не расте више.
Свој данак дајем разметник се мучи
НЕИСКАЗИВО НИГДЕ

Љубав да настани ту росу усхитну
На још што мирише звезду да заручи

Постоји зима невиђених слика

Високо накољчен у бучју безбитну

Постоји чело које раном скрива
Зенитно братство дубине и крика

Јер није ли ова земља – где је све

И реч постоји али се не збива

Несвршен облик жеље – утруђена
Оним што нити ниче нити мре

Постоји истинит метеж б е з и м е н о

А надире на угарја небрањена

Неисказиво н и г д е причест наде
Постоји у нама гушће време прикривено

Није ли о н о њ е н о чиме јесмо

И опчин касним воћем надокнаде

Слика на листу муње – росовечно
Велико време сна – тек грцај и повесмо

И ерос близине бића одшкринута

Пене – ЈЕДНО без двојног гласа неизречно

У позном часу када све оклева
Остатком језика тајна незбринута

То једно може ли изван сна да зрије

У књизи – начета сумњом – поболева

Може ли љубав као вест да кружи
шта се иза тамног крика крије

На прагу вести пепео и крило
Изворско далеко ту у шкољци шуми

Да ли ми баш ова тајна каже: певај тужи
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Ја знам оскудност говора у бићу

Зрикавци знања сричу опело за науку

И знам тај цвет и како се отвара

А беле лавре срца... (и оне нагрижене)

Ја знам у овој игри изгубићу
Докучих како се и пораз изговора

Постоји ли земља? Шта нас за њу веже?
Грлимо ли у смрти њу, или свој пад?

Но недоучена је ружа која кани
Мирисном жестином напев да поткупи

Зашто дух извора измиче слободи
Из првобити – куда и где води рад

Сви мртви у мени – сви неоплакани
И смрт им залудна – ко да је искупи

Млеко бих јутрења а у чађ залазим

Ругалице су од смртног часа теже
Јер ноћ брзо гусне у небу и води.

Мраком небо чистим у кавезу летим
Искуства нема СВЕГА што долази
Ко да је било – морам да се сетим.

ПОСТОЈИ ЛИ ЗЕМЉА

У ПРЕЛЕСТИМА

Нико не зна какв род је нама земља
Ни онај што од ње (и за њу) живи. У амбару

Знамо ли бити на земљи – засврдлаће Зола

Не види се усов зрна, све су немља

На њу не можеш лећи куда прогрме машине

Искон-знања, утуљен је рој свитаца у липару

На трави Шубин више не грицка сламку тишине.
Коме још мирише бразда, сено, борова смола?

У атаку на изворе, зуј у цвету, рад корења
Замена је усуд свему излишеном свог времена

Чија су тајанства дубља – земље или жене?

Зрења сокова у плоду; мутира и сој семена

Да ли пчела у ружи гради замак звуку?

Исхлапели срж и мирис у тајнама откровења
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Да ли у магновењу замља враћа себи моћ
Откуд јој закон да на њој падамо и мремо
Какву стрепњу носи у космичку ноћ

Зашто се тако страсно затиремо
У прелестима где једном можеш доћи
Уз подсмех сваком ином сну и поређењу.

Илија Марковић, Нови Сад
НАЈБОЉИ АФОРИЗМИ НИСУ СМЕШНИ

Афоризам је реч, реченица, прича, роман. Алфа и омега
српске сатире. А је прво слово клинастог писма, три мисли у
две речи, књижевно дело у наставцима – наставља се тамо
где памет стане.
Афоризам је феномен поднебља. На нашој ветрометини
укрштају се руже ветрова и јебиветри. Афористична мисао
укорењена је у српску традицију. Животне сокове црпе из
врхова власти. Откад је афоризам заштитни знак (и заштитни
зрак!) обележеног народа, сатиричар је на висини задатка –
држи се зубима за ветар. Не хаје на упозорење: „Држите језик
за зубима! Ако су вам зуби оштри!” Зна да је мања форма од
афоризма – језик за зубе!
Најмања формација је највећи изазов. Афоризам је дуг фор
кратке форме. Што је краћи – фор је дужи. Метафора је фора.
Према томе, да формула успеха није у дефиницији, не би
афористичар био возач Формулације 1.
Ко ухвати реч и мисао на делу – може се надати афоризму.
Афоризам је крштеница укрштених речи, крес духа. Да
палидрвце није креснуло шибицу, не би изгубило главу. Да
еколошки виц није чиста зајебанција, не би афоризам био
слатка мала тајна на врху језика. Заметак књижевног рода.
Чим је зачет у можданој ћелији, афоризам је блесак духа над
блесавом збиљом. Изобиље збиље. Бит или не бити. У бити,
афоризам је књижевни код. Основна јединица за збиљу,
двица – трица у грудном кошу.
Афористичар одева мисао у минић – да би открио суштину.
Право време за афоризам је кад сатиричар остане без текста.
Када су речи опасније од дела. Кад нико не сме да напише
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што властодржац уради. Афоризам који погађа власт не
погађа властодршца. Он је изнад ње. Она је испод њега.
Сатиричар који зна где је власт танка – увек извуче дебљи
крај. Откад је рекао шта мисли о власти, власт мисли о њему.
У ствари, о њему се све може рећи у једном афоризму. Само,
има ли смисла трошити толико речи? Зато о њему треба
писати само лепо – тако да се не могне препознати.
Ако читаоци читају између редова и сатиричари треба да
пишу између редова. Откад се афоризми пишу између
редова, читају се између речи. Према упутству за употребу,
читај како је: не треба читати од речи до речи и не само
између, него у контексту речи, чак. Писмени читају ред по ред,
неписмени – између.
Док мери тежину својих речи, афористичар не гледа на
језичак. Већ на језик. Бруси га на тоцилу глупости док не
награбуси. Чим у невезаном разговору сине афористична
мисао, веже језик у чвор. Како би знао где је стао. Откад је
табу-тема афоризам без речи, идеална је равнотежа
карикатура без речи и без цртежа. Афоризам је карикатура у
којој су се речи нацртале. Карикатура је слика коју свако има
о себи. Или ја о њима: између лудака и генија само је један
Коракс; да васкрсне Пјер, правио би се Тоша.
Сатиричар не може да тврди оно што не зна. А што зна, не
усуђује се ни да помисли. Није очевидац. Само је неми
сведок. Према томе, сведоци нису потребни. Довољни смо
сами себи.
Стога не изненађује што је сатира чудна биљчица и што
најбоље успева где има корова. Где буја коров, афоризам је
сјај у трави. Изузетак је, јакако, коровска биљка хоћу-нећухоћу. Стога сатиричару није до рупе у саксији, већ до земље
у рупи.
Да се није учврстио сатирични поглед на свет, не бисмо били
дубоко укопани у своју земљу – дубље нисмо могли пасти.
Дотакли смо дно, али није оно нас.

Илија Марковић
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Док се сатиричар удубљивао у проблем, мали је копао јаму.
Мали је на добром путу да постане велики проблем. Ако је
веровати сатиричару, Срби су мали народ. Ниједном
проблему нису дорасли. Какав нонсенс, такав парадокс: у
најмањем књижевном роду нико није дорастао Србима.
Да нисмо одлепили, не би афоризам био светска марка,
звездана прашина родне груде. Афоризам је кугла
универзума. У њему свако може да нађе себе. Афористичне
мисли су енергетски напици – напајају мождане ћелије
кисеоником док озонске рупе зјапе као правне празнине
космичких закона. Наравно, пред законом су сви једнаки, али
није закон пред свима. Кад је реч о сатири, афоризам је
закон. Остало су измене и допуне.
Кад ђаво пермутира и однесе шалу, сатиричари траже излаз
у изразу. У лавиринту фраза афоризам је путоказ до излаза.
Док мртво слово на папиру почива у миру, као епитаф,
последња фаза је фраза – недостатак доказа. А ко нема јаче
доказе, служи се чињеницама. Кад се мисао обије о главу,
афоризам рикошетира од ока и ува до мождане ћелије. Да
иза сваког вица није нечија кривица, не би афоризам био
коинциденција збиље и уобразиље; да афористична мисао
није плод мождане и затворске ћелије, не би била заточеник;
да мождана ћелија није затворска јединица, не би афоризам
био зрачак наде, кристал оштрих ивица сачињен од правилно
распоређених мисли у виду решетака. Кад глупост прође сито
и решето, афоризам остане на цедилу – решеткама. И зато,
за све што напише, сатиричар има покриће. Ћебе.
Сатиричари схватају глобализацију као велики изазов само
зато што смо сви из истог места, што смо један род. Кад све
оде у мајчину (и очин), и Едипов комплекс добије на значају.
Да га није, не би сатиричари видели резултате његове
владавине. Да пуј, пике, не важи, не би Едип био пљунути
Велики Брат, Брутални Брут (Зар и ти, сине Едипе).
Није време за сатиру, невреме је. Важно је какво ће времи
бити, важније – какво неће. Ора: јуначка се песма ори
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земљом коју нико не оре. Пардон, ору оратори. Они
забраздили, а ми надрљали. Кад немате своје ја, он вам се
наметне као вршилац дужности првог лица. Кад немате свој
его, користите његов. Цензор у глави је његово друго ја. Прво
га је давно издало. Ја? – па то је заменица. Заменица је
именица. У ствари, ја је заменица, у коалицији – именица.
Афористичару је афоризам не само властита именица, него
и плод кристализације мисли. Окончана мисао, доумица. Да
цензор не чита афоризме између речи, већ између мисли, не
би био коректор. Нити би исправљао вијуге; а ко исправља
вијуге – има право. Исправљене вијуге ближе су циљу. Кад
мождане вијуге набрекну, афористичне мисли су средства
заштите. Јер, није битно шта је писац рекао, већ шта је
дежурно ухо чуло. Ко зна шта је сатиричар хтео да каже –
доушник је прве врсте. Сваки сатиричар је доушник власти.
Открива јој глупости које прави. Да буде све горе, није важно
шта је сатиричар написао, већ шта је хтео да каже. Власт је
погодила не само шта је сатиричар хтео да каже, већ и шта
је хтео да слаже. Ваљда је при том и превидела да је најмање
лажи у најкраћој књижевној форми. Откад је он прво лице
једнине, ја па ја је ономатопеја папагаја и давежа. „Ав” за
говорницом није што и „ав” у авлији.
Док се не промени време за сатире, јуче ће бити боље. Време
је најбољи судија сатиричару, сатирични афоризам – овом
времену. Да Створитељ није направио свет на брзака, посао
сатиричара би се угасио пре настанка.
Народу треба рећи праву истину. А не како је било. Ако
постоје две истине, једна је наша. Јадна је ваша. Стало нам
је до истине. Даље ни макац. Док сатиричар не открије
истину, гледаћете званичну верзију догађаја. Истина није у
средини, већ у средишту афоризма. Јер је афоризам најкраћи
пут до истине. Афоризам је кап истине у којој се прелама
море глупости. Наш крајолик, слика и прилика неприлика.
Реплика. Да се ујео за језик, сатиричар не би занемео.
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Афоризам је једначина с две непознате – истином и
полуистином. Где је истина најјаче оружје, афоризам је метак.
Кад је слобода на мети, сатирични афоризам је више од тога
– бојеви метак. Салва смеха је пун погодак, па макар погодак
био пун себе. Нема револуције и еволуције без метка. Ако је
веровати мајци отаџбини, улога моје породице у светској
еволуцији мања је од сперматозоида.
Међутим, изузетак потврђује правило: кад се жвакаћа гумица
навуче на језик, ништа од афоризма – ћорак. Метак сексуалне
контрареволуције. Зато се не треба чудити што револуција
не једе своју децу, већ нашу.
Где политичка мисао нема везе с мозгом, афоризам је везник.
Где вицеви политичара пале, пикавци се посипају пепелом.
У ланцу афера политичка воља је стезник на високом нивоу.
Омча. Карика која недостаје. У ланцу глупости афоризам је
карика која остаје. Где афоризам остаје, ланац недостаје. Да
смех није заразан, не би нам се политичари смејали. Не би
нас исмевали. Пошто нема еха без подсмеха, сатиричар се
не смеје ничему. Подсмева се свему. Афоризми су плетенице
уврнутих мисли које сатиричару долазе главе. Кад кадија
уврће памет, судија уврће увојке. Док суде за недела, ухвате
их на делу. Храбар сатиричар иде мечки на рупу. Мудар
политичар не завирује ни у мишју. Ко се тресе од смеха, не
дрхти од страха. Ко се боји, јаче аплаудира. Да храброст
сатиричара не почива на страху, не би имао право да говори
у име народа, већ – обавезу. У име народа, а у своје презиме.
Gnomen est omen.
Да су политичари више читали афоризме, сатиричари би
мање писали. У крајњем случају, да су политичари сисали
гесла, не бисмо потонули. Вратили би нам политичари осмех
на лице да су скинули маске. На позоришној сцени даске
живот значе, на политичкој – балвани. Глумци се пресвлаче
у гардероби, политичари – на великој сцени.
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Без елемената сиротињске забаве, политика свршеног чина
изгубила би сваку драж. Сатиричару је дражи дражеј горког
смеха од свих надражаја власти. Ако вам политика боде очи,
користите заштитна средства – бодљикаве кондоме.
Половична питања нуде половичан одговор: како се
политичари множе ако се власт чува свим заштитним
средствима?! Ако је свака вашка обашка. Стога се и не
поставља питање: зашто се само за једну врсту грешака
плаћа алиментација?
Без дрсткости нема сатире. Без власти нема дрскости.
Сатиричари су непоткупљиви. Власт не даје за сатиру ни пет
пара. Ни сатиричари не дају што немају. Кад дара преврши
меру, сатира добије на тежини. Ако су сатире све боље, значи
да је све горе. Мислили смо да не може бити горе. Да смо пре
видели, не бисмо превидели да горе не може бити боље. Не
може бити боље нико од полиције. Где је власт предмет
посматрања, сатиричар је предмет интересовања. Предмет
пажње и тражње. Полиција је предухитрила сатиричара.
Открила шта је хтео да прећути. Чим је видео васпитну
палицу, знао је да ће разговор бити информативан,
временски ограничен – док не исцури песак кроз мокраћне
канале. Ако ћемо право, нећемо нигде: није дара превршила
меру, него нада. Када власт трепне, сатиричару сине идеја;
кад отвори очи, севну батине. Када власт гаси жеђ за
истином, сатиричари пију батине: у тунелу усред мрака севају
батине – осветљавају излаз; док гумене палице севају у
мраку, електричне одсуствују на дневној светлости; што су
пендреци дужи, овлашћења су шира; кад унутрашњи органи
немају такта, сатиричар игра како црева свирају. Ко је на репу
догађаја – види излаз у смраду.
Не би нам смрад дошао главе да се није препознао у
афоризму. Кад су дупеглавци на власти, афоризми су свици.
Да је било далеко од памети, не би се обило о главу. Само
срчани болесници знају зашто пију батине наште срца. Не би
сатиричар нажуљио средњи прст да није њиме упирао у
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власт. Зато, сатиричари, не упирите прстом, него свом
снагом. У оловним временима речи добијају на тежини. Да се
не лажемо, власт полаже превише на сатиру. Не би ли је
угушила.
Понављање је мајка мудрости. Сатиричари пишу о другој
власти, која прави исте глупости. Да сатиричар није
оригиналан плагијатор (плагијатор се кити туђим пером), не
би преписивао из главе. Пре ће облутак наћи искру у камену
но афористична мисао пут до квргаве памети. Управо зато
што већу површину заузима глава која је квргава.
Подешавајући нишанске справе – помера памећу. Сатиричара
погађа глупост. Да нема мушице у глави, не би био на нишану.
Спрда се док му пуцањ у власт не дође главе. За име бога, не
пуцајте у празно! Погодићете у главу! Поготово што неки
афоризми напусте главу пре но што уђу у њу.
Није афоризам у офанзиви, него се глупост осилила.
Афоризам је реакција малог на ерекцију великог мозга. Ко
нема везе с мозгом нема шта да изгуби. Може само да добије.
Мали користи мали један посто, велики – велики сто посто.
Зато је мали у сенци великог. Да није раслојавања коре
великог мозга, не би афористичне мисли биле мехурићи:
настају у дубини, нестају на површини. Откад нам пуноглавци
пуне главе, афористичне мисли су жабице у мочвари. Јер,
неки афоризми не трају ни колико тиски цвет. Нестану пре но
што избију на свет. Трски која мисли афоризам је сламка
спаса. Док жалосна врба лије сузе над трском која не мисли.
Власт је урадила за сатиру више од сатиричара. Да није
власти, сатиричари би писали о властитој неурачунљивости.
Ко о чему, сатиричари о глупости. Док професионална
деформација не учини своје. У сваком афоризму има доста
аутобиографског. Не може се писати о глупости, а немати
разумевање за њу. Не гребу се сатиричари о власт, већ о
будале. Зато и не чуди што се сатиричари хватају у коло с
будалама – да би имали информације из прве руке.
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И у најбољим сатирама власт се не препознаје. Зато што се
не мења. Све тече, ништа се не мења. Једва смо вас
препознали! Уопште се не мењате! Понавља се стара прича.
Док не прерасте у афоризам. Афоризам је крај приче.
Све је друкчије, само су преокупације сатиричара исте. Треба
ошинути по слабостима, али где наћи толики бич? Афоризам
је бич који пуца на врху. Лако је сада шибати по слабостима.
Где сте били док је Бич Божји терао своје?! Ако је афоризам
мач са две оштрице; не чуди што су сатиричари отупели
оштрице, али не и врх. Врх је дно. Врх не држи воду. Већ дно.
Тешко је сатиричара убедити у супротно кад све обрнуто види
наопако. Сатиричар не мисли као остали свет: ништа није
како је; клатно се клати обратно; шестица је деветка; нула је
број један (0 = 1). Афоризам је, поред наведеног, и број.
Сатиричар сумња у сваку добру намеру лоше власти. Као
што вођа не мисли као нормалан свет. У томе је тајна његовог
успеха. Нико не уме као сатиричар да не разуме. Док се власт
не уразуми, сатиричари ће бити окупирани глупошћу. Усуд
сатиричара је што се не усуђује да каже оно што не може да
смисли. Ко тражи смисао у бесмислу надомак је афоризма.
Јер, афоризам који нема смисла бољи је од афористичара
који нема појма. На домаћем терену афоризам је везни играч
– између одбране глупости и нервног напада. Сатиричару од
нерва глупост иде на живце. Калигула је имао сатирични
нерв, а његов сенатор коњске живце. Сатиричари нису
критичари сваке власти, већ само глупости која влада. Отуда
и непримерено питање: „Што је Влада будала?” Да није
поремећен систем вредности (посведочиће вам свака
будала!), сатиричар би материјализовао сваку глупост
власти. Кад је афористичар у процепу између власти и
глупости, афоризам је копча која недостаје.
Афоризам је пилула против зачећа глупости. Афродизјак који
голица мождане вијуге. Ако вам се глупост мота по глави,
афористична мисао је мото у мотовилу. Кад је глупост
иницијална каписла, афоризам је у заметку, у метку. Ако се
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не изроди у афоризам, глупост је јалова. Без поготка невина
је мета, што значи да је свако невин док се не утврди. Да се
не држи глупости као пијан плота, сатиричар не би оваплотио
мисао. Кад се рупа на плоту оплоти, роди се афоризам. Да
није брабоњака, не би сатиричар ушао сатиру у траг; да
истрага није у току, не би за починиоцима трагали најбољи,
али не и најбржи. Ко је кадар стићи и утећи, није међу
тркачима.
Афоризам је интерпункцијски знак. Апострофира глупост. У
сваком случају, да није глупости, за афоризам се не би ни
знало, нити би се књига афоризама о глупости продавала као
луда: „Не будите луди! Глупост се исплати!” Према томе, кад
би сатиричари регистровали све глупости, не би били
сатиричари, већ статистичари. Лупали би песницом о сто
посто. Сва решења су на столу. Сви проблеми су на
столицама. Где ум не столује, столица умује.
Решавање проблема почиње од дефиниције – афоризма.
Према томе, како ће неверне Томе знати у чему је проблем, ако
не знају у чему је виц. Ако ћемо право, српски синдром је у томе
што не знају за пораз. Стога народу који не зна у чему је виц
причају бајке. Андерсенове су за малу децу, а не за велике Србе.
Принчеви су из бајке. Наш је дојахао из басне. Мада би басне
биле јасне да на крају није наравоученије. Кад се завршава
наравоученијем, афоризам је басна: доста сте жвакали, сада
преживајте – доста је наравоученија, да чујемо басну.
Да се у мору проблема најбоље не сналазе ајкуле, не би
афоризам био рт добре наде. Око зрачка наде.
Вођа и сатиричар добро сарађују – први печати, други
жигоше. Снага сатиричара је у његовој уобразиљи. Немоћ
тиранина – у његовој уображености. Кад он говори, музе ћуте.
Његов гнев је оправдан. Пишући о свему и свачему
сатиричари га и не спомињу. Сатиричари би му подигли
споменик, али не знају – где копати. Направили би га од
блата, али им је понестало материјала. Кал, глиб, блато, муљ
– земљи свеједно у чему ће се ваљати. Дакако, није свако за
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споменик, нити сваки споменик треба блатити. Да је мање
споменика, било би више животног простора. Обрадивих
површина.
Надмашили смо Домановића. Он је вођу стварао у машти, ми
на јави. Сви против једнога – сан. Један против свих – јава.
Ако ћемо право, Домановић је рођен пре мене. Ко је после
њега? И вођа је надвисио Домановића – све нас је извргао
руглу. Свако има вођу каквог заслужује, а ми и већег од
сопствених заслуга. Да није како је, не би вођа имао право на
профит. У сваком афоризму учествовао је с 50%. Отуда и
упозорење: не збијајте шале с вођом! Он сваком поклоњеном
афоризму гледа у зубе. Домановићев вођа је слеп. Наш све
види, све зна, све може. Не мења правила у току игре, већ
правилнике. Највећи кунст је победити сто пута јачег
непријатеља – изгубити сто пута од истог. Да није резултат
нерешен, не би нас лаж победила, а истина поразила.
Наравно, није неопходно да вођа буде слеп, већ да му слепо
верујете. Зато не чуди што су Срби далековиди. У сваком
вођи виде слепца. Односно у сваком слепцу виде себе. Да се
победа не огледа у огледалу, не би била на другој страни.
Власт ће се пре препознати у кривом огледалу но у правом
афоризму. Управо зато што је огледало криво док се не
докаже супротно. Veni, vidi, vice versa. Није него. Дођох, видех
смех. Ко се огледа у кривом огледалу, има покриће за сваку
карактерну црту, за сваку гримасу на лицу земље. У ствари,
афоризам је гримаса на лицу земље. Према томе, ко се
огледа у њиховом огледалу, крајичком ока може да види крај
себе. Исто се хвата сатиричару који од конца не види његову
сенку или од његове сенке види свој конац. Да нам се све не
дешава пред носом, далеко од очију јавности, можда би
стварност и могла да се ушије концем илузије. Поготово што
конац дело краси док се мрси. Где се мрсимуди омрсе, гола
истина пости. Ко удене конац у ударну иглу, алал му око
снајперско! Откад су сатиричару запушили уста, боље чује
вапај Србина у пустој земљи: „В-о-ђ-е-е-е!”
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Где је афоризам последњи атом снаге, афористика је
атомистика, наука која се бави мистиком атома. Да би
расветлила структуру мисли у нуклеусу (хокус-покус-нуклеус)
афоризма, власт развија слику у мрачној комори. У њој свако
види себе у другом светлу. Кад би сатиричари свели слабе
тачке друштва на нуле, изазвали би ланчану реакцију, зато
што је нула огледало бројних афоризама. Стога се
афористичар држи правила: ни дана без афоризма, ни мрака
без Његове Светлости. (У стара добра времена важила је
куратива: ни дана без ретка, ни ноћи без метка.) Српска
сатира репетира редовним оброцима – убојитим
афоризмима. Афоризам је јунак нашег доба. Изборио место
под сунцем глупости. Жетеоци прве врсте вежу сјајне
афоризме у снопове светлости. У сјајном афоризму је његова
светлост. И Његова Светлост и наш мрак.
Да није Његове Светлости, не би било сјајних афоризама.
Сјајан афоризам је жива жеравица. Гром из ведра духа. Ако
неће гром у коприве, хоће афоризам. Светли тренуци су кад
афоризми севају. Кад растерују оловне мисли. Где је истина
најјаче оружје, афоризам није само светлећи метак, већ и хаха-хаубица. Кад је невреме време за сатиру, заштитна
средства су салве смеха.
Афоризам је темпирана бомбона. Дојава лажна – бомба
права. Није само детонатор, већ и детронатор. Откад је
достигао зенит, највише се удаљио од оних на које се односи.
Стиричари загледани у штап губе се у сенкама Његове
Светлости. Кад сатиричар види своју сенку, зна колико је
сати. Кад је направио магарца од себе, нашао се у својој
сенци. Да Његова Светлост не баца највећу сенку кад је у
зениту, не би афоризам био златна нит у зениту, дупли пас
малог и великог мозга, којом мали мозак шије велики.
Сјајан афоризам је без сенке, божја искра озарене душе.
Божја честица. Да није мрака, не би угледао светлост дана.
Кад угледа светлост дана, помрачи славу Његове Светлости.
Афоризам је трачак у микрокосмосу. Док је мали мозак у
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сенци великог, Његова Светлост биће предмет сјајних
афоризама. Док се не упали зелено светло, палиће се на
гурку. Док пролази на црвено, црно нам се пише. Као што је
лаж тачка у којој се секу две истине, афоризам је светла тачка
у којој се секу интереси два света. У сјајним афоризмима
оптимиста види светлу тачку, песимиста – оптичку варку. Без
обзира на то што светле перспективе стварају оптичке варке.
Што види курје око, није за причу. Већ за афоризам. Да из
тупог угла и коцка није округла, не би сјајан афоризам тражио
Диогена. Наравно, да је Диоген наш савременик, добио би по
фењеру. Афоризам осветљава пут којим се ређе иде.
Сатиричар не вари глупост. Удара нитне. Глупост је
мухоловка на коју се лепе сатиричари. Баш као што је и
лустрација мухоловка, која не виси о лустеру, већ о Његовој
Светлости. Под усијаном главом сјајан афоризам је аура.
После испаљене истине – чаура. Сатиричари су џелати који
не скидају главе, већ – ореоле. Сатиричар је доскочио
крвопији – следила му се крв у жилама. Више се не смеје на
рачун Његове Светлости. Не зна колики му је. Пошто усијану
главу не пече савест.
Као што витез без мане и страха кидише на ветрењаче док
не пребије копље, тако је сјајан афоризам стрела којом
откачен сатиричар гађа Његову Светлост. Стрела је одапета.
Нека се припреми Ахилова пета!
Афористичар који верује својим очима склон је и другим
пороцима. Ко не верује, треба га разуверити. Многима је
лакше да верују у оно што чују, него у оно што виде.
Афоризам је исечак видокруга. Откад се афористички круг
затвара кредом, свевид није онај што све види, већ који
уграби прилику кад сви трепну. Сатиричар не верује док не
види. А кад види, не верује да види: „Што видео, не видео.
Ето како је обневидео.” Толико је тога што му боде очи да с
правом сумња у моћ акупунктуре. Ништа му не боде очи као
етикета: „Не тумбај!” Афоризам помрачи славу Његове
Светлости кад сатиричару дође главе. Док се сатирична

Илија Марковић

173

мисао мота по глави, црв сумње је калем. Како од црва сумње
никад не излети лептир, афористичка мисао ће бити
златокрила ако је ухватите у лету. Иначе – бубица у глави.
Убојит афоризам је крилатица. Кад одлети глава, жаока
добије крила. Док је у зеници ока жаока, у Зеници БиХ је
триптих.
Завршили смо ликовну академију, па сад можемо да се
сликамо. Зато изоштрите слику! Да видимо мрљу! Кад год
сатиричар одлучи да наслика стварност, модел се помери.
Док пишу удворичке афоризме, сатиричари се додворавају
себи. Најбоље афоризме написали су на свој рачун још у
време кад нису знали да ли смеју да се смеју на свој рачун.
Сви знају шта је сатиричар хтео да каже. Нико не зна што му
је то требало. Сатирични афоризам је књига жалбе. Кад
спадне на два слова, падне афоризам: Е? У! Није време за
велике речи: Уа! Није него: Уа, НЕ! Кад афоризам спадне на
једно слово, нема глупости која не може на њ. Ко пише о
неописивим глупостима сам је себи циљ. Ко пуца од смеха –
циља на ваш смисао за хумор. Сатира нема смисла за хумор.
Где Наполеону пуца прслук, афоризми су светлећи ћорци.
Ако је сатиричар добро прошао, то је зато што га нико није
прочитао.
Афоризам је чивија. Чивија не мисли својом главом. Док не
добије по глави, не продре до свести. Зато, ако си чивија,
мани се чекића и српа: срп и чекић су хладно оружје.
Идеолошка кованица искована у жару борбе за власт. У
борби за власт не бирају се средства, већ противници.
Кад је глупост трн у оку, афоризам је на видику. Сатиричара
погађа глупост, али селективно. Луд се не смеје на брашно.
Подсмева се људским мрвама. Кад је глупост одскочна даска,
афоризам је вратоломија духа. Да афоризам није ствар духа,
не би се власт палила на варницу духа. Кад се власт
поздрави са памећу, сатиричару је сваки дан – добар дан.
Другим речима, афоризам је наелектрисана честица духа.
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Употребљава се као пројектил за бомбардовање језгра
глупости. Отуда и поука о упутству на раду: кад брусите
афоризам, користите заштитна средства – да вам опиљци
глупости не би упадали у очи. Кад би му свака глупост бола
очи, сатиричар би давно обневидео.
Афоризам је квака ризнице духа. Кључ
у брави. У
кључаоници. У ствари, кључ успеха српског афоризма је у
бравури. Афоризам има највеће упориште у српском народу.
Упирао, не упирао – исто се хвата. Да ли је Осамдесет
четврта Орвелова или наша, показаће Страшни суд.
Страшни суд – празан тањир.
Да је у вину истина, афористичар би пецао златну рибицу на
винску мушицу. Кад се упеца на златну рибицу, сатиричар је
шаран. У крајњем случају – сом. Само је сом у стању да
испуни рибици сваку жељу. Да банана није уродила плодом,
од мајмуна не би постао човек. Шта рећи о човеку који је
постао од мајмуна, а остати пристојан?
Међутим, кад је бодљикаво прасе видело шта радимо јежу, и
оно се подметнуло.
Ако је златна кока патка, новинарска је птица ругалица. Утва
је дивља, уштва – новинарска. Новинарске патке легу се у
корпи за отпатке: „Кош, кош, хоћемо још отпадака!” Ако се
новинарска патка кити туђом, онда је патка патак. Има
уврнуто перо. Док сатиричари оштре пера, уредници шиље
држаља. Није свеједно којим пером се пише: оним изнад или
оним испод репа. При том треба имати у виду да се гушчијим
пером не пише лабудова песма. Да сатиричар није накриво
насађен, не би му перо било притка. Дакако, коме је отупело
перо, шиљи држаље. Није шиљокуран човек од пера, већ од
држаља. Ко оштри перо на картонској хартији, бави се
дуборезом; ко деље кладу, нажуљи длето. Стога детао не
куца у дрво што је сујеверан.
Сатирични афоризми су тврда језгра плодова гнева. Ко тебе
каменом, ти њега афоризмом. У лудој земљи луди камен је
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темељац. Кад је морал на низбрдици, сатиричари раде
сизифовски. На брдовитом Балкану сатиричар је Сизиф.
Гуру. Гура језиком. Снага је наша планинска река, на њој
сплаваре балвани. Није шала када на луди камен стане
будала. Зашто се шала увукла у вешала – ђаво зна. Њега смо
консултовали. Зато збијајте шале не би ли стале у највећу
врећу. Да Бик Који Седи нема смисла за шалу, не би био на
државним јаслама. Ко нема образа, смеје вам се у лице. Ако
је смех преко потребан, пређите на његову страну. Поступите
по нахођењу! Пардон, упозорењу: „Радови на путу
демократизације. Пређите на другу страну!”
Ко нема смисла за хумор, поставља шкакљива питања. Ако
је питање шкакљиво, није за владу. Њој није до шале. Ако већ
ћакнути зезају у здрав мозак, Сезаме, не зезај ме! Зезање је
народна радиност. Афоризам је зезалица лица и наличја.
Наличје је право лице.
Ако је хумор чист као суза, питање је деликатно. Шта је утеха:
смех до суза или сузе до смеха? Ако се афоризам не обије о
главу сатиричару, зид ће. На зиду плача сузе су графити.
Смешан је сваки покушај дефинисања смешног кад се зна да
је крокодилска суза радосница. Зато се сатиричари не могу
пожалити на проток информација: суза сузу стиже. Ко рони
крокодилске сузе – диже ниво мочваре. Када је сумња
основана, питање је да ли су крокодилске сузе предмет
изучавања зоологије или науке о човеку? Или, мало друкчије,
да хумор није од бога дар, не би афоризам био пиш божји.
Леонардо је радио на Мона Лизи пет година док јој није
измамио осмех. Демагог је толико превејан да бирачи не знају
када им се смеје, када подсмева. Шта је загонетни осмех
Мона Лизе према подсмеху, зна сатиричар. Сатиричар се
препознаје по постсмеху. Пост му његов! Кад излети птичица
из државног апарата, одлети осмех. Цепаница се не цепа од
смеха. Последњи се не смеје првом – подсмева се свима. Ко
је први, његова је последња. Последња реч биће: „Упомоћ!”
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Ако се смехом разликујемо од животиња, онда смо најближи
хијенама. Последње се смеју. Док су хијене цркавале од
смеха, пси рата су развукли плен. То су ваљда први симптоми
малајског лудила: док се поглавице грохотом смеју, домороци
цркавају од смеха. Амок је кома. Сад се види, сад се зна ко
ће коме, ко је у коми.
Џаба сте кречили. Из графита исијава афоризам. Где су
графити новине, слово је теже од цигле. Кад афористичар
зида куле у облацима, афоризам виси док не извиси висак.
Од вишка глава не боли, већ од виска. Дубина кризе мери се
од врха.
Кад унутрашњи органи немају такта, сатиричар игра како
црева свирају; ко прави вицеве на свој рачун, спрда се са
унутрашњим органима; ко се спрда са нашом демократијом,
пише звучне графите; ко пише графите на звучном зиду,
спрда се с небеским народом. Док се боранија не опасуљи,
издувни гасови биће звучни графити.
У живом зиду смрад се оглашава звучним графитом. И пред
зидом ћутања спрдачина је звучни графит. И те какав. И те
какан. Звучни графити су издувни гласови у живом зиду.
Имају посебан шмек у прдекани. Јер нема већих затвора од
можданих ћелија. На зиду мождане ћелије афоризам пише
кредо. Сатерани су уза зид. А баш тамо их очекују графити.
Народу који удара главом у зид свака је улица слепа. Јер, зид
је најтврђи у висини главе. На зиду ћутања графити се читају
са унутрашње стране. С друге стране, шуп-карта је графит на
живом зиду. Са прве стране, графит на живом зиду је
тетоважа, хит – хитац. Афоризам је а ла графит – последњи
бедем одбране. Графит је право лице улице. Знамо ко су
писци графита. То су они који знају да читају и пишу. У зиду
мождане ћелије афоризам је графит. Исто то – афоризам је
графит на зиду капилара. Тањушна савест. Толико смо
утањили да ни савест нема за шта да нас угризе.
Афоризам је пречица до иконе и иконица, речица која се
улива у реченицу. У афоризму главну реч има реченица. Да
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афористичар није у току (носи га струја), не би афоризам био
животна река. Еурека!
Кад је реч о сатири, афоризам држи слово, међутим, кад је о
афоризму реч – свако има своју причу. Афористичар је
једнако одан прози и поезији: сваки афоризам је ода глупости,
ода радости. Оно што није за причу, јесте за афоризам.
Афоризам је крај приче са насловне стране. Афоризам је
прича за себе. А је ДНК сатире. Последњи се не смеју. Знају
у чему је виц. Виц је у томе што сви кажу – дабоме! Афоризам
је неиспричана прича.
И живот омане док пише романе. Чим је зачет, живот је начет.
Објашњавајући шта је сатиричар хтео да каже претходном
реченицом, написао је роман. Да се не би препознао у афоризму, живот пише романе. Ваљда зато што је лакше докучити истину у афоризму него у роману. Афористичар је
недоречен романописац. И обрнуто. Шта је романописац хтео
да каже, рекао је афористичар. Није афоризам оно што сте
мислили, већ – смислили. Афоризам је смисленица.
Да у афоризму нема отрова, не би се издавао као лек за
душу. Ако знамо дијагнозу – не знамо шта нам је, онда се с
правом може рећи да правни лек није прави. Истина је лековита. Зато је нема у државним апотекама и зато је гвоздена
песница дозира зарђалом кашичицом. Рђа и ђаво – рђаво.
Да смех није лек, не би лудаци пуцали од здравља, нити би
празној глави језик био обарач.
Према томе, не ударајте тачке! Нису вам оне криве. Кривица
није до њих, већ од њих. Сатиричар је ставио тачку на и, и
круг се затворио свезом. Тачка је нула која се повукла у се.
Добро је што је конац при крају, лоше – крај се не види. Да
цркавање од смеха није црни хумор, не би духовити умирали
од смеха. Ко умире од смеха имао се рашта и родити. Сатира
је хумор у црном. Црни хумор. Задња пошта – епитаф. Откако
је истина тековина вина, сатира је црњак. Да би се одмотало
клупко црних мисли, морате имати петљу. Од клупка црних
мисли не плету се џемпери јарких боја. Морамо се борити
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против апартхејда. Црно нам се пише. У ствари, лоше нам се
пише, али ми не знамо да читамо. Црно се пише само онима
који знају да читају. Ко пише масним словима, не пости.
Ако власт не буде држала до афоризама, мораћемо све из
почетка. У реду, сваки је почетак тежак. Дотле још нисмо
дошли. Афористичари света, добро дошли у Србију! На сваком кораку нуде вам се ненаписани афоризми. Само је питање по ком рецепту поступити: пре употребе промућкати или
пре мућка употребити? Без обзира на то што сви нуде рецепте, нико да позове на ручак.
Рекох и спасих душу своју. Тело, извини! Шта је сатиричар
хтео да каже – рекла је стварност. Према томе, сатиричар
измишља оно што види.

Радован Ковачевић, Београд
Разговори са уметником
ЛИЧНИ ФОТОГРАФ БЕОГРАДА

Иво Етеровић (1935–2011) био је фоторепортер светског гласа.
Богат живот, хрпа награда на најпрестижнијим салонима фотографија, много монографија и изложби... Ушао је на велика
врата у историју тог дела примењене уметности... Крајем прве
декаде 21. века, ваљда предосећајући неумитност биолошког
краја, данима ми је – ћутљивом сабеседнику – причао о свом
животу. Рођен у Сплиту, детињство је упамтио по окупацији и
глади. Деда на Брачу морао је да закоље магарицу да би се
једва окупљена породица бар једном у три године људски
окрепила! У међувремену, с групом беспризорних стално је био
у потрази за каквим-таквим залогајем, укључујући и препаде
на италијанске железничке вагоне са сточном храном. Ко каже
да нељуштени јечам, зоб за коње, није и за људе у невољи...
Онда је завршио неке школе, а у војсци је почео да се бави
фотографијом, и то тако успешно да му је било понуђено да
ради за илустровани војни лист Фронт.
„Кад сам одлучио да прихватим, отац ми је дао савјет којег сам
се увијек сјећао:
Ријешио си, дакле, греш гори. Али пази, немој се
држати сиротиње!
Питао сам га зашто тако говори. А он:
Ас ти госпе, сиротиње имаш и дома…”
По Етеровићу, отац је далеко гледао:
„Београд је, за европске појмове, био стварни центар једне
прилично велике државе, што ни Загреб, а ни Љубљана и Сарајево нису били… Сва збивања од значаја за ту земљу одвијала су се ту – политички, привредни и културни процеси...
Дакле, било је много посла са свако чељаде отворена духа, и
зато сам ријешио да ту свијем свој дом… Превасходно, на
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пољу фотографије је ту било занимљивих новина и часописа,
као и повремених изложби врсних мајстора… Имао сам снажан предосјећај да ће пријестолница за мој развој бити боље
мјесто од свих других, и да би била штета такву могућност не
искористити…
Наредне године, и деценији, показат ће да ме интуиција није
преварила....“

у његов кабинет без најаве, с извињењем: Ето, како сватко
може да дође у Генералштаб, код људи у врху… Погледао ме
је: Па, ниси ти баш било тко! Убрзо сам разумио зашто га је
красио надимак Култура – разумио је шта моја редакција планира, али и каква би улога ЈНА могла да буде у том – рекао
бих – хисторијском чину. Чим је пружио руку ка телефону, знао
сам да ће моја мисија бити окруњена успјехом!“

То је почетак шездесетих година прошлог века, кад си Београд заправо тек упознавао. Јеси ли у војсци имао могућности за развој?

Предосећам какво је то било узбуђење… Није ваљда запело
на некој бирократској зачкољици?

„Морам рећи да ми је то искуство било врло значајно. Упознао
сам тенкове, бродове, авионе, пео се на планине са алпинцима,
ронио подморнициом... У једном тренутку схватио сам да је за
снимање врло погодан хеликоптер, јер с добрим пилотом као
сурадником најлакше бираш висину, углове, ширину захвата...
Али, та борбена летилица је у то вријеме за фоторепортере
представљала само далеку могућност јер је тим тешко доступним средством располагала углавном војска. Али ја сам, као
члан редакције војних новина ипак био у предности.
Зато сам пуно летио! Све што је било важније у оној великој
Југославији снимио сам и из зрака, од Јулијских Алпа до Преспе. Словенци кажу – тко се није попео на Триглав, није Словенац, а ја бих им рекао: Ас ти госпе, по томе сам
ибер-Словенац – био сам изнад Триглава… Али, кад сам прешао у другу, цивилну редакцију, тих могућности је било мање.
Једном, пред Прву конференцију несврстаних – што је био
голем догађај – требало је начинити мали подвиг – снимити
здање Народне скупштине из зрака, јер у њему ће се одвијати
самит планетарног значаја... Али, како реализирати пројект?
У једном тренутку пао ми је на ум генерал Отмар Креачић,1
стасит човјек господске физиономије и држања, који је по некој
ранг-листи, био одмах до генерала Ивана Гошњака. Упао сам

„Не, осим ако се не рачуна овај мали неспоразум: кад сам стигао на војни аеродром, послали су ме ка хангару у којем је био
чуван хеликоптер Савезне владе, али ја нисам имао ништа
против… Та летјелица је, наиме, за разлику од војних, била намијењена пријевозу министара и осталих главара, дакле луксузно опремљена – са бијелим пресвлакама и осталим
дивотама! Тако смо и кренули на ону врсту летења током којег
се не штеде филмови... Моје новине су одмах објавиле, на такозваној дуплерици, колор-фотографије Савезне скупштине и
моју репортажу ‘Београд – метропола мира’…“
Зашто вам је било важно баш то снимање?
„У једном ТВ интервјуу објаснио сам да је то – колико познајем
кронологију српске фотографије – била прва серија колор снимака Београда из зрака. И додао сам: Ако је нетко прије мене
то учинио, волио бих да га упознам! Нитко се није јавио… Зато,
без лажне скромности, могу говорити о повијесном значају…“
Али, упознавање града у којем се живи, ипак почиње са
земље...
„У прави си, спријатељио сам се са доста људи, упознао још
много више... Међу првима био је то Пеђа Милосављевић.2

_______________

_______________

Отмар Креачић (1913–1992), шпански борац, у НОБ-у на политичким
дужностима, касније начелник Главне политичке управе ЈНА.

2
Прадраг Пеђа Милосављевић (1908–1987), правник, сликар и дипломата, академик САНУ; такође и аутор бројних есеја, драма и критика.
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Успркос великој разлици у годинама, постали смо блиски.
Подједнако сам поштовао његово сликање, као и добро перо…
Повезивало нас је то што је међу првима у нас схватио колико
је фотографија извршила дубоки утјецај на умјетничку креативност, и како је трансформирала човјекову визију умјетности… Кад сам га замолио да ми напише предговор за
фотомонографију ‘Београд који волим’, која је преведена и на
енглески, мислим да му је било лако да процијени моје фотографско виђење града у који сам заљубљен.
Рекао сам му истину – никад ми није падало на памет живјети
ни три дана у вароши коју не бих могао сликати! И он је то,
човјек врхунског сензибилитета, разумио…
Заправо, фотографирао сам урбану цјелину и детаље многих
градова, о чему свједоче фотомонографије Загреба, Сарајева,
Љубљане..., али сам у овом граду употребљавао камеру по
унутарњој потреби.“
Не сумњам да је осећај узајамности са београдским људима
од културе био узвратан. А јеси ли имао и публику?
„Ако би се судило само по броју изложби у овом граду, по наградама које сам добио, као и по другим значајним признањима,
одговор је потврдан. Али, и без тога, скоро увијек сам се овдје
осјећао као дома. Усуђујем се да кажем – имам много поштовалаца! Нема ТВ станице која ме не позива у госте, нема озбиљнијих новина које ми се не јављају ради интервјуа с поводом…
Такву врсту пажње и уважавања ријетко је тко од мојих колега
уживао… Откуд то? – питао сам се, а једини одговор који ми се
наметао, био би – рођењем припадам Далмошима, за које иначе
влада увјерење да нису баш за работати, а ја сам цјели живот
само здушно радио и радио. Такођер, настојао сам да имам препознатљиви животни став, неку своју причу.“
Али, ни родни град се не заборавља?
„Нити може, нити би ваљало…Точније, мој однос према
Сплиту је веома емоционалан, и та слојевита веза са њим се
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никако не прекида; напротив продубљује се, јер и читав Јадран
је мој. О томе говоре моје фотографије Корнатског архипелага
који – према мишљењу свеучилишног професора Душка Кечкемета – спада у подручја праисконског обликовања мајке
Земље... Али, исторвемено, он се одушевио и мојим пројектом
војвођанских салаша, који су – како је написао ’отоци у мору
жита’. А моју креацију на тему салаша је Ђорђе Кадијевић упоредио са пејсажима Саве Стојкова и пјесмама Звонка Богдана.
Но, вратимо се у Сплит. Једном сам чуо вијест на радију да је
доље пао снијег! Ајме мајко, помислио сам, то се ријетко догађа, тако да сада тамо доље – увјерен сам – скачу, грудвају
се поред мора, као да су полудили. У исти мах, сјетим се да
сам се пар година раније случајно затекао на риви која је изненада осванула под бијелим покривачем, што сам до миле
воље сликао… Нађем тај филм и пожурим у Вечерње новости, до уредника Бранка Босића да му понудим ’стару’ слику:
у мом граду и данас је све исто као и онда, никаквих промјена
није било па ни вјечите зачуђености над ријеткости званом
снијег, а ти човјече имаш фото-вијест! Дакако, уредник је слику
објавио на насловној страни.“
Али зато пада снег у Београду, и то је далеко од реткости.
„То је дио амбијента, а у њему има много љепоте коју треба
видјети. Лако је замислити ледени дан, послије снијега – цича
зима! А на Теразијама, по оном дрвореду, мала милијарда полусмрзнутих врабаца окачених по гранама… И ту слику су ми
Вечерње новости објавиле на насловној страни, за што сам
добио честитке од тадањег главног уредника Слободана
Глумца, иначе сјајног џентлмена… Истина је да су те јадне
птичице послужиле новини као згодна асоцијација на студенте
који трпе зловољу разних газдарица. Тада сам и ја сам био без
стана – нека се зна на чијој сам страни… Иначе, послије толико
година, зима ме више не инспирира: нема довољно свјетлости,
хоризонт је скучен и сужен, снијег ме више не привлачи. Чекам
с прољећем прилив позитивне енергије, импулсе ведрине.
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Сада се само присјећам да сам својевремено зими на Шари
лакше откривао атрактивност пејсажа и ликовност грубих физиономија горштака, са њиховим овчарским псима у засљепљујућој сњежној бјелини.“
Но, причајмо о финесама твог посла. Осим врабаца, снимао
си и велике људе Београда?
„То није било лако. Једном приликом сам од редакције из Загреба добио налог да одем до велике пјесникиње Десанке Максимовић; нужне су им биле нове, оригиналне фотографије. Кад
сам јој објаснио што се од мене тражи она оде у своју собу и
донесе хрпу фотографија, да не претјерам неколико стотина…
‘Ево, сине, изабери!’ – каже ми.
Морао сам се бранити: ‘Опростите, драга поетесо, али ја не
бирам фотографије, ја их правим.’
‘Ма, што ћеш се мучити’ – каже она, а у гласу јој препознајем
упорност, шармантну женску сујету. Погледао сам те слике
овлаш и видио да имају година. Зато сам јој покушао објаснити
да нам треба њен најсвјежији, оводанашњи портрет! Међутим,
она је одлучно одбила – неће се сликати! На крају сам, унаточ
најљубазнијем пријему, отишао необјављена посла…
Али, како то објаснити незадовољном уредништву? Сачекао
сам Сајам књига у Београду и дознао од издавача када ће бити
промоција Десанкине најновије књиге, као и термин сусрета са
читаоцима на штанду ‘Културе’. Мало раније сам заузео позицију, а кад се она појавила, зачас је била окружена бројним
обожаваоцима, младим и старим, и почела потписивати књиге.
У једном тренутку подигла је поглед према мени, негодујући
што је, без њене дозволе, ипак фотографирам.
‘Опростите’ – одговорио сам уздржано у том прилично непријатном тренутку – ‘ви сте на јавном мјесту, а ја сам јавни
раднк, и не морам тражити посебну дозволу за снимање…
Само ви радите свој посао, а ја ћу свој! А у знак поштовања
које доиста имам према вама, донијет ћу вам слике да их погледате прије но што их објавим.’
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Иако је и даље била љута, касније се ипак примирила, али сам
изборио прилику да извучем све могуће информације о њеној
физиономији – од жестоке љутине, до потискивања бијеса, па
све до спокојне удубљености у странице своје књиге. Тако ме
је, чини ми се, заборавила.“
Сигурно ти није било лако да се поново појавши пред њом?
„О, ја сам доиста поштовао њену племенитост. Као што сам
обећао, донио сам јој слике. Наступио сам лукаво – прво сам
јој показао ону за коју сам био сигуран да јој се неће допасти.
Наравно, реагирала је врло емотивно: – ‘Иво, да ли волите
своју мајку?’ Одговорио сам: ‘Највише на свијету!’ – ‘А зашто
мене не волите?’ – запитала ме је огорчено.
Значи, фотографија јој се не допада, и ја сам је пред њом поцијепао. Затим сам јој показао другу, па трећу слику…, тако да
сам од двадесетак половину уништио. Ипак, прихватила је петшест.
Од тога су објављене три. А од те три још чувам двије које су
ми и сада при срцу јер се могу убројити међу најбоље од свих
Десанкиних слика које су до сада објављене. Ето, из тог ‘рата’
са њом ипак је произашло оно најбоље!“
Је ли ти још неко на тај начин вршио селекцију фотографија?
„Није баш тако, али било је слично са Ивом Андрићем. Кад је
тријумфирао пред Нобеловим комитетом у Стокхолму сви су
зажељели његов најновији портрет. Преда мном се поставио
изазов: начинити прву фотографију у боји првог југославенског
нобеловца! Познајући прилике и навике наших људи, све је говорило да од тога ништа неће бити! Али се у таквим тренуцима
јавља и љепша страна оног нашег чувеног дишпета, ината!
Позовем га, јави се његова супруга Милица, коју сам знао као
сјајну костимографкињу и доброг човјека, и пренесем жељу
моје редакције: моле портрет ‘друга Андрића’!
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Није ме хтјела обесхрабрити: ‘Ви дођите, па ћемо видјети.
Увешћу вас у његов кабинет, па што вам буде.’
То је већ будило неке наде. Доиста, ступим у собу с његовим
рукописима и књигама, у којој је стварао. Представим се и покушам му објаснити што ми треба, али он уљудно одбија, а
потом тврдокорно наставља и с игнорирањем. Разумијем га,
фотографирања му је већ било преко главе. Ипак, један Етеровић не одустаје тако лако – потегао сам, чак и ‘аргумент’ да
смо имењаци…“
Дакле тактика с надом да ће попустити само да те се ратосиља... Могао си да га подсетиш на његове лепе везе са
Сплитом, о којем је он писао као о месту где је „Босна дала
мору своју лепоту”. Почетком Првог светског рата, он је ту
ухапшен као припадник организације „Млада Босна”, и заједно
са локалним југонационалистима био спроведен бродом „Вишеград” до Ријеке, а затим у мариборску тамницу.
„За то сам тек касније сазнао. Ипак, нисам се повлачио, и послије дужег убјеђивања успио сам га наговорити. Али, пошто
имам увида, тврдим да сам једини међу нашим ауторима који
је успио да начини Андрићев портрет у колору.“
Од тога си, колико се зна, објавио тек неколико слика?
„Онолико колико је било неопходно новинама, за насловну
страну. Али, успио сам сачувати дио тог материјала, тако да
сам се озбиљно бавио мишљу направити изложбу о монументалној фигури Иве Андрића. Рачунао сам да ће се наћи погодан тренутак, да то буде ниво који је достојан великог писца.
Материјал је спреман, чак и за неку прилику послије мене.“
Јеси ли упознао Милорада Павића?
„Тог великог романсијера и несуђеног нобеловца фотографирао сам много пута и дружио се са њим и друговима у кафеу
‘Папагај’… За годишњицу његове смрти намјеравао сам при-
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редити изложбу двадесетак његових портрета као оду једном
великом човјеку, али његови нису подржала ту идеју…“
Познавао си многе београдске градоначелнике?
„Да, и то добро. Рецимо, са Богданом Богдановићем сам имао
врло садржајну сурадњу и у вријеме кад је Београд био један
од кандидата за Олимпијске игре. Био сам у одбору за припрему… Да би наш приједлог био узет у разматрање, требало
је претходно прихватати разне делегације, а све су оне настојале видјети што више од града. Сматрао сам да их је
најбоље провозати хеликоптером, што је Богдановић3 – с маестралним слухом за меморијално градитељство али и за урбанизам – најбоље разумио. Чак је пошао са мном на први лет
и одушевио се! Зато ме је ангажирао и да поведем у обилазак
групе тих званичника… Пошто сам имао доста летачког искуства, прихватио сам то са задовољством, јер сам знао како показати лијепе визуре града, али при том и мимоићи оно што
спада у антиурбанизам… Учинио сам то свјесно. Уосталом, ни
Лос Анђелес, ни многи други градови у свијету, нису у свим
својим дијеловима увијек чисти, ни привлачни, напротив…“
Како је Богдановић сазнао за твоја снимања из ваздуха?
„Раније сам му причао колико сам времена провео лебдећи
над Београдом. Два хеликоптера која сам користио за то срушила су се... А из трећег сам изашао захваљујући вјештини
једног старог, врло умјешног пилота.
Све то, и мноштво других детаља о Београду из зрака, казивао
сам Богдану. Зато ми је он, за фотомонографију ‘Београд на
длану’, написао предговор и одрекао се хонорара, сматрајући
то поклоном аутору који је ‘три године снимао град летећи хеликоптером’! Мали знак пажње, али се не заборавља.“
_______________
3
Богдан Богдановић (1922–2010), градитељ, универзитетски професор, академик,
писац…; градоначелник Београда (1982–1986).
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Да ли су те, као познаваоца Београда, ангажовали и на важнијим местима?
„Било је тога... Рецимо, био сам потпредсједник, уз Јована Ћирилова као предсједника, у градској комисији за именовање
улица. Али врло брзо сам схватио да то није за мене, због
предугих састанака. Ја сам човјек терена, акције, у таквом амбијенту ми ништа није тешко. Око и објекив ме никада нису издали…“
Зар си имао толико поуздања у своје апарате?
„Основно је беспријекорно знати занат. Рецимо, једном ми је
Туристички савез Југославије – врло моћна организација у то
вријеме – наручио снимке за дванаест плаката с најљепшим
мотивима из цијеле земље. Али, због нечега, поставили су
увјет да се све ради на филму од шест пута девет центиметара! Прешутио сам, јер сам навикао да радим са ‘лајка’ апаратима, за што сам се – иначе – додатно специјализирао у
‘лајка шуле’ у Њемачкој. Тамо сам научио и како се са тог ужег
формата врши преснимавање на шири, у овом случају тражени формат. Кад сам предао материјал, све те уважене главе
у Предсједништву ТСЈ-а су мудро климале уживајући у властитом задовољству. Али, нисам се морао суздржавати па сам
им открио ‘штос’, дајући на знање да није реду кад се лаици
мијешају у финесе туђе струке.“
Кад си био сигуран да си успео у професији?
„Бављење овим послом подразумјева стално доказивање, а
нека признања, као на примјер додељивање звања мајстора
фотографије или награде, важна су само за охрабрење: браво
момче, само настави! Ипак, не могу заборавити једну почаст.
Емил Стојановић, сада већ покојни, снимио је о мени кратак
документарни филм, на тему како радим, стварам… И филм
се вртио по кинима, дакако као ‘журнал’ пред пројекцију играног филма. Али, колико знам, једини сам фоторепортер коме
је поклоњена толика пажња.“
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Сем технике, у послу треба имати и много срца?
„Оно је кључ ума, јаче од свих сила. Једном сам сликао нешто
по сјеверном Јадрану у мирно предвечерје. Већ се почео хватаи сумрак, увјети са рад бивали су све лошији, али не и немогући. Одједном, у летачким слушалицама – а у хеликоптеру
загребачког СУП-а били смо само пилот и ја – чуо сам: Надлијећемо Голи оток! Пренуо сам се: Који Голи? Знао сам нешто
мало из књига о том грозном мјесту, али нисам имао јаснију
представу како изгледа. Један мој рођак је ту био, али је закаменио – никада до смрти, ни послије мојих провокација –
нисам успијевао извући ни ријеч од њега. Зато сам се брзо приближио окну, али сам се у исти трен блокирао с погледом на
суров, страшан комад крајолика – то камени пакао наоко
мирно плута на тамној позадини мора! Уочио сам ону злокобну
увалу у коју су пристизали заточеници бродовима. Видјеле су
се и неке стазе, остаци зграда. Под навалом мучнине стегло
ми се срце… Имао сам фотоапарат, али руке га нису подигле
да снимим тај чемер – онемоћале су, нису слушале.
Послије сам дуго размишљао покушавајући да докучим: зашто
ми је и сам поглед на Голи одузео сву снагу, сваку жељу, угасио
сваку иницијативу, психичку и физичку. Јесам ли омануо?“
Је ли ти жао?
„Жао ми је што се нисам понио као професионалац, јер снимак
је често ипак ствар рефлеска, рутине. Нисам се успио обуздати
или барем пригушити емоције. Много касније, са неуспоредиво
богатијим искуством, питали су ме о тој табу-теми у једном интервјуу за ТВ Б92: Да ли је Тито знао за Голи? Сигурно је знао!
– рекао сам, мислећи при том за географско одређење, као и
за тадашњу намјену тог оточића. Само, питање је колико је
правих информација имао што се тамо ради. У једном разговору са генералом Јовом Капичићем, кога вјечно прати сјенка
Голог отока, сазнао сам да је Ранковић долазио у тај логор,
али би све претходно било изгланцано, очишћено и сређено,
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цвијеће засађено... Он би о томе поднио извјештај Титу, тако да
за сва мучења, за непрекидне страхоте вјеројатно није знао.“
Ти то тврдиш, као да знаш? Да ли си са њим разговарао о
томе док си радио у Белом двору?
„Обитељ Броз ме је ангажирала да камером пратим њихов
живот и забиљежим све што је занимљиво. Плод тог рада су
двије фотомонографије, о чему се много зна. Питао си ме да
ли сам био у прилици да разговарам с Титом о Голом отоку.
Морам рећи: не, нисам ни близу био у таквој позицији. Али
управо зато што сам стално био у близини, о њему и Јованки
стекао сам дојам као о људима који су се стално трудили да
Југославенима буде боље. Можда сам наиван, али зар тај труд
није искључивао помисао на сурови логор какав је био Голи?“
Занима ме, јеси ли као фотограф имao сусрет с Крлежом,
који је често долазио у Београд?
Фотографирао сам га у разним догађањима, али никад нисам
имао прилику за студиозније портретирање. Стално ме је
избјегавао! Мало послије Брионског пленума 1966, он је био с
Титом у свађи, и на Брионе је отада долазио само кад нема Брозових. Али, кад би Крлежа био ту, онда се не надај Титу. Чак сам
једном намјеравао примијенити један мангупски штос: да Крлежи
покажем снимак из београдског Дома синдиката у угодном разговору са Ћећом Стефановићем,4 тада главним од Удбе у Србији
– можда ће ми тад дозволити да га портретирам! Али, нисам се
служио таквим средствима. Крлежу сам доживио као типичног
хедонисту, нарцисоидно загледаног у своју величину, ваљда и
љепоту, што знам. Али, зато сам направио незаборавне портрете Киша, Бранка Ћопића… Од сликара, фотографирао сам
све иоле вриједније – Аралицу, Коњовића, Лубарду… У правилу,
интелектуалци се не воле фотографирати, него тек пошто стекну
повјерење у мене. Заправо, тек пошто би чули тко је све био на
нишану мог објектива, и они би се отварали.“
_______________

Светислав Стефановић Ћећа (1910–1980), народни херој, политичар, министар
полиције у Србији до Брионског пленума.
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А како фоторепортер може да осети најаву великих догађаја? Како си сазнавао за изненадне драме о којима новине
морају да известе са лица места?
„Нема чаробног кључа за рјешење те енигме. Напросто,
мораш бити, ако не прије свих, онда с најпотпунијим увидом о
чину, узроцима, посљедицама… Каткад интуиција помогне –
то је онај немир, слутња да нешто постоји у зраку као наговјештај, али то је већ залажење у метафизику.
Једног дана сам тако сједио у клубу Филмских новости код
Сајмишта – ми фотографи и филмаџије смо најсроднији.
Одједном, усред кафенисања, долази дежурни уредник и даје
налог да екипа – сниматељ, тонац, возач – одмах пође на
Авалу! Зову ме са њима, има мјеста. Али, нитко не зна шта се
догодило. Већ у авалском подножју примијетили смо кроз
дрвеће неку динамику – трче људи! Нетко у пролазу је ваљда
поменуо некакав авион и несрећу. Показао је махинално
према врху што је било довољно да нас двојица јурнемо неким
путељком узбрдо. Напрегнуто смо тражили било какав знак нечега што треба сликати. Онда вјетар, што ли, донесе вал паљевине, неки чудан мирис за који смо касније утврдили да је
од сагорјелог људског меса!
Јавља ли се страх у тим тренуцима? Или паника пред суочавање с ужасом?
Не знам. Било је само важно да некако добауљамо до под врх.
Јадан Поп, вуче тешку камеру, а зној се са њега слива, липти!
Коначно, застајемо са запрепаштењем – налазимо се пред
кратером гдје је ударио авион са делегацијом Совјетског Савеза на челу са генералом Жуковом. Присјећамо се – требало
је да присуствују прослави ослобођења Београда…
Скоро без даха од напора, а суочени са трагедијом, одмах сликамо изгинуле, међу којима је било неколико генерала. Око нас
разбацани комади летјелице из којих још избија пламен и дим;
дио шуме је просто покошен… Е, сад наилази оно што си
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питао – тешко ми је, мучно, гадно… Али, то су и тренуци кад
само снимаш – нема намјештања и бирања углова – све је
страшна слика! Сурови професионализам надвладава.
Мало затим, кроз шуму смо примијетили групу људи како се
распоређују, а ја препознам пуковника Светозара Ора, са којим
сам, иначе, раније био у југославенском одреду мировних
снага на Синају. Забезекнут, пита ме одакле смо се нас двојица
створли на мјесту удеса. Не знам што сам му одговорио, само
памтим његово упозорење да што прије завршимо, јер послије
његовог састава војних контраобавјештајаца, требају стићи цивили, удбаши: ‘Они сигурно неће пустити никога овамо!
Бјежите, јер кад они дођу, нећу вам бити од помоћи!’ Велика је
срећа што сам налетио на човјека са којим ме вежу лијепе успомене, али, он је имао најреалнију процјену. Зато смо послушали његов савјет да се повучемо.“
Значи били сте први и дуго једини на лицу места?
„Тако се догодило… Али, пошто више нисмо имали никаква
посла, а требало је сачувати снимљени материјал, брзо смо
се скотрљали низбрдицом, између дрвећа. У подножју, гдје је
било и наше возило, примијетио сам групу познатих фотографа и новинаре, али Удба је већ завела ред и нитко није
могао горе. Ми смо брзо клизнули поред њих и улетјели у ауто
до Сајма...
Што је порука тог искуства? Фоторепортери су, по европском
узору, и у нас већ постајали џентлмени са пристојним образовањем, а по облачењу и понашању нису одударали од новинара. Моје колеге говоре стране језике, не припадају
категорији чиновника, већ друштвени статус осигуравају бавећи се послом који има своје значајно мјесто у сфери
примјењених умјетности. Али, увијек морају бити и спремни за
трк уз планину, макар то била Авала.“
Кад си већ поменуо ту нашу планиницу, шта те још веже за
њу?
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„Био сам, дословце заљубљен у авалски торањ, онај стари.
Кад сам дознао да ће нека екипа радити на поправци и његовом ‘шминкању’, и ја сам учинио све да то снимам, али из
птичје перспективе. Момци су мирно радили свој опасан
посао, осигурани конопима, стојећи или сједећи у гондоли.
Мене су, због најпогоднијег угла за фотографију, поставили
изнад тих радника, тако да се иза тога амбиса видјела околина. Дакако, замолио сам људе да ме привежу за ограду
торња, да не склизнем и не сурвам се!
Фотографије су биле врло ефектне. И сви су хвалили ту групу
мајстора, чији занат је доиста био опасан, али нитко да се запита како је мени било, само неколико метара изнад њих.
Иначе, познато је како је тај торањ срушен, а и како је вођена
акција за обнову. Тада сам однио двадесетак фотографија тог
старог торња у једну београдску редакцију и понудио: ја вама
слике, а ви мени чек на 200 еура, које одмах носим у новинарско удружење као прилог за изградњу новог торња. Нису
имали пара…“
Морао си да негујеш добре везе. Како ти је успевало?
„Без тога је тешко бити новинар, готово немогуће… Једном ме
је Чкаља позвао дома на рођендан, који је – као славном комичару – падао баш 1. априла! Али, додао је: ‘Услов је да не
донесеш апарат!’ Човјек је мислио да се и ја, као његов добар
пријатељ, проведем у опуштеној атмосфери. Рекао сам да не
пристајеm на увјете: ‘Ја ћу доћи, а ти ме са прага врати, али
без фото-апарата не идем нигдје!’ Тако сам у кући Петровића
наишао на гомилу славних личности у врло ведром расположењу, и нипошто нисам одолио потреби да то камером забиљежим, што ми ипак нитко није замјерио.
Често сам, такођер, био и код Радивоја Лоле Ђукића. Сазнао
сам да припрема још једну од својих славних ТВ серија и требала ми је информација. Лолина супруга Вера, иначе сјајна
госпођа, позвала ме је: ‘Дођите, сви су на окупу!’
Доиста, били су ту Новак Новак, Мија Алексић, глумци, пјевачи,
сви… Сједнем гдје ми је речено, и домаћица ми додаје комад
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торте, али некако чудно, преко стола, тако да сам морао
устати. Ипак сам у трену схватио да ми спремају неку своју
замку! Иако је Новак већ успио да ми подметрне јастук ‘прдавац’, ја сам га ипак предухитрио и – нису ме намагарчили. То
су биле шале којима је било тешко не насјести, а они су се тако
данима шалили са познатима и непознатима. Група око Лоле
је, и у приватном животу, била вјечито спремна на импровизације. Рецимо, њихове ‘свађе’ су биле врло вјешто изведене, од
‘споречкања’ и ‘нервозе’, до вербалних ‘обрачуна’ у којима је
све прштало и буктило, тако да је нетко са стране могао
повјеровати да ће се завађене стране доиста сукобити! Све је
то била само игра – сјајно смо се дружили. А ја бих, онако узгрeд, накупио доста материјала за врло занимљиве фото-репортаже, до којих је тим мојим пријатељима – због здравог
резоновања о тржишту – било много стало.“
Јесу ли фото-репортери, као бранша, солидарни?
„Хвала Богу; а тако је ваљда у сваком занату. Међутим, право
уважавање међу колегама не заслужује се тако лако. У Борби
сам често сусретао Александра Симића, сјајног фотографа,
који је и с високим годинама одржавао врхунски реноме. Умио
је показати колико цијени мој рад са Синаја, јер и сам је био
ратни фото-репортер. У неизбрисивом сјећању ми је и Никола
Бибић, чудо од човјека. Али, осим солидарности, владала је
међу нама и оштра конкуренција. Имам слику из хотела ‘Метропол’, гдје су Тито и Јованка једном приредили неки пријем,
а ми, са камерама, чекали да нам се врата отворе. Одједном,
нашао сам се у нимало угодном ‘сендвчу’ између Бибића и
Стеве Крагујевића! Својски су се гурали трудећи се да заузму
први ред и што бољу позицију за рад. Замало су ме угушили.“
Од београдских интелектуалаца, са којима сте сарађивали,
ко је знао праву вредност фотографије?
„Огромна већина! Рецимо, Драгош Калајић – ерудита, одличан
сликар, сјајно перо. С њим сам могао причати о свему а да се
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ниједном не примијети искључивост, ксенофобија, сујета. Једном
смо, по налогу моје редакције, отпутовали у Москву да начинимо
причу о чувенном совјетском сликару Иљи Глазунову.5 Већ пред
хотелом смо се сложили око рационалности боравка – узет ћемо
двокреветну собу јер не хрчемо, нити смо ’топла браћа’, а дневнице су ионако танке… Тако сам га боље упознао.
О њему је владало увјерење да је русофил и националист, а
истина је само да је био антикомунист и убијеђени вјерник,
православац. И као и сви прави интелектуалаци, био је скептик.
Дакле, стигли смо у Москву. Атеље Глазунова је близу Црвеног
трга, а ни наш хотел није био далеко. Упознали смо чувеног
сликара, који је уживао највише државне почасти и бенефиције, а био је обожаван као мало тко на руском Олимпу. Поносио се богатом, сјајно компонованом колекцијом икона. Код
њега је, иначе, владала динамична атмосфера. Врло шарено
друштво пролазило је кроз тај атеље – министри и опозиционери, генерали КГБ-а и владике, странци, обожаваоци, галеристи, бесумње и шпијуни… А сликар у центру тог вртлога, као
врхунска институција!
Све то смо проматрали први дан из сусједног мањег салона –
утапајући се у вртлог узвика, вјерског заноса, духовитих реплика и обичних препирки. Дакле – редала су се узбуђења
свих врста, а ја сам фотографирао. Одмах се видјело да наш
домаћин не шкртари, заправо све је говорило да плива у
новцу! Већ наредног дана није нам дозволио ићи пјешице по
Москви, већ нам је дао своје возило и свог возача. Послије
ноћних окупљања код њега, гдје се пило много вотке (а нас
двојица фолирали с неким коњаком!), у зору смо се враћали у
хотел, а дежурни милиционари су нас поздрављали. ‘Одају
нам почаст’, говорио је Драгош. А ја: ‘Одају почаст мерцедесу,
и то за сваки случај, јер се само буџе се возикају оваквим колима.’
_______________
5
Иља Глазунов (1930), ректор Совјетске уметничке академије и чувени сликар, носилац бројних државних и међународних признања.
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Коначно, и Драгош је добио прилику да обави свој дио посла –
био је то дуг и жив дијалог, у којем је он, као човјек из бранше,
настојао Глазунову виспрено и дрчно доскочити, добити причу,
дакако из позиције новинара. Да би се касније релаксирали,
повео сам Драгоша на један брод са кога се, на кружној рути,
могла видјети цијела Москва. Укратко, били смо добар тандем,
остао ми је у најбољој успомени. Штета што је умро у доби кад
је могао давати највише.“
Како сте се сналазили са политичарима?
„На прилику, као и глумцима на казалишној сцени – некад то
успије! Једном сам у потрази за сликама шетао Подгорицом,
коју су тада звали Титоградом. Диван дан за велике потезе.
Случајно, пао ми је поглед на неку зграду, и на фирму Републичког секретаријата за унутрашње послове. Нисам имао разлога да зазирем од полиције – изнад свега сам исправан
грађанин, па увијек вриједи покушати. На пријавници сам затражио пријем код ‘друга секретара’, дакле министра – можда
ћу успјети! Неким својим чулом осјећао сам да се ту може начинити посао. Увели су ме у огромни кабинт младог, елегантно
одјевеног човјека који се презивао Чагоровић. Изненада, он ми
је радосно појурио усусрет: ‘О, друже Етеровићу, коначно да
се упознамо!’
Никад га раније нисам видио, али сам касније открио да се мој
домаћин, док је студирао, бавио фотографијом, и да је добио
неколико награда од жирија у којима сам ја био члан. Тако смо,
послије пребирања по сјећањима, нарочито послије послужења и густог црног вина, прешутно дошли и до питања: што
ја уопће тражим на овом мјесту?
Почео сам изокола, како је Црна Гора лијепа. Али, из птичје
визуре још је много љепша! До сада је то неоткривено, а ја ћу
то радо учинити мој министре! Само ми треба... хеликоптер! И
што мислите, он је не трепнувши одмах позвао неког пуковника и објаснио му што тражим, а овај се једино интересирао
колико ми налета треба. ‘Тридесет и пет сати’ – одрезао сам.
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Пуковник с друге стране се нећкао: није ли то превише! Али је
министар пресјекао рјеченицом коју ћу дуго памтити: ‘Кад Етеровићу дајемо бал, даћемо и музику!’
Већ наредних дана ја сам летио, сликао ту малу земљу прекрасних пејсажа! Био сам пресретан што ми се то омогућило.
Тако је репортажа објављена у једној ревији на шест страна, с
пропратним текстом Политикиног новинара Владе Колара…
Али, једно јутро звони телефон, јавља се министар из Титограда: ‘Друже Етеровићу, сви смо овдје!’ Могао сам замислити
црногорски државни врх на јутарњој кави, док листа тај колорирани недјељник препун обнажених дјевојака. Наслутио сам
њихове мргодне физиономије због промашеног улога. И како
контају – кога је брига за Црну Гору из птичје перспективе у поређењу са таквом конкуренцијом! Зато министар полиције наставља: ‘Неки другови приговарају што је репортажа
објављена уз оволико гологрудих дама.’ Рекао сам му нехајно:
‘Љепота иде на љепоту’, и тиме прекинуо могућу расправу.“
Али, зар камера – осим лепоте – не открије каткад и оно
друго?
„Има свега... Рецимо, у хотелу ‘Метропол’ – а сви важнији
пријеми су тамо приређивани, јер Београд није имао нешто
боље – окупили су се сви судионици Првог самита несврстаних. Међу њима је био и Не Вин,6 лидер Бурме, који је током
лагодног разговора лежерно чешао своју позадину! Ја сам то
сликао и касније показао Титу, који се весело насмијао:
‘Етеровићу, па и он је човјек – засврбило га’.“
А кад камера мирује, шта се догађа?
„Током једног путовања срео сам у Италији Лепу Брену, коју до
тада нисам добро познавао, јер нисам радио естраду. Дакако,
_______________
6
Не Вин, бурмански генерал и политичар, у Београду боравио као председник
своје државе.

198

Радован Ковачевић

она је била сва у познатом младеначком стилу. Али, на путу
до хотела ударила је јака киша, и Брена сва покисла појури у
своју собу да се осуши, а затим је пожурила у град да купи
нешто према себи. Вратила се празних руку и разочарана –
нема минића! Да бих је одобровољио казивао сам јој анегдоту
с поводом:
У болници ‘Др Драгиша Мишовић’ сам радио неку репортажу,
и узгред чуо како љечник, гинеколог, умирује своју пацијентицу
да неће бити никаквих компликација: ‘То је мала упала, средиће се!’ Али, уз доктора је била и корпулентна, строга сестра,
која је за пацијентицу имала директнији коментар о популарним топлим панталоницама: ‘Тако вам и треба кад носите те
напичњаке. Носи, бре, гаће, па неће бити упале.’
Испричао сам то Брени, а она се као сјајна, ведра особа,
слатко смијала. Разумљиво – и на свој рачун.“
Ходао си по свету, али си се увек враћао Београду…
„Заувијек! Поносан сам што ме је пјесникиња Марија Чудина
назвала ‘лични фотограф Београда’. Поводом моје књиге о
Новом Београду, питали су ме шта ће ми сликање тог новог
дијела града: што има у бетонским блоковима, у спаваоници
без садржаја, без душе? Негирам то овако: Опростите, ја то
боље знам јер ту живим! На Новом Београду је мој кров над
главом, ту сам створио обитељ, родило ми се дијете… Кажу
ми: ‘Има толико предјела по Београду, зашто тамо не станујете”? Одговарам: ‘Mогао бих, али само још на Сењаку.’ –
’Зашто тамо?’ – ‘Зато што се одатле најбоље види Нови Београд!’
Тко каже да у том дијелу града нема ничега значи да није погледао моју књигу! Да јесте, видио би пуно занимљивости, драгоцјених оку и души. Рецимо, неки објекти изгледају у прољеће
на један начин, у јесен сасвим друкчије…
То је слично Дунаву, који ми је ближи од Саве. И зато сам га
исликао од извора до ушћа, најдетаљније... Хоће ли из тога
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изаћи фото-монографија? Највећи дио тог пројекта сам заокружио, фотографије су беспријекорне. Због тог пројекта, и осталих које намјеравам издати, успоставио сам контакте са
људима од пера који би ми дали респективне уводне текстове.
О томе ћу разговарати и са Клаудијем Магрисом,7 можда најбољим живим талијанским писцем.“
Поменуо си Магриса, који је заиста у врху. Али, пада у очи да
си за писце својих текстова стално ангажовао и врло значајна имена – Зуко Џумхур, Момо Капор, Света Лукић, Тончи
Петрасов Маровић…
„Част је била радити са њима. Али, и ја сам се својски трудио
да их инспиришем, што – признаћеш – није баш лако.“
Питам те као аутора: колико, доиста, можеш да одлучујеш
о судбини сваке своје књиге?
„О томе сам причао са Милорадом Павићем. Паришки издавач
му је, за његове књиге на франкофонском подручју, понудио
уговор на двадесет година, и то под врло повољним увјетима,
али њему се то учинило претјераним. Зато га је, схватајући у
какав пословни ризик се упушта, ипак наговорио да се тај рок
преполови, на десет година! Наиме, вани је нормално – ако
издавач осјети профит – да веже писца за себе ради дужег
осигуравања зараде. На тај начин се развијају норме, и с правилима добрих пословних обичаја, поштује се међузависност.
Нажалост, још смо далеко од таквог амбијента. У нас, аутори
су углавном на ниској цијени – издавачи их олако жртвују ради
својих краткорочних интереса. Но, пошто сви хрлимо у Европу,
можда нека оштрија пресуда суда у Стразбуру промијени
стање ствари у ауторским правима, и то – без разлике – на читавом подручју бивше Југославије.“
_______________
7
Клаудио Магрис (1939), романсијер, приповједач, есејиста, један од најзнчајнијих
сувремених талијанских писаца.
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Уз све што смо причали, мора се рећи да у свету уметника
има и много сујете. Колико вас то спутава?

Да ли се онда то свело на веровање и изневеравање, као два
пола људских односа?

„Не много, навикао сам. Рецимо, дуго сам носио у себи тему
‘Београд у машти’, стално размишљајући како доћи до концепта, до кључа пројекта. Једног дана сам, изненада, видио
на некој стаклено-алуминијској фасади одраз неке старије
зграде, али супротног, опречног архитектонског стила. У трену
сам схватио: то је рјешење! Годинама сам затим сликао те
одсјаје, који су на тренутке били мутни, али повремено и толико јасни, као да се та илузија различитог степена освјетљења поиграва до виртуелности са објектима и људима. Да
би се начинила ефектна слика измаштаног Београда, мора се
доћи у право вријеме, на право мјесто; јер ако је превише
сунца, добије се ефекат огледала, што нарушава узајамност
визуелизације. Окончао сам тај пројект, који се свидио жирију
Удружења ликовних умјетника примјењених умјетности (УЛУПУДС), који ми је додијелио Велику мајску награду за животно
дјело. Морам рећи да је то одјекнуло – све новине су писале о
томе! Уз признање иде и обвеза салона ‘Цвијета Зузорић’ да
приреди изложбу. Једном рјечју, велики успјех!
Све сам то испричао да бих дошао до Панчева, гдје су, у Модерној галерији, такођер наумили приредити исту изложбу. Радовао сам се сусрету с Панчевцима, међу којима имам много
пријатеља. Поменут ћу само обитељ Чернишевски, брачни пар
сјајних људи, лијечника – хирурга и педијатра, са двоје дјеце и
унуком. Ја најбоље знам што значи кад вас православни позивају на ручак за Божић и Ускрс – то је права, чврста веза…
Тако се у галерији, водећи разговоре о изложби, дошло и на
тему тко би је могао отворити. Поменули смо доста људи, међу
којима и Васу Павковића, али је предлог ипак пао на Миодрага
Протића. Човјека сам иначе знао – имам једну његову слику,
фотографирао сам га и поклонио му албум његових портрета.
Зато сам се сложио – верујем да би се Протић прихватио!“

„Скоро тако… Један Сплићанин, Јурај Бараковић,8 одавно је
записао: Ако нећеш вировати, а ти иди пировати. И са Протићем сам се тако нашао, не на пиру већ на свечаном ручку, на
који нас је послије своје изложбе позвао Пеђа Милосављевић,
заједно са супругама и још неким врло угледним гостима, у
Петроварадину. Био је тренутак да Протићу, у име Панчеваца,
пренесем позив за отварање поменуте изложбе. Али, његов
одговор је био мучан. Као, не би он тако нешто прихватао, јер
би му онда многи досађивали са таквим и сличним позивима,
за што он нема времена ни интереса: ‘Свако би ме онда вукао
за рукав.’”
Могу замислити твоју реакцију…
„Није ми било право! Могао је измислити какав конвенционални изговор, главобољу, или пут у иноземство на примјер.
Зато сам му одговорио: ‘Опростите, али ја нисам сватко!’ Тих
дана је, наиме, Јован Ћирилов писао о мојој изложби посвећеној Београду, која је – како се изразио – низ ‘непозоришних’
представа! Ћирилов, ерудита, схватио је да фотографија
ствара сопствене законе и не овиси о суду критичара ‘класичне’ умјетности! Уосталом, захваљујући фотографији,
човјечанство је добило могућност да своју околину и своје постојање проматра потпуније, новим очима.“
Неколико пута си поменуо да новине објављују твоје фотографије а не питају за одобрење, нити их потписују. То задире, такође, у димензију ауторских права?
„Љут сам, огорчен сам кад помислим на то беспуће. Сјетим се
Проклетија, изнад којих сам летио и снимао – ето метафоре
_______________
8

Јурај Бараковић (1548–1620), пјесник.
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за ту каотичну област која иначе спада у шири корпус интелектуалних, имовинских права!
Зачуђујуће је што нема адвоката који би се специјализирали
за то подручје. А није тако било увијек. Прије доста година
упознао сам нашег човјека који је седам година радио у Њемачкој у једној ауторској агенцији. Повод је била моја фотографија коју је Шпигл, иначе чувена немачка ревија, без мог
одобрења преузео од Пари мача – како Јованка Броз разговара са конобаром, док Тито одлази. Њемци су ми одмах послали извињавајуће писмо уз објашњење зашто нису
затражили дозволу од мене као аутора, понудивши хонорар.
Ово је важно: по њиховом закону, свака фотографија је аутоматски заштићена 25 година пошто је снимљена, као и наредних 25 година послије првог објављивања! Тек по истеку тог
рока, фотографија улази у домену јавне употребе. У свакој
уређеној правној држави ауторска права се строго поштују!
* * *
Био је ово део казивања Иве Етеровића, који је причао о свом
животу. Рукопис који је настао из многих разговора са њим још
је необјављен.
Ни његов ламент о ауторским правима није се далеко чуо.
Пројект Иве Етеровића о Дунаву, као и још неколико других,
остао је неокончан, због хиперреалности више силе.
Иво Етеровић је умро у Београду новембра 2011. Почива на
београдском Новом гробљу у алији заслужних људи.
(Разговор са њим вођен у Београду, с прекидима, од септембра 2008. до марта 2010. године.)

Милан Јовановић, Сребреница

НАРОДНА БАЈАЊА И ГАТКЕ У ЧАСОПИСУ БОСАНСКА
ВИЛА
Народна бајања су дио традицијске културе и скоро до нашег
времена постојала су као друштвени дио народне традиције,
регулисана својим правилима, са постојаним мјестом у
друштвеном животу људи. Она су имала много значајнију
улогу и покривала ширу област од данашње медицине. Довољно је рећи да нема значајнијег проблема који се тицао
конкретног живота човјека и његове дјелатности који није, на
неки начин, рјешаван поступцима бајања (здравље, љубав,
богаство, заштита од штеточина и природних непогода, лов,
рат...). Зато су она значајан споменик историје народа, његове
културе, континуитета развитка људског мишљења.
Народна бајања су производ митско-магијског мишљења али
укључују у себе и практична знања лијечења (љековитим травама, минералима и сл.) и психолошког дјеловања на болесника (нпр. бајач или бајалица бајући зјевају и често се
болесник успава, нарочито ако је то дијете).
Бајање противу удараца
„Помози Боже и света мати Богородице, Тројицe нераздијељена! Поганче, ударче, разиђи се, раступи се, кано вода
на Јордану пред светијем Христом! Христос се роди, мајка
се догоди. Мајка се дичи како Христос (поименице кога
било) лијечи. Заклињем те Богом великијем и светијем Кузманом (Космом) и св. Дамјаном, и светијем Глигоријом богословом, и св. Аном, богородичином матером, и св.
Симеуном ступником, и св. Ником путником, брзијем помоћником. Ти су светитељи по земљици одили, бродове бро-
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дили, лијекове носили; лијечили и старо и младо, и лудо и
нејако. – Разиђи се зла и погана крви! По каквој си удој и поганој ствари унишла, по онакој излази! Ако си унишла по лудости или младости, ако си унишла по наступу или по
нагази, по улогу или по умору, или по зазору, разиђи се, раступи се, – зла и погана крви; као вода на Јордану пред светијем Христом. Заклињем те Богом великијем! заклиљем
те 340 апостола, светаца, заклињем то сунцем и мјесецом;
заклињем те св. Лазаром; заклињем те небескијем
царством.
Ако си у мозгу, – мозгача – ајде из мозга ! Ако си у кожи, –
кожњача – ајде из коже – кожњачо! Ако си у месу? месњача,
– ајде из меса - месњачо! – у широке ширине, – у високе висине и у морске дубине, ђе поп не долази, ђе књига не доноси, ђе се Бог не моли, ђе кокош не какоће, ђе пијетао не
пјева, ђе во не буче, ђе крава не риче, ђе овца не блеји, ђе
чела не зуји, ђе звоно не звони. Ајде (из кога било, ког лијечи
поименице н. пр. Марка) из кршћенога тијела. У њега је
девет улога, девет умора, девет сјекаваца, девет зазора;
од девет осам, од осам седам, од седам шест, од шест
пет, од пет четири, од четири три, од три два, од два
један, од један ни један. – Ни на мору брода; ни у камену
мозга; ни на гаврану биљега; ни на пијетлу јарка.
Разиђи се, раступи се, зла и погана крви. Кога лијечила, жив
и здрав био; ко га лијечио, жив и здрав био !“1

Неколико народних гатања
Када мртваца носе, па ако на путу сусретну товар дрва,
онда ће убрзо још неко умријети из те исте куће.
_______________
Бајање против удараца, Босанска вила, 8/1893, 16 (30. VII), 243. * Прибиљежио
Лазар М. Поповић у Бањалуци.
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Ако се каква животиња, као: мачка, псето или кокош поклопи сама под решето или казан, онда ће умријети домаћин из те куће.
Када кокош пане у ноћи са сједала, то је знак, да домаћин
не ће дуго живјети.
Ако дијете држи руке више главе, онда то слути, да ће му
умријети мати.
Ако дјеца наложе ватру на сокаку, онда ће умријети неко у
комшилуку.
Ако пукне икона, што се догоди више пута када се расуши,
онда ће неко умријети из те куће.
Када умре човјек или жена, па му се не могу да отворе руке,
то је знак, да је био тврдица, па није никаквој сироти давао.
Када лежи мртвац у кући, не смије се ништа преко њега
пребацити, јер ће се повукодлачити.
Када носе мртваца, онда ако има ко год какву прирођену болест нека се провуче, испод носила у којима је мртвац, па
нека рече: „Када се ти повратио са онога свијета, онда се
и мени ова болест повратила.” И тврдо држе, да онај
мртвац однесе сву болест.
Када дјевојка хоће да добије момка, којега воли, онда нека
узме катанац и кључ. Нека метне на једну страну пута
отворен катанац, а на другу страну кључ, па када момак
између тога прође, нека она узме и катанац и кључ, па нека
закључа. Онда нека баци у воду закључан катанац за бољу
сигурност, да их когод не би раставио. То је сигурна ствар,
момак не ће моћи узет друге дјевојке него њу.
Исто тако, ако хоће дјевојка да задобије момка, да не гледа
другу, онда треба, да узме слијепога миша, па да кроз његово крило погледа онога момка и да рекне: „Од када ја њега
погледала кроз крило слијепога миша, од тада он за мном
заслијепи па не видио друге дјевојке до мене.“ Момак не ће
више моћи никакову дјевојку до ли њу, и узеће њу.2
_______________
2
„Неколико народних гатања из Херцеговине“, Босанска вила, 8/1893, 14 (30. V),
195–196; 15 (15. VII), 210–211. * Прибиљежио Саво Н. Семиз, учитељ у Мостару.
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Басме су вербалне творевине које имају инструменталну
улогу у успостављању нарушеног поретка. Оне су преношене
насљедним путем и то на одређен начин. („Врачар изабере у
кући дијете које му се чини најдаровитије и најподесније за
тај позив, узме округлу тепсију, стави у њу воду и дијете стоји
у води у тепсији босоного држећи у руци гранчицу од врбе и
од дрена. Врачар стане пред њега, гледа га у очи и озбиљно,
полако, разговјетно, свечано говори текст басме, а дијете понавља док не научи.“3)
Басме се изговарају на посебан начин (обично тихо, а завршавају се гласним претњама) и оне су део (свакако најважнији) „програма“ бајања. Постоји обавеза чувања тајности
басме, јер ако се обнародује, онда губи своју исконску снагу,
могућност да оживи сакрално вријеме и да дјелују на невидљиви дух болести, да преобрати неред у ред.
Басма је посебно организован говор, она, зависно од случаја,
има стабилну или мања стабилну структуру, јасно изражену
ритмичност (ритам је овдје у функцији стварања уређеног модела), често користи изражајна средства карактеристична за
поетски језик, али су она овдје у другој функцији – у функцији
стварања сакралног говора. Ниједан елемент басме није
предвиђен за естетичко опажање, али са позиције неутралног
посматрача басма може бити читана и као уметнички текст.
Тиме се повећава ранг текста – губи се компонента прагматичности басме а истичу концепт стварности који она даје и
употреба језика.
Пошто се басма схвата као инструмент посебне врсте, који је
постао прије свих, у „пра-времену“, онда она не може бити
погрешна, само се може погрешно њом „руковати“. Да би се
постигао дати циљ, онај ко употребљава басму мора то чинити држећи се одређеног „програма“ и, обично, тачно изговарати речи басме. То је један од главних разлога што су
басме сачувале велику архаичност; наравно, на то је утицао
и затворени круг преносилаца.
_______________
3

Исто, 210–211.

Милан Јовановић

207

Ако бајање схватимо као врсту комуникативног ланца, онда
је басма порука, бајалица је пошиљалац, демонске су силе
(које су некад отјелотворене у једнини) прималац, а болесник
је само пасивни свједок.
Басму не треба изједначавати са молитвом, мада је она
некад дата у молитвеној форми, јер онај који баје схвата да
басмом врши утицај на непозната бића (на нечисту силу), док
је црквена молитва само жеља с надом да ће се испунити.
Ово је и основна карактеристика по којој бајања припадају
магији а не религији и веома су блиска са шаманизмом.
У „програм“ бајања улазе сљедећи елементи: вријеме и
мјесто бајања, предмети с којима се баје и понашање учесника у процесу бајања.
Сљедећи критерији могу да одреде које је вријеме повољно
за бајање: годишњи календар – велики број бајања се врши
око Ускрса, тј. на Велики четвртак и Велики петак, затим на
Ђурђевдан итд., и то, обично од болести које дуже трају, или
за љубав, или као претходна од болести, или се праве мађије
којима се жели нанијети неко зло); положај мјесеца – бајање
је успешно када се мијења мјесец, а магија се прави када
дође до помрачења мјесеца; дани у недељи – успјешни су
они дани који персонификују женска божанства (сриједа,
петак, недеља), али се нека бајања изводе и уторком, четвртком и суботом; вријеме дан-ноћ – баје се у рану зору, прије
сунца, или увече послије заласка сунца, а у поноћ се обично
прави црна магија.
Бајања се изводе само на одређеним мјестима: поред огњишта и на прагу куће, на сметлишту, на дрвљанику, на раскрсници путева, на обали ријеке, поред воденице, на камену,
на гробљу итд. Сва ова мјеста имају неку симболику или су
хтонски обиљежена.
Пада у очи да су предмети којима се баје, као и мјеста гдје се
баје, хтонски обиљежени (присуство црне боје, веза са ватром, камен, земља, змија, плодови из земље, длаке и сл.). С
овим иду и одговарајуће одлике времена (одсуство сунца, тј.
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свјетлости) као и посебно понашање учесника бајања, које
има митски карактер (у неким случајевима оно је супротно
уобичајном друштвеном понашању, па га можемо назвати и
„антипонашањем“).
За народна бајања карактеристична су два вида посебног понашања. Прво, постоји утврђени размештај лица која учествују у ритуалним радњама бајања: болесник је приликом
бајања окренут истоку; ако се бајање изводи напољу, болесник после бајања одлази кући не окрећући се; бајалица баје
десном руком, а лијевом додирује обољело мјесто; постоје
посебна бајања где је болесник дужан да се провуче кроз
отвор у камену, или кроз плот, или кроз отвор који је начињен
испод коријена дрвета и сл.
Бајалице, или бајачи, дужни су да чувају у тајности басму (у
противном она губи „снагу“) и да је пренесу насљеднику на
одређени начин. Они, обично, сваког прољећа обнављају моћ
бајања. То чине тако што додирну рогове пужа голаћа, кога
први пут виде у прољеће, и то оним прстом којим се баје; или
смрве главу змије петом лијеве ноге, а после ће, вјерује се,
пред том петом устукнути свака болест. Поред тога, скупљају
одређене траве, чувају и обнављају реквизите бајања итд.
Постоје двије врсте бајалица или бајача. Најбројнији су они
који су научили бајања од својих блиских рођака и они су
само посједници инструмента (тј. басме) и знања да њиме рукују. Сматра се да они не располажу натприродним способностима, већ само умећем да комуницирају са демонским
силама. Њихова моћ се заснива на снази ријечи које користе,
а оне су из „пра-времена“, постоје прије свих и зато не могу
да буду погрешне. Њима једино треба правилно руковати.
Међутим, постоји и група оних који бају блиска шаманима.
Они одричу било какву везу са претходницима (тј. да су од
неког човјека научили бајање), истичући да њихова способност бајања долази од њихове везе са нељудским бићима
(вилама, светом Петком и сл.). Свако од њих има своју причу
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о томе како је почео да баје (мит о стицању моћи за бајање).
Заједничко за те приче јесте то што се почетак бајања везује
за стање болести (које се описује као грозница) у коме се будући бајач нашао, у раној младости. Док му је душа лебдјела
између живота и смрти, посетиле су га виле (или св. Петка),
вратиле га у живот, али су га научиле бајању и заповиједиле
му да мора до краја живота да баје људима.
Ван наведених група људи који се баве бајањем, постоје и гатари вражалице, врачарице и сл., чија дјелатност је различита од институције народних бајања. Они се баве
погађањем и прорицањем судбине (на основу утврђеног
значења неких симбола и њиховог распореда), или пак припремањем и извођењем магија. Ови људи немају висок статус у друштвеној групи (чак се сматрају и опасним). Међутим,
у неким примјерима бајања гатање се јавља као саставни
елеменат (бацање угљевља помоћу кога се утврђује ко је урочио болесника; „салијевањем“ олова се открива од чега се болесник уплашио и сл.). Некад се једна иста особа може
бавити и бајањем и гатањем и врачањем.
Све бајалице и бајачи прије сваког бајања наводе успјешне
случајеве својих бајања, који су обично неки преседани, тежећи да пред болесником прикажу себе као мајстора тог
посла и учврсте свој ауторитет. Човек, пак, који се обраћа
бајалици признаје њену одређену друштвену улогу и у
цијелом току бајања мора да се понаша по кодексу који она
одређује. Да ли је бајање било успјешно или не, такође одређује бајалица, а не болесник. Јер ако нема резултата
бајања, то није због лошег бајања, већ због тога, по тумачењу
бајалице, шта је та болест од бога и ту се никаквим средствима не може помоћи.
Постоји неколико типова оболијевања:
– када се одређена болест увуче (као црв) у људски
организам (такве болести пробадају);
– када су болести послате од стране чињарица на
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вјетар (или неком другом врстом магије) да угрозе
живот одређене особе (од таквих болести „сијева пред
очима и зуји у ушима“);
– када човек изненада налети на але или виле и узнемири их (слично као што се може наићи на мравињак,
па се нехотице поруши, а мрави се разљуте), а оне га
у срџби кажњавају (онда се осјећа општа слабост и
човјеку се могу одузети ноге);
– када се човјек, од неког изузетног сусрета (са нељудским бићима – демонима, или животињама и сл.)
уплаши, а од тога му се „помјери“ срце или неки други
органи, па онда у та „празна“ мјеста уђе страва (болест
се манифестује на тај начин што болесник скаче и
бунца у сну, „снага“, тј. тијело му се разигра и привиђају му се опасна створења), зато се бајањима прави
„састава“ и страва истјерује;
– од злих очију и завидљивих ријечи се добија широко
распрострањена болест – урок (грозничаво стање
праћено главобољом и знојењем);
– „приљепљиве“ или заразне болести (оне се обично
представљају у женском лику);
– од демонских бића (вјештица) које уђу у човјека и
тресу га и муче (ова бића се тјерају претњом);
– од несрећних случајева (повреде, ишчашења и сл.);
– од уједа змије (и других животиња);
– од љубавних чини;
– од бога (сви случајеви обољења где не помажу
бајања).
Све болести се могу глобално подијелити на двије велике
групе:
а) оне које потичу од демонских бића
б) оне које потичу од људи са злим очима и опасним
ријечима (а и ови људи, обично, имају нека демонска
обележја)
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У древним представама свијета, дисконтинуитет између живота и смрти је премошћавала религијска мисао. Паралелно
религији, а некад и на њеним основама, развијала се магија,
као инструмент дјеловања на токове догађаја у жељеном
смјеру. Магија је, за разлику од религије, увек парцијална, она
не осмишљава судбину одређеног етноса, него, зависно од
случаја, рјешава појединачне проблеме –успоставља неки
ред, или га руши. Бајања су специфичан дио ове области, а
усмјерена су, у већини случајева, на рјешавање сукоба између социјалног (сфера културе) и несоцијалног (нечиста
сила, демонски свијет). Она су, обично, у сфери женске
дјелатности, док се о правилима религијског понашања старају мушкарци.
Ваља се и не ваља се
У нашам народу имају двије врло омиљене ријечи, које
сваки час можеш чути. Каже се за нешто: „ваља се“, или
„не ваља се“. Ове ријечи држи наш народ за највећу светињу
и као аманет својих прадједова.
„Кад се на који велики празник састанеш с каквом баком и пустиш се с њоме у разговор (наравно треба повести разговор
о оном празнику), тада ћеш и нехотице примијетити да јој
чешће из уста полијећу те ријечи: ‘ваља’ и ‘не ваља’. Ако је
човјек упита, зашто то и то ваља, а зашто опет нешто не
ваља, ма вјеруј ми брате на много питања остаће ти дужна,
јер управо ни сама не зна даље ништа.
Те ријечи обратиле су и нехотице моју пажњу на се, те сам их
од сад почео мало боље и пратити. Разговарајући са простим
народом, потпуно сам се увјерио да те ријечи врло велику
улогу у народу играју. За то сам одма и прибиљежио ово неколико редака, од којих је већина може бити и позната штованом читалачком свијету. Али ово су најобичнија вјеровања
нашега народа. По могућности трудио сам се овдје да бар колико толико на нека питања и одговорим; т. ј. ‘за што се ваља’,
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‘за што се не ваља’? У колико народ сам ту ствар разумије, у
толико ми је овдје и помогао.“4

Ваља се, кад се крава надме божићном жицом опасати је.
Ваља се, на Благовијести сметље на раскршћу спалити прије сунца, (па неће бити бува).
Ваља се, иверја од бадњака метнути за греду, (па не
ће бити стјеница).
Ваља се на Благовијести звонити око куће, (па не ће
бити змија).
Ваља се, на Благовијести жмирећки печено пиле
појести (прије сунца).
Ваља се, на Цвијети цвијећем китити.
Ваља се, на Цвијети цвијећем умивати, (па ћеш
бити румен).
Ваља се, у очи Ђурђев дана накупити омаје (вода
која пада са млинског кола), па ту воду давати кравама
младе недјеље, (па ће краве доста млијека давати).
Ваља се, на Ђурђев дан преварити: кога, обично пастири говоре: „0 Јоване! теби штрк и обад) мени лад и
комад; сву годину се теби спавало и дријемало, а мени се
радило и о добру сањало. “
Ваља се, на Ђурђев дан бацити неколико иверава
под кућу. То обично раде пастири, да нађу доста тичијих
гнијезда.
Ваља се, на Ђурђев дан преко стоке коју пушку испалити, (па неће вук, на стоку).
Ваља се, на Ђурђев дан кућу листом окитити, (за
знак да је св. Ђурађ на своме зеленку дојахао).
Ваља се на Ђурђев дан прије сунца окупати, (па ћеш
бити здрав читаву годину).
Ваља се, на Ђурђев дан милодувом закитити, (да те
цуре мило гледају).
Ваља се, на велики четвртак метнути у сваку
шљиву по један камен, (па неће бити рогача).
Ваља се, на водени понедјељак полити водом онога
ко дуго спава, (да се раздријема).

Ваља се:
Ваља на Божић располовити тане на прагу куд говеда пролазе, па кроз те двије половине пустити говеда;
те половине опет спојити и оставити у (ару) штали, (па
ће краве љубити своје теоце).
Ваља се, на Божић сваки посао почети, (за знак, да у
вријеме нужде може се и на празник радити).
Ваља се, на Божић прије сунца нокте одрезати, (па
неће бити заноктица).
Ваља се, уочи Божића изути на гвожђу, (па те неће
ноге бољети).
Ваља се, да сва дружина редом на Божић по једну кашику цицваре жмирећки поједу, ( за што? не знам).
Ваља се, на Божић мало љуљати, (па те неће леђа
бољети).
Ваља се, да полазник одма сједне, (па ће и кокоши на
јајима сиђети).
Ваља се, на Божић причестити јелом од бадње
вечери, (па нећеш бити шугав).
Ваља се, на бадњи дан прије сунца „бадњак“ усјећи.
Ваља се, на Божић најприје сиром омрсити.
Ваља се, на источни петак (послије Васкрса први
петак) прије сунца окупати, (па ћеш бити читаву годину
здрав).
Ваља се, на нову годину подијелити сиротињи.
Ваља се, на нову годину посути нешта око извора,
(па ће те птице благосиљати).
Ваља се, на нову годину поновити с хаљинама, (па ћеш се
цијелу годину понављати).
_______________

„Ваља се и не ваља се“, Босанска вила, –5/1890, 11–12 (15–30. VI), 181–182. *Народно вјеровање. Забиљежио Ст. Мајсторовић. Најављени наставак није објављен.
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Ваља се, кад идеш на пратњу мало земље бацити у
гроб.
Ваља се, од онога кога се престрашиш мало хаљине
отргнути па се тим накадити, (па ће те пријећи страва).
Ваља се, кад те пас уједе, мало његове длаке привити на рану.
Ваља се, звонити кад велика олујина пријети.
Ваља се, имати код куће цвјетне врбице, па запалити је кад нагло киша пада, (па ће киша престати).
Ваља се, залити воде за врат ономе ко први пут
окуси млијека од младачне краве, (па ће крава доста млијека
давати).
Ваља се, од младачне краве причестити са грушалином.
Ваља се, кад те глава боли да ти ко загаси.
Ваља се, кад се шишаш, косу метнути у младу
шљиву, (па ћеш се помладити).
Ваља се, убити сваку змију, која у јесен не уђе у
земљу, (јер та мора некога ујести).
Не ваља се:
Не ваља кроз прсте гледати – ради напретка.
Не ваља свијећу са двије стране запаљивати – (?).
Не ваља ногу о ногу при пузању трти – (?).
Не ваља кроз мосур нити у празан суд пухати – да
не нарасте гуша.
Не ваља по кући звиждати – јер се маме мишеви.
Не ваља по ноћи и за софром ништа прислушкивати
– (?).
Не ваља се при путовању обазирати – због напретка.
Не ваља склопљене нити превијене рукe пред собом
држати, нити склопљени или превијени руку у кога гледати
– због анатема га било!
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Не ваља млијеко по ватри просипати – јер пуцају
сисе у оне краве, овце или козе, чије је млијеко.
Не ваља по акшаму на ђубрету стајати да се не ограјише.
Не ваља воду на воду сипати у суду из ког се вода
пије – порад болести.
Не ваља сипати воду у воду, која на ватри настављена ври – опет због болести.
Не ваља никога питати за какав лијек што ће му –
јер од тога неће бити корист, (прије лијек био него ти
упит’о).
Не ваља се метлом бити – јер неће узрасти.
Не ваља змију убијену според себе дизати – да ноге
не боле.
Не ваља плећку бравију празну из руку узети – (?).
Не ваља при ручку за трпезом о болеснику говорити.
Не ваља говорити ништа кад се на коме шта шије –
јер му се може зашити памет.
Не ваља нагорелим штапом овце гонити због звјера.
Не ваља срп додавати коме у руке нити узимати од
кога из руке – да се не обреже при жетви.
Не ваља радити кад сунце почива.
Не ваља облизати лукотуцањ или мандраљ – јер ће
ујести челе или пашчад.
Не ваља никога ни у шали кољеником да удараш –
порад рана.
Не ваља давати ништа у зајам кад се челе скидају и
из куће износе – порад чела, да не побјегну.
Не ваља сједити на столицама у кући на Бадњи дан
и Божић – јер ће стока рамати. (Чобан та два дана дижу
столице на таван.)
Не ваља тор сриједом престављати – порад стоке.
Не ваља стоку уторком солити – (?).
Не ваља да се на Бадњи дан вуче чобану опута од
обуће, нити да се презува порад гује и да стока има лоја.

216

Милан Јовановић

Не ваља се ножем ни у шали ни на кога потезати –
јер ће умријет за 40 дана, на кога се потегне.
Не ваља никога ни у шали по челу бити – јер му је назадак 40 дана.
Не ваља да неумивен посипа на руке – (?).
Не ваља уторником и петком нокте резати ради напретка.
Не ваља квас или ватре донијети из куће гдје има болесник – јер се море болест потквасити и разгорети.
Не ваља ложити трешњева дрва – ради врућуштине.
Не ваља од каце обручеве ложити порад дебеле (болест).
Не ваља се бријати бијеле недјеље, јер се прије времена обијели.
Непроврело не ваља ништа мушкарцу јести – јер
неће умјети пред судником говорити.
Не ваља при умивању са ноката никога прскати – да
не буде лишаја или краста.
Не ваља дјетету ићи код баре гдје има жаба – да му
зубе не изброје, те море отац или мати умријети.
Не ваља најприје лијеву ногу обути или лијеву страну
главе почешљати – јер нема цијели дан напретка.
Не ваља од заоблице вилице расклопити да жена
тешко не рађа.
Не ваља трудној жени ништа крађено јести – јер
дијете море бити крадљивац.
Не ваља да трудна жена удари какво живинче ногом
– јер ће дијете бити ћелаво.
Нe ваља онога дана кад је мијена, хаљине у води квасити, парити и прати јер ће се распасти у води.
Не ваља крсну свијећу палити мртвацу – због мушки
глава.
Не ваља мртвачка носила ложити на ватру.

Милан Јовановић

217

Не ваља нокте, кад се обрежу, бацати свакуда – јер
ће се на оном свијету питати за изгубљене нокте.
Не ваља трешњево дрво у згради ударати, нити
трешњевим дрветом гребље ограђивати – јер је проклето.
Не ваља дрва са танкога краја ложити на ватри – да
жене не буду у кући млађе.
Не ваља преко залогаја у устима воду пити – (?).
Не ваља никакву хаљину, односно кошуљу на себи
преврнуту носити – јер се тим слути жалости.
Не ваља на синији љеб превртати – је се тим слути
сиротињи.
Не ваља једном руком љеб дробити – јер ће говеда
топалати.
Не ваља у чаши држати кашику док се у исту дроби
– јер ће ударити вук у стоку.
Не ваља уносити у кућу пракљачу – због (тифуса)
болести.
Настанак и трајање дјела у усменој књижевности веома су
сложени, јер укључују више елемената који су међусобно
чврсто упућени једни на друге. Стваралачки чин – процес настајања умјетничког дјела – повезан је са самим тренутком
импровизације, амбијентом извођења и читавим комплексом
традиције. Односно, умјетничка успјелост текста у истој мјери
зависи од талента појединца, као и од околности у којима
ствара и од знања, укуса и очекивања публике. За све облике
усмене књижевности карактеристично је паралелно, симултано настајање и прихватање дјела, као и двострука повезаност појединца-ствараоца са колективом. Феномен ауторства
је утолико сложенији, јер без познавања изграђених стилскоизражајних, тематских и мотивских фондова и оформљених
система жанровских норми, најталентованији појединац не би
могао испјевати/испричати своју варијанту. Истовремено и
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најуспјелија варијанта била би неповратно изгубљена да
нема слушалаца који је вреднују, памте, омогућавају да
„расте и кити се, а кашто се и умаљује и квари“. Чињеница да
се усмено дјело ствара сваки пут изнова, да се синхроно и
дијахроно преноси усменим путем, издваја промјенљивост
као једну од основних обиљежја народне књижевности. Чак
и када је забиљежена, усмена творевина је ухваћена и фиксирана само у једном одређеном тренутку свог развитка и
само у једном од облика у којима је у том тренутку живјела.

Митар Шутић, Гајдобра
КОЛОНИЗАЦИЈА ГАЈДОБРЕ 1945. И ПРВИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ЗАДРУГАРСКОГ ЖИВОТА

Из старије историје Гајдобре
Гајдобра као насељено место, а повремено и као пустара, по
свему судећи, први пут се помиње 1554. године, дакле у
време турске окупације Угарске, а затим и у различитим изворима, углавном у документима аустријске државне привредне, фискалне и демографске статистике, али без њене
прецизне географске локације и описа њеног атара. Све што
се пре тога о Гајдобри као и о многим другим местима Бачке
може рећи заснива се на оскудним или непоузданим изворима, јер је у турско време изгубљено мноштво докумената
који се тичу Бачке. То је чињеница коју не треба губити из
вида. Али, једно је извесно: становници тог насеља били су
Срби. Будући да су били уписани у турске пореске књиге, то
нису могли бити ни Турци (који у тим областима нису били порески обвезници), ни Угри (који су се после Мохачке битке повукли далеко на север).
Историчар. Штелцер тврди ( у Историји Бачке), не наводећи
никакав доказ за то, да је Добра код Силбаша у ствари
Гајдобра. Међутим, Гајдобре нема у попису села са пореским
обвезницима угарске државне администрације из 1522. године, за који Штелцер каже да је веома важан извор и за топографију Бачке предмохачког времена. Али, кад говори о
времену турске окупације (1542–1687) и о турским пописима
главарине (тефтерима или дефтерима) из 1554, 1570. и 1590.
године, он место Доња Добра изједначава са Гајдобром.
Изгледа да је тек 1711. године, у једном попису коморских добара, први пут нешто прецизније одређен географски положај
Гајдобре у односу на једно значајно насеље (Петроварадин),
затим су именоване њене међе са околним пустарама и на-
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ведени прецизни подаци о површини и квалитету ораница,
пашњака и винограда у њеном атару: Овај документ садржи
низ катастарских података о атару Гајдобре, као и податак да
је она, као и суседно добро Јосан, поново пустара. Али у пописима из 1715. и 1720, као и касније, Гајдобра је забележана
као насељено место, а пошто су поименично наведени њени
становници, видимо да су они Срби.
Колонизација Немаца (Шваба) почела је убрзо после ослобођења Бачке. Прве швапске колонисте населио је гроф Карољи 1712. године у Сатмару. Али њихово прво планско
насеље било је Чатаља, где су колонисти насељени 1729, а
затим Бачко Ново Село, где су насељени 1733. године.
У години 1762. Марија Терезија захтева израду инжењерских
карата свих коморских поседа царевине. У Бачкој то је 1763.
године урадио коморски земљомер Ковач. На цртежима су
одређене границе атара, унутрашња организација пољопривредних површина и атари насеља са којима се атар граничи. Тако су на инжењеријској карти Гајдобре на северу
налазе насеља Параге и Силбаш, са истока пустаре Ст.
Михаљ и Јосан, са јужне стране насеље Паланка и са запада
пустара Метковић.
Планско насељавање Немаца у Гајдобри наговаштено је
једаним документом из 1760. године, који је коморски администратор Редл де Ротенхаузен (који је управљао Бачком коморском администрациом до 1764. године) упутио Угарској
дворској комори у Пожуну.
Година 1763. означава почетак другог периода терезијанске
колонизације Бачке као посебне управне области. То је било
време опсежних реформи Марије Терезије на плану привредног, правног, просветног, управног и војног устројства царевине. Она је с посебном пажњом, која је била мотивисана
разлозима фискалне, црквено-верске и национално-политичке природе, непосредно пратила и подстицала колонизацију тих ретко насељених подручја тадашње јужне Угарске.
Колонизација немачког живља у Гајдобри почела је 1764. године. То је тада било мало насеље са српским житељима,
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који су, као и у неким другим селима, били дужни да све припреме за колонизацију Немаца и да се затим преселе у друга
места (неколико деценија касније налазимо презиме Гајдобрански у попису Футога и још неких места у Бачкој). Први
талас те колонизације окончан је 1765. године. А први корак
у просторном развоју гајдобранског атара учињен је 1772. године. Тада је спроведена комасација постојећег атара и разграничење са пустаром Јосан, на источној граници Површина
тог пољског комплекса била је између 480 и 500 јутара од по
1600 кв. хвати.
Гајдобрански атар је још једном знатно проширен 1787. године припајањем једног дела атара Парага. Наводно, неколицина становника Општине Параге није испунила своје
обавезе према властелинству у работама и превозу па им
је одузет део атара и дат Гајдобри. Површина ових придодатих потеса била је приближно 1200 катастарских јутара чиме
је атар Гајдобре добио коначнан изглед. Тако је атар К.О.
Гајдобра је крајем 18. века био заокружен на 5.965 катастарских јутара. На том простору немачки колонисти су живели
до 1945. године.
Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1945–
1948. и општи проблеми њеног спровођење у Војводини
Крајем августа 1945. године, само неколика дана након доношења Закона о аграрној реформи и колонизацији, седамдесет четири земљорадничке породице из села Ошљане
(срез тимочки) упутиле су писмо Министарству за аграрну
реформу и колонизацију Србије чију садржину објављујемо
у целини:
Ми смо житељи села чији се атар простире на брдовитом
терену поред бугарске границе у срезу тимочком. Квалитет нашег земљишта је VII и VIII класе. Жетвени принос
је бедан. Увек смо гладни хлеба!. И кад је најроднија година,
у наше село се увози 7–8 вагона људске хране. Чувамо
ситну и кржљаву стоку од које немамо прихода. У новом
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Закону о аграрној реформи видимо спас! Гладни смо земље!
Молимо да нам се из земљишног фонда додели једна јединствена површина земље на коју желимо да се населимо са
целим породицама. Желимо да земљу обрађујемо на задружној основи. Количину земље одредите нам према броју
потписника ове молбе, јер је сваки од нас отац породице.
Овакво писмо, боље рећи молбу, могло је написати на хиљаде земљорадника из пасивних крајева тадашње Југославије, као што ће се то и десити крајем 1945. године, пошто је
један од циљева народноослободилачке борбе и социјалистичке револуције био решавање друштвено-економских
проблема, посебно решавање сељачког питања, тачније, аграрно-поседовних односа на селу.
Масовно учешће сељака у ослободилачкој борби и социјалистичкој револуцији Југославије убрзало је решавање вековне тежње сељака да добију земљу. У Декларацији
Привремене владе Демократске Федеративне Југославије
од 9. марта 1945. године речено је да се сељачко питање
мора што пре решавати како би сиромашни земљорадници
добили земљу у своје власништво. У почетку, у врху државног и партијског руководства било је недоумице да ли национализовати земљу велепоседника и других великих имања
и дати је сељацима на уживање, или земљу поделити у њихово власништво. Преовладало је ово друго. Тиме су створене идеолошко-политичке основе за аграрну реформу и
колонизацију у Југославији 1945–1948. године.
У Комунистичкој партији Југославије, која је, као главни политички фактор, организовала и водила народноослободилачки рат и социјалистичку револуцију, идеја о решавању
сељачког питања стално је била у центру њених политичких
активности. Навешћемо само неке у периоду 1920–1941. године. На Трећој конференцији Партије у децембру 1923. године, у Резолуцији о аграрном питању, коначно је напуштена
идеја о национализацији земље. Четврта земаљска конференција Партије 1934. године донела је Резолуцију о раду
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међу сељацима и угњетеним народом у којој је истакнуто да
су „аграрна и национално-ослободилачка компонента две
једнаке стране опште револуције”. У одељку платформе антифашистичког Народног фронта 1936. године – за бољи
живот сељачког народа – аграрни програм Партије формулисан је овако: смањење аренде на закупљену земљу... бесплатнa расподела велепоседничке (спахијске, манастирске,
црквене и државне) земље, са инвентаром, пољопривредним радницима и сиромашним сељацима, без обзира на народност... Овај партијски програм, који је сачињен у
Народном фронту, тој политичкој организацији широких народних слојева, означава јачање утицаја партије у народу,
посебно међу сељаштвом које никада раније није могло самостално, без јединства са радничком класом, да оствари
своје историјске тежње – да на туђој земљи коју је обрађивао
буде и њен власник. Схватајући значај јединства радника и
сељака у ослободилачкој борби и социјалистичкој револуцији, Партија је на Петој земаљској конференцији 19–23. октобра 1940. године усвојила Резолуцију у којој је
дефинитивно уобличила своју аграрну политику као „борбу
за бесплатну расподелу велепоследничке, црквене и
државне земље, те земље градске буржоазије, сељацима са
мало земље и без земље”. Овај кратак и јасан програм био
је добра припрема за почетак оружане ослободилачке борбе
и социјалистичке револуције у Југославији 1941. године.
У току рата о аграрној реформи и колонизацији није се много
бавила ни Комунистичка партија ни народна власт, али стварали су се услови за једну револуционарну и вековну идеју
– за промену друштвено-економских односа на селу. Бројно
немачко становништво насељено терезијанском колонизацијом, које се било приклонило окупаторским снагама Немачког Рајха, почело је да се организовано исељава још од
почетка рата, а најмасовније у 1944. години, када је било
јасно да Немачка губи рат. Иза исељеника су остајали велики
поседи земљишта који су били материјална основа за предстојећу аграрну реформу и колонизацију.
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У новембру месецу 1944. године Председништво АВНОЈ-а
донело је одлуку „којом је прешла у државну својину: 1) сва
имовина Немачког Рајха и његових држављана; 2) сва имовина лица немачке народности, изузев Немаца који су се борили у редовима НОВ и ПОЈ или су поданици неутралних
држава, а нису се држали непријатељски за време окупације;
3) сва имовина ратних злочинаца, њихових помагача, без обзира на држављанство... Под имовином у смислу ове одлуке
сматрала су се сва покретна и непокретна добра, а, наравно,
земља у првом реду. Преласком имовине у својину државе
престаје право располагања досадашњих сопственика, одузета земља на основу наведене одлуке стављена је под
управу и надзор Државне управе народних добара, која је основана истим актом Председништва АВНОЈ-а. Који ће поседи доћи под удар утврђивали су окружни или срески
Народноослободилачки одбори у сарадњи са месним Народноослободилачким одборима, а ови су се руководили
својим сазнањима, или по пријавама, или по налогу Државне
управе народних добара. По учињеном, одбори су постављали привременог стараоца, а одлуку о принудном управитељу доносила је Државна управа народних добара. Правне
радње приликом конфискације немачке имовине поверене
су месним и среским народним одборима. Овакав начин одузимања немачке имовине потврђен је Законом о конфискацији имовине и извршењу конфискације који је донет јуна
месеца 1945. године.
На основу одлуке АВНОЈ-а од 21. новембра 1944. године у
Југославији је конфисковано 97.490 немачких земљишних
поседа на 637.939 хектара, од тога у Војводини 68.035 поседа са 389.256 хектара.
На овако великим површинама требало је скинути летину, засејати јесење усеве и припремити се за пролећну сетву у
1945. години. Настао је велики привредни проблем – како
обрадити толико велике површине земљишта. Прва и
најважнија мера била је оснивање Комисије за сетву Војводине 28. фебруара 1945. године у Новом Саду, која је одмах
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основала управе народних пољопривредних добара у селима са великим комплексом напуштене немачке земље, а
у насељима са мање такве земље њена обрада је поверена
месним пољопривредним комисијама. Изванредном ангажовању Комисије допринеле су две наредбе Привредног савета ДФ Југославије: о ангажовању радне снаге из пасивних
крајева земље за пољопривредне радове и мобилизацији
сточних запрега приватника, а Министарски савет је донео
наредбу о обавезној пријави и мобилизацији пољопривредних стручњака. Комисија је у пролеће 1945. године организовала обраду земље на око 2.200.000 кј, тј. око 50 одсто
више него што је обрађивано у пролеће пре рата.
Оружана фаза народноослободилачког рата ближила се
крају, тиме су се стекли услови да се у аграрној реформи и
колонизацији крене даље. Имајући све то у виду, Привремена влада ДФ Југославије је 9. марта 1945. године донела
Декларацију у којој се истиче „да ће влада... у најкраће могућно време приступити решавању таквих питања као што
су... аграрна реформа и колонизација, како би сиромашни
слојеви сељаштва добили на уживање земљу са потребним
инвентаром”. Тако су отпочели обимни и сложени послови
аграрне реформе и колонизадције.
Прве мере државе биле су измене у области законодавства.
Прва државна мера у низу била је већ донесена Одлука
Председништва АВНОЈ-а 21. новембра 1944. године којом је
конфисковано и прешло у државну својину: сва имовина Немачког Рајха и његових држављања, сва имовина лица немачке народности изузев оних који су се борили у редовима
НОВ и ПОЈ и сва имовина ратних злочинаца и њихових помагача без обзира на држављанство. Најважнији закон који
регулише аграрну реформу и колонизацију, Закон о аграрној
реформи и колонизацији, донет 23. августа 1945. године. Наводимо само оредбе члана 16 тог Закона који регулише
право првенства у додели земље. „То право имају: земљорадници без земље, и они који имају недовољно земље, ако
су били борци партизанских одреда НОВ, ПОЈ и Југословен-
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ске армије, инвалиди ослободилачког рата као и инвалиди
из прошлих ратова 1912–1918, породице и сирочад изгинулих бораца ослободилачког рата, породице жртава фашистичког терора. Међу борцима првенство ће уживати стари
борци и добровољци... уживаће и они борци из предњег
става који се раније нису бавили земљорадњом ако се обавежу да ће се на додељеној им земљи населити и да ће је
обрађивати.”
За извршење Закона основан је Аграрни савет који је, у сарадњи са Привредним саветом, донео Уредбу о оснивању
фондова: стамбених и привредних зграда, пољопривредног
инвентара и стоке, семена и хране, и покућства добијеног
конфискацијом и експропријацијом. Савет је 8. септембра
1945. године у својој Уредби о спровођењу насељавања бораца у Војводини утврдио следеће: „Свакој породици доделити 8 кј обрадиве земље са зградом за становање и
помоћним пољопривредним зградама, а од петог члана сваком члану доделити по пола кј тако да укупна површина не
може бити већа од 12 кј. Народним херојима, породицама изгинулих народних хероја, официрима Југословенске армије,
који су по занимању земљорадници, као и породицама кућним задругама које броје више од 12 чланова, доделиће се
до 30одсто више земље него што би им припадало по претходном ставу.” Уредбом је ограничено право власништва на
20 година. За то време насељеник није могао продати
имање, дати у закуп, разделити, даровати нити разменити.
Министарство пољопривреде је 12. септембра 1945. године
издало Наредбу по којој је власник земљишта које је потпало
под удар Закона „дужан да засеје и обрађује до преузимања
тог земљишта од надлежних власти, као што је то чинио и
до доношења Закона, а ако то неће мсни народни одбори
дужни су да обезбеде засејавање и обрађивање земљишта,
а власника ће пријавити надлежном државном тужиоцу по
Закону о сузбијању недопуштене шпекулације и привредне
саботаже”.
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И Аграрни савет ДФЈ у својој првој Одлуци поклања изузетну
пажњу пољопривредној производњи. У одлуци се каже: Потребно је да „Главна пољопривредна комисија у Војводини,
управе државних пољопривредних добара, сетвене комисије
и НОО воде бригу да земље додељене колонистима буду
уредно засејане и да се на тај начин одржи континуитет у обради земље и пољопривредној производњи.” Савет је претворен у Комисију за аграрну реформу и колонизацију при
влади ФНРЈ. Наводимо још неколика најважнија органа аграрне реформе и колонизације: Министарство пољопривреде, Министарство за колонизацију, Главна комисија за
насељавање бораца у Војводини, на чијем челу је био пуковник Димитрије Бајалица, и месне комисије као органи Главне
комисије. Веома велику улогу у извођењу колонизације
имало је Министарство за колонизацију, на челу са министром Сретеном Вукосављевићем.
Главна пољопривредна комисија за Војводину стављала је
на располагање месним комисијама земљу за насељенике,
фондове зграда, покућства, живог и мртвог инвентара, семена и хране, а Одељење за аграрну реформу и колонизацију Председништва АП Војводине требало је да утврди
земљишни фонд за реформу и, као прве субјекте реформе,
број аграрних интересената, тј земљорадника који су били
без земље или су имали мало земље. Број интересената утврђивали су Месни народни одбори, посебно за свако место.
Право на доделу земље имали су само они земљорадници
који су пре и на дан 6. априла 1941. године били становници
одређеног места. За разлику од ових били су земљорадници
који су добијали земљу као борци. У првој фази аграрне реформе утврђивани су тзв објекти реформе или земљишта
која треба конфисковати и доделити аграрним интересентима. У организацији Месних одбора масовно су организовани зборови интересената на којима су, након расправе,
доношене одлуке. Земља је одузимана одман након расправе, а Месни одбори су одређивали комисију од три члана
која ће се старати о земљи, o живом и мртвом инвентару, до
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конaчне судске одлуке. Аграрна реформа се одвијала у три
фазе: у првој фази експроприсана је земља велепоседника,
у другој је земља додељивана аграрним интересентима и у
трећој фази доношене су судске одлуке и укњижба права
власништва. Од коликог је значаја била измена аграрно-поседовних односа најбоље говоре подаци о власничкој структури над обрадивим земљиштем у Војводини. Тако је 9.473
поседника или 3,89% од купног броја (243.577) располагало
са 1.072.638 кј (изнад 34 кј по поседнику), односно са 37,22
одсто укупне површине (2.882.782), а 105.928 власника поседа до 5 кј (43,49 одсто укупног броја поседника) располагало је са 280.000 или 9,71 одсто
укупно обрадивог
земљишта. Све ово речито говори о имовинској неједнакости
у земљишном власништву и о великим тешкоћама и отпорима велепоседника у експропријацији њихових земљишта.
До 1. маја 1946. године земљишни фонд у Војводини био је
оформљен. Састојао се од земље:
1. велепоседничке
1.193 поседа, 84.712 ха
2. банака и сл.
83
“
2.620 “
3. цркава и сл.
679
“
34.522 “
4. земљорадничке изнад максимума 5.695
“
74.289 “
5. неземљорадничке
4.957
“
42.369 “
6. несталих власника
536
“
8.638 “
7. немачке
8.035 “
389.256 “
8. по пресудама народних судова
3.860 “
22.355 “
9. државне, издвојено за аграрну
реформу и остављено од колониста 2.355 “
7.116 “
___________________________________________________
Укупно
87.393 “ 668.412 ха
___________________________________________________

У току одузимања земље од велепоседника отпочела је и колонизација у Војводини. Око 80.000 борачких породица није
могло да добије земљу ни куће иако су на то имали формално право. Решење за ове породице била је унутрашња
колонизација за коју је Главни извршни одбор АПВ издвојио
80.000 кј земље и донео Уредбу о поступку за извршење
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унутрашње колонизације. Да би се борци Војводине изједначили са борцима савезне колонизације, решено је да се изгради четрнаест нових насеља и 4.250 нових кућа. Ево само
неколико назива тих насеља: Гунарош у атару Сенте, Ором у
атару Старе Кањиже, Жедник у атару Суботице. Упоредо са
изградњом нових насеља, настављена је деоба експроприсаног земљишта. О извршењу колонизације на новим насељима
старала се Комисија Главног извршног одбора АПВ.
Децембра месеца 1947. године Комисија за аграрну реформу и колонизацију при Влади ФНРЈ у једном документу
каже да је земљишним фондом аграрне реформе и колонизације у Војводини (668.412 ха) подмирено:
41.508 породица којима је дата допуна на њихову земљу (до
4 кј);
48.325 породица аграрних интересената беземљаша (4 кј);
7.031 породица унутрашњих колониста;
41.087 породица савезних колониста.
Укупно је добило земљу 137.951 породица.
Расподела земљишног фонда Војводине извршена је овако:
1.197.456 ха аграрним интересентима;
2. 16.658 ха унутрашњим колонистима;
3. 213.526 ха спољним колонистима;
4. 11.734 ха сељачким радним задругама;
5. 5.206.538 ха државним пољопривредним добрима;
6. 13.217 ха установама (социјалне, здравствене,
културне, просветне) и прдузећима;
7. 9.282 ха неподељено;
Укупно 668.412 ха
На крају, поставља се питање какве су последице тако крупних
реформских промена као што су измене у аграрно-поседовним
односима. Само податак да је 40 одсто обрадивог земљишта
променило своје власнике довољно говори о могућим променама у погледу производних могућности појединих група ранијих и нових власника. Ево неколико таквих промена:
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1. уклањање из Војводине знатног дела предратних пољопривредних произвођача као носилаца интензивне обраде
земљишта;
2. нестанак беземљаша и долазак клониста у Војводину, као
и скоро потпуни нестанак предратних пољопривредних радника као најамника;
3. уситњавање поседа;
4. организовање државних пољопривредних имања и сељачких радних задруга као нових производних јединица;
5. нова улога државе као власника знатног дела производних
оруђа и средстава у пољопривреди.
Неке мере су имале већи, а неке мањи утицај на послератне
социјалне и друштвенo-економске односе, али су се све оне
негативно одразиле на успешност пољопривредне производње у педесетим па и шездесетим годинама после рата.
На неким војвођанским производним рејонима после рата су
обављена испитивања просечних приноса основних ратарских култура у односу на вишегодишње приносе 1931. до
1939. године, а посебно за три основне културе: пшеницу,
кукуруз и шећерну репу. Највише приносе у предратном периоду за наведене културе, у односу на сва друга имања,
имала су немачка газдинства. Ниједна група газдинстава
после рата није достигла њихову успешност. Најлошије резултате у производњи имали су колонисти ван СРЗ. Газдинства у овој групи производила су знатно мање пшенице,
кукуруза и шећерне репе у односу на просечну предратну
производњу. Разлози за овако ниску производњу били су: недовољна обученост земљорадника за ратарску производњу,
недостатак стручног особља, оскудица у оруђима и запрегама и распарчаност поседа.
Највећа група газдинстава је група аграрних интересаната
– располагали су са 436.582 кј земље, дакле више него колонисти савезне колонизације. У овој групи су предратни
беземљаши или земљорадници са мало земље, искусни ратари код велепоседника, али су и њихови приноси заостајали
за предратним просеком. Они су стекли право власништва
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на земљу, али не и на оруђа за рад. Немајући могућности да
на својој земљи произведу више, они су земљу давали у наполицу и тако поново једним делом постали зависни од велепоседника.
Посебну групу досељеника чинили су колонисти задругари,
чије су производне способности биле ниже не само од оних
чију су земљу добили него и од староседелаца.

Катастарски премер земљишта додељеног колонистима 1946.

Староседелачка домаћинства поседовала су највећи део обрадивог земљишта – 63 одсто укупне војвођанске површине
ораница и башта. И ова газдинства производила су мање од
предратне производње. Њима је требало десетина година
да се опораве од ратног разарања.
Државна пољопривредна газдинства заузимала су 9,90
одсто од укупних војвођанских обрадивих површина. Ни ова
газдинства нису могла достигнути предратну просечну производњу немачких газдинстава.
Aграрна реформа у Војводини, дакле, изменила је поседовну
структуру у области својинских односа, али су последице
такве реформе биле: уситњавање земљишних поседа и ума-
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њење производних могућности свих газдинстава у односу на
предратне просечне приносе.
Колонизација-насељавање Војводине
Термин „колонизација” уобичајен је за масовна и планска
премештања великог броја становника из једне области у
другу. По правилу, таква кретања су се дешавала после сваког рата у нашој земљи, како у историјском периоду од XIV
до XX века, тако и после Првог и Другог светског рата. Било
је то не само узроковано ратовима, већ и тешким животом у
пасивним крајевима земље: годинама је војвођанску земљу
обрађивао велики број радника из јужних крајева. Становништво се по правилу кретало од југа ка северу, искључиво
ради земљорадње, односно ради производње хране.
Упоредо са пословима аграрне реформе припреман је и
један врло сложен и одговоран друштвени процес – колонизација. Прво је требало створити правни оквир и извршити
општу и непосредну припрему колонизације, што је подразумевало: обеснажење свих закона који су важили до почетка
рата, конфисковање имовине немачког становништва којe се
приклонилo непријатељу, експропријацију земљишта велепоседника, формирање земљишног фонда колонизације (у
коме је доминирао немачки посед), формирање фонда кућа
(62.281 кућа), утврђивање квоте насељавања на 500.000 кј у
Бачкој, Банату, Барањи и Срему. Укупно је требало преселити 45.000 породица, и то из:
БиХ 12.000
Хрватске
9.000
Црне Горе
7.000
Србије (у Санџак)
6.000
АП Војводине
6.000
Словеније
3.000
Македоније
2.000
__________ ______
УКУПНО 45.000 породица
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Тек што је донесен темељни Закон о аграрној реформи и колонизацији (23. августа 1945. године), и након што су извршене све припремне радње за аграрну реформу, отпочеле
су непосредне припреме за сеобу становништва из крајева
одређених за колонизацију и припреме у Војводини за прихват насељеника. Прво је организован пријем и решавање
молби за сеобу, а потом и полазак породица. У Војводини је
требало решити проблем око 80.000 немачких породица и пољопривредних радника који су засејали пролећне усеве
1945. и остали у Војводини очекујући да ће и они добити
земљу и куће и стећи статус колониста. Појавио се још један
проблем: многе куће заузели су тзв. дивљи колонисти и требало их је иселити из кућа и припремити куће за редовне насељенике. Велики проблем је био обезбеђење превоза за
толики број колониста, у условима када су многе пруге у рату
биле онеспособљене. Један део исељника морао је да користи пруге узаног колосека, па су у Босанском Броду и Алипашином Мосту морали да претоваре стоку и инвентар који су
понели са собом у вагоне на широком колосеку. Једини прелаз Дунава за Бачку био је понтонски мост у Новом Саду, а
за Банат трајект Смедерево–Ковин. Преко моста у Новом
Саду могла су дневно да,пређу само 72 вагона, а у Смедереву исто толико. Колонисте је требало што пре селити: прво
оне који су живели у пределима великих снегова, а и све
друге због прелаза Дунава пре него се заледи. Колико је
журбе било у пресељавању илуструје следеће: Закон о аграрној реформи и колонизацији донет је у августу, а већ следећег месеца дошли су први колонисти у Банат.
Насељавање Гајдобре и живот задругара 1945–1955.
Гајдобра је насељена у два организована превоза: прва је
дошла мања група ратних војних инвалида, према казивању
у месецу септембру, а друга група од преко 400 породица
дошла је 13. децембра 1945. године. Све до краја 1948. било
је појединачних досељавања, a било је и породица које су се
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вратиле у стари завичај, не могавши да се прилагоде новим
условима живота. Управо отежано прилагођавање новој средини имала је у виду Месна комисија за колонизацију која је
у четири главне улице места населила досељенике по срезовима из којих су дошли: у Кумановској улици населила је Невесињце, у Александровој Билећане и Љубињце, у Петровој
улици Сточане, у улици Петра Драпшина Мостарце а у Томиславовој улици Поповопољце. Разуме се да је у свакој од
ових улица било у мањини и породица из других срезова и
крајева. Оваква подела била је резултат неких разлика у начину живљења досељеника у старом завичају па је требало
дуго времена да се људи сједине у једну сложну сеоску заједницу. У првој години живота у новој средини колонисти су се
сучили са још тежим условима од оних у којима су живели у
старом крају. Чекали су их: непрегледна равница и поља необраног кукуруза, велика немаштина, недостатак свих средстава за рад, колективна исхрана, ратарска производња којој
нису били вични, много непознатих породица из разних
крајева, различити видови образовања одраслих, колективизација у производњи. Сигурно, најтеже послове обављала је
Месна комисија за колонизацију. Она је била последњи орган
државних власти – део Главне комисије за насељавање бораца у Војводини. Та комисија је била у обавези да досељеницима додели земљу и куће. Довољно је навести само ово
па да се види колико је био тежак њен рад. У некоико случајева сами досељеници су се договарали како да реше проблем усељавања. То је била мала али вредна помоћ
комисији. Поседујемо неколико докумената који се чувају у
Архиву Војводине под ознаком F– 185.799. Три документа односе се на међусобне споразуме неколико досељеника који
су се непосредно договорили о томе ко ће коју кућу добити, а
у једном документу се види на који начин је Месна комисија
решавала неке недоумице у своме раду. Ево садржаја једног
таквог документа: У заглављу дописа Главној комисији стоји:
„Комисија за ликвидацију колонизације, број Службено/1948, 1.
марта 1948. год. Гајдобра, Предмет Михић Сава, сада у Гајдобри,
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предлог да остане у истој кући својој и то у Петровој улици бр. 32,
пошто су се остали другови сагласили као и он сам.
Главној комисији за насељавање бораца у Војводини Нови
Сад.”
Од стране ове комисије предлаже се да горе наведени остане
у кући у којој се и сада налази, а следећи другови да добију
следеће куће: „Друг Ивковић Васо, сада у Гајдобри, Змај
Јовина улица.26, да му се додели кућа у истој улици тј. Змај
Јове број 12, а другу Мискин Лазару, сада у Гајдобри у улици
Змај Јове. број 12 да му се додели кућа у улици Кумановска.
број 51. Виноград који има друг Ивковић Васо под кућним
бројем 26 предлаже се да му се преведе на број 12. Молимо
да се по овоме донесе одлука и то што пре.
Да су се са предњим предлогом сложили Друг Ивковић Васо
и друг Нискин Лазар, као и друг Михић Сава, потврђују
својеручним потписом. СФСН Чланови комисије: Јовиша Ђурица, Ристо Бјелица, Младен Лечић, Милован Бајат.”
Одговор Миодрага Миленовића, секретара Главне комисије:
„Ово треба спровести према овом предлогу, 19.март ‘48. ‘’
Посебно занимљив је докуменат-питања Месне комисије и
одговор Главне комисије, исписан мастилом. На три обична
бела табака папира налази се десет питања и исто толико одговора. Иза сваког питања остављен је празан простор на
коме је руком писан одговор. Ево само једног примера ради
илустрације. Питање: „Ако је неко од молилаца (носилаца колонизације М.Ш.) добио да се колонизира у ово место, а није
официр, у својој задрузи (породичној заједници М.Ш.) има два
официра, у молби је навео 8 чланова од којих је овде на лицу
места (досељено) 6, а два члана су официри у ЈА, какав је
поступак у овом случају за доделу земље? ‘’ Одговор: „То је
породица официра те јој се има као таквој доделити земља.
Додатак (официрски М.Ш.) се само један рачуна. У конкретном случају: 8 чланова добију 10 кј плус вишак 1 кј, свега 11
кј.” И тако се ређају питања и одговори, а копија папира враћа
се Месној комисији као упутство за њен даљи рад.
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Одмах по доласку досељенике је очекивао велики посао.
Целе зиме трајало је брање кукуруза и његово смештање у
селу у приватним салашима да би се благовремено припремила предстојећа пролећна сетва.
Почетком 1946. године приступило се оснивању сељачких
радних задруга по истом принципу по коме су досељеници
насељавани у поједине улице: Сточани су основали СРЗ
„Саво Беловић”, Билећани задругу „Владо Томановић”, Поповопољци задругу „Поповопољска”, Мостарци две задруге:
„Вележ” и „Неретва”, Невесињци задругу „Невесињска
пушка”. Неке задруге су се спајале и добијале нова имена.
као што је задруга „Братство – јединство”. Ево једног документа у коме се види како је формирана једна од тих задруга.
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Радна бригада на прослави једног државног празника 1946.

влади ФНРЈ бр. 16 од 18. 2. 1946. год. као и да примам на
себе све услове прописане Правилником за сељачке радне
задруге по обрасцу бр. (?) и да ћу по свим правилима радити
те да ћу у овој задрузи остати најмање три године. С Титом у
обнову! У Гајдобри 4 IV 1946. год.” Приступницу су потписале
72 породице. Од коликог је значаја било чланство у задрузи
показују примери изјава које су породице попуњавале априла
месеца 1947. године, Комисија Месног народног одбора их
је оверавала и слала Главној комисији за насељавање бораца у Војводини, која их је прихватала или одбијала. Наводимо само два мишљења комисије за две породице. У једној
изјави, у рубрици „Мишљење чланова Комисије”, стоји: „Да
молиоц (досељеник, М.Ш.) остане у Гајдобри, члан је Сељачке радне задруге, ради и помаже данашњицу.” У другој
изјави, у истој рубрици је написано: „Да молиоц остане у
Гајдобри, члан је СРЗ, није против данашњице, ради добро
за општу ствар.’ Мишљења и примедбе оверавали су чланови
Комисије својим потписом: Никола Вуковић, Јово Боро, Милутин Брстина, Милко Самарџић, Ристо Појужина и Томо Томановић. У изјавама има и других занимљивих одговора који
потврђују силну жељу породица да напусте свој стари крај и
преселе се у Гајдобру. Ево неких одговора: „Желим да останем овђе јер немам ђе живит у старом крају, а пошто нас има
деветн’ест...”, затим: „Желим да останем у Гајдобри, у Херцеговину нећу”, или: „Желим да останем овђе јер ја нећу у Херцеговину, волим бити овђе слуга”. Сваку такву изјаву
оверавао је Месни одбор, нпр.: „Предњу изјаву оверава
Месни народни одбор Гајдобра. Смрт фашизму- слобода народу! (Печат и потписи) Секретар Ј.Боро, МНО бр. 17,
11.априла 1947. године. Председник М.Бјелица.”

Документ под називом „Приступница” датиран је 4. априла
1946. године. У њему се каже: „Потписани приступам добровољно у чланство сељачке радне задруге „Саво Беловић” у
Гајдобри, срез бачкопаланачки, па са својим потписом изјављујем – обавезујем се да прифатам у целости све прописе
Општих упутстава за оснивање и пословање сељачких радних задруга, Комисије за аграрну реформу и колонизацију при

У задруге су се уписивали сви. Пропаганда је била таква да
је више личила на неку „скривену” наредбу. Свуда је владао
дух колективног живота, па тако и у сиромашним задругама.
Оскудевало се у свему. У ратарској производњи користио се
искључиво ручни рад и запрежна вуча. С обзиром на значај
ове гране производње – требало је произвести храну – у
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помоћ су притекли Државна управа народних добара у
Гајдобри и Државна машинска станица (среска) у Бачкој Паланци, од које је нова задруга – „Нова Војводина”, основана
од свих појединачних задруга, добила први трактор. То је
само био наговештај неких бољих дана, али је физички рад и
даље доминирао.

Коњска запрега је дуго служила за обраду земље.

Тачан датум формирања задруге „Нова Војводина” може се
утврдити на основу записника са прве седница Управног одбора задруге која је одржана 21. јануара 1948 године. По овом
документу, задруга је формирана 1. јануара 1948. године. Бележимо дневни ред ове седнице:
Увођење у дужност Уравног одбора, 2. Одређивање седишта канцеларије, 3.Одређивање књиговођа и бригадира, 4.Формирање радионица.
Свим члановима Управног одбора подељене су дужности.
Магацинер није могао бити члан Одбора него један од
књиговођа бивших задруга (именован је књиговођа бивше
задруге, Саво Беловић). Главни књиговођа био је Гојко Га-
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тало; благајник и кореспондент Бајчетић Миладин; евидентичар радних дана Спремо Милутин. Привремена канцеларија нове задруге биће у канцеларији бивше задруге
„Поповопољска”; коларско-ковачка радионица сместиће
се у броју 11, Титова улица; механичарска радионица ће
бити у бившој управи задруге „Владо Томановић”. На основу ових података јасно је да је задруга формирана 1.
јануара 1948. године. Још један податак то потврђује. Све
промене у организацији предузећа, па и задруга, биле су
по завршетку календарске године, после биланса пословања. Седници су присуствовали чланови Одбора: Илија
Штрбац, председник одбора, чланови: Ристо Појужина, Угљеша Гушић, Петар Лубурић, Милорад Комад, Лазар
Савић, Младен Лечић и Милован Бајат. Не зна се на који
је начин настао овакав Управни одбор, али се зна да је
ово био једини управни орган коме су били подређени сви
послови: од најпростијих, као што је чишћење канцеларија, па до увођења плодореда у ратарској производњи.
Седнице одбора су одржаване два-три пута у месецу, зависно од послова у производњи или од неких других потреба. Уредно су вођени записници и сваки се завршавао
неком одлуком или закључком. За записнике је коришћена посебна свеска, тврдог повеза, нумерисаних страна
које су у основи повезане тањим предивом од кудељног
влакна, а иза повезаног чвора састављени су крајеви и
чврсто притиснути печатним воском на коме је жиг Задружног савеза. На првој страни отиснут је деловодни
печат на коме је забележен број страница и овера печатом и потписом. Сваки записник потписали су чланови
Управног одбора.
Нема боље архивске грађе од наведених записника из које
би се јасније видео начин рада и живота земљорадника –
чврста веза човека и културне биљке. У овом прилогу наводимо неке од најважнијих одлука Управног одбора сељачке
радне задруге „Нова Војводина” у Гајдобри.
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Косидба жита помоћу трактора немачке марке „ланц булдог“ 1946.
Убирање летине у зиму 1945/1946.

Косидба жита помоћу коњске запреге 1946.

Први задружни камион.
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На другој седници донета је одлука да се у задругу приме сви
аграрни интересенти и да уплате по 3.000 динара на име инвентара који би требало да „унесу” у задругу. На предлог
Риста Појужине одлучено је „да се развали салаш на табли
А бивше задруге „Братство и јединство”, и да се та грађа довезе за изградњу радионица, а послови да се ураде добровољно”. Крајем месеца фебруара 1948. задруга је подељена
на два сектора. Руководилац првог сектора био је Ристо
Појужина, а другог Милорад Комад. Сектори су имали приближно једнаку површину земљишта, а запреге су подељене
по бригадама. У исто време утврђене су и цене неких запреж
них услуга и цена орања. Цена запрега за женидбу изгледала
је овако: „Ако се момак задругар жени ђевојком у Гајдобри
може узети запреге само ако коњи не раде на задружном
послу и услугу користи бесплатно. Ако иде у Силбаш по ђевојку да му се наплати 300 динара. Ако се задругар жени
даље од 5 километара да му се наплати по сваком километру,
и то одавде до места где иде и од места довде 20 динара по
1 километру.” У случају смрти или болести задругара кола му
се дају без икакве накнаде, као и за превоз хране ђацима. За
превоз животних намирница задругарима има се платити 5
динара по 1 км. У одлуци се одређују трошкови за службена
путовања. Свима онима који излазе из раније задруге „Херцеговина” да се додели земља у крају задружне земље, у таблама а,б,ц; да могу купити семе за сточну храну по
књиговодственим ценама: 20 метара кукуруза и овса, 30 метара мухара сена, 20 метара зобене и јечмене сламе; сламу
и мухар треба да плате. Распоред бригадира да остане као и
раније. Пролећна сетва да се обави на време; засејати: овас,
јечам, шећерну репу, сунцокрет и вику, како је планом предвиђено. Кудеље треба посејати 500 јутара за влакно задругарима и 20 јутара за семе.
На седници Управног одбора крајем марта 1948. године донета је и одлука да се отвори дечије обданиште. Након пролећне сетве Одбор је разматрао квалитет обављених радова
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и утврдио: слабо се води рачуна о запрегама, кочијаш из Поробића бригаде кад иде на рад привеже за кола машину
сејачицу и утовари 16 радника (Тако је оптеретио коње),
многи кочијаши не поје коње, до половине парцеле машина
није посејала два реда овса, на пет јутара кукуруза не знају
се редови, кудеља није изникла, а код 4. бригаде нису састављани редови, сунцокрет није добро окопан, пресејано је 12
јутара репе. Закључак: предложити Скупштини задруге да се
руководилац првог сектора казни са 10 радних дана зато што
није наредио бригадирима да поваљају репу након сетве. У
мају месецу почела је припрема за жетву: набавити 1000 џакова по 230 динара, контрахирати (испоручити држави) кудељног влакна са пожњевених 400 кј, а са 100 кј произвести
влакно за задругаре, припремити све машине за жетву, продати залихе јечма и да се купе косе за бонове задругарима
за косидбу; закључак: „задруга располаже са 144 косца који
ће косити ручним косама, а свака бригада има једну косачицу-руковедачицу и једну самовезачицу. Из сваке бригаде
изабрати по 7 најбољих радника за 6 друштава на 6 вршалица и да раде по норми, а за сваку вршидбу одредити посебне норме. Вршалице обезбедити против пожара:
припремити бурад напуњену водом, спремити противпожарне
апарате, узорати један део земљишта око вршалица. Упоредо са припремама за жетву, на седницама су разматрани и
други послови: убрзати изградњу дома културе, што пре почети са довозом материјала са порушених салаша за изградњу свињаца и штала; одређује се да Младен Лечић и још
два друга иду у Зајечар ради куповине крава; женама око издржавања живине одобрити 20 радних дана и исто толико и
васпитачицама у обданишту. Анализирана је и жетва. У косидби ручно било је пропуста: остало је доста непокупљене
пшенице, снопови нису добро везани, крстине нису уредно
сложене како би се земљиште могло одмах тањирати; кудељу превозити сваки дан , а кудељиште треба одмах орати
и припремити за сетву пшенице; свим задругарима доделити
по 300 кг пшенице, а онима који раде по страни да им се
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прода по 250 кг; књиговођама, благајнику, евидентичару радних дана, бригадирима, руководиоцима сектора, магацинеру
и другима додељује се од 22 до 25 трудодана месечно, а
председнику Управног одбора за сваки дан у месецу додељује се по један трудодан.

Задруга је располагала и једним трактором америчке марке „фармал“.
Подизање кровне конструкције на Дому културе 1953.

На једној седници у септембру месецу предложено је да се у
ратарству уведе плодоред (плодоредна поља). За овај посао
одређује се посебна комисија: сви чланови Управног одбора,
сви бригадири са оба сектора, 5 старих задругара, 1 члан Савеза СРЗ Србије и 1 члан Среског савеза СРЗ. Овај посао да
се обави до краја месеца септембра.
На следећој седници, којом је председавао заменик председника Управног одбора Угљеша Гушић, усвојена су три закључка: да се пшеница посеје на 353 кј, да се свакој породици
која није имала радну снагу додели онолики број радних дана
колико има породица овој равна по броју чланова, а која има
радну снагу, и да се приватна земља која се налази у задружном комплексу измести из комплекса, а сви који имају такву
земљу да дођу у Месни народни одбор како би се постигао и
сачинио споразум где да им се додели земља. На следећој
седници за бригадира „Оливерске” бригаде (тако су се на-

Задруга је располагала и са неколико трактора америчке марке „оливер“.
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звали они који су радили на тракторима марке „оливер”) именован је Јово Вуковић. Биле су још две мање бригаде: повртарска –
бригадир Манојло Лечић, и грађевинска са
главним грађевинским мајстором Савом Ножицом. На седници је закључено: да се парцеле поделе на групе и свака
група да се задужи са производним задацима; кочијаши да се
задуже са запрегама 6 месеци; доктору Бекеру и Стеву поштару да се додели пшеница; да се кукуруз дели према упутствима Савеза СРЗ-а.
Пословна 1948. година је завршена припремама за инвентарисање. На крају сваке године у задрузи је то био веома значајан и одговоран посао од кога је зависио годишњи завршни
рачун и пословни успех претходне године.
Почетком 1949.године изабрана је нова управа у задрузи.
Нови председник Управног одбора, уместо Илије Штрбца, био
је Никола Бјелица, пензионисани официр Ј.А. На седници Одбора 22. фебруара 1949. закључено је да у задрузи треба да
буде 15 ратарских бригада и по једна сточарска и грађевинска бригада; у свакој бригади да буде исти број радника, бригадама да се расподели пољопривредни инвентар, да се
пронађе геометар који ће размерити земљу по бригадама;
шнајдерска радионица да се премести из броја 5, Кумановска
улица, у зграду бивше банке и да се приме два мајсторашнајдера; за чишћење канцеларија да се задужи баба и да
јој се плати према увиђавности; коњима да се даје кукуруз до
орања, а у орању да им се даје зоб; стара коњска орма
(хорма) да се врати, а нова да се издаје само уз присуство
бригадира; Ђорђе Бекер и син му траже да се приме у задругу и да им се одреди таблица; радно време у канцеларијама од 1. марта до 1. септембра (6 месеци) биће од 6 до
12 и од 14 до 19 сати.
На седници, 14. марта 1949. одлучено је да се дигне јапија на
Дом културе, а да се мајстори повуку на изградњу економског
дворишта. Шпис Лајошу одређена је стипендија месечно
2.000 динара док не заврши студије на ветеринарском факул
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Милорад Комад, први управник Сељачке радне задруге у Гајдобри.
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Потврда да је Милорад Комад постављен за управника СРЗ априла
1946.
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Потврда да је ОК СКС поставио М. Комада за управника задруге 1946.
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тету, са обавезом да ради у задрузи четири године. На једној
седници Одбора Илија Штрбац је предложио бригадире за
сваку бригаду и нагласио да су то одговорне дужности и да
треба изабрати најбоље раднике. Ево предлога у целини: за
рву бригаду предлаже се Радован Матковић, за другу Петар
Богдановић, за трећу Мирко Пудар, за четврту Никола Човило, за пету Васо Ивковић, за шесту Анђелко Ђордан, за
седму Радован Бокић, за осму Радослав Антуновић, за девету Гојко Пантић, за десету Гојко Медан, за једанаесту
Обрен Баљ, за дванаесту Петар Лубурић, за тринаесту Неђељко Поробић, за четрнаесту Ђоко Радуловић, за петнаесту
Гојко Лажетић, а за сточарску бригаду Божо Самопјан. Предлог је усвојен једногласно. За агронома Сретена Петровића
одређује се плата 3.200 динара. Пољари (чувари поља) обавестили су Одбор да у пољу има много штете. Одређене су
новчане казне за „фатарину” (ко се ухвати у штети): за ситну
стоку 20 динара по грлу, за крупну 50 динара, за,живину 10
динара. За штету коју учине деца по виноградима, баштама
и на задружном имању казне су 500 динара. Штете ће наплаћивати пољари и новац уложити у задружну касу. Да се са
државним предузећима закључи испорука: 30 вагона кукуруза, 20 вагона пшенице, 120 вагона кудељног влакна, све по
везаним ценама. Да се одабране свиње сместе на салаш
бр.16, остале по другим салашима. Они који хоће да уђу у задругу треба да „унесу” сав свој инвентар. Коњи треба да се
продају за месец дана. Анђелко Ђордан треба да ради као
техничко лице у комитету, а бригадир 6. бригаде, уместо њега,
биће Драго Појужина. У благајни треба да остане 5.000 бонова за куповину џакова. Заклати свињу да се обданишту
обезбеди маст (тражила Дара Пудар). Радницима који су отишли на сечу дрва у Босну уписаће се по 25 радних дана. Данило Ножица треба да измери димензије грађе и оде у Босну
ради утовора како би грађа што пре дошла. Мале херцеговачке краве да се не откупљују. Њих треба да замене меш-
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Лајош Шпис, ветеринар у Гајдобри.
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танске. Ово треба објаснити задругарима на задружној конференцији. Председнику одбора и другима који не раде у
пољу додељују се радни дани – 20 дана у обданишту до 28
дана месечно председнику. Ножици Данилу додељује се 30
трудодана месечно за послове који је радио на економском
дворишту. Бачварима Боснић Драгу и Бошковић Тодору додаје се по 12% на сат, од радног дана. Књиговођа у машинској
станици да буде Шћепо Јокановић који већ две године ради
тамо. Шећерани испоручивати 150.000 кг шећерне репе, а не
450.000 колико шећерана тражи.
На седници Одбора, 29. августа 1949.године, донета је одлука да се за трогодишњицу оснивања задруге организује
прослава, а реферат треба да припреми Илија Штрбац и да
одржи говор.
Да се задрузи остави кукурузовина са 500 кј, а остало да се
подели задругарима, и то 10 кг по трудодану. Тридесет пет
тона кромпира поделити задругарима, и то по трудодану 1
кг, а цена за задругаре је 2,60 динара/кг по којој се испоручује
и држави. За семе да се остави 10 вагона кромпира. Кромпир
да се даје према трудоданима, као што су дељени и бонови.
Ако неко има 100 радних дана да му се да 100 кг, а ако има
више од 100 дана даће му се кромпир по радним данима.
Бачве за вино и ракију су слабе и треба вино поделити оним
задругарима који немају вина, и да се задуже. Драшковић
Живко имао је две краве, једну је дао у задругу а другу, која
му није ваљала, дао је Месном одбору. Да му се да једна задружна крава. Купус да се даје на једну дневницу пола килограма, ко нема дневница да му се да 50 кг. Цена свиња које
су добили задругари је 28 динара/кг, а цена у откупу од задругара је по уредби.
У последњем месецу 1949. године Управни одбор је одржао
6 седница на којима је расправљао: о раду сваке бригаде, о
додељивњу трудодана социјално угроженим породицама, о
одређивању броја радних дана бригадирима и радницима у
књиговодству и магацину, руководиоцима сектора, о додели
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кукуруза и бонова задругарима који нису имали радних дана,
о подели аванса пшенице и о другоме у дневном реду, под
„разно”.
На првој седници у наведеном месецу сваки бригадир је
подносио извештај о раду. Оно што је заједничко у овим извештајима је: радна снага слабо излази на рад, нарочито на
„капиталној” изградњи (изградња економског дворишта и
дома културе), коњи се не чисте, неред је у шталама, алат је
неуредно смештен, неки кочијаши дају оставке јер им је далеко да иду до салаша број 10 где су коњи смештени, бригадне конференције се не одржавају, у сточарској бригади
има много нереда и нерада, просипа се храна, не чисте се
објекти, краве се не музу уредно, овцама је тесно у овчарнику,
кочијаши праве путеве преко њива...
На следећој седници додељени су трудодани социјано угроженим породицама, додељени су кукуруз и бонови радницима који нису имали радних дана, учитељима је дато по 100
кг пшенице, милиционарима по мало пшенице и кукуруза. На
последњој седници одређене су комисије за инвентарисање
у 1949. години.
Доступно нам је и неколико записника са скупштина и
конференција задругара, на којима је расправљано о истим
питањима о којима је одлуке доносио Управни одбор. Наводимо неколико примера о томе са конференција, које су
понекад називане скупштине, а чланови тога тела били су сви
задругари. Председник скупштине био је Вељко Биберџић; на
почетку рада утврђиван је број присутних – „конференцији је
присутно 80% од укупног броја задругара те све одлуке које
се на истој донесу биће пуноважне”. На скупштинама се
најчешће расправљало и одлучивало о раду у задрузи: о
припреми машина за сетву или за бербу, да се поведе рачуна
о сточарству (да се храна не просипа), да се постави канцеларијско особље (предлог имена) и да им се додели број радних дана месечно. Одлучивало се о пријему у задругу или о
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искључивању (Комазец Обрад купио је коње, мора да их
прода или ће бити искључен – одлучено је ово друго). Утврђено је, на пример, да Пајић Милован има део породице у
Силбашу а тражи храну за целу породицу, па је одлучено да:
„ко гоћ не ради у задрузи не може ништа добити”. Поред тога,
породице су се често делиле и свако је тражио да му се додели башта; па је на скупштини одлучено да се башта даје
само целој породици, што је регулисано одлуком Среског народног одбора. На седници Скупштине од 31. марта 1952. године расправљало се и о проблемима на капиталној
изградњи (изградња инвестиционих објеката). На предлог
Милорада Комада, управника задруге, који је обавестио
Скупштину да у 1952. години нема кредита за капиталну изградњу, одлучено је „да сваки задругар, који учествује као
радна снага на задружним пословима, „удари” по три нормадана добровољно и то два дана на изградњи штала и
радионица, тј на економији, и по један дан на задружном дому
– на његовом довршењу”. Свака седница Скупштине трајала
је дуго, обзиром да су сви задругари били њени чланови и
да је свако имао право да присуствује седници, да расправља
о питањима из живота задругара и да предлаже мере, па и
казнене.
Из докумената који су нам били доступни може се видети како
се радило и живело у једној сељачкој радној задрузи у неколико послератних тешких година. Све је било подређено производњи хране – гајењу њивских култура у ратарству и
повртарству, и узгоју стоке. Главно мерило људског рада био
је трудодан (радни дан или норма-дан). Приноси култура
били су врло ниски, у агротехници је доминирао физички рад
и коњска вуча. Дуго година је требало да прође да би се
видео бар мали напредак у приносима појединих култура. Постепено се мењала агротехника, све мање је било физичког
рада, у производњу су увођене нове сорте и хибриди њивског
биља, као и нове продуктивније расе у сточарству, све више
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се примењивао стручни рад, произвођачи су били образованији, производило се више хране за тржиште, растао је стандард становништва.

Милован Бошковић, Гајдобра

ТРАДИЦИОНАЛНА НАРОДНА ЈЕЛА ХЕРЦЕГОВАЦА

Није потребно нарочито истицати да је исхрана људи некада
била другачија него што је данас. Моћна прехрамбена индустрија свакодневно нуди разноврсна јела, пића и напитке, и
то, најчешће, у виду конзервираних и дубоко замрзнутих намерница или готових јела у амбалажи од фолија, лименки и
пластике, што је у свету, па и код нас, познато као „брза
храна“. Оваква јела са великом количином масти, уља и јаких
зачина, која се без мере и без нарочите контроле уносе у организам, могу бити узрочници разних обољења, гојазности,
брзог старења и др.
Стара народна јела скоро су заборављена или се припремају
ретко, чак и у сеоским домаћинствима. Многи их обично називају примитивним јелима или народном храном, несвесни
чињенице да су стара јела – како биљног, тако и животињског
порекла – много богатија хранљивим материјама, посебно беланчевинама, а нарочито витаминима.
Данас већина људи уноси у организам веће количине хране
него што је то потребно, држећи да је презасићеност организма разноврсним јелима најважнији аспект исхране, па чак
и живота. Претераност у исхрани, као што је већ речено, полако и сигурно, преко разних обољења и поремећаја у организму, узима своје жртве. Наши стари су се кроз једну
шаљиву песмицу (Игра коло, пркно голо / Kад је сито нек’ је
голо!), најблаже речено, подсмевали лакомислености појединих људи, који су живећи „од данас до сутра“ све подређивали храни на уштроб других животних потреба,
заборављајући ону народну: Данас везир, сутра резил /
Данас сит, сутра квит.
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Из односа према храни, у којој се у Херцеговини углавном
оскудевало, настали су разни обичаји као норме правилне исхране. Нека веровања развила су се све до култног односа
према појединим јелима и намерницама. И зато скоро да
нема ниједне области људског живота која је попут исхране
оставила тако дубок траг у фолклору Херцеговаца, и то у
свом формама усменог народног стваралаштва, почев од песама па до ситнијих прозних облика у виду пословица,
узречица, анегдота, прича и сл.
Љубо Мићовић, врстан сакупљач и истраживач народних
обичаја у Херцеговини, у делу „Живот и обичаји Поповаца“
(Београд 1952, стр. 89) каже: „Поповци не знају кухати многа
јела, а и оно што знају врло је примитивно.“ Овако строга квалификација, по нашем мишљењу, превише је произвољна,
поготово када се узме у обзир време у коме је Мићовић долазио до одговарајућих података, а то је било почетком двадесетог века, када је у многим земљама света, па и чак и у
оним најразвијенијим било глади и када се, нарочито током
Великог рата преживљавало са оним што се нађе у природи.
И у „гладним годинама“, у време велике оскудице хране не
само за време многих ратова, него епидемија и елементарних
непогода, у скоро безизлазним ситуацијама, народ је користио у исхрани разно планинско биље, плодове разних биљака и све што је могло користити опстанку. Жвакање
обичног пчелињег воска или веома тврдо парче суве говедине, које се омекшавало каменом, могли су да утоле глад.
У тим тешким приликама понекада су организована четовања, где се ишло у друге крајеве, обично у Далмацију, да би
се под окриљем ноћи некоме украла овца или коза, провалили трапови кромпира или амбари жита, а то све у нужди да
се прехрани породица за време гладних година.
Одувек су Поповци, као и остали Херцеговци, спремали,
сходно својим традиционалним склоностима и могућностима,
разноврсна јела, од којих се нека износе на трпезу и у данашње време.
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Да би се храна и намернице за храну дуже сачували и да се
не би прекомерно трошило, домаћин је у кући заводио ред и
за време ручка делио својим члановима породице по кришку
хлеба или парче меса, што је касније прешло и у народни
обичај, задржан донедавно и у Гајдобри, чије је становништво, колонизацијом 1945. године, овде доселило из Херцеговине.
Наша намера је била, не само да попишемо јела која су коришћена у Херцеговини и која се данас делимично користе у
Гајдобри, већ да истражимо и неке друге апсекте исхране, као
што су: начини справљање појединих јела, веровања и друге
народне умотворине везане за исхрану. Код описа справљања јела користили смо, углавном, информације добијене
од старијих становника Гајдобре, а драгоцена нам је била и
одговарајућа литература, посебно истраживања Луке ГрђићаБјелокосића, Симе Тројановића и Љуба Мићовића, која ће
бити навођена даље у тексту. Поменути, као и други нецитирани извори, служили су нам као путоказ у нашим теренским
испитивањима, углавном као компаративна грађа, чиме је уз
драгоцену помоћ наших информатора ово истраживање, и
поред евентуалних недоречености и пропуста, обухватило
најважније начине исхране, како у Херцеговини тако и у
Гајдобри. Треба имати у виду да смо се приликом истраживања определили за сеоску исхрану, која је кроз векове сачувана од разних спољних утицаја.

Бели смок
Бели смок чине сва јела добијена прерадом крављег, овчијег
и козјег млeкa. То су разне врсте сирева, затим маслац и
кајмак или скоруп. Може се рећи да је бели смок у многим
областима Херцеговине највише коришћен у исхрани становништва, што се види, поред осталог, и из једне старе изреке:
Бијелог мрса нека би, осталога што и би!. За време поста,
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у оскудним и тешким временима или у планини где су се „изгонила“ стада (катуни, бачије или кућерице) људи нису имали
друге хране осим млека и млечних прерађевина, па се самим
тим нису могли придржавати строгих црквених прописа о
посту. Отуда је, вероватно, у народу настала пословица: Грех
на уста не улази, већ из уста излази!. Приповеда се у народу
да је некакав поп за време великог Васкршњег поста, када се
много оскудевало у храни, узео парче сира, прекрстио се и
рекао: Тандара, мандара, сиру буди попара! У нашем народу
је иначе сачувано доста шаљивих прича и других кратких
фолклорних усмених творевина везаних за бели мрс. Тако
смо, наиме, још 1969. године забележили једну причицу Тодора Бошковића о сиру „торотану“:
Дали Далматинцу за вечеру сланог сира торотана и он ти
се добро намечио, јер је био в’ома гладан. А у неко доба ноћи
ухватила га жеђ па никако да је утоли, док пред зору, кад је
био попио скоро читаво бурило воде, није љутито узвикнуо:
„Сиру јебем ти виру, ко те усири и наме намири!
Слична је и анегдота, коју је испричао Миле Вујиновић:
Неки се Дабричанин негде најео сира, па пошао даље на
пут, па га уз пут пристигла жеђ. Једва је некако добауљао
до речице Брегаве, а онда узвикнуо: “Е, што си теклатекла!“, учинило му се колико је био жедан да ће је сву попити.
И данас се у Гајдобри могу чути песме везане за ову врсту
јела, као што су ова два двостих:
Нема сира да се крка
Док се гара не омрка
Нека сира и кајмака
И добрије ђевојака
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За сир се може рећи да је најпознатији млечни производ, који
се добија прерадом крављег, овчијег или козијег млека. Лука
Грђић-Бјелокосоћ у делу „Из народа и у народу“ (Просвета,
Београд, стр. 308) помиње ове врсте сира: „Углавном имаде
само двије врсте сира и то: цијели, масни или пресукача и
слани, варени, торотан или прдавац, како га већ гдје зову.
Први се прави од цијелог млијека, а други од млијека које је
окајмачено. За зиму се оставља у мјешине исто онако као и
кајмак.“
У основи, сир се може поделити, према нашим информаторима, на цели сир тањирастог облика који се као свеж назива
сирцем, а као сушени зове се тврди сир. Тврди сир се добија
када се сирац осуши на диму или промаји. Интересантан је и
начин справљања сирева. У варено или кисело млеко додаје
се сириште,1 па то одстоји једно време у специјално дрвеној
посуди, која се обично назива кабо (каблић) за млеко; после
извесног времена се издвоје грудвице сира, добро се исцеде
и посоле, а онда стављају у дрвени суд или у овчију мешину,
уколико се жели направити чувени херцеговачки сир торотан.
Наш народ, такође, познаје сир звани урда, прдац или прца
(у Босни познатији као баса), који се добија „проваром“ измашћеног млека или млаћанице. Тај сир је растресит и
обично се користи као додатак другим јелима. Понекада га
носе чобани или путници у малим дрвеним посудама званим
чањак или у кожним овчијим кесицама које се називају
брнзар, вероватно по Влашком називу за сир – брнза.
Када се урда сир стисне у грудвице, онда се осоле, па кад
се исциједи свака кап сурутке из њи, оне се суше на сунцу и
добро стврдну. То би код нас звали урдача и давали би и чобанима да лицкају читав дан, и то им је била сва храна. И
овђе у Гајдобри их је правила наша мајка, а и неке друге
жене. Касније се овај ситни сир користио за пите, пријес_______________
Обично део желуца овце, козе, говечета или свиње, који се ставља у потпуно измашћено млеко или сурутку, да се очува, као и изметиљ (састругани део унутрашњости јагњећег желуца).

1
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наце или се пржио са јајима. Тај сир се добија највише из
млаћенице, што преостане када се из стапа покупи маслац.
У млаћеницу или млијеко, када се искорупа, кад се покупи
скоруп, додаје се једна мјера сиришта све се остави да преноћи. Онда се сир покупи, добро исцједи, посоли и збије у
мјешину од овце или козе. То је суви сир.
Васиљка Перишић (1932)
...
Е, знаш ли шта је прдац? То ти је они ситни сир што се добије на провару млијека или млаћанице. Неђе га зову урда,
неђе прца, а ми смо га у шали звали прдац. Па један зет,
одавле из Гајдобре, да га не иментујемо, отишо код пунице
у тазбину, па кад се вратио кући упитали га је ли што од
јела добио, а он, срећо, реко љутито: „Нијесам ништа, до
прдац под нос!“. Бива, пуница му дала да једе тај ситни сир,
а оно у његовој причи испаде наопако. Има разлике, и то велике, међу сиревима из мјешине. Једна је разлика је ли овчији, козји или крављи сир или је помијешан, а дрга је у томе
је ли му и душа исцјеђена или се меће масан са кајмаком.
Исцјеђен сир добро посоле и осуше, па ако изједеш само колико можеш ставит у шаку –не мореш остати од жеђи. Тај
сир из мјешине добро иде са вином, па би стари људи, ђе на
свадби или на слави викали: „Сир и свиња, жељни вина!“ Ко,
бива, сир и шунка траже вино. Има овђе у Гајдобри кућа те
још праве таки сир, а она Хрњезова жена га добија из Билећког краја и продаје, и то они масни са кајмаком, па и моја
жена понекад купи да се од пусте жеље добро намечимо.
Славомир Пивац (1934)
Масло се „извлачи“ на овај начин: најпре се у стап (дрвену
посуду, висине до 1,5 m, која се од дна ка врху сужава до пречника од око 15 cm) успе одређена количина киселог млека
(кисјелине), које се онда стапа (мете, брчка) мећајицом, дрве-
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ним штапом 10-20 cm дужим од стапа, на чијем је доњем крају
утврђена тањираста дрвен плоча нешто мало мањег пречника од отвора стапа. Приликом стапања грудвице (крупице)
масла испливају на врх па се онда купе дрвеном кашиком
масленицом и стављају у одговарајући дрвени или метални
суд. Тако скупљено масло се посоли, а тај поступак се зове
измећај. Ако се жели више масла, онда се прави други, трећи
или четврти измећај (поступак „извлачења“ масла), тако да
се накупи знатна количина. Оно што остане у стапу кад се
извади масло зове се млаћеница, од које се, као што је већ
речено, проваром прави сир урда, или се пије као доста
добар и хранљив напитак. У неким крајевима Херцеговине
масло се продавало у оближњим варошима, а она места
ближе приморју овај млечни производ су продавали чак и у
Дубровнику. Ако се масло истопи и исцеди, тај исцеђени део
се зове тоцка и служи за пржење (пригање) јаја, приганица
итд.
Масло се у исхрани користило као зачин, тј. као додатак
неким другим јелима. Ређе се користило као намаз на хлебу,
што се обично давало деци да им ојача организам. Скоро
свака старија жена у Гајдобри знала је да прави масло, али у
данашње време ова изузетно хранљива намерница се прави
врло ретко, јер може да се купи у трговинама.
Кајмак се производио у оним деловима Херцеговине где је,
према причању старијих Гајдобрана, било доста стоке, тј. где
су се измузале веће количине млека. Када се млеко узвари
разлије се у повеће плиће дрвене посуде овалног (шкипастог)
облика, па када се млеко охлади и оскорупа, скида се скоруп
са површине и слаже у дрвене каце, где се соли по слојевима,
док се каца не напуни. Кајмак се слаже и у овчије мешине.
„Зими се или троши онако примјешаваћу у разна јела, или се
из њега вади масло...“ , забележено је у литератури (Лука
Грђић Бјелокосић, Из народа и о народу, Просвета, Београд,
308). Кајмак се, међутим, као и масло, нјавише продавао у
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оближњим варошицама, о чему, поред осталог, говори и једна
шаљива песма:
Невесињска баба плаче;
Мој кајмаче, ђе замаче
Преко поља у Полаче.
И данас у Гајдобри има жена, које препродају „зрели“ кајмак,
а то је онај кајмак који је одстајао неко време у каци или у мешини.
Кад би се дијете одбило од сисе, мајка или баба би му давале
помало кајмака, па би наши стари у шали говорили: „Кајмак
и млијеко су ђечија и мачија храна!“, а кад би и’ запао чабар
кајмака знали су добро да омасте бркове. Кајмак се код нас
у Житомислићу, а и у другим крајевима, метао у пуру и није
било ништа љепше за појес’. Ко је имао доста масла на
њему је пржио и јаја. Е то ти је била најздравија ‘рана.
Павле Прусина (1934)
...
Како су људи овђе у Гајдобри смакли краве ( да ако понеко
још држи козу), нема више сира и кајмака до у продаони. Оно
што ђе купиш, или на пијаци или неђе друго, није ни појам
онога што је прије било. У кабо кисјелине си могао ставит
опанак и не би потонуо, већ ђе га оставиш увече, ту га
нађеш ујутру. Та кисјелина је била тако густа, да се могла
кашиком резати и од такве кисјелине испане добро масло и
добар сир. Млаћаница ти је оно што остане потље стапања кад се прави масло, и то се пило ко вода. Највише су
је вољели косци, кад би се косиле баре и ливаде, па би се говорило: „Каблицу уз гузицу!“ – па коси док сунце не ужегне!
Кад се прије доста година радило у задрузи и у пољу млоги
би носио са собом бронзин млаћанице и то му је за тај дан
била главна ‘рана, уз мало сланине, љеба и лука, а понекада
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би се омакло и по које кувано јаје. Причају да је Симо Гордић,
када се косила шеница под Парагама, за ужином смочио сир
из чањка па кад му је у чањак ускочио скакавац, он ти га је
лијепо присмочио са гуком љеба и сира и повикнуо: „Путниче, скупи ноге, сад ћеш путовати!“, и изјео гаје, ђавола он
изјео.
Побро мој, прије се викало: „Сир и јаја, сиротињска ‘рана!“,
а види ти сад! Данашњој господи, кад дођу у село, не мореш
тогај надодават, док не завратају једући. А кад купују,
рећемо, сир узимају га на парче ко за мишоловку.
Славомир Пивац
Млијеко се код нас јело – кравље и козије, а ретко овчије.
Млијеко се варило, па или се пило, онако као вареника, или
се у њ’ дробио љеб и то се звало дроба. (Дроби баба ђеду
кора, једи ђеде, све се појес мора – тако се прије пјевало.)
Љеб се дробио и у кисјелину. Кад ми је покојни комшија умирао, има од тада поодавно и кад би мало болови попуштали,
појео би пуну чинију кисјелине надробљену са љебом. А што
се тиче сирева, може се рећи да смо са сиром и љебом узрасли. Масла и кајмака је било, и то се држало под кључем,
и једино би домаћин куће из каца захватио по кашику да се
омасти цицвара, пура или попара, или кад није било крмеће
масти или уља да се на томе што пропржи. Било је људи у
планини па посиса краву кришом да га ко не би у’ватио, а
кад би га чобани виђели, отпушили би камењем и куцима.
Божидар Радош (1925)
...
Био је код нас неки Васо Милутиновић, звани Пркут, и он би
ђе би год наш’о каблић кисјелине, то све опуцнуо па би
народ пјевао: „Тешко котлу и бронзину ђе оставља Поља
кисјелину.“ (Мајку су му звали Поља, јер је била родом из села
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Пољица.) Пред њим се морало све од ране закључават’. Толико је то било аловито.
Тодор Бошковић, забележено 1969.

Кисело млеко се киселило у дрвеним каблићима, запремине
од пет до десет литара. Када се млеко (кравље, козије или
овчије) узвари, онда се остави да се охлади и тада се саспе
у каблић и у то се успе мало киселог млека, што је остало од
предходне киселине или мало сирћета, па се добро измеша,
затвори дрвеним поклопцем и тако одстоји док се не укисели,
обично за један или два дана. Ако се са узаврелог млека не
скида скоруп, кисело млеко је доброг квалитета и од њега се
прави маслац, а ако се скине скоруп за кајмак, такво млеко је
ређе (измашћено) и обично се користи или у исхрани или за
провару, како би се правио сир урда.
Млаћеница је, као што је већ речено, оно што преостане када
се скине маслац. Пије се без хлеба и сматра се да добро
освежава организам. Млаћеницу су, уместо воде, пили људи
који раде теже физичке послове и да би избегли другу, јачу
храну, која „замара у току рада“.
Свеже млеко се добијало, углавном, мужом крава и коза, а у
планинским и сточарским крајевима и мужом оваца. Млеко
су измузале жене, зване музаре, у омањи дрвени суд са
дршком звани музлица.
Млеко се јело пошто би се прокувало. Такво млеко се звало
вареника и доста често се користило у исхрани људи. Варено
млеко, пура, као и надробљени хлеб су најчешће били у исхрани многих Херцеговаца, што је задржано и у Гајдобри бар
10–15 година после колонизације, када је свака колонистичка
кућа имала једну до две краве.
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Хлеб и друга јела од брашна
Хлеб је од давнина чинио основу исхране многих народа. У
многим старим записима и хроникама он се помиње са поштовањем, што је садржано и у молитви „Оче наш“, као и у
многим верским књигама и обредима. Поштовање према
хлебу задржано је и до данашњих дана. Народ верује да је
велики грех када се хлеб баци или опсује. И сада, као и у ранија времена, он је главни ослонац у исхрани без кога је незамислива и најсиромашнија софра, што је, између осталог,
оставило трага у многим народним причама и фолклору нашега народа. Сачуване су многе изреке и пословице, које су
и сада у говорној употреби многих Херцеговаца, а које потврђују велики значај ове намернице у исхрани људи: Док је
хљеба, није глади, док је лука није сувотиње; Све је мама,
хљеб је рана. (У књизи Српски обичајни календар Миле Недељковић, на страни 341. бележи: „У Поповом пољу кажу:
Све је мана, хљеб је храна“. Мада се ова пословица може
схватити и у смислу да се свакој храни осим хлеба може наћи
некаква мана, ми сматрамо да поменути аутор није вередостојно пренео пословицу, што потврђује и друга, сродна пословица „Све мами, хљеб храни“.) И данас се у Гајдобри,
имајући у виду велики значај хлеба у исхрани, каже: Нека у
кући има хлеба, а другога шта се нађе, или: Ако има у кући
хлеба, нећеш се осрамотити ни пред најбољим гостом
(Све је сласт, хљеб је част). Честе су и ове народне изреке
и узречице: Ради за кору хљеба; Лези хљебу да те једем;
Једе бијели хљеб (онај који живи раскошно и богато); Ухлебио
се; Нашао кору хљеба (запослио се); Једе туђу кору хљеба...
Исто тако, у нашем народу могу се понекада чути и клетве:
Не имао кору хљеба; Вазда мањкао у хљебу; затим заклетве:
Хљеба ми; Хљеба не имао, ако добро не урадио; Тако ми
соли и хљеба... Хлеб је у нашој исхрани имао и култно
значење, па се често на разним скуповима гости дочекују са
хлебом и соли. На славама се ломи хлеб, славски колач, а о
Божићу чесница. Свећа која је запаљена у славу Господњег
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празника, светаца или за покој душе умрлих обично се гаси
парчетом хлеба умоченом у црвено вино.
Хлеб је, дакле, у свим временима значио сигурност у исхрани, благостање и безбрижност (Док воденица мељуцка,
гузица прдуцка; Ђе се хљеб пече, ђеца попрдују).
У народу је сачувано још много пословица, изрека, узречица
и других народних умотворина и обочаја везаних за хлеб, од
којих смо ми издвојили неке које се најчешће чују.
Под појмом хлеба, у ужем смислу, подразумева се квасни
хлеб, направљен од пшеничног брашна. У ширем смислу,
народ под појмом хлеба подразумева и пецива справљена од
других житарица, као што су јечам, овас, раж, кукуруз, али и
од жира, динарике, сирка, хељде, а у оскудним временима од
храстове коре, кукурузне шишарке, кленове коре и сл.
У Херцеговини, као и у многим другим крајевима широм
света, пшеница се узгајала од памтивека и од њених зрнастих
плодова, који су се млели на различите начине, прављен је
хлеб. Пшеница се у нашим крајевима узгајала у релативно
равнијим пределима, крашким пољима, увалама или заравнима, али због неповољне конфигурације терена и лошег педолошког састава земљишта, често није могла задовољити
потребе становништва. По причању Васиљке Перишић, у Поповом пољу (које је преиодично плављено) сејала се јара
пшеница:
Када би се почетком прољећа повукла вода људи би ручно
сијали шеницу на земљишту које би се убрзо узорало и подрљало. Кад сазре, шеницу би желе срповима, везивале је у
снопове, а мушкарци би је превозили у село на гувна, ђе би
се вршило коњима. И кад најбоље роди, једва би се сакупило
два-три арара и свако зрно би се чувало ко очињи вид. Један
дио би се одма одвојио за сјеме и до тога се не би дирало да
је највећа глад. А већином је код нас, а и у другим мјестима,
коришћено кукурузно и ражано брашно, а кад су гладне године, богами, и сијерак и просо...
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Пшеница, кукуруз, јечам или раж млели су се у воденицама
или помоћу жрвњева. Брашно није селектирано, јер за то није
постојала одговарајућа технологија, као што се сада ради у
савременим млиновима. Ипак, пшенично или неко друго
брашно би се просијало на сито а затим би се одређена количина просејаног брашна стављала у дрвени шкипић, звани
наћве, који је бо овалног облика. Уколико би га било, у то
брашно би се додавало десетак грама квасца, затим мало
соли и млаке воде. Када квасац раскваса (укисне), обично
после десет до двадесет минута, додаје се млака вода и
брашно се меси рукама, док се не добије тзв. кисело тесто.
Од тога теста се обликују векне различите величине и областом лопатицом, званом лопар, стављају под сач, на огњиште
или на добро угрејану глатку камену плочу. Сач се загрне
жаром и пепелом и после сат времена хлеб се испече. У недостатку квасца праве се комлови, мале грудвице од кукурузног и пшеничног брашна у које се дода неколико мањих
парчади квасног хлеба. Када те мале грудвице „окисну“ после
пола дана, оне се осуше и користе се као квасац. О домаћем
квасцу, комловима, опширно је писао и М. Недељковић у поменутој књизи, а овај начин справљања комлова познат је
био и у Херцеговини, што је посведочила и Радојка Крунић из
Гајдобре.
Хлеб без квасца се у народу зове погача и, као што смо рекли,
пече се на врелој каменој или металној плочи. Погача се сада
прави као обредни или бесквасни хлеб, приликом неких верских празника.
Петнаестак година после колонизације, многа домаћинства у
Гајдобри пекла су хлеб у пећницама (мањим пекарским
пећима које су биле озидане од непечене или печене цигле и
облепљене оплатом од глине). У те пећнице могло је да стане
пет-шест тепсија са хлебним тестом. Тесто се обично месило
у петак, а хлебови би се пекли суботом, чиме је одређено домаћинство хлебом било подмирено до следеће седмице.
Хлебови извађени из пећнице умотавани су у ланене или
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неке друге тканине и слагани на полице у мрачним оставама.
Овакав начин печења хлеба, наши досељеници су преузели
од староседелаца, од оних који се нису иселили из Гајдобре.
Када би домаћица месила хлеб, понекада би одвојила мањи
део теста, који би пржила на масти или пекла на плочи од
шпорета. Домаћи хлеб и разне врсте погача и сада пеку
поједина домаћинства у пећницама шпорета или штедњака.
Старих швапских пећница више нема, мада се понегде могу
видети изидане и лепо обликоване печењаре, где се поред
осталог пече и домаћи хлеб.
Интересантан је податак, да је првих неколико месеци по колонизацији становништво добијало хлеб из народне кухиње,
при Управи народних добара. По причању Божидара Радоша,
сваки члан породице, добијао је у виду следовања по једну
четвртину векне хлеба. Тај хлеб је у то време делио Васо
Бјелица:
Љеб из народне кухиње је развожен по улицама у рану зору
коњском запрегом. У нашој улици је Швабо Андрија Лотшпајх, ковач, им’о испред куће велику тополу о којој је висила
даска од тракторског плуга и о њу би он ударао чекићем да
се народ пробуди и прими љеб.
Већ је речено да у многим крајевима Херцеговине није било
довољно пшенице, па су за прављење хлебног брашна коришћене друге житарице, нарочито кукуруз, а затим раж,
овас, јечам, просо, хељда, сирак, а „уз гладне године“ и кукурузне шишарке, жир, храстова кора, динарике (коштуњави
плод драче) итд. Најчешће су се мешале разне врсте брашна
да би се побољшао квалитет хлеба. Тако би се ражано
брашно мешало са пшеничним, просо са јечменим, а у годинама оскудие, када би се хлеб правио од кукурузне шишарике, жира, кленове коре и сл. додавало би се помало
пшеничног и јечменог брашна, чиме би се такав хлеб мање
дробио.
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У невесињским селима правио се хљеб и од хељде, која је
слична соји, а било је година па се користила и динарика,
која се кад добро узрене обере па се осуши на сунцу и онда
се туца у ступи док се то добро не би уситнило. Тежак је
био хљеб од сијерка и од овса, али кад глад прићера, не пита
се од чега је. Које имо мало шеничног брашна мјешао је са
разним другим брашном и одма је хљеб био бољи. Сви ти
хљебови су се правили како је ко шта имао и како је знао,
неко је квасао брашно, неко није, неко је правио кукурузницу
и од ње живио, а за вријеме глади правио би се хљеб и од
кужељина, пиревине, растове коре... и тако се преживљавало. Чистог шеничног љеба би се мало јело. А кад би те
ђекад запала кришка, то ти је било ко кад данас добијеш
најљепши колач.
Радојка Крунић (1936)
...
Била је у Попову баба Глувка, а тако су је звали јер је била
од Глувајића, па би јој оставили две бебе близанца да их
чува, а мајка би им отишла у поље да ради. Кад би јој
дојадило да их њише у двије бешике, између којих је сеђела,
запјевала би од муке ову пјесму: „Нина баба два унука, куку
нами, међу вами!“, а затим би жвакала својим устима хљеб
и давала га тако сажваканог ђеци да једу. Овђе у Гајдобри
би се ругали Невесињци и Билећани нама Поповцима да од
раштана брабоњчамо као зечеви, а Милан Сикимић би нас
бранио: „Реците ви, јадни, њима да они једу ржани хљеб, па
је лакше истоварити овна под роговима, већ се растати
од ражавине што се изједе!“. А кад би Мирко Токовић купово
љеб у пекари или радњи, говорио би: „Носим мир у кућу.“.
Васиљка Перишић
Што се тиче других јела која се справљају од брашна, у Херцеговини, као и у другим крајевима ширег подручја Динарског
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система, најчешће је спремана пура (палента) од кукурузног
брашна. Кукуруз је почео да се гају у Европи, па и код нас, тек
у осамнаестом веку, али је врло брзо постао главна житарица
у људској исхрани и у исхрани стоке.

Од кукурузног брашна би се правио и преснац – лојаница.
Брашно се измеша у мало воде, посоли и дода сира и мало
овчијег лоја, па кад се то смеша салије се у тепсију и пече.
Када се испече, обично се залије истопљеним маслом.

У свим деловима Херцеговине кукуруз је узгајан на далеко
већим површинама у односу на друге житарице. Зрно кукуруза се млело у воденицама или помоћу жрвња и од тог
брашна се, како је већ речено, правио хлеб (кукурузница) и
пура. Пура се спрема тако што се у котлу угреје одређена количина воде до кључања, а онда се полако сипа кукурузно
брашно и то се меша дрвеном мешалицом званом пурењак,
да не загори и да се разбију грудвице брашна. Со се додаје
по потреби, а понекада би се у ту масу додавало мало
кајмака и масла.

Ође у Гајдобри, то неки зову љевача, а ми смо је у Херцеговини звали лојаница. Наши и данас праве бијелу кобасицу.
Испере се дебело цријево, онда се умјеша мало кукурузна
брашна покоји зачин и набије у цријево. То се осуши на диму
и кува се у чорби. Милован Поштић је то носио у Нови Сад
на посао, као доручак, па кад су виђели како он то једе свима
се згрстило. Наша баба Струјићка правила је кешкеш и то
овако: откува се кокош у води, па се почапа месо од костију
и умијеша се са кукурузним брашном, које се тако пече док
се не испече. Томе је данас сличан пилав.

Так’а пура избацује мијуре, јербо је густа, па пухне и код нас
се севет тога звала пух-пура. Ону ређу, кашасту, у којој није
било масла ни другог мрса, звали смо скроб-пура. Скробпура се тамо у Херцеговини највише јела и то осамо или са
вареником и кисјелином. Оно што би од пуре остало или
што би се оставило, пржило се на масти или на маслу, па
смо то звали пржен-пура. Ту пуру би најслађе појели. Кад је
било пуре, није било бриге за ‘рану. Све прс’ у уво!

Васиљка Перишић

Радојка Крунић
Многе породице у Гајдобри и у садашње време спремају пуру
од кукурузног гриза, који се купује у трговини.
Док је било зубана кукуруза, ми смо мљели тај кукуруз у прекупарама, јер он је имао сласт. А овај ‘ибридни, не важи за
та посла, ко да си прекрупио суво дрво или скувао пиљевину.
Некад сам добијао из Херцеговине по 5–6 кила кукуруза и кад
би моји од њега направили пуру, па је мало омрсили, ништа
на свјету није било љепше.
Павле Прусина

Љубо Мићовић у поменутој књизи (на страни 94) помиње
чмар кобасицу, као једно од јела у Херцеговини и слично је
описује као и Васиљка Перишић белу кобасицу. У неким
крајевима Херцеговине, бјела кобасица се назива и бумбур.
Приганице су добро познате у целој Херцеговини и може се
слободно рећи да спадају у основну групу најважнијих јела.
Оне су биле обавезни прилог, како у редовној исхрани, тако
и на већим сеоским скуповима, свадбама, славама и другим
световним или верским празницима. Када би гост, или путник
намерник био почашћен приганицама сматрало се да је
„добро дочекан“ и лепо почашћен.
Приганице се спремају тако што се обично пшенично брашно
замеша у води, посоли и кашиком ставља на врелу маст, уље
или масло.
У Гајдобри се и данас прави ова намирница, скоро по истом
поступку као и у Херцеговини, с тим што се у тесто ставља
квасац или неки други додатци (млеко, тиквице и сл.).
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Сатрмач се такође припремао доста често. Прави се од пшеничног брашна које се меси са врућом водом, па када се
добро умеси тесто се „развије“, на равној дасци и длановима
сплеска до пола сантиметра дебљине, и када се тесто мало
просуши раздроби се у мању парчад и те разломљене „гомуљице“ се стављају у врелу воду и кувају. Обично се зачине
маслом, сиром или маслиновим уљем. Сатрмач понеко зове
херцеговачким резанцима или пастом.
Цицвара се спрема као и пура, с тим што се користи пшенично брашно које је најчешће помешано са брашном од
јечма, ражи или проса. У цицвару се, док кључа, додаје сир,
кајмак или маслац, а за време већих оскудица користило се
само брашно. По причању Павла Прусине, у Житомислићу и
другим селима у околини Мостара, цицвара се правила са
пшеничним брашном у које би се додало два до три размућена јаја, и то се пржило на масти или на уљу.
Од жита се, такође, праве многа јела. И данас је позната
чорба од туцаног јечма, коју праве многе породице, с тим што
се обрађени јечам купује у трговинским радњама. У Херцеговини се јечам најпре потапао у млаку воду, и када „окисјели“
тј. када мало набубри, стављао се у ступу и ступао, док се са
њега не одвоји кора. По том поступку јечам се развејавао на
ветру и стављао у дрвену посуду или се одмах истресао у
качо и кувао са кромпиром и сувим месом.
„Од јечма или од јарика, док је још у млијеку, оберу се влаће
и попрже на ватри у тави стуку у ступи и кухавју на житко, с
млијеком заједно, и дају дјеци да се боље развију“ (Љубо
Мићовић, нав. дело, 92). Донедавно су се и у Гајдобри деца
хранила „јечменим млеком“, с тим да данас користе пиринач
уместо јечма.
У селу се још могу наћи старе ступе донешене из Херцеговине. Оне се праве од пуног стабла жилавог дрвета које се
издуби и ојача металним обручима. Ступа се тежом гвозденом шипком.
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Јела од меса
Познато је да је Херцеговина била сточарски крај, где је од
најстаријих времена узгајана стока – овце, козе, говеда и у
мањој мери свиње. Многе сеоске задруге и веће богатије породице узгајале су у неким крајевима и до три стотине оваца
и знатан број коза, а скоро да није било сеоске куће која није
имала бар две краве и пар волова који су кориштени за пољопривредне радове и вучу терета. Свиња је било мало –
једна до две по породици, јер за интезивнији узгој није било
одговарајућих услова. Преживари су лакше долазили до
хране, пошто су у току већег дела године изгоњени на испашу
или на катуне на планини. Од живине су узгајане само кокошке, а по причању Павла Прусине, у околини Мостара и долини реке Неретве „понеко би имао јато патака, које су тамо
звали утве“.
У исхрани се највише користило овчије и козије месо. Сима
Тројановић, у књизи Главни српски жртвени обичаји – Старинска српска јела и пића (Просвета, Београд, стр. 287), каже:
„Сви домаћи сисари су код нас од искона, али у садашње
време највише се једу овце, а најређе говеда.“ Ово су потврдили и наши информатори, по чијем се причању сматрало
да је велики грех ако се у кући закоље „крава хранитељка и
во тежак“. И сада у Гајдобри ретко ко закоље свињу која се у
његовом домаћинству више пута прасила, а био је и обичај
да се не кољу краве које су породицу храниле млеком.
Месо поменутих животиња се користило у исхрани или у свежем или у конзервираном стању (осушено на диму или на
промаји). Поред тога, од меса и изнутрица животиња прављен је чувени овчији подробац (затоп), херцеговачке кобасице, итд.
Свеже месо, поготово овчије, кувало се у котлићу или качулу
или пекло на ражњу, обично о верским празницима (божићна
печеница), као и на свадбама, славама и сл. Понекада би се
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овчије, козије или свињско месо пекло под сачем или под саксијом (која је нешто виша од сача), и то са кромпиром „кад је
било доста брава и доста кртоле, а то се ретких година састајало“, како каже Велимир Перишић (1952) из Гајдобре.
Понекада би се месо пржило на тави или просто на жару, и
то када се припрема пастрма, па се покоји комадић меса одвоји или за справљање чорбе или за печење и пржење. Кувано месо би се у неким приликама замастило, тј. стављало
у одређени суд и залило са растопљеном машћу све до врха
суда, а онда би се суд повезао са парчетом овчије или козије
коже и тако чувао до Божића. Велимир Перишић нам је испричао како „у Поповом пољу браве пеку на ражњу, а у утробу
убаце исецкане изнутрице, што тамо зову подробац, па се
дода и која кришка хлеба, а утроба се зашије. Када се брав
испече и распара ушивени трбух, извади се она изнутрица са
парчадима хлеба и тиме се чељад омрсе на први дан Божића. Хлеб упије сву масноћу и сласт, па то испа’не лепше од
печена меса. У Попову пољу, оно што се у осталим крајевима
Херцеговине зове подробац назива се затоп.“.
Пастрма (опаша) се припрема тако, што се брав „испастрми
или изуди“, тј. распарча на бутине, плећке, рибнице, ребра,
кичму, врат, главу... Сви ти делови се добро посоле, па се
ставе у дрвени чабар. То се ради и са свињском сланином
која се добро „окроји“ у четвртасте комаде, а од онога што се
приликом окрајања одбаци, топи се маст. Истопљена маст се
салива у канте, а чварци (жмире) се посоле и једу са хлебом
и луком или се стављају у пријеснац, пуру, а често и у чорбу.
Овчији, козји или говеђи лој се суши на диму, савијен у повеће
клупко (негде се та гука лоја назива блиска) и оставља на
промаји, па се по потреби узима један део да би се додао у
кувана јела или се на њему пржи месо или неке друге намирнице.
Када посољено месо одстоји седам до петнаест дана (зависно од врсте и дела меса) оно се ставља под пресу – скен-
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џету – да би се исцедила сукрвица, па се онда суши на диму
изнад огњишта и после неколико дана се износи на промају
док се добро не осуши. Многа јела кувају се са сувим месом
и то: пасуљ, купус, купус раштан (Нема добра раштана, док
свињче и њега не умочи ногу – рекла нам је Зора Делић), туцани јечам, праса (порилук, празилук), боб итд. Сланина се,
такође, додаје у кувана јела, а једе се посебно са хлебом,
белим и црним луком или пржи са јајима или неком другом
намирницом. Шунке, плећке и рибнице (рибице) конзервиране на овај начин су добро познате и цењене као најлепши
део сушеног меса.
Херцеговачке кобасице, које и сада правимо овде у Гајдобри,
праве се овако: у добро очишћено цријево, комадом жице или
једним дрвцетом, тура се месо и џигерица, помјешани са
бијелим луком и бибером. Оне се суше на диму и једу се попржене на тави, а понеко их завија у папир и пече на жару.
Подробац се, такође, прави у Гајдобри као и у Херцеговини,
и то од овчијег желуца и срца, па и нешто мало меса. Ово
се изреже у ситне комаде, прокува у води и добро осоли. Понеко додаје и мало лоја и када се све то стврдне, односно
охлади, ставља се у неки суд или у мјешчић и тако суши. У
Попову пољу и Конавлима овакав подробац зову затоп.
Велимир Перишић (1952)
...
Причали су ми стари да би ђеци, кад чувају стоку, осјекли
парче суве говедине, колико два прста, и то им је за дана
била сва брашаница. То парче је било толико тврдо да га
најјачи зуби нису могли прегристи, па би ђеца то парче туцала каменом да га омекшају и полако жвакала и то би их
мало, у тај дан, заситило.
Тодор Баћина (1942)
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Кувана и пржена јела

Када смо овђе дошли четерес и пете, јели смо оно што смо
научили да једемо у Херцеговини, али смо некако брзо прешли на другу ‘рану. Било је некаквијех курсева, како се што
ради и око кувања, и ту су ишле женетине, а ја сам уз Андрију Лошпајха учио да кољем свиње и другу стоку на швапски начин. У нашем крају, у Херцеговини, свињчету или
бравчету би се дерала кожа, а овђе би се свињче метало у
велико дрвено корито, засипало врелом водом и фуљало
ланцима, превртало, док са њега не опане длака. Онда би
се дизало на ногаре и ту мало састургало ножем и опрало
ладном водом, па би се расјекло по кичми од репа до
гркљана и извадила сва утробина. Жене би дрвеним стругачима чистиле цријева за кобасице и дебела цријева за
шварглу. Кад се свињче исполути, онда би се одвојила сланина, бутови за шунке, плећке, ребра и тако..., а одвојило
би се од крајичака меса и за кобасицу, па се та парчад мјела
на машину. Од сланине би се понешто исјекло на парчад, колико два прста, и од тога би жене топиле маст и правиле
чварке. Ако чварак пригори, ђаволи га онда јели, то се морало добро пазити. Месо би се потље посолило па метало
у саламуру, да одстоји једно вријеме док не сазре, онда се
диже и суши на диму. Андрија је многе научио клању свиња.
Није дао, док се коље, ништа да се попије, јер вели, ко ради
са ножевима не смије пити. За ножеве није дао да се дирне,
ко до ока. Увече, кад би било све готово, онда се помало, а
понекад и помного попило, добро појело и свак својој кући.
Андрија би за свој труд узимао од сваког дијела по једно
парче. Поклао сам свиња и друге стоке по селу и бога питај,
а кад сам неђе заклао краву и почео је дерат, резнух јој
ножем виме ис ког је исцурило млијеко. Ту ми се стужило и
згрстило да више никад нијесам закло ниједно бравче.
Славомир Пивац

Јела од поврћа, зеља и варива су се у херцеговачким селима
спремала скоро свакодневно. Ова јела су се кувала у великим
котловима (качулима), а када би се јело скувало сипало би
се у повећи сахан (сан), постављен на нижи округли столић,
звани синија. Из тога сахана јели су сви укућани изузев, мале
деце и јако болесних особа.
Кували су се купус главати, раштан – у околини Требиња, Мостара и на Бобанској површи – блитва, праса (порлук) и
остало. Љубо Мићовић (у поменутом делу), поред наведених
јела, набраја још седамнаест врста зеља које се кувало и
спремало на различите начине и то: „шурјан, репушица, паколеч, пазија, кокотово срце, волујско око, штир, родић, чевчега (костријеш), иглица, штавељ, вучија стопа, лобода,
зечије ухо, крвавица и кокина вољица“. Наши информатори
који су нам казивали о јелима углавном препознају сва наведена зеља и траве, с тим што се овом списку могу додати још
неке траве, као зуква, на пример, затим листови дуда, купине,
лозе, маслачка, репушине итд.
Зеље се кувало са кромпиром, а уколико није било кромпира,
онда се користио корен козалца, који је „палио“ уста па се није
жвакао већ се уцело гутао. Васиљка Перишић нам је испричала да су се састављале разне траве и зелен, и то кад
овладају гладне године:
Стављало би се у качулину лишће купуса, блитве, купине,
мало брашна, кромпира... да буде што гушће и то би се
звало чаламбрк чорба. Код нас у Попову је било мало главичастог купуса и он се набављао однекуда с брда, и од Невесиња. Неки наши су куповали и кисјели купус. Раштан, пор и
блитва су се највише кували. Раштан са месом се метао и
међу сватове, толико је он био, а и сада је, омиљен у нашем
крају, али и Далмацији, па и Дубровнику. Кад би се заметнуле
с пролећа прокуле, пупољци раштана, из којих удари мали
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жућкасти цвијет, то би се брало и везало у китице. То су
наше жене носиле на пијацу у Дубровник и продале би колико
гођ су могле понијет. Прокуле би се прокувале, зауљиле, а
онда би се додало мало сарансака и соли па би се тако јело
дрвеним кашикама. Од поврћа је код нас у врту испред куће
увјек било пора, блитве и лука. Тако је нечије дјете, које је
чувало говеда тамо у пољу, дозивало мајку: „О мајко, донеси
ми лука са доњег врта и сјечанице са покрајнице!“ Покајница
вам је при крај њиве, према селу. Хљеб и лук су ти били
главни смок с прољећа. Кромпир, а тамо су викали кртола,
се кувао у чорбама или насамо на жару и смочио са сиром. И
сада овђе правимо салату од кромпира. Кад се ћеловит
кромпир скува, ољушти се опна, искрижа на криже, дода
лука, сирћета, соли и уља, па се добро измјеша и од тога
не може бити ништа љепше. Овђе и сада печемо у рерни
или на плочи од шпорета полутке од кромпира. Мало се по
посјеченој страни посоли, па кад се испече, онда се онако
врело љушти и једе. Најљепше је кад се присмочи са сиром.
Кромпир је наљепши кад се испече испод сача или саксије, и
то са месом. Ово што сада зову пире кромпир није се код
нас правило, осим за малу ђецу, кад би се један кромпирић
изгњечио и залио млијеком, па би се са тиме питала ђеца.
Првијех година кад смо дошли у Гајдобру правила се каша од
штира, лободе, коприве и блитве, па се тек онда почео
сијати спанаћ и остало.
Кад би овладала глад и нестало кртоле, вадили би корјен
траве баучке и кували, па се викало, када се неко нависоко
понесе, „вири му баучка из пркна“.
...
У околини Мостара, па богами и у Гацку, било је разног
зеља, али би нестајало воде кад су суше, па се кувало и у
вину, кога је било доста, и кад се чељад насрчу такве чорбе,
све је било сито и весело.
Павле Прусина
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...
Кад није било другије зелениша, кад окрене суша или уз рат,
жене би парале штавељ по Крушевском пољу. Брале би и
младу коприву, лист од мурве и доста другијех трава, па би
се то кувало. Жућеница, овђе је зову маслачак, би се кувала
и јела на пријесно, ко салата. Штавеља је било на једној заравни према Љубињу доста, па би жене парале са једног
краја поља на други крај и кад би за десетак дана дошле на
кра пољај, на почетку поља би штавељ поново ник’о. Тамо
се и пјевало: „Штавељ зеље, Гордића весеље!“ С прољећа
би се кув’о и шуријен и паколеч.
Божидар Радош

Јела од варива
Јела од варива су се такође спремала доста често, и то од
различитих врста пасуља (пољак, шаренац, требињац, зелени пасуљ, слани пасуљ, пасуљица...), сочивице, боба, махуна (бораније), коју су у неким крајевима Херцеговине звали
пошањ, а у Далмацији божање. „Сочивица или лећа, грах
пољак и бобица што се оставља за јело обари се у врелој
води, осуши према сунцу, а затим саспе у суд, где се помјеша
са лишћем од смрдине. То се тако ради да мушица не оживи
и да се не изобље“ ( Љубо Мићовић, нав. дело). Тако би се
спремала зимница код неких врста варива, док би се пасуљ,
када добро „уздрене“, провејао, очистио и ставио у дрвене судове са по којим листом дувана или ораха, да се не би „изобао“, „ужишкао“. Боранија и боб су се користили за јело у
фази сазревања и кували би се са махуном изломљеном на
два-три дела. Махуне ових биљака у околини Билеће, Невесиња и Требиња брале су се зелене, низале у венце и сушиле
на сунцу, како би се користиле у зимском периоду.
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Пасуљ се од свих варива највише кувао и сматрао се „најситнијом“ храном. Најчешће се кувао зими са кромпиром, а понекад, у оскудици, и без кромпира и других намирница.
Пасуљ је био најљешви кад би се у њега ставила сува ребра
или каква чалабучина. Сада стављају липе и облипе, свакаквијех зачина и напрдића, па не знаш да ли једеш пасуљ или
нешто друго.
Славомир Пивац
У Гајдобри се и сада као главно јело од варива користи
пасуљ, који се спрема на различите начине и са различитим
додацима. Посебно је на гласу пасуљ спреман у котлићу, са
сувим свињским месом и свежом говедином, кобасицом, сланином и разним зачинима.
Боранија се користи сада у свежем стању, током јуна и јула
месеца, а одређена количина се спрема за зимницу тако што
се замрзне и замрзивачу. Спрема се као чорба или као прилог
уз нека друга јела. У последње време, многе гајдобранске породице узгајају грашак, боб и једну врсту херцеговачког пољског пасуља, чије је зрно слично сувом зрну грашка. Све ове
намирнице имају велику хранљиву вредност.
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Мед је у Херцеговини, као и у другим крајевима на просторима Балкана, дуго био једина прехрамбена намерница слатког и пријатног укуса. Од њега се правила медовина, старо
пиће словенских народа. Љубо Мићовић (нав. дело, стр. 98)
описао је начин на који се у Попову пољу прави медовина:
„Многи који имају доста меда, праве и пију медовину или шербет. Медовина се прави овако: Узме се чиста меда и два пута
толико воде у којој се тај мед размути. Размућени мед се
стави на ватру и тако врије, док потпуне нестане пјена, а
затим се скине са ватре и салије у какав суд... До неколико
дана та течност почне превирати, као маст од грожђа. Врење
почне два-три дана после кухања и заврши се до мјесец
дана... Медовина се послије пије као алкохолно пиће.“ Мед
се, по поменутом аутору, ставља у вино и у ракију, а понекада
и у ком (кљук) да превре заједно са грожђем. На тај начин се
побољшавао квалитет и укус, а по казивању Павла Прусине,
та пића „лијече многе стомачне болести“.
Мед се, као што је речено, користио у исхрани.
У ћасу би се сипале неколике кашике меда и то би се
смочило са хљебом. Ђеци и болесним и старијим мед се
давао помјешан са млијеком, а то им је било добар лијек за
многе болести.
Павле Прусина

Остала јела
Мед се користио од прастарих времена, како у исхрани, тако
и у лечењу многих обољења, а значајно место је заузимао и
у верским обредима. Тако Веселин Чајкановић у књизи „Мит
и религија у Срба“ (Београд 1973, стр. 193) наводи да се „мед
даје душама покојника и уопште демонима подземног света.
Он не сме да изостане из даће и, уопште, помена мртвих.“
Славско кољиво, које се прави са куваном пшеницом и
медом, по веровању је симбол новог рађања и слатког, спокојног живота и после смрти.

Мед помешан са маслом се користио и као премаз на хлебу
или приганицама. Трговци-носалице су по селима продавали
медењаке, колаче, тзв. галоте, и то су били једини слатки колачи за које се знало у селима Херцеговине.
Кад би нам дошо кум или неки род издалека, нама ђеци би
доносио по галоту, округли колач, тврд, таман ко пањок, и
то би нам баба узела, па кад би је требало што послушати,
одломила би парче и дала нам, а ми, ђеца, би је у трку послушали.
Васиљка Перишић
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„У Херцеговини и Црној Гори носили су борци, редовно, уза
се парче воска, па ако се војска нађе у каквој клопци да јој не
може доћи комора и донети хране, онда од велике глади
жваћу тај восак да се бар утоли“ (Сима Тројановић, нав. дело,
стр. 344). По казивању Велимира Перишића, који узгаја пчеле
у Гајдобри, „жвакало се пчелиње саће и то све док у устима
остане воска величине зрна грашка“.
Мед се користио и за лечење многих обољења и убоја, било
да се уноси у организам или да се ставља на оболело место
као облога.
Колико је значајна улога меда у исхрани и лечењу, види се у
многобројним умотворинама, као што су пословице, изреке,
здравице, затим у верским обичајима и сл. Навешћемо неколике: Без меда се не ослади, без хљеба се не нахрани; Ко с
медом ради, прсте облизује; Упала му кашика у мед; Меди,
кад говори.
Имајући у виду велики значај меда у исхрани и лечењу, народ
је и пчелама, које стварају мед, дао атрибут „светог“ инсекта
у којем бораве душе праведника. „Пчела, чист и свети инсект
(она је према народним схватањима изашла из раја; или је
постала из Христове ране на челу, или из Христових суза које
је проливао када је био на крсту), заштитница је правде и морала.“ (Веселин Чајкановић, нав. дело, стр. 213).
У Херцеговини постоји изрека: Неће ‘чела на свачију руку (тј.
не може се свако бавити пчеларством); затим: ‘Чела је божије
даривање; Вредна ко ‘чела...
Јаја. Познато је да су живинска јаја, посебно кокошија, била
од давнина коришћена у исхрани многих народа. Људи су се
хранили јајима, било да их користе у свежем стању или да их
кувају, прже или комбинују на разне начине са другим јелима.
У народним веровањима јаја, као и мед и хлеб, имају култно
значење јер је „јаје симбол живота и рађања“. Веселин Чајкановић забележио је и ово: „Централно место има, разуме се,
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обичај бојадисања јаја, туцање јајима, поклањање и ритуално
једење. Обичај бојадисања јаја познат је и другим хришћанским народима у Европи и очевидно је врло стар“ (нав. дело,
стр. 230).
У претхришћанским временима јаје, као извор живота, имало
је важно место и у култу мртвих, што је забележено и у данашње време у Гајдобри. Ускршња јаја се нпр. носе на гробове покојника, остављају као „чуваркуће“ у кући живих или
се закопавају под неку воћку итд. Јаје се користи и за справљење чини: „Када нека зла особа хоће да учини некакво зло
другоме узеће ти јаје из куће, украшће га или га узети некако
другачије, а та јаја су за справљање чини, јако су опасна и
тешко је скинути чини“ (рекла нам је Ружа Нинковић, оја лечи
од страве, урока и струне).
У Херцеговини су се користила у исхрани кокошија јаја у разним облицима, било као свежа, пржена или додавана као састојак неким другим јелима. Сеоска домаћинства узгајала су
обично десетак, а највише двадесетак кокошака, јер у већини
места није било услова, посебно хране, за интезивније бављење живинарством.
Ако би се у дворишту, или ђе друго, нашла два јаја, то ти је
било славље за домаћицу. Јаја су држана под кључем и
пржила би се кад би дошао некакав важан гост – жандар или
учитељ. Када би се тежачило онда би се напригала неколика јаја са сланином, а понекад и са сиром и кајмаком. Кад
сам дошла у Гајдобру чула сам, а и виђела, да Милан Сикимић свако јутро поприга два јаја са листовима прасе, а дочекао је велику старост и у те године се пео по вишњама као
какав мањак. Причали су стари да је доље у Дабру некакав
домаћин саставио косце да косе баре, па кад се ужинало,
жена тога домаћина донесе ужину, и то од два кувана
јајета. Косци се мало поспрднуше са њом па је упиташе
што је, ко бајаги, толико јаја донијела, а она истресе ко из
рукава: Кад се коси нек се мрси!
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Жене би тамо у Херцеговини, па и у мом селу, кад је нека
журба и преша, а доста чељади, на брзину размутиле дватри јајета додале у то мало брашна и воде и понеку жмирину, па то све попригај и поједи у душку. Ми смо јаја
пригали на крмећој масти, а за ђецу и на маслу. Понекада
би и јаја кували, и то за Ускрс или за брашаницу, кад неко
иде на пут и носи собом хране. Код нас се говорило: кад у
кући има љеба и јаја – нема глади!
Радојка Крунић
Иако се оскудевало у овој добро познатој намирници, народ
је добро знао какве су љене хранљиве вредности.
У данашње време јаја се користе у исхрани у разним додацима или као свежа, пржена, кувана, за поховање и сл.

Воће
У Херцеговини, и то у њеном нижем делу, узгајале су се разне
врсте воћа и то: винова лоза, смоква, нар (шипак), крушка,
јабука, рогач, орах, мурва (дуд), као и шандула, једна врста
дуда. Понегде су се узгајале јагоде, малине, лубенице (карпузе), диње (пипуни), рибизле, док су се у шумовитим пределима сакупљали лешници, крушке оскоруше, купине,
дрењине и др. У околини Мостара успевале су и трешње.
Грожђе се користило за прављење вина и ракија лозоваче и
комовице. Јело се у свежем или сушеном стању када се као
конзервирано остављало за зиму. Сушени су и рогачи, смокве
и јабуке, које би биле ситно искрижане на мање кришке и низане на канап. Од ораха, лешника или сувих смокава девојке
би правиле „сватовске ниске“ и са њима китиле барјаке или
би их, попут ђердана, вешале себи око врата. Збележена је и
једна шаљива песма:
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Проведоше дундаву, кроз зелену лугаву
Питали је сватови камо дундо дарови
Нема дунда дарове да окити сватове
Орашчиће стуцала и у себе спуцала!
И сада се прича шаљива прича о Невесињцу и ораху, коју смо
забележили пре четрдесетак година:
Нашао Невесињац орах па га ставио на длан и почео да благодари: „Дај ми Боже свега пуно ко у овом орају; да ми буду
пуни арари и амбари; пуни товари и торови!“ Па кад је разбио орах а он – празан. На то се Невесињац тргао, прекрсти се и бојажљиво рекао: „Не чуј Боже што пас лаје!“
Павле Прусина нам је испричао како се у околини Мостара, у
селу Житомислићу, суше смокве:
Кад су смокве здреле, оне се мало стисну каквом штицом и
ставе се на металну таблу или поширу даску и ту се добро
спљосну. Онда се ставе у врелу воду да се кувају 5-6 минута
па се опет расподеле по равној плочи и збију са оном штицом да се још боље спљосну. Домало, кад се вода исцједи,
по њима се поспе ‘шенично брашно и све се то добро измеља. Када се просуше на сунцу смокве се мећу у дрвени
баум и не могу се уцрвати и до двије године. Ми смо их продавали у Мостару, а богами право да ви кажем, од воћа, као
смокве, дудова, грожђа, рогача, ораса и лешњика, живјела су
ђеца. То ти је била ђечија ‘рана и посластица, јер друге
тамо није било.
Пића и напитци. Већ је речено да је медовина старо пиће
које се правило и у Херцеговини. У овом пићу има од 15 до18
одсто алкохола и мало где се одржало. У Бобанској површи
неки Курилић знао је да направи добру медовину и да је про-
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даје као алкохолно пиће или као лек. Једна стара херцеговачка изрека каже: И медовина је пијанцу јадовина! Позната
је мека или ретка медовина, која се справља када се мања
количина меда растопи у води и кува до кључа, а када се
охлади. Пије се као безалкохолно пиће и обично се даје деци
„да ојачају“.
Од млечних пића у Херцеговини је била најпознатија млаћеница, о којој је већ било речи.
Вино и ракија (лозовача и комовица) су основна алкохолна
пића нашег народа, и то у многим крајевима Херцеговине, нарочито у оним деловима ближе Далмацији. У оним крајевима
Херцеговине где га није било у изобињу набављано је из Далмације, највише из Конавала, и преношено у овчијим мешинама. Ракија се правила врењем грожђа, а комовица од
виновог кома и пекла у мањим казанима запремине до стотину литара. У неке крајеве Херцеговине понекад су долазили винари који су ишли од села до села и продавали вино
и ракију, а да би се припремили за верске и световне празнике домаћини су ишли у куповину ових пића и по неколико
дана хода од својих села.
Вину се још од старих времена давао култни значај. У свим
античким религијама постојали су богови вина. Исус Христ је
на тајној вечери благословио ово пиће рекавши да је то његова крв, а на једној свадби у Кани воду је претворио у вино.
И данас, приликом сахрањивања гроб се „пошкропи“ црвеним
вином. У многим местима где живи српски народ задржан је
обичај да се и данас попије вино или ракија за покој душе умрлога.
Кафа је, по свој прилици, дошла у Херцеговину у XVII веку,
али је убрзо постала обавезан напитак, како у кругу породице,
тако и приликом разних посета и породичних свечаности,
када се гости обавезно нуде кафом. Народ у шали каже да
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постоји кафа сеируша (прва кафа), кафа разговоруша (друга
кафа) и кафа сиктеруша-ђиласница (трећа кафа). Тако се у
шали говори, када „кафеџије“ дуже заседну и када је време
да иду из куће. Постоји и кафа секалица коју пију жене у доколици и међу њима се увек нађе понека која зна „да гледа у
шољу“ и да предказује шта ће се у догледно време коме догодити.
Кафа се, како у Херцеговини, тако и овде у Гајдобри меша са
млеком и слади са шећером (бела кафа) па служи као јело,
нарочито дечије јело.
У нашим крајевима се много оскудевало у кафи, која се,
обично, спремала за добра госта или кума, а свакодневно се
пила тзв. прга справљена од прженог јечма, проса или боба.
(Под појмом прге у неким пределима Херцеговине су се подразумевала и пржена зрна кукуруза, јечма или неког другог
зрневља, па би се оно тако пржено јело, односно зобало).
Ође, у Гајдобри, првих година би стављали на плочу од шпорета двије до три шаке кукуруза и то би се испекло и онако
печено зрњкало, а то би звали прга од кукуруза. А прге од
кафе је било као „дивка“, што се куповала у трговини. Није
важила ни за што, али кад није било праве кафе, ваљала је
и она. Права кафа куповала се свјежа па би се стављала у
шиш и пржила на ватри све док не зауљи. Ондак би се растрла по новинама или некој другој артији и ту би се оладилаи онда мљела на млин кафени. Покојни Милан Михић из
логора вазда би говорио да би волио млин кафени. А зашто
био таван питали би га људи. „Ето зато што би био вазда
женама међу ногама“, шалио би се он. Мјештани ође нису
знали да пију кафу по истилаху. Ђорђе Пејак би сачекао да
се кафа охлади па би је онда сркнуо у једном душку као кад
се пије ракија.
Славомир Пивац
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Чајеви су се у Херцеговини правили ретко, иако је тамо било
доста лековитог и ароматичног биља. Чај од нане, камилице
или пелина се давао болеснима или малој деци углавном као
лек.
У Херцеговини је, поред наведених, било и других јела и намирница, која су махом набављана у оближњим варошицама,
а то су јела у виду маслиновог уља, пиринча, макарона
(пасте), кристалног шећера или шећера у коцки итд.
Што се тиче јела од дивљачи познато је било само зечије
месо које се кувало у чорби или пржило на масти пошто се
добро откува и одвоји од костију. У неким крајевима људи су
ловили голубове јамаре и од њих справљали чорбе или их
пекли на тигању. У околини Мостара, по причању Павла Прусине, јело се и пачије месо, спремљено на различите начине,
а највише као печено. Од слатких јела понегде се правила
алва, и то у околини Гацка и Мостара. Правила се од пшеничног брашна, масти или уља и шећера. Брашно би се упржило
на масти, уз додатак заслађене вреле воде и то би се кувало
док се маса не згусне, охлади и поспе шећером.

Софра
У свим крајевима где живи наш народ, па и у Херцеговини,
јело се за софром или синијом. У време ручка или вечере за
софру су седали махом старији укућани, док је, по причању
Васиљке Перишић, за децу било одређено посебно место иза
огњишта које се звало кутара.
Софра је у ужем смислу нижи сто „на зачељу округластог
облика, па се одатле продужује у паралелограм; ножица има
четири које су обично пола метра висине“ (Сима Тројановић,
нав. дело, стр. 368). У ширем смислу, под софром се подразумева било какав сто (или више поређаних столова) на коме
се једе. На чело софре је седао домаћин, на свадбама стари
сват, а на крсној слави кум. У Гајдобри је и у данашње време
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задржан обичај када се на даћи остави празно место на прочељу софре за душу покојника.
„Синија је мања од софре и округла, стоји на три ножице висине до тридесет центиметара“ (Сима Тројановић, нав. дело,
стр.а 368). Васиљка Перишић, као и многи други од којих смо
добијали информације о исхрани, не прави разлику између
софре и синије, онако како је то написао Сима Тројановић у
поменутом делу:
Код нас се говорило или софра или синија, свеједно, а била
је округласта, висине највише до кољена, кад се сједне. За
сто би сједала старија чељад, а ђецу би одмицали у кутару
иза огњишта и тамо би их мајка или баба ‘раниле. Она жена
која би готовила ручак или вечеру звала се стопањица, она
би постављала на синију велики са’н, велики колико се може
објеручат, и у њега би се сипало оно што је скувано. Сви би
заједно јели дрвеним кашикама, а домаћин би дјелио месо,
кад би га било, свакоме понаособ, а које би исекао ножем на
дрвеној дасци, сличној лопару, само са краћом држалицом колико шака може обујмит. Понека кућа би имала и покоју виљушку, коју смо тамо звали пантаруљ. Ђеца су јела из ћасе
или из дрвеног или плеханог пјата, који је сличан данашњем
тањиру, али направљен од плеха. Сир би се стављао у
чањке, па би се смочило са хљебом, а млаћеницу и кисјелину
би пили из каблића. Прије јела би се сви прекрстили и кад
би домаћин први почео да једе онда би се прихватали и
остали. За вријеме јела би се ћутало, а не ко ово данас када
се грлати преко залогаја, а ђеца грају и преврћу по тањирима. Није било столица, већ се седало на креветце исклесане од камена и мале столице на три ноге, које смо звали
троношци. Није било простирке ни столњака, већ би и приганице и кришке хљеба пометали по голој синији. У пољу
или на каквом раду жене или ђеца су носили ужину у тканим
торбицама или кошарама, а јело би се метало на земљу или
на овећи камен, око кога би се окупили тежаци.
Васиљка Перишић
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Приликом обеда, како смо већ истакли у претходном делу
текста, људи су се придржавали строго одређених обичајних
норми. Знало се где је место старијима, а где млађима. Старији, посебно мушкарци, у овим приликама посебно су поштовани, а водило би се рачуна да и деца, која су се хранила у
другом делу куће, иза софре, добију одговарајућу храну. Хлеб
се није смео бацати ни дробити, а ако би некоме и остало непоједено парче, домаћица би га узимала и стављала у кошарицу, па када се прикупи одређена количина од тога хлеба би
правили попару.
Тежак живот и врло честе велике оскудице у храни створили
су током низа година и векова добро познати херцеговачки
обичај гостопримства и узајамне солидарности. Госта намерника су обавезно седали за софру и нуђено му је за јело оно
што и осталим укућанима.
Код нас у Убоску би љети нестајало воде, па би стоку, овце
и говеда, и ако би било и коза, гонили на неко време у једно
невесињско село и ту би их прихватио човек ко своје и
држао их све док код нас не би дошла вода. Кад би гонили
стоку, па нас ђе ноћ увати, свратили би у прву кућу и ту би
нас дочекали ко да смо им најрођенији. Дали би нам да вечерамо и да преноћимо, а кад би ујутро кренули са за стоком
придодали би нам што хране, или у чанкове или у бранзаре,
а то су нам давали и други крај чијих смо кућа пролазили.
Дали би нам понешто, па макар колико се може метнути
на зуб, и ми би тога накупили и имали смо хране за ужину. А
тако је било и у повратку, када смо се враћали без стоке.
Радојка Крунић
Овај обичај гостопримства одржао се у Гајдобри све до данашњих дана и то у већини колонистичких породица. Људи
сматрају да није добро да неко изађе из куће гладан и жедан
и то се узима за велики грех. Многи породични скупови верског или световног карактера и данас, као и у старим време-
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нима, обележавају се уз богату трпезу. И најсиромашнији
људи приредили би за крсну славу богату трпезу па народ у
једној пословици каже: У богатог на глас, а у сиромашног
на част.
Крајем 1945. године Гајдобра је насељена колонистима из
Херцеговине и у мањем броју из Босне, а било је и педесетак
породица тзв. аутоколониста пореклом из Херцеговине и
Црне Горе, који су после Првог светског рата добили колонизацију на Косову и Метохији и у Македонији, откуда су почетком Другог светског рата протерани.
Колонистичко становништво је дошло у једну географски и
економски сасвим нову средину, па је процес прилагођавања
текао врло споро. Тако је било и са исхраном. Многих намирница које су у старом завичају биле основ исхране у новој
средини није било. Неколико месеци после колонизације
људи су добијали храну из народне кухиње, која се налазила
у згради кооперације у данашњој Невесињској улици број 6.
У тој кухињи су радиле неколике удовице, жене махом немачке националне припадности, које су спремале храни
према својој националној кухињи.
Ђе смо дошли, жалосна ти није мајка, кад ни храна, ни вода,
ни ава не одговарају, но ето да се само одржи у голом животу. Било је једније па су из Херцеговине довукли оне мале
кравице, па док остали свијет није добио оне велике бачке
краве, некако смо се међу се позајмљивали млијеком и крављим сиром, а то ти је била наша главна храна. Било је и кукуруза, званог зубан. Брали смо га по снијегу, али се није
имао ђе прекрупити да би се направила пура или кукурузница; а и власти су браниле да се једе мимо народне кухиње.
Ипак би се кришом што спремило и појело, ако би се затекло у швапским кућама, као кромпир, пасуљ, лук, а неђе
би се и нашла сува свињска гњатина, па би је жене скувале.
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Брала се и коприва, штирина а с пролећа су се почеле засађивати баште разнијем зеленишима, па ти је онда народ
подобијао краве, крмад и живину и то је било све до краја
1946, када су укинуте народне кухиње и народ се опет окренуо својој храни.
Славомир Пивац
У то време организовани су масовни курсеви, поред осталог
и за справљање јела, које су похађале махом млађе жене.
Истовремено, неколико жена, међу којима су биле Марија
Вебер, Мара Комазец, Драгица Максимовић, Ержика Буш, као
и жене аутоколониста, подучавале су по кућама како се спремају одређена јела која су се справљала у Војводини. И
поред чињенице да су млађе жене колониста овладале вештином кувања и спремања нових јела, старији људи су се
тешко привикавали на другачију храну. Прича се да су неки
љутито одбијали супу са резанцима речима: „Носи то од мене
нијесам се отелио!“ Неки су опет дробили хлеб у супу и избегавали да једу питу јер их је подсећала на пуна црева.
И у данашње време многе породице у Гајдобри спремају
стара јела, као нпр. пуру, подробац, раштан купус, порилук,
херцеговачку кобасицу, туцани јечам (бунгур), слани грах, боб,
као и разне домаће сиреве, којих је сада све мање у редовној
исхрани, ретко се набављају, мада их понеке породице добављају из Херцеговине, као сир из мјешине, који се обично
једе са печеним или куваним кромпиром, што се такође
сматра као главно херцеговачко јело.

Здравствени аспект народне исхране
Још од давних времена познато је да здрава и редовна исхрана утиче на добро здравље и дуг живот човека. Данашња
медицина настоји да разним мерама „врати“ људе природној
исхрани, односно здравој храни у којој нема штетних материја
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и разних хемијских додатака, као што су конзерванси, емулгатори, јаки зачини. Хајнц Хилман пише: „У Сједињеним
Државама потрошња дубоко смрзнутих намирница износи по
становнику у току једне године више од 30 килограма“ (Домаћи лекар за здраве и болесне, Слобода, Београд, стр. 109).
Пошто су истраживања вршена 1970. године, реално је претпоставити да је потрошња замрзнутих намирница, поготово
меса, данас знатно већа. Моћна прехрамбена индустрија и у
свету и код нас, којој је главни интерес профит, створила је
хиљаде врста нових јела, чије је коришћење прилагођено динамичном животу савременог човека, што доводи до тешких
поремећаја у организму, као што су претерана гојазност, обољења срца и крвних судова, јетре, бубрега и осталих органа
човека. Истраживања која су водили научни тимови из области медицине, хемије, исхране и биологије то недвосмислено
потврђују. У поменутој књизи др Хајнца Хилмана, дат је преглед намирница неопходних за пуновредну исхрану, а самим
тим и за здравље човека. Тако, на пример, кравље млеко
садржи једну трећину „високо вредних беланчевина“ и довољно је нормалном организму да се попије дневно једна
чаша млека. Исто тако овај истраживач у области медицине
препоручује једно до два јајета седмично, кромпир, махунасте
плодове и до 300 gr меса седмично, што обезбеђује све органске материје, посебно беланчевине и масти, које су потребне људском организму. Исти аутор наводи резултате
једног истраживања у Бугарској: „Од милион Бугара њих 167
доживе 100 година, и то само они који живе на селу. У градовима, где су услови живота сасвим другачији, много се краће
живи. Заједничко за све испитанике који су доживели 100 година је да су се хранили овчијим млеком, сиром и месом.“
Док је обично кравље млеко сувише масно а један литар
садржи само 50 mg оротинске киселине, у једном литру овчијег млека се налази 324 mg те киселине, дакле шест пута
више него у крављем млеку. Треба напоменути да је оротинска киселина важан градивни материјал у процесу стварања
беланчевина, што поред осталог утиче на дуговечност људи.
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Овчије млеко, месо и сир, као и бели мрс уопште, како је то
већ наглашено, јесу главна и основна јела у многим херцеговачким селима, што по нашем мишљењу објашњава дуговечност и виталност нашега народа.
На крају се захваљујемо свима који су нам пружили помоћ и
дали драгоцене сугестије при писању овога рада.

Митар Шутић, Гајдобра
ДОСЕЉЕНИ У ГАЈДОБРУ –
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Кумановска ( Невесињска ) улица..........................................311
Маријина ( Патријарха Павла ) улица....................................318
Петрова ( Мира Попаре) улица...............................................320
Радничка улица........................................................................326
Томислављева (Сутjеска ) улица..........................................326j
Фрање Дејака улица................................................................330
Хајдук Вељкова улица............................................................330
Хермана Вендла (Босанска) улица........................................331
Шилерова (Црногорска) улица................................................331
Штросмајерова (Вардарска) улица.....................................333
Александрова (Јована Дучића) улица
(број куће, име носиоца колонизације – потцртано, имена чланова домаћинства и родбински односи, укупан број чланова
– у загради, ознаке уз број двостране куће л(лева) и д(десна)
страна или само ознака за једну страну - словом а)
5 Бекер Ђорђа Ђорђе, Ђорђе Николин (2)
7 Мандић Саве Срето, Сиша Савина супр., Милојка Сретова
супр., Савини: Светозар, Перица, Роса, Живко, Јово, Бранко,
Миле (11)
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8 Анђушић Митров Симо, Мара Митрова супр., Мила Симова
супр., Симови: Мирослав, Драгослав, Неђа; Митрови: Шћепо,
Ристо (8)
9 Лажетић Јовице Бошко, Василија Бошкова супр., Бошкови:
Драгутин, Милосава, Душанка, Милица, Ратко (7)
12 Вукановић Савов Милан, Љуба Миланова супр., Миланови: Васиљка, Саво, Петар, Јово (6)
12а Вукановић Савов Мирко, Јања Савова супр., Јања Миркова супр., Миркови: Славомир, Илија (5)
13 Шушић Николе Анђелко, Босиљка Анђелкова супр., Анђелкови: Миленко, Никола; Божица Симова супр., Радослав
Николин, Крстиња Радославова супр., Боро Радославов (8)
13а Шушић Ристов Мирко, Ђурђа Миркова супр., Шћепо Ристов, Божица Шћепова супр., Љубица Ристова, Шћепови:
Младен, Невенка; Миркови: Бора и Ристо (9)
14 Ћук уд. Спасојева Милица, рођ. Шоша, Спасојеви:
Чедомир, Милосав, Борка, Милан, Илинка (6)
14а Сетенчић уд. Јовова Стана, рођ. Шоша, Јовови: Илинка,
Радојка, Милорад, Саво, Симо, Милан (7)
15 Грубишић Матов Иван, Мато Антов, Аница Матова супруга (3)
15а Обрадовић Јовов Ћетко, Сава Јовова супр., Зора Ћеткова супр., Ћеткови: Вукашин, Мирко (5)
16 Радмиловић Радов Крсто, Ћана Крстова супр., Крстови:
Радојка, Радош, Милуша, Вукосава, Вељко, Ратко (8)
16а Бакмаз Мијов Ристо, Јока Мијова супруга, Босиљка Ристова супруга (3)
17 Кардум Васов Петар, Јована Петрова супр., Петрови:
Угљеша, Данило, Васо (5)
17а Поробић Обренoв Томо, Сава Томова супр., Стана Божова супр., Томови: Славко, Војислав, Милан, Божо, Вукосава, Радојка, Петра, Олга (11)
18 Радоња Ристов Мијо, Риста Ристова супр., Драга Мијова
супр., Босиљка Ристова, Радивоје Мијов (5)
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18а Зердо уд. Петрова Сава, рођ. Радоња, Петрови: Даринка,
Нада (3)
19 Маслеша Јованов Ристо, Цвијета Јованова супр., Јованови: Милан, Борислав, Славко, Гојко (6)
19а Глухајић Мијов Анђелко, Анђа Мијова супр., Мијови: Даница, Ковиљка, Миленка, Мирослав (6)
20 Шијаковић Савин Душан, Милица Савова супр., Сава Душанова супр., Душанови: Сава, Владо, Ђорђо, Василије,
Перо, Миленко (9)
20а Мијановић Ристов Владо, Сава Ристова супр., Ристови:
Славка, Мара, Лука; Васиљка Владова супруга (6)
21 Лучић Васов Спасоје, Петра Спасојева супр., Мара Васова супр., Васови: Ђурђа, Гојко; Спасојеви Ленка, Слободанка, Миладин (8)
22 Томичић Видов Јосип, Зорица Јосипова супр., Анка Миланова супр., Мирјана Миланова, Милан Јосипов (5)
23 Марковић Јовов Никола, Јово Видаков, Сава Николина супр.,
Николини: Деса, Славка, Даница, Митар, Видоје Јовов (8)
24 Хербез Ристов Ђорђо, Даница Ђорђова супр.(2)
25 Вукановић Душанов Чедо, Цвијета Чедова супр., Чедови:
Ковиљка, Мила, Вељко (5)
25а Поповић Јоков Данило, Јања Јокова супр., Стана Благојева супр., Мара Данилова супр., Данилови: Јован, Мирко,
Раде, Љепосава; Јоков Благоје, Благојева Драга.(10)
26 Баљ Ћетков Ристо, Вида Ћеткова супр., Мара Ристова
супр.,Ћеткови: Обрен, Бранко, Лука; Ристови: Милорад, Спасенија, Саво, Даница, Крстиња (11)
27 Поробић Јовице Ристо, Милица Ристова супр., Сава
Јовичина супр., Ристови: Јован, Милан, Драго, Неђељка,
Мара, Никола (9)
28 Звијер Вукалов Мићо, Васа Мићова супр., Мићов Раде,
Сава Радова супр., Радови: Радојка, Крсто, Аница, Душанка;
Мићови: Душан, Владо, Пеко (11)
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30 Албијанић Васиљев Ристо, Зорка Ристо супр., Ристови:
Рајко, Ружа, Павле, Милојка, Десанка, Светозар, Сава (9)
31 Марковић Мијов Илија, Цвијета Илијина супр., Јовови:
Нада, Мирјана, Марија; Илијини: Коса, Цветко; Илија Миланов; Никица Јовова супр., Сава Миланова супруга (10)
32 Косовић Михов Ђуро, Драгица Ђурова супр., Ђурови: Василије, Васиљка, Цмиљка (5)
33 Кукић Ристов Максим, Коса Максимова супр. (2)
33а Михајловић Стеванов Јово, Милица Јововa супр.,
Јовови: Мирко, Анђа, Стеван (5)
35 Шакота Андријин Радован, Обренија Андријина супр., Милица Радованова супр., Радованови: Божидар, Миладин, Ковиљка (6)
36 Грче Јовов Петар, уд. Даница Ристова супр., Петрови:
Радмила, Лазо; Ристови: Милка, Јово, Милославка, Милан,
Саво (9)
37 Гордић Вуканов Сава, Вуканови: Бошко, Даринка, Стојан;
Савини: Ристо, Стана, Здравка; уд.Стоја Ристова, Вида Вуканова супруга, Даринка Савина супруга, Стоја Стојанова супруга (11)
38 Курилић Перов Милосав, Перови: Ристо, Славка, Радмила, Саво, Славко (6)
39 Михић Ристов Благоје, Јованка Благојева супр., Анђа
Илијина супр.; Благоеви: Ранко, Коса, Жарко, Алекса, Раденка, Михајло (9)
39а Самопјан Којов Божо, Даринка Божова супр., Фима Спасојева супр.; Божови: Милан, Радослав, Вера (6)
40 Новчић Крстов Велимир, Обренија Крстова супр., Крстови:
Анђа, Јован, Милан (5)
41 Лубурић Милоша Обрад, Милошеви: Трифко, Петар; Сава
Милошева супр., Лепосава Трифкова супр., Вукосава Петрова супр., Ђурђа Видакова (7)
42 Бајчетић уд. Павла Аница, рођ. Папић, Павлови: Миладин,
Данило, Владо, Невенка, Милосава (6)
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43 Ждрале Илијин Гојко, Милуша Илијина супр., Илијини:
Грујо, Јела, Младен; Илија Обренов (6)
44 Сировина Ристов Јово, Риста Јовова супр., Јовови: Саво,
Љубица, Драгослав, Ристо, Милан; Савини: Перо,Мирко; Стана
Савина супруга, Анђа Ристова супруга, Божо Ристов (12)
45 Вујовић Михајлов Бранко, Савини: Михајло, Јована; Госпава Михајлова супр., Михајлови: Радован, Божо, Милорад,
Даница (8)
46 Бајчетић Драгов Вулета, Драго Шћепанов, Мара Драгова
супр.; Драгови: Мирко, Стево, Крстиња; Љубица Новакова
супр., Новакови: Чедомир, Цвијета, Новка; Новица Вукотин,
Магдалена Вукотина супруга (12)
47 Милићевић Трипов Гашо, Сава Трипова супр.; Трипови:
Риста, Обрад, Драгица, Госпава; Тодора Вуканова супр.,
Риста Гашова супр. (8)
48 Бјелица Михајлов Милија, Анђа Милијина супруга, Михајло Ђуров, Роса Михајлова супр., Милијини: Јела, Зора,
Сретен; Адамови: Слободан, Љубо (9)
49 Aшталковски Кузмана Стеван, Наталија Стеванова супр.,
Стеванови: Кристина, Рафаел, Глигор,Ђорђе, Александар (7)
49а Бакмаз Савов Петар, Јања Петрова супр., Петрови:
Сава, Ђорђо, Босиљка (5)
50 Кундачина Радов Гаврило, Раде Перов, Анђа Радова
супр., Милан Радов; Мира и Пеко Миланови, Мара Гаврилова
супр., Анђа Миланова супруга., Анђа Радова супр. (9)
51 Радмиловић Лазов Трипо, Петруша Трипова супр., Трипови: Радослав, Рајко, Бранко, Видосава, Милева, Вукосава;
Лазар Пајов (9)
52 Пивац Перов Раде, Анђа Радова супр., Радови: Драгољуб,
Тадомир, Перо; Данилови: Божидар, Даница, Момчило, Славомир (9)
53 Новокмет Никола Милан, Даринка Миланова супр., Миланови: Радмила, Душанка, Миленко, Чедо (6)
54 Вучковић Ристов Лука, Стана Ристова супр., Ристо Јовов,
Његосава Лукина супруга, Достиња Ристова (5)
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56 Поробић Богданов Вуко, Сава Богданова супр., Вукан
Томов, Богданови: Мара, Милан, Недељко ( 6)
57 Буторац Гашпар Мато, Ана Матова супр., Матови: Наталина, Летиција, Марија, Ана, Катарина (7)
58 Новчић Илијин Обрен, Анђа Обренова супр., Обренови::
Милорад, Владо, Деса (5)
59 Биберџић Милов Радослав, Петруша Милова супр., Анђа
Маркова супр., Стана Радославова супр., Марко Зеков, Маркови: Јела, Богдан, Вељко, Мила, Младен, Томо (11)
60 Милићевић Спасојев Раде, Савета Спасојева супр., Спасојеви: Ђорђо, Урош, Ристо, Никола; Милка Николина супр.,
Данило Глигоров, Риста Глигорова супр., Олга Данилова (10)
61 Сикимић уд. Лукина Петруша, рођ Дабић, Лукини: Сава,
Митра, Бранко (4)
62 Рундић Мијов Јово, Сава Мијова супр., Цвијета Јовова
супр., Јовови: Славко, Васиљка, Мирославка, Славка, Радојка, Нада (9)
63 Баљ Томов Душан, Даринка Душанова супр., Душанови:
Цмиљана, Софија, Олга, Спасенија, Зорка (7)
64 Миљевић уд. Ристова Милица, рођ.Милић, Ристови:
Зорка, Јово, Недељко (4)
65 Сикимић Мирков Бориша, Љепа Миркова супр., Миркови:
Бора, Ђорђе, Невенка, Лука, Мирјана (7)
66 Станковић уд. Јовова Риста рођ. Вујић, Јовови: Сава,
Јања, Јованка, Вукан (5)
67 Обрадовић Сава Васо, Божица Васова супр., Васови: Милосавка, Ковиљка, Саво; Божица Савова супр., Савов Јово,
Васиљка Јовова супр., Јовови: Милан, Бориславка (10)
68 Вујовић Марков Благоје, Петра Маркова супр., Маркови:
Милан, Васо, Милица, Љуба, Стана, Радојка, Мара (9)
69 Гутовић Васов Раде, Стана Радова супр., Радови: Ристо,
Јела, Анђелко (5)
70 Ламбета уд. Ћеткова Мара, рођ. Делић, Јована Алексина
супр.,Ћеткови: Радослав, Борислав (4)
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71 Радмиловић Крстов Владо, Коса Крстова супр., Крсто Ћетков; Милка Крстова (4)
72 Курдулија Ћетков Илија, Стана Илијина супр., Ћеткови:
Мара, Јела, Иванка.(5)
74 Загорац уд.Тодорова Ђука, рођ. Бикић, Тодорови: Мирко,
Никола, Ружица, Боја (5)
76 Биберџић Гаврилов Јефто, Петра Јефтова супр., Јефтови:
Даница, Јела, Љубица ( 5)
78 Самарџић Јанков Митар, Јанкови: Тодора Јанкова супр.,
Јанкови: Раде, Спасоје, Павле, Новак, Цмиљана, Стана, Спасенија; Јанков Митар (10 )
80 Илић Михајлов Милован, Михајло Ристов, Спасенија Михајлова супр., Михајлови: Анђа, Ђурђа, Рајко, Госпава, Душан (9)
82 Телебак Симов Јово, Даница Јовова супр. (2)
Бранка Радичевића улица
2 Бојовић Јованов Никола, Госпава Николина супр., Николини: Даница, Спасенија, Лепосава, Роса, Данило ( 7 )
4 Башић Ристов Јован, Крста Јованова супр.,Јованови:
Риста, Мила, Гојко ( 5 )
1. Бакмаз Јовов Данило, Сава Данилова супруга.( 2 )
5. Митрић Пантов Милан, Милка Миланова супр., Миланови:
Драго, Славко, Панто, Софија, Радојка ( 7)
6 Мрвић Јовов Никол,: Боја Николина супр., Мирко Стеванов,
Стана Јовова ( 4 )
7 Табаковић уд. Радованова Јована, рођ. Антељевић, Радованови: Михајло, Милуша, Милојка, Милосав, Цмиљана, Мирко. (7)
8 Вуковић Пантов Ристо Милева Ристова супруга ( 2 )
9 Попарић Савов Симо, Борика Симова супр., Савови: Рајко,
Бранко. ( 4 )
10 Хрњез Илијин Тодор, Васа Тодорова супругa ( 2 )
11 Радмиловић уд.Тодорова Риста, рођ.Копривица, Тодорови:
Јован, Лазар, Мара, Душанка ( 5 )
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13 Бјелица уд. Шћепанова Мара,рођ. Вучинић: Шћепанов,:
Стана, Рако, Аника ( 4 )
17 Савовић Лазаров Милан, Петра Миланова супр., Миланови: Ранко, Јанко, Марко, Даница, Борика ( 7 )
19 Круљ Јовов Душан, Сава Душанова супр., Душанови:
Анђа, Миленка, Максим ( 5 )
23 Братић Лукин Обрен, Стоја Обренова супр.,Коса Обренова, Анђа Благојева супр., Милица, Анђа, Новица, Десанка;
Слободан Лазарев.( 9 )
25 Хрњез Савин Гаврило, Зорка Гаврилова супр., Милојка,
Алекса, Обрад, Божо ( 6 )
27 Иванишевић Марков Јован, Анђа Маркова супр., Стана
Јованова супр., Маркови: Роса, Ђуро ( 5 )
Војислава Илића (Зеленгора) улица
4 Бадањак Миле Данило ( 1 )
6 Солдо Бошков Обрен, Васа Обренова супр., Госпава Бошкова супр., Коса Бошкова, Обренове, Станка, Душанка ( 6 )
8 Жарковић Вуканов Гојко, Анђа Раткова супр., Анђа Гојкова
супр., Љубица Богданова, Гоја Вуканова, Вукан Ђоков ( 6 )
10 Таминџија Душанов Михајло, Јованка Михајлова супруга (2)
14 Бероња Тодоров Никола, Милева Никола супр.,Тодорови:
Милка, Марта, Дара, Зора ( 6 )
16 Врућинић уд. Милова Аница, рођ. Шкавић, Милови: Драгиња, Раде. ( 3 )
18 Жарковић Лазов Драгић, Риста Драгићева супруга, Драгићеви: Јела, Зорка, Ђурђа, Новица Симо ( 6 )
20 Чупковић Симов Радован, Симови: Славојка, Василија,
Ратко ( 4 )
22 Мићевић уд. Радослава Мара, рођ. Мићевић, Радославов
Јован ( 2 )
24. Лукић Јованов Стеван, Анђа Јованова супруга, Роса Николина супр., Јованови: Спасоје, Никола ( 5)
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28 Ковач Гавров Бошко, Гавро Томов, Љубица Гаврова( 3)
30 Гердијан Дмитров Раде, Миља Радова супр., Радови:
Славко, Мирко, Милан, Душан, Милија ( 7)
38. Вучинић Томов Илија, Драгиња Илијина супр., Томо
Илијин ( 3)
42 Саматовић Илијин Вукан, Даринка Вуканова супр., Вуканови: Душан, Љубица, Бранко ( 5 )
44 Вучковић уд. Момира Софија, рођ.Ковачић, Момирови:
Анка, Анђелко, Недељко, Анђа, Јованка, Станa (7 )
46 Каришик Митров Душан, Милка Душанова супр., Душанови: Стојан, Гоја, Митра, Стево ( 6)
48 Кљакић Јованов Пеко, Мара Пекова супр., Пекови: Божо,
Зора (4 )
Гетеова (Фрушкогорска) улица
2 Ножица Савин Данило, Анђа Савина супр., Јања Данилова
супр., Данилови: Мирослав, Сава, Милосавка ( 6)
3 Терзић Јефтов Раде , Милева Радова супр., Радови: Јефто,
Анђелија, Вида (5)
4 Лазовић Радославов Томо, Милева Томова супр.,Томови:
Вукосава, Станојка, Драгиња, Загорка, Петар, Радован (8)
5 Нешковић уд. Михаила Божана, рођ. Сењић, Михајлови:
Драгољуб, Миливој (3)
6 Лакић Јовов Данило, Сава Јовова супр., Јовови: Радојка,
Милан, Цмиљка, Љубица, Драгица Данилова супр.(7)
7 Терзић уд. Радова Госпава, рођ. Кијац, Радови: Зорка,
Мирко, Велимир (4)
8 Терзић Јовице Трифко, Милица Трифкова супр.,Трифкови:
Велимир, Милена, Тијан, Босиљка ( 6)
9 Иковић Лазаров Павле, Симана Павлова супр., Павлов
Алекса (3)
10 Чупковић Лазарев Јанко, Јока Јанкова супр., Јанкови:
Душан, Илија, Мила ( 5)
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12 Богдановић уд. Николе Анђа, рођ. Бошковић, Николини:
Љубица, Стојанка, Савка ( 4)
14 Кашћелан Мићов Марко, Јела Маркова супр., Милица
Маркова(3)
18 Вуковић Живков Милан:, Смиља Живкова супр.,.Живкови:
Божица, Сава, Аћим (5)
20 Гргић Драгутинов Стјепан, Бранка Стјепанова супр., Драгутинови: Славко, Драгутин, Хилда (5)
24 Марић Васов Јово, Лена Јовова супр., Јовови: Вера, Јела (4)
6 Пудар уд. Бранкова Мара, рођ. Ивковић, Бранкови: Боро,
Цмиља (4)
28 Шакота Ристова Мара (1)
30 Чабрило Илијин Мирко Цвијета Илијина супр., Даринка
Миркова супр.,Миркови: Рајка, Рајко, Богдан; Илијина Деса (7)
32 Пудар Лазов Гојко, Зорка Гојкова супр., Стана Лазовa
супр., Лазови : Петра, Даринка, Светко (6 )
36 Шутовић Симов Васо, Шћепанија Васова супр., Васови:
Миленко, Раденко, Радојка, Милосава (6)
38 Јоковић Николин Радослав, Луција Радославова супр.,
Иковић Видаков Миле, Радојка Милова супр., Милови:Стоја,
Јованка, Милена (7)
40 Шутовић Симов Благоје, Василија Благојева супр., Благојеви: Наталија, Стоја, Цвета ( 5 )
44 Зиројевић Лазаров Анто, Анђа Антова супр., Антови: Благоје, Гроздана, Милосава (5)
46 Зиројевић Лазаров Крсто, Марија Крстова супр., Крстови:
Милорад, Данило, Мирко, Лазар, Милева (7)
48 Адамовић Петров Милош, Миља Милошева супр., Ђуја
Михајлова супр., Михајло Петров, Михајлови: Алекса, Мирко,
Славка, Лазо, Гојко, Миленко ( 10 )
50 Гутовић Николин Новица, Десанка Новицина супр., Даница Милошева супр., Новицини: Аника, Новка, Милинко,
Миливоје, Радојица, Милош ( 9 )
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Ђуре Јакшића улица
1 Богичевић Станко Јован, Ангелина Јованова супр., Јованови: Мирјана, Бранко ( 4 )
2 Косовић Бранков Јово, Јања Бранкова супр., Бранкови: Никола, Радослав, Мара, Илија, Љуба ( 7 )
4 Баштић Божов Саво, Јованка Савова супр., Госпава Јовова
супр., Јефа Петрова супр., Јовови:Душан, Босиљка, Петар,
Милорад; Петрови:Божо, Лазо, Стана ( 11 )
6 Станишић Лукин Сава, Даница Савова супруга; Савови: Будимир, Војо, Милутин, Дана ( 6 )
8 Ђурица Спасојев Сава, Госпава Савина супр., Савини:
Лука, Митар, Ђурђа, Ратко, Илија ( 7 )
9 Станић Стојанова Деса уд. Лазарка Стојанова супр.,
Стојанови: Стоја, Нада, Зорка, Мирко ( 6 )
10 Јелачић Новице Божидар, уд. Новичина Цвијета, Ђурђа
уд. Михајлова ( 3 )
11 Милошевић Милов Лука, Јованка Лукина супруга (2)
12 Јањић Спасов Јово, Јелка Јовова супр., Јовови: Неђељко.
Сава, Деса, Зора,Ђуро ( 7 )
14 Самарџић Гојков Чедо, Гојко Ђуров, Божица Гојкова супр.,
Гојкови:Трифко, Милутин, Сава ( 6 )
15 Шакота уд. Владова Драгиња, рођ. Јањић, Тодора уд. Вуканова; Анђа уд. Бошкова; Љубо и Милован Бошкови ( 5 )
15а Тешњаковић Еминов Сулејман, Милица Сулејманова
супр., Коларевић Бранкови: Срето, Даница, Смиља ( 5 )
16 Кузман Миланов Милован, Милованови: Сава, Јела, Симова Сена ( 4 )
17 Дурић Јусуфов Омер, Хата Омерова супруга ( 2 )
18 Вујичић Мићов Спасоје, Јована Спасојева супр., Спасојеви: Вида, Цвија, Смиља, Ђорђо, Милан ( 7 )
19 Прусина Илијин Благо, Митра Благова супр., Благови:
Анте, Илија, Паво, Томислав, Јања, Даница. ( 8 )
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20 Хорватић Стевов Валент, Марија Валентова супр., Валентови: Ана, Стево, Рудика, Нада ( 6 )
21 Капор уд. Спасова Анђа, рођ. Малешић Спасови: Васо,
Вељко, Љуба, Вукашин, Милорад ( 6 )
23 Вујовић Стеванов Мирко, Тодора Миркова супр., Миркови:
Божица, Босиљка, Гоја, Стево, Његослав, Борка, Милован (9)
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6 Дангубић Лукин Стојан, Лука Лазарев, Стана Стојанова
супр., Васа Лукина супр., Стојанов Радивоje ; Стоја и Цвија
Лукини (7)
10 Бјелица Милутинов Новица, Петруша Новицина супр., Новицини: Живко, Марко, Љубица, Стана, Анђелко (7)
10 Бјелица Милутинов Никола, Николини Здравко и Јагода (3)

25 Шута Нурков Алија, Тира Алијина супр., Алијини: Алија,
Шемса, Енеза, Моинка, Мујо, Нефа, Мирсад ( 9 )

Змај Јовина улица

27 Кустурица Назифов Фехим, Дервиша Назифова супр.,
Наза Фехимова супруга; Назифови: Осман, Хасан, Назиф;
Фехимови: Исмет, Илијаз ( 8 )

2 Новаковић Радов Мирко, Драгиња Радова супр., Радови:
Савка, Илија, Милица, Петар, Милан, Анђа; Раде Николин (9)

29 Јањић Симов Никола, Ђурђа Николина супруга ( 2 )
31 Драшковић Спасојев Живко, Вида Живкова супр., Живкови: Смиља, Миленка, Страхиња.( 5 )
33 Бојанић Лукин Митар, Анђа Митрова супр., Митрови:
Илија, Драго, Раде, Милка ( 6 )
37 Вукоје Симов Благоје: Вида Благојева супр., Благојеви:
Тодор, Гојко, Деса, Ђурђа, Симо ( 7 )
41 Ћурчић Васов Милан Милка Васова супр., Ружа Миланова
супр; Васови: Драго, Божо ( 5 )
Жељезничка улица
2 Мискин Николин Сава, Јока Савина супр., Савини: Милан,
Драгољуб, Нада, Борис ( 6 )
4 Исаков Ђорђа Десанка, рођ.Мичић, Нада Ђорђева супр.,
Загорка Васова супр., Ђорђеви:Милева, Мара; Васови:
Ђорђe, Јоца; Лука Јоце Милића (8)
4 Крунић Лазарев Мирко, Сава Миркова супруга (2)
6 Пивац Трифков Данило, Владо Трифков, Драгиња Владова
супруга (3)

6 Унковић Ђоков Милан, Јелка Миланова супр., Ђокови:
Анђелко, Михајло, Милка, Слободан Миланов ( 6 )
10 Бошњак Савин Јово:, Стана Јовова супр., Јовови: Војо,
Цвија. ( 4 )
12 Ивковић Петров Васо, Иконија Васова супр., Васови: Милојка, Милорад ( 4)
16 Вујадиновић Обрада Милорад, Мара Обрадова супр., Обрадови: Драгиња, Боса, Гаврило, Славојка ( 6 )
20 Продановић Антов Рајко:, Илинка Рајкова супр., (2)
22 Таминџија Вулов Стеван, Обренија Стеванова супр., Стеванови: Јован, Митра, Милева, Данило ( 6 )
24 Адамовић уд. Милова Стана, рођ. Медић , Милови: Сава,
Стоја, Јованка, Марко, Јово, Раде Симов, Трифуна Радова
супруга ( 8 )
26 Вујадиновић Мијатов Богољуб, Мијатови: Милован, Ружа. (3)
30 Радовановић Божов Јефтo, Стана Јефтова супр., Душан
Јефтов.( 3) )
34 Настић Благојев Владо, Госпава Благојева супр., Благојеви: Цвијета, Томо, Митар, Михајло. ( 6 )
38 Миловић Перов Благоје, Симана Благојева супр., Благојеви: Љубо, Данило, Зорка, Јела, Драгиња (7 )
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Св. Јована (Херцеговачка) улица

Кастерова (Генерала Братића) улица

1 Антељ уд. Бошкова Фима, рођ. Дошло, Бошкови: Илија и
Сава. (3)

5 Шебез Лазов Јово: Милева Јовова супруга (2)

3 Чалија уд.Јанкова Вида, рођ. Маврак, Јанкови: Десанка,
Комнен, Новица, Љубомир (5)
5 Јањић Перов Милош, Фима Милошева супр., Милошеви:
Илинка, Смиља, Роса, Мара; Перо Јанков ( 5)
9 Љиљак Јовов Станко, Милева Станкова супр., Мика Милова супр, Стоја Милова, Ружица Драганова супр.,
Станкови: Драган , Мирко, Јован, Владо, Милева Николе
Стојисављевића ( 10 )
13 Матковић уд. Бранкова Роса, рођ. Јањић, Бранкови: Љубица, Матко, Чедо, Томислав, Перо, Недељко, Симана ( 8)
17. Баљ Томов Лазар (1)
19 Чалија Стојанов Миленко, Фима Миленкова супр., Миленкови: Бора, Душан, Драго ( 5)
25. Јањић Перов Јово, Нада Ристов, (2 )
27. Матковић Максимов Јанко, Ђурђа Обренова супруга; Максимови: Мара, Јела , Обрен (5 )
29 Рачић Митров Данило, Анђа Данилова супруга (2 )
31 Аћимовић Лукин Марко, Зорка Маркова супр., Маркови:
Чедо, Фима, Ратко, Лазо ( 6 )
33 Вуковић Лазарев Саво, Лазареви: Даница, Бранко, Љубица. (4)
37 Јокановић уд. Васова Савета, рођ.Михић, Васови: Шћепо,
Гојко, Бранко, Владо. (5 )
39 Матковић Петров Лазар, Мила Лазарева супр., Лазареви:
Јелка, Радован (4 )
41 Матковић Спасојев Стојан, Риста Стојанова супр.,
Стојанови: Стоја, Миленка, Милена (5)
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Кумановска (Невесињска) улица
4 Јањић уд. Марка Даринка, рођ. Турањанин, Маркови:
Аница, Борика, Љубица, Ратко, Мирко, Здравко ( 7 )
7 Вуковић Матов Стеван, Аница Стеванова супр., Стеванови:
Бошко, Љубо, Бориша, Миле, Јела, Коса Матова(8)
Ђурђа Стојанова супр.,
7а Чабрило Марков Стојан,
Стојанови: Анђелко, Цвијета, Анђелкова Стака (5)
8 Зорић Милов Никола, Ђука Николина супр., Николини:
Мирко, Костадин, Миладин, Марија (6)
9 Богдановић Петров Васо, Сава Петрова супр., Петрови: Божица, Мара, Јованка(5)
10 Баћина Лазарев Мирко, Јованка Лазарева супр., Лазареви: Анђелко, Цвија, Ђурђа, Анђа ( 6 )
11 Богдановић Илијин Душан, Милева Душанова супр., Даринка Данилова супр., Душанови: Миленко, Анђа,
Данилови: Мирко, Илија; Васиљка Гаврова; Данило Илијин;
Алекса Гавров (10)
11а Савић Тодоров Лазар, Даница Лазарева супр., Аница
Риста Малешевића супр., Бејатовић Видака Ђорђо (4)
12 Говедарица Трифков Ђуро, Митра Ђурова супр., Ђурови:
Стоја, Савка, Чедо, Томо, Јованка; Милка Манојлова супр.,
Анђа Глигорова (10)
12 а Кљакић Ћетков Аћим, Аћимови: Божо, Милорад, Цвија,
Ђука ( 5 )
13 Кузман Шћепо Гојко, Шпиро Шћепанов, Јованка Шћепанова супр., Петра Шпирова супруга, Шпиров Костадин (5)
14 Кецман уд. Душанова Петра, рођ. Дражић, Милева Радова
супр., Миркови: Миле, Бранко, Љубан; Радова Дева;
Душанова Љубица; Јовов Раде. ( 8 )
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14а Ковачевић Живков Ђорђо, Достиња Живкова супр., Живкови: Жарко, Милица; Живко Трифков ( 5 )
15 Пудар Васов Мирко: Мара Васова супр., Митра Миркова
супр., Миркови: Слава, Слободанка ( 5 )
16 Богдановић Милутинa Петар Милица Милутинoвa супр.,
Милутинови: Никола, Василије ( 4)
16а Чалија Антов Коста, Роса Костина супр., Костини: Видо,
Трипо, Славојка, Драгиња, Ковиљка ( 7 )
17 Торовић Митров Ратко, Ђурђа Митрова супр., Зорка Раткова супр., Симана Алексина супр., Раткови: Загорка и Милица; Крстиња Алексина (7)
17а Граховац уд. Јефта Роса, рођ. Гушић, Јефтови: Ковиљка,
Анђелко; Симова Јеша; Росна Маркова супр., Десанка Аћимова (6)
18 Поповић Ђуров Илија, Илијини: Ана, Драган, Душан, Десанка, Душанка, Драгиња, Слободан, Младен, Милева (10)
19 Граховац Јовов Гојко, Љубица Јовова супр., Јовови: Спасоје и Обрад, Јово Лазарев (5 )
19а Човило Васов Никола, Милица Михова супр., Јела Николина супр., Анђелко Васов (4)
20 Милошевић Милошев Илија, Обренија Милошева супр.,
Милошеви: Ристо, Ђуро, Мара (5)
20а Зубац Лазарев Јован, Милица Јованова супр., Достиња
Ђорђова супр., Ђорђо Антов, Радослав и Боро Јованови,
Ђорђови: Лазар, Гојко, Здравко (9)
21 Милановић Ђуров Петар, Коса Ђурова супр., Милица
Гојкова супр., Љубица Петрова супр., Зорка и Гојко Ђурови;
Гојкови: Душанка, Вукосава, Ранко; Ђуро Николин(10)
22 Пашајлић Јованов Алекса, Анђа Алексина супр., Савка
Стеванова супр., Алексини: Анђелко, Љубица, Мара, Зорка,
Стеван. (8)
22а Појужина Илије Пеко, Стана Пекова супр.,Пекови: Ристо,
Васа, Деса (5)
23 Радовановић Мирков Милан, Вида Миркова супр., Анђа
Илијина супр., Миркови: Гоја, Боса, Милутин, Љубан (7)
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25 Чабрило Видаков Ђорђо Јелка Ђорђова супр., Ђорђови:
Савета, Радмила ( 4)
26 Аћимовић Михајлов Коста, Јела Костина супр., Костини:
Зорка, Милош, Љубо, Момчило, Лепосава. ( 7)
26а Аћимовић Михајлов Никола Милица Николина супр., Сава
Душанова супр , Николини: Жарко, Ружа, Вељко, Јефто (7)
27 Стојановић Благојев Мирко, Петра Благојева супр., Адријана Миркова супр;.Миркови: Новица, Костадин, Вукашин,
Петар, Миладин, Радојка (9)
28 Жарковић Ћетков Вељко: Даринка Вељкова супр., Вељкови: Обрен, Јела, Новица, Бошко, Славко; Јока Влаткова
супр. (8)
29 Самарџија Миланов Новица, Јована Миланова супр.,
Милка Новицина супр., Миланови:Нада, Душан; Радмила Новичина (6)
29а Ђерић Благојев Јован, Стоја Обрадова супр., Даница
Митрова супр., Митрови: Василија, Светозар, Миливоје, Душанка; Маркови: Митар и Обрад (9)
30 Фржовић Николин Милутин, Милица Николина супр.,Николини: Ђорђо, Јеша, Вида, Јована, Љубица (7)
32 Вуковић Јефтов Обрад, Даринка Обрадова супр., Обрадови: Бориша, Борика; Стана Јефтова супр. ( 5)
32а Гушић Лазарев Васиљ, Госпава Васиљева супр.,Васиљеви: Десанка, Јела, Ружа, Божица (6)
33 Кљакић Стојанов Тодор, Божица Тодорова супр., Тодорови: Милован, Васа, Видосава, Славко, Боса, Ђорђо (8)
34 Даковић Мићов Милан, Ружа Мићова супр., Вида Миланoва супр., Госпава Мићова (4)
34а Цвијетић Обрада Радован, Госпава Обрадова супр., Обрадови: Даница, Тодор, Мијо, Ристо, Миладин (7)
35 Грубачић Лукин Ђуро, Даринка Ђурова супр., Сава Лукина
супр., Лука Тодоров; Лукини: Радојка, Марко, Анто (7)
36 Граховац Алексин Никола, Даринка Николина супр.(2)
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36 Дедијер Новице Видо, Стана Новицина супр., Станка Видова супр; Новицини: Милосава, Јованка, Крстиња; Новица
Божов, Радомир Видов (8)
37 Ковачевић Ђоков Благоје, Обренија Ђокова супр., Ђокови:
Данило, Младен, Симо; Божица Симова супр., Милева Данилова супр. (7)
37а Радуловић Михајлов Благоје, Милица Благојева супр.,
Благојеви: Ратко, Загорка, Десанка, Даница, Мирко;
Михајлови: Достиња, Јово, Перо (10)
38 Бабаљ Стеванов Данило, Стана Данилова супр., Даница
Стеванова супр., Стеванови: Милан, Мара ( 5 )
38а Голијанин Миланов Петар, Анђа Миланова супр., Босиљка Манојлова супр., Милан Манојлов ( 4 )
39 Андријашевић Николин Гашо, Симана Гашова супр., Гашови: Јела, Зорка, Трипо (5)
39а Куртеш Трипов Драго, Ђурђа Драгова супр., Драгови: Даница, Милева, Дамјан, Нада, Фима, Милица Јовова супр.
Милка Триповa (9)
40 Шарић Живков Неђељко Јована Живкова супр., Живкови:
Перса, Лазо, Радослав, Милован, Јово ( 7 )
41 Драшковић Пејов Сава, Крстиња Новицина супр.,Новицини: Љубица, Василија; Пејови: Коса, Новица;
Пејо Ристов, Стана Пејова супруга ( 8)
42 Појужина уд. Видакова Спасенија.рођ. Круљ, Видакови:
Ђорђо, Ђурђа, Анђа, Мила; Миланови:Саво и Јела; Драго
Ђуров, Босиљка Драгова супр. (9)
42а Авдаловић Миров Благоје, Анђа Мирова супр., Мирови:
Љубица, Мато ( 4 )
43 Ковачевић Новицин Мирко, Илинка Новицина супр., Новицини: Гајо, Радослав, Благоје; Новица Гајов ( 6)
44 Ивковић Ђоков Миле, Јелка Ђокова супр., Ђокови: Митар,
Милан, Сока, Зорка (6)
44 Вуковић Митров Урош, Симана Урошева супр., Урошеви:
Стоја, Даринка, Госпава, Даница, Љубица ( 7 )
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45 Паровић Радов Лазар, Сава Лазарева супр., Лазареви:
Драго, Зора, Милован ( 5 )
45a Спремо Игњатов Бјелан, Ђука Бјеланова супр., Славка
Алексина супр ( 3 )
46 Кљакић Митров Јово, Даница Данилова супр., Даринка
Јовова супр., Данилови: Деса, Милена, Љепосава; Нада
Јовова ( 7 )
47 Таминџија Обрадов Владо, Јока Владова супр., Драгиња
Гојкова супр., Ната Ђорђова супр., Обрадови: Гојко, Ђорђо,
Неђо; Владо и Мирко Ђорђови; Саво Драгов. (10)
48 Баћина Тодоров Бранко, Нада Тодорова супр., Бранкови:
Момчило, Тодор, Василија ( 5 )
48a Шкипина уд.Јовова Милица, рођ. Вујадиновић, Сара и
Вида Јовови; Анђа супруга Јова Шкипине ( 4 )
49 Чабрило Јовов Бошко, Јока Маркова супр., Ђурђа Бошкова супр., Бошкови: Анђа, Милена, Вељко, Славко, Мила,
Анђелко; Марко Јовов; Бора Маркова. ( 11 )
51 Ивковић Симов Илија Ружа Илијина супр., Љубица
Илијина ( 3 )
51a Мискин Николин Лазар, Сава Лазарева супр., Лазареви:
Фимија, Василија, Даница, Никола, Мила ( 8)
52 Спремо Лазарев Милутин, Криста Милутинова супр.,
Лазареви: Милка и Данило; Богдан Лазарев, Тинка Богданова
супр., ( 6 )
53 Драговић Вуканов Обрен, Госпава Обренова супр., Обренови: Стака, Зора ( 4 )
54д Кулаш Обренов Тодор, Тодорови: Зора, Боса, Милева,
Дара ( 5 )
54л Ратковић уд. Драгојева Коса рођ. Симовић, Драгојеви:
Лазар, Шћепан, Владимир (4)
55 Пухача Николин Јован, Марија Јованoвa супр., уд. Митрова Коса, Милка Николина супруга, Јованови: Слободан,
Вељко, Слободанка, Никола; Митрови: Душанка, Стоја, Божо;
Милева Миланa Бокића, Душан Лукин ( 13 )
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56 Пудар Којов Перо Илинка Перова супр., Којов Ратко, Јока
Раткова супруга; Раткови: Мара, Драго; Перови: Миленко,
Којо, Рајко, Анђа Којова супр. ( 10 )
57 Гушић Гајов Митар, Сава Митрова супр., Mитрови: Ђорђо,
Богдан, Василија, Јованка, Стана, Босиљка ( 8 )
58 Мајсторовић Илијин Војин, Наталија Војинова супр.,
Ђорђо Мајсторовић ( 3 )
59 Кљакић Ћетков Илија, Васа Миркова супр., Зорка Ђорђова
супр., Илијини: Спасенија, Мирко, Ђорђо; Миркови: Смиља,
Милосав; Верица Ђорђова. ( 9 )
60 Ивезић Илијин Обрад, Милева Обрадова супр., Обрадови:
Риста, Милан, Бошко, Момчило, Максим, Драгица ( 8 )
61 Бозало Перов Чедо, Милева Чедова супр., Перови:
Милош, Илинка, Стана ( 5 )
61а Баћина Бошков Рајко Сава Рајкова супр., Симана Бошкова супр. Даринка Бошкова. ( 4 )
62 Ивезић уд. Васова Цвијета, рођ. Радовановић, Васови
Неђо и Мила; Лука Остојин, Коса Лукина супр. ( 5 )
62а Хаџић Ђоков Никола, Драгиња Николина супр., Николини: Мара, Стојанка, Нада ( 5 )
63 Миљуш Спасојев Милан, Спасојеви: Гојко, Даница, Мирко,
Мика; ( 6 )
64 Дамјанац Божов Бориша, Божови: Тодор, Спасоје, Костадин; Анђа Тодорова супр., Стана Спасојева супр., Сава Божова супр., Милица Боришина супруга ( 8 )
65 Тадић Лазов Павле, Милка Лазова супр., Анђа Павлова
супр., Лазови: Јованка, Љубица, Мирко, Миле, Сава, Зорка;
Сава Лазова. ( 10 )
66 Бјелоглав Владимиров Благоје, Коса Владимирова супр.,
Владимирови: Саво, Љубомир, Нада, Јован (6)
67 Хен супр. Николина Катарина, рођ. Штраус ( 1 )
67 Хен Јосипа Јосип (1)
68 Мрковић уд. Бошкова Јока, рођ.Вујичић, Бошкови: Боса,
Ђорђо, Даница, Цвија, Димитрије, Ковиљка, Сара (8)
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68а Мрковић Марков Видо, Милева Видова супр., Јока Маркова супр. (3)
69 Јеремић Васов Перо, Момчило Васов (2)
69а Говедарица Гавров Данило, Цвија Данилова супр., Данилови: Манојло, Митар, Симо, Петар, Јела, Стана (8)
70 Лакета Ђоков Максим, Лепосава Максимова супр., Васа
Крстова супр., Максимови: Божо, Петра, Стака, Коса (7)
70а Хаџић Перов Мирко, Милка Миркова супр., Мирков Вукашин. (3)
71 Аћимовић Михајлов Живко, Коса Живкова супр., Васа Лазова супр., Живкови: Спасоје и Томо (5)
71 Баћина Николин Ђорђо, Славојка Ђорђова супр., Душанка
Николина, Илија Николин ( 4 )
73 Ивеља Јовов Марко, Даринка Маркова супр. (2)
73а Илић Обрадов Божо, Анђа Божова супр., Божови: Чедо,
Бориша, Јела (5)
74 Радовановић Лукин Петар, Мара Петрова супр., Петрови:
Јела, Ђорђо, Ратко, Миленко (6)
75 Драговић Ристов Благоје, Коса Благојева супр., Јанко Ристов ( 3 )
76 Пашајлић Шћепанов Гојко, Роса Гојкова супр., Гојкови:
Милован, Бошко (4)
78 Стојановић Миланов Јагош, Стана Миланова супр., Миланови: Бојана, Душан, Глигор, Коса, Недељко; Милан Обренов; Стана Стојанова. (9)
78 Зиројевић Милунов Ћетко, Божана Ћеткова супр., Петко
Милунов, Радмила Ћеткова ( 4)
80 Кљакић Аћимов Данило,
Обрад, Данило (3)

Спасенија Данилова супр.,

82 Вуковић уд. Петкова Јована рођ. Граховац, Петкови: Никола, Даница, Вељко, Љубица, Миливоје. (6)
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Маријина (Патријарха Павла) улица
1 Куртеш Јованов Стојан, Десанка Стојанова супр.,
Стојанови: Јово, Василија, Слободан (5)
3 Јањић Митров Марко, Госпава Маркова супр., Маркови: Неђељко, Јово, Радојка, Милка 6)
4 Рачић Крстов Јаков, Божица Крстова супр., Крстови: Љубица, Јован, Фима, Лазар (6)
5 Кузман уд. Лазарева Сава, рођ. Шупљеглав, Лазареви:
Чедо, Цвија, Боро, Славко, Жарко (6)
6 Самарџић Лукин Милко: Стоја Милкова супр. ( 2)
7 Јокановић уд.Ристова Јованка, рођ.Шкоро: Ристови: Василија, Душан, Никола, Младен, Јово. (6)
8 д Бошковић Илијин Спасоје, Сава Спасојева супр., Спасојеви:
Лазо, Бошко, Мара, Љубица, Сава (Спасојев), Даница (8)
8 л Мискин уд.Савова Стана,рођ. Шкоро, Савови: Новица,
Милош, Стево. (4)
9 л Брстина Јовов Милутин, Даница Милутинова супр.,Милутинови: Борика, Веселинка. (4)
9 д Михић Савин Милан, Јока Миланова супр.,Миланови:
Саво, Слободанка (4)
10 Гатало Миланов Ристо, Мара Ристова супр., Ристови:
Игњат, Ратко; Миланови: Даница и Гојко, Мила Гојкова супр.,
Ранка Гојкова ( 8 )
10а Чалија Ристов Лазар, Стана Ристова супр., Ристови:
Милан, Јово, Сара, Мара, Стоја ( 7)
11 Матрак Ристов Јефто, Деса Јефтова супр., (2)
11а Шкоро Ристов Паво, Сава Павова супр., Павови: Милена,
Даринка, Јока, Душан (6)
12 а Вулић Васов Неђељко, Ђорђе, Милица, Смиља Васова
супр. ( 4)
12 Попадић Марков Душан, Даница Душанова супр., Душанови: Стана, Славко, Милан, Марко, Васо, Сава (8)
13 Вуковић Јовов Љубо, Илинка Љубова супр., Љубови: Драгица, Смиља, Драго, Мара, Даница, Јово (8)
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13а Главаш Мишков Перо, Даница Перова супр.,Перови:
Неђо, Жарко, Ковиљка, Јован, Миленко, Гојко ( 8)
14 Брстина Јовов Лазар, Илинка Лазарева супр., Лазареви:
Милева, Славојка, Божица, Деса ( 6)
14а Лечић Митров Младен, Стана Младенова супр., Стоја
Младенова, Митар Ристов (4)
15 Пантић уд. Митрова Даница, рођ.Бован, Mитрови: Миленка, Мара, Гојко, Милан, Ђорђо(6)
16 Домазет Костов Милослав, Чедо Станков, Петра Урошева
супр., Урошеве: Бора и Славка (5)
16а Куртеш уд.Гаврилова Риста, рођ. Антељ, Гаврилови: Недељко, Милица, Драгица, Јока (5)
16 Гатало Урошев Данило: Јока Данилова супр., Данилови:
Жарко, Милорад, Владимир, Мара, Спасоје ( 7)
17 Куртеш Трипов Сава: Василија Савина супр., Савини:
Мара, Трипо, Жарко, Софија, Роса, Ђурђа Милкова (8 )
18 Рачић Јеремије Мирко, Коса Миркова супр., Петко, Јока,
Сара, Јоцо (6)
18а Чалија Јовов Мирко, Анђа Јовова супр., Мара Јовова,
Јевра Пантова (4)
19 Ћулибрк Милов Божо, Милка Божова супр., Стана Миливојева супр., Божови: Милорад, Борислав, Зорка, Миливоје
Милов; Миливојеви: Милосава, Анђелија, Милева, Милан (11)
20 Јањић Лукин Тодор, Сава Тодорова супр., Дара Божидарова супруга, Тодорови: Марица, Саво, Љубомир, Неђељко,
Божидар, Ристо, Душан, Ђуро, Васа и Васа Душанова (13)
20а Куртеш уд. Ђорђова Мара, рођ. Судар, Ђорђови: Милан,
Мара, Зора (4)
21 Рачић уд. Мићова Стана, рођ. Маврак, Мићови: Стојан,
Милош, Мирко, Борика, Лепосава. (6)
22 Лечић Марков Стеван, Стеванови: Бранко, Манојло,
Душан, Данило, Војислав, Љубица Душанова супр., Стоја
Стеванова супр. Аника Војислаова супр., Доста Манојлова супруга (10)
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22а Лечић уд. Ристова Даница, рођ. Ћокић, Ристови: Стоја,
Фима, Милош, Стеван ( 5 )
23 Иванишевић Николин Васо, Васови:Ђорђо, Рајко(3)
24 Дабић уд. Симова Фима, рођ. Лечић, Симови: Даринка,
Стана, Драгутин, Марко ( 5 )
24 Дабић Марков Душан, Душанови: Милева, Јованка, Мара,
Љубица, Ристо (6)
26 Товаришић уд. Јанкова Цвијета,рођ.Пејак, Јанкови: Раденко, Томо, Милева (4)
27 Јањић уд. Мијова Сава, рођ.Матковић, Мијови: Мирко, Василија, Зорица, Стојка (5)
29 Матковић уд. Митрова Риста, рођ.Јањић, Митрови: Лука,
Михајло, уд. Сава Мијова супр. (4)
30 Тришић Јованов Стојан, Цвијета Стојанова супр.,
Стојанови: Јован, Љубица, Дамјан, Милован, Веселин ( 7)
31 Антељ Јовов Стојан, Мара Јовова супр., Мила Стојанова
супр., Стојанови: Анђелка, Новица; Милан Јовов (6)
34 Стојисављевић Петров Стојан, Стојанови: Јованка, Петар,
Раде, Дева, Драган, Миле, Милка (8)
36 Антељ Илијин Лазо, Петра Лазова супр., Лазови: Божо,
Зора ( 4 )
40 Иванишевић Лазов Лука:, Јока Лукина супр., Лазо Ђорђов,
Драгица Лукина (4)
42 Иванишевић Шћепанов Којо; Којов Госпава, Ђурђа (3)
50 Ћулибрк уд. Николе Драгиња, рођ. Тркуља; Николини:
Рајко, Мирко, Милан ( 4 )
Петрова (Мира Попаре) улица
3 Самарџић Перов Симо, Васа Симова супр., Драгиња Владова супр., Владови: Чедо, Нада (5)
3а Самарџић Перов Тодор, Митра Тодорова супр., Тодора
Перова супр., Тодорови: Радован, Коса, Душан, Небојша;
Петра Радованова супруга. (8)
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5 Гордић Јефтов Мијо, Риста Мијова супр., Мијови: Мирослав,
Неђо, Раде; Јефтов Крсто, Софа Крстова супруга, Крстови:
Славко, Спасо, Славојка; Анђелко Јефтов (11)
5а Вукосав уд. Ђокова Љуба, рођ. Рупар, Ђокови: Стоја, Јово,
Нада.( 4)
7 Миливојевић Јовов Шћепан: Сава Јовова супр., Анђа Шћепанова супр., Шћепанови: Никола, Милева, Савка, Јово, Ковиљка, Анђа Јовова (9)
7а Ивеља уд. Бранкова Госпава рођ. Круљ, Бранкови: Војислав, Момчило, Милорад (4)
8 Куртеш Лазарев Ристо, Цвија Лазарева супр., Лазареви:
Стоја, Гојко, Јованка (5)
8а Шупљеглав уд. Ђокова Митра, рођ.Пудар, Ђокови: Радојка, Драгиња, Данило, Ранко, Никола (6)
9 Медан Ђоков Илија, Цвијета Ђокова супр., Славка Илијина
супр., Ђокови: Гојко, Огњен, Софија (6)
10 Кузман Симов Аћим, Софија Аћимова супр., Аћимови: Софија, Димитрије ( 4)
10 Кајго Јовов Милан, Сава Миланова супр., Миланови:
Светко, Даница (4)
11 Ђурица Ристов Трипо, Дана Трипова супр., Трипови:
Мила, Ристо, Славка, Бора (6)
12 Матковић Шћепанов Ђуро, Василија Илијина супр.,
Илијини: Анђа, Стана, Благо; Ђурови: Јока, Гојко ( 7)
13 Грк Николин Илија, Цвија Илијина супр., Илијини: Славка,
Зора, Деса, Јован, Никола (7)
14 Зуровац Ристов Ђоко, Милка Ђокова супр., Ђоков Ратко (3)
15 Дутина уд. Бранкова Анђа, рођ. Паровић, Бранкови:
Јагода, Боро, Борка (4)
15 Гаћић Видојев Анђелко Савета Видојева супр., Видојеви:
Душанка, Петко (4)
16 Зуровац Ристов Јанко, Даница Јанкова супр.(2)
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16а Зуровац Мијов Анђелко, Софија Анђелкова супр., Мијо
Васиљев. (3)
17 Матковић Лазарев Ристо, Василија Ристова супр., Ристов
Милорад; Лазареви: Гојко, Петар, Марко, Роса Маркова супр.,
Шћепанови: Милица, Јово, Данило, Мара. (11)
18 Праменко Ристов Ристо, Анђа Ристова супр., Ана Ристова,
Мила Савова супр., Анђа Савова, Ристо Трипков (6)
19 Ђурица уд. Шћепанова Коса, рођ. Богдановић, Савка Шћепанова, Коса Ристова супруга, Ристови: Здравко, Жарко,
Влајко (6)
20 Крчмар Панов Пане: Марија Панова супр., Панови: Анђа,
Дане; Крстанови: Петар, Јован, Остоја (7)
21 Комад Перов Никола, Божица Николина супр., Гоша Перова, Даринка Милорадова супр., Николини: Милорад, Милица, Коса, Радован, Љубица, Ковиљка, Љепа, Спасо (12)
22 Ружић Николин Славко, Мара Николина супр., Коса Славкова супр. (3)
22а Медан Николин Марко, Драга Маркова супр., Маркови:
Јованка, Здравко; уд. Петра Алексина супр., Алексини: Нада,
Јелена, Миленко (8)
23 Ђурица Вуканов Илија, Драга Илијина супр., Илијин
Раде, Сава Илијина (4)
23а Ђурица Којов Душан, уд. Сава Јованова супр., уд. Мара
Ристова супр., Стоја Душан супр., Душанови: Аћим, Саво,
Деса, Десан (8)
24 Иванишевић Перов Ђорђо, Ђорђови: Госпава, Мара,
Јела; Милан Перов, Јока Миланова супр., Миланови: Сока и
Петар; Спасо Перов, Спасови: Риста, Даница, Анђа. (12)
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26 Радош Јованов Лазар, Лазареви: Божидар, Гоша, Митра (4)
26 Бјелица уд. Јованова Гоша, рођ.Милутиновић, Јованови:
Загорка, Рајка, Биљана, Никола, Ђорђо (6)
27 Крунић Бошков Тодор, Мара Тодорова супр., Тодорови:
Десан, Деса, Радојка, Борка, Нада; Бошкове: Даринка, Госпава (9)
28 Медан Трифков Милан, Софија Миланова супр., Миланови: Чедо, Мира, Биља, Стана Трифкова супр., Ратко Трифков,Трифко Видојев (8)
29 Бјелица Милов Ђуро, Јока Ђурова супр., Ђурови: Гојко,
Бранко, Сава, Милан; Милица Гојкова супр (7)
30 Штрбац Стојанов Илија, Душанка Илијина супр., Мирко
Стојанов, Илијини: Дара, Зора, Бранко, Слободан, Владо (8)
31 Добранић уд. Матова Цвијета, рођ. Бјелица, Матови:
Ристо, Мара, Даринка, Ковиљка (5)
31 Топаловић Ристов Спасоје, Коса Спасојева супр., Спасојеви: Босиљка, Драго, Жарко, Никола (6)
32 Михић Перов Сава, Ђурђа Перова супр., Перови: Босиљка, Даринка, Ковиљка (5)
33 Самарџић Петров Мирко, Мара Миркова супр.,Миркови:
Милан, Данило, Милица, Бранко, Даница, Божица (8)
34 Шкаво Ристов Војислав, Милева Војиславова. (2)
35 Сикимић Спасојев Милан, Бранко и Рајко Јованови, Мара
Спасојева супр., Илинка Лазарева супр., Спасенија Милошева (6)

24а Бојанић Лазов Ђорђо, Јока Ђорђова супр., Ђорђови:
Перо, Милан, Анђа, Зора, Госпава (7)

37 Бошковић Видојев Тодор, Даринка Тодорова супр., Тодорови: Његослав, Цмиљка, Васиљка, Љубица, Милован;
Цвијета Видојева супр., Велимир Видојев, Видоје Тодоров.(10)

25 Антуновић Митров Душан, Ђурђа Душанова супр., Перови: Радислав, Даница (4)

38 Шутић Душанов Сава, Аница Душанова супр., Душанови:
Наста, Митар, Милослав, Ратко (6)

25 Бјелица Стеванов Чедо, уд. Мара Матова супр., уд. Цвија
Стеванова супр.,Стеванов Јово (4)

38 Шутић Ђуров Бранко, Ђурова Десанка (2)
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39 Буквић Јованов Данило: Љуба Данилова супр., Риста
Јованова супр., Јованови: Даница, Цвија, Љубица, Босиљка,
Стана, Нада, Милош (10)
40 Чолић уд. Војислава Коса, рођ. Жарковић, Војиславови:
Љубица, Љубан, Чедо, Босиљка, Стана, Слободан, Воја (8)
41 Милићевић Гаврилов Гојко, Милица Гаврилова супр., Гаврилови: Вељко, Новица, Мара, Митар, Миленко, Душан,
Славко (9)
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51л Добранић уд. Видова Стана, рођ., Миливојевић, видови:
Милко, Душан,Ђуро, Гоша, Томислав (6)
51д Гаћина Петров Мирко, Јеша Петрова супр., Мара Мирко
супр., Петрови: Босиљка, Радојка; Миркови: Радомир, Чедо(7)
52л Ђурица Вуканов Анђелко Сава Анђелкова супр.,Анђелкови: Вукосава, Милена, Нада, Вукан (6)
52д Шакота уд. Бошкова Јока, рођ. Пудар: Бошкови: Митра,
Данило, Коса (4)

42д Вуковић Ђуров Перо, Сава Ђурова супр.,Ђурови: Славојка, Сена; Бора Ристова (5)

53 Стојаковић уд. Илије Анђа, рођ. Милићевић, Илијини: Младен, Стоја, Милка, Мирко, Сава (6)

42л Ивеља Мијов Ђоко, Мијови: Радојка и Ђуро, уд. Савица
Мијова супр.( 4)

53 Стојисављевић уд. Миланова Драгиња, рођ.Башић, Миланови: Милорад, Милева, Милица Стеванова супр. Стеван Тодоров (5)

43 Максимовић Велимиров Бошко, Драга Бошкова супр.,
Ћиро Бошков, Стана Ћирова супр(4)
44 Бјелица Ћетков Васо, Госпава Васова супр., Васови:
Чедо, Нада, Милосавка, Рајко, Миодраг ( 7)
45л Миливојевић Васов Илија, Ковиљка Илијина супр.,
Илијини: Драга, Наста, Милорад (5)
45д Гордић Митров Симо, Стоја Симова супр., Симови:
Секул, Босиљка, Наста, Љубица, Јелисавета (7)
46 Медан Перов Милан, уд. Аница Перова супр., Стана Миланова супр., Перови: Милева, Никола (5)
47л Суџум Лукин Ћетко, уд Даница Лукина супр.,Лукин Бошко,
Милосавка Ћеткова супр. (4)
47д Крунић Јовов Спасо, Наста Спасова супр.,Спасови:Милосав, Сава, Милена; Милорад Јовов (6)
48 Ђурица Илијин Јовиша, Цвија Јовишина супр., Госпава
Илијина супр., Божица, Сена, Момчило, Вељко, Ранко, Слободан; Вида Буквић; Мара Илијина (11)
49 Медан Огњенов Гојко, Јока Огњенова супр.,Огњенови: Даринка, Анђелка, Миленка, Нада; Анђа Трифкова супр.(7)
50 Мишковић уд.Шћепанова Стана, рођ. Пецељ, Шћепанови:
Десан, Влајко, Светозар. ( 4)

54 Кленковски Стаматов Никола, Вена Николина супр.,Николини: Симанка, Андривка; Анађија Стаматов, Руска Анађијина супр. Анађијини: Крапина, Анђелка, Славојка,
Ђерђина, Борис; Русе Пандила, Спаса Русева супр (13)
55 Самарџић Савов Владо, Милица Владова супр.,Владови:
Милован, Радован, Радојка, Илинка, Саво. (7)
56 Вукосав уд. Илије Мара, рођ. Ковач, Илијини: Војислав,
Милован, Рајко, Рајка (5)
58 Самарџић уд. Пекова Стана, рођ. Мијић, Пекови: Бранко,
Босиљка, Сава, Ђурђа, Момчило ( 6)
60 Михић Ристов Милан, Вида Миланова супруга., Миланови;
Анђелко, Данило, Илинка, Мирослав, Олга (7)
59 Домазет уд. Миланова Јока, рођ. Мандрап, Миланови:
боро, Смиља, Милован, Невенка, Радослав (6)
61 Крунић Ђуров Владо, Коса Владова супр., Владови: Момчило, Здравко, Милена (5)
63 Батинић Јованов Михајло, Анђа Михајлова, Владо Томов (3)
65 Медан Ристов Сава, Спасенија Савина супр., Госпава Ристова супр., Савини: Ристо, Миленко, Јанко, Милош, Миленка
(7)
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71 Шакота уд. Гојкова Стана, рођ. Надаждин, Гојкови: Анђа,
Славка, Којо, Рајка, Милева ( 7 )
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2 Боро Савин Јово, Даринка Јовова супр.(2)

3 Пецељ Стеванов Данило, Љубица Данилова супр., Чедо
Данилов, Лепосава Милорадова супр., Стеванови: Милорад,
Радојка, Миленко, Недељко; Зора Стеванова супруга ( 9)
4 Шкорић Милошев Вељко, Даринка Вељкова супр., Анђа
Милошeвa супр., Вељкови: Јеленко, Милован, Нада, Љуба,
Милева; Стеванова Босиљка (9)
7 Јањић Лазарев Јово, Госпава Лазарева супруга (2)
8 Ђордан Трифков Ћетко, Фимија Ћеткова супр.,Ћеткови:
Перса, Младен, Милан, Данило (6)
9 Божовић Бошков Лука, Крстиња Бошкова супр., Даринка
Лукина супр., Бошкови:Милован и Даринка ( 5 )
10 Пецељ Вуканов Ђорђо: Даринка Ђорђова супр., Ђорђови:
Жарко, Рајко. (4)
11 Ђурица Лазарев Никола, Спасенија Николина супр., Николини: Цвијета, Борика, Лазар (5)
12 Бајало Стојанов Трифко, Јела Трифкова супр., Трифкови:Мара, Вука, Ново, Жарко, Чедомир (7)
13 Ђордан Станков Шћепо, Мара Шћепова супр., Шћепови:
Лука, Душан, Анђелко ( 5 )
14 Чичковић Ђуров Илија, Ана Илијина супр., Даница Миркова супр.,Илијини: Мирко, Стана (5)
15 Вуковић Спасојев Никола, Достиња Петрова супр., Петрови:Радован, Рада; Милица Душанова супр. (5)
16 Гредо Лазарев Мијо, Мијови: Петар, Спасенија; Перова
супр.Мила (4)
17 Кравић Бошков Јован, Мара Јованова супр. ,Јованови:
Милка, Мирко; Милан Бошков (5)
18 Божовић уд. Лукина Јована, рођ.Голуб, Божица Ђурђева
супр., Видосава Ђурђева, Стана Лукина(4)
19 Лазовић Радосав Миљан: Марија Миљанова супр., Миљанови: Јован, Сретен, Лазар, Љубомир, Босиљка, Павле,
Анђа Љубомирова супруга. (9)

6 Гаћина Савов Тодор, Илинка Тодорова супр.,Тодорови: Милосавка, Неђо, Чедо, Саво, Душан (7)

20 Ножица уд.Ћеткова Стана рођ. Глувајић, Ћеткови: Милена, Сава, Станко, Ристо (4)

73 Терзић Аћимов Ђоко, Божица Ђокова супр., Ђокови: Коса,
Стана (4)
73 Вучуревић уд. Трипова Коса, рођ. Медан, Трипови: Милорад, Драгица (4)
75 Дутина уд. Трипова Даринка, рођ. Солдатић: Трипови:
Гојко, Славојка, Вељко, Глигор (5)
77 Вујиновић Трифков Ђорђо, Милица Ђорђова супр.,Ђорђови: Ковиљка, Јелисавка, Милорад, Неђељко, Васо(7)
79 Гордић Бошко Анђелко, Јованка Анђелкова супр., Бошкови: Славка, Војко (4)
81 Самарџић уд. Васова Јованка рођ. Медан, Васови: Ристо,
Вељко, Јелица (4)
83 Шарић Ристов Ристо, уд. Стана Ристова супр. ( 2 )
Радничка улица
7 Вучић уд. Ристова Анђа, рођ. Антељ: Ристови: Никола, Лука. (3)
8 Илибашић Стеванов Петар, Стоја Петрова супр., Петрови:
Илија, Мика; Стана Илијина супр. (5)
9 Ђурић уд. Николина Дева, рођ.Благојев, Николини: Тоја,
Драган ( 3)
10 Кулиџан Спасојев Душан, Сава Душанова супр., Душанови: Благо, Мара, Драго, Лазар, Перо; Илија Спасојев (8)
Томислављева (Сутјеска) улица
1 Перишић Стојанов Бранко, Софија Бранкова супр., Милка
Стојанова супр., Савица Стојанова; Јован Бранков (5)
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21 Копривица Благојев Јефто, Анђа Јефтова супр.,Јефтови:
Бојана, Владанка, Божидар, Љубомир, Новак. (7)

39 Крчмар Николин Гојко, Богдан Николин, Ана Михајлова,
Стоја Стевова (4)

22 Ковач Јовов Ђорђо, Љуба Ђорђова супр., Ђорђови: Недељко, Мира (4)

38 Утвић Илијина Евица, Јован Ивана Луковића (2).

23 Рофшчек Јозефов Иван, Марија Иванова супр., Јозеф Валентинов; Катарина Јозефова супр. (4)
24 Вучић Лазарев Обрен, Обренови: Арсен, Милка, Гојко (5)
25 Бјелица Марков Ристо, Зорка Ристова супр., Милан Марков, Мара Миланова супр.,Миланови: Милоје, Миливоје,
Наталија, Миодраг (8)
26 Павловић Јовов Милош, Мара Јовова супр., Мара Милошева супр.,Милошеви: Јово, Илија, Деса (6)
27 Бајат Аћимов Јован, Јованови: Аћим, Рајко, Милован, Неђељко, Сава; Љубица Милованова супр., Милојка Милованова (8)

40 Дангубић уд. Радованова Ђурђа, рођ. Бајат, Гаврилови:
Душан, Славко, Владо; Чедомир Радованов. (5)
41Бајалица Николин Драгутин, Јованка Драгутинова супр.,
Драгутинови: Ђорђе, Душанка. (4)
43 Кнежевић Дане Никола, уд. Марта Данова супр., Смиља Николина супр., Николини: Милка, Петар, Мирослав, Марица (7)
42 Скарамуца Јозов Никола, Роса Николина супр., Васиљка
Ћирова супр., Николини: Стана, Ловро, Јозо, Михо, Драга;
Мара Марка Вулетића ( 10 )
44 Перишић Јовов Милан, Стана Миланова супр., Миланови:
Јово, Милован; Ристо Јовов, Сава Ристова супр. (6)

28 Лакић Перов Ђуро, Риста Ђурова супр., Цвијета Јовова
супр.., Ђурови: Радојка, Радослав, Милица (6)

45 Зорић Милов Раде, Миле Стојанов, Сава Милова супр.,
Сава Радова супр., Радови: Сава, Драгољуб, Богољуб,
Нада, Душан (9)

29 Мрковић Максимов Лазо, Боса Лазова супр., Максим
Мићов (3)

46 Делић Ристов Перо Стана Перова супр., Перови: Деса,
Коста (4)

30 Пудар Илијин Лазо, Мара Лазова супр., Лазови: Бора,
Чедо, Љуба, Данило, Гојко, Стево (8)

47 Комазец Лазарев Обрад, Лазареви: Стана, Гојко, Ђорђе,
Мара; Лазар Шпиров (6)

32 Вукановић Лукин Лука, Јања Лукина супр., Лукини: Даница, Радослав. ( 4)

48 Окука Томов Васо, Милица Васова супр., Чедо Васов,
Милан Томов (4)

33 Кокотовић уд. Андријина Мара, рођ. Бјелица, Андријини:
Лепосава, Драгољуб, Велимир, Гвозден, Вера, Олга (7)

50 Пјанић Ристов Вуко, Јања Вукова супр., Вукови:Мијо,
Нада, Анђелко, Милосав; Ристов Сава ( 7 )

34 Курилић Ђуров Лазо, Мара Лазова супр.,Лазови: Ђука,
Радојка, Милосав, Радослав; Сава Ђуров ( 7 )

52 Бјелица Јовов Перо, Илинка Јовова супр., Стана Перова
супр., Перови: Миленко, Марко, Борко, Миленка ( 7 )

35 Пешко Јовов Илија, Сава Илијина супр., Илијини:
Смиљка, Драгица, Васиљка, Милан, Младен (7)

54 Пјанић Ристов Шћепо, Вукосава Шћепова супр., Шћепови:
Даница, Гојко, Јања, Чедо, Љубица (5)

36 Бокић Петров Мирко, Марија Петрова супр., Петрови: Милорад, Коса, Даница, Радован; Петар Драгов (7)

54 Пјанић Ристов Сава, Цвијета Ристова супр., Савини: Ристо,
Иконија, Милош, Михајло, Радослав; Ђорђов Ристо (9 )

37 Штрбац Стјепанов Драгоје, Госпава Драгојева супр.,
Стјепанови: Крсто, Коста (4)

56 Ковач Крстов Милован Риста Крстова супр., Крстови:
Ристо, Мила, Недељко, Чедо ( 6 )
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58 Пинћер уд.Јована Вера, Јованови: Јанко, Ђурко; Ержа
Ђурова. (4 )
60 Павић Тодоров Мирко, Цвијета Тодорова супр., Тодорови:
Мила, Душанка, Љубан, Аница ( 6 )
62 Прибишић Илијин Сава, Анђа Илијина супр., Илијини:
Мара, Десанка, Стана, Олга, Љубо ( 7 )
Фрање Дејака улица
8 Димић супр. Младенова Бојана, рођ. Николић, Младенови:
Ружица, Јово ( 3 )
Хајдук Вељкова улица
1 Бошковић Ђуров Никола, Мара Николина супр., Николини:
Мијо, Светозар, Момчило, Неђељко, Јована, Васиљка (8)
3 Поробић Јовов Ново, Љубица Јовова супр., Јовови: Савка,
Чедо, Зора, Вељко (6)
4 Лепић Обрадов Душан, Ковиљка (рођ. Пејак) Душанова
супр., Теза Станка Пејака супр., Станкови: Ђорђе, Душанка (5)
6 Вујовић Ђуров Славко, Митра Ђурова супр., Ђуро Лазов;
Радован Ђуров (4)
6 Вулета Крстов Милан, Дева Крстова супр., Крстови: Вида,
Божо, Милица, Мара; Крсто Јовов (7)
7 Стојисављевић уд. Гојкова Стоја рођ. Мишчевић, Гојкови:
Драгиња, Душанка, Анђелија; Стоја Јовова супр. (5)
8 Стојановић Јолова Сава, рођ. Чичковић, Анђа Митрова
супр., Даринка Митрова ( 3)
9 Бакмаз Лазарев Томо, Божица Томова супр., Саво Лазарев, Васиљка Савова супр., Савови: Богољуб, Рајка; Лазар Томов (7)
10 Дедијер уд. Јованова Обренија рођ. Парежанин, Јованови:
Никола, Недељко, Михајло ( 4)
10 Лучић уд. Шћепанова Крстиња, рођ. Баљ, Шћепанови:
Јелка, Радивоје ( 3 )
11 Радуловић Мићанов Ђоко, Мара Мићанова супр., Стана
Ђокова супр., Ђокови: Михајло, Мара, Анђелко, Добрила (7)
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12 Радуловић Јовов Божо, Цвијета Божова супр., Божови:
Јованка, Љубица, Драгица, Миленко, Јово (7)
13 Бошковић Ристов Ристо, Петруша Ристова супр., Ристови:
Милован, Данило, Мара, Зора, Госпава (7)
15 Буђан Вучков Перо, Јока Перова супр., Перова Зора (3)
15 Ћаћић Филипов Ћетко, Јована Филипова супр., Филипови:
Даринка, Мара, Даница, Милка (6)
16 Сировина Тодоров Милан, Љуба Миланова супр., Боса
Гојкова супр., Миланови: Гојко, Риста (5)
18 Павловић Лазов Ристо, Милица Лазова супр., Драга Ристова супр., Даница Николина супр., Ристови: Даница, Данило; Лазо Николин, Милојка Николина (8)
20 Спајић Васов Саво, Васови: Олга, Љубица, Гоша, Јока (5)
22 Јованић Николина Босиљка, Стоја Николина супр., Николини: Јела, Душан, Смиља, Небојша, Дане; Јово Симов (8)
24 Вулета Савов Марко, Јока Савова супр., Савови: Јованка,
Госпава, Стана; Спасоје Марков (6)
Хермана Вендла (Босанска) улица
1 Лучић Марков Илија, Спасенија Маркова супр., Крстиња
Илијина супр., Ристивоје Илијин; Марко Ристов; Анђелија
Маркова (6)
5 Куљић Ристов Љубо:, Даринка Љубова супр., Љубови:
Ристо, Љуба (4)
7 Абрамовић Мићов Јован, Госпава Јованова супр., Јованови: Раде, Божо, Петко, Жарко, Илија, Босиљка, Васиљка,
Слава (10)
Шилерова (Црногорска) улица
2 Блечић Петков Тодор, Стана Тодорова супр., Живојин Петков; Цвијета Живојинова супруга, Ратко Живојинов, Тодорови: Драгица, Милутин, Милоје (8)
3 Ћипранић Драгов Милан, Милојка Миланова супр., Миланови: Милица, Милован (4)
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4 Мркић Радованов Јован, Аница Јованова супр., Милева
Јованова. (3)
5 Пудар Спасојев Славко, Даринка Симова супр., Даница
Славкова супр., Симо Спасојев,Симови: Невенка, Ранко (6)
6 Ћулибрк Божов Крсто, Драгиња Крстова супр., Крстови:
Ђорђе, Зорка (4)
7 Лажетић Јованов Гојко, Босиљка Гојковa супр., Гојкови: Милутин, Богосав, Милунка, Љубица; Лазар Јованов (7)
8 Вучковић Јовов Вјекослав, Милка Вјекославова супр.,
Вјекославови: Петар, Ристо, Милош, Јефимија (6)
9 Радонић Андријин Димитрије, Паула Димитријевa супр.,
Димитријеви: Олга, Миланка (4)
11 Крстић Бошков Сава, Мара Савина супр., Радован Савин (3)
12 Мркић Радованов Митар, Јелена Митрова супр. (2)
13 Братић Лазарев Никола, Милица Николина супр., Николини: Јела, Зорка, Слободанка (5)
14 Блечић уд. Петрова Риста, рођ. Бјелица, Петрови: Душан,
Сретен, Даница, Миливој (5)
15 Реповић Глигоров Драго, Милева Сретова супр. (2)
16 Кашћелан Марков Мићо, Стана Мићова супр., Васиљка
Јованова супр., Будимка Мићова (4)
17 Родић Николин Миле, Милева Милова супр., Борка Милова ( 3)
18 Кокотовић Јованов Душан, Стевка Душанова супр., Андрија
Душанов. (3)
19 Недељковић Димитријев Александар, Данилка Александрова супр., Слободан Александров ( 3 )
20 Мањак уд. Богданова Тодора, рођ. Милановић, Богданови:
Милица, Љубица, Алекса (4)
22 Кокотовић Јованов Митар, Ката Митрова супр., Митрови:
Зорица, Радмила (4)
24 Кокотовић Марков Јово, Стана Јовова супр., Даница
Јовова. (3)
28 Пантић Ђурађев Светислав, Милка Светиславова супр.,
Светиславови: Миленија, Милан, Миленко, Слободан (6)
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32 Глоговац Стеванов Гојко, Стоја Гојкова супр., Гојкови: Радославка, Радомир (4)
34 Терзић уд. Драгова Митра, рођ.Вукоје, Драгови: Росанда,
Миливоје. (3)
36 Терзић уд. Лазарева Јованка, рођ. Нововић, Лазареви: Батрић, Милутин, Спасенија, Цвета, Милосава (6)
40 Митровић Васиљев Јаков, Сада Јаковова супр., Јаковови:
Ристо, Борис, Дафина (5)
Штросмајерова (Вардарска ) улица
1 Гаћина уд. Новакова Стоја, рођ. Мастиловић, Коса Радованова супр., Новакови: Радован, Милан, Обрад (5)
5 Пајић Ћиров Милован, Даринка Милованова супр., Милованови: Радојица, Милица, Милоја, Веселин (6)
***
Докуменат који објављујемо сачињен је 16. фебруара 1948.
године, у свесци руком исписаној која је нумерисана од
страна 1-180, 189-226, 229-252. Упоређење са оригиналом извршили су: Сурдучки Мара, Петровић Ружица и Паланчанин
Иванка, све три са звањем самосталне књиговође, под надзором Стефановић Мила, геометра. Докуменат се чува у катастру К.О. Гајдобра (Општина Бачка Паланка) и у оригиналу
гласи:
СПИСАК НОВОГ СТАЊА К.О. ГАЈДОБРА, СРЕЗ БАЧКА ПАЛАНКА, М.Н.О. (КАТ. ОПШТИНА) ГАЈДОБРА
Да је овај списак састављен на основу Списка деобе (парцелације) и премера на лицу места и да су подаци у њему саставни део Решења издатих насељеницима од стране
Комисије за аграрну реформу и колонизацију при влади ФНРЈ
за атар К.О. Гајдобра, тврде и оверавају
Шеф катастарског одсека Главне комисије за насељавање
бораца у Војводини
Миодраг Миленовић
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Председник Главне момисије за насељавање бораца у
Војводини
Димитрије Бајалица, пуковник
Главна комисија за насељавање бораца у Војводини,
16.фебруара 1948. године. Бр. 184/р,16
У списку је 541 породица, односно заједничко домаћинство,
и 3163 члана.
У укупном броју породица и чланова породица су 5 породица
унутрашње колонизације ( породице из Војводине, колонизовани у Војводини) ). То су: из Гајдобре две немачке породице
Бекер са 2 члана, две породице Хен са 3 члана, породица
Милована Пајића из Силбаша са 6 чланова и продица Богичевић Јована из Шида са 4 члана, укупно 15 чланова.
Породице у документу скоро у целини насељене су крајем
1945. године (око 400 породица дошло 13. децембра), а
остале током 1946. и 1947. године.
Један број колониста у списку у Гајдобру је дошао самовољно. То су тзв. аутоколонисти који су појединачно долазили
почев од јануара месеца 1945. до краја децембра исте године. Прва је дошла породица Хорватић Марије из Товаришева (10. 1. 1945.), последња Ћипранић Милан са породицом
(20.12.1945.).
У документу који се чува у архиву Војводине под бројем F –
185. 2062. и називом - Приказ аутоколониста у месту
Гајдобри, срез Бачка Паланка - укупно је 136 породица,
највише из суседних села: Силбаша, Парага,Товаришева,
затим из неколико места у Срему, из јужних делова Србије, а
неки су чак из Македоније. О свим колонистима убележени
су подаци: одакле је и када дошао и са колико чланова породице; да ли је дошао самовољно или га је неко упутио са писменом потврдом; да ли је поднео молбу за колонизациjу када
и где; на основу чега мисли да може бити колонизиран.
Из списка издвајамо породице које су дошле у Гајдобру и добиле решења о колонизацији од Комисије за аграрну реформу и колонизацију при влади ФНРЈ - као и редовни
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колонисти - укупно 28 породица. Дошли су из разних крајева:
Пајић Милован из Силбаша, Кленковски Никола из Струге
(Македонија), добровољац из Русије 1942., добио решење
Главне комисије за насељавање бораца у Војводини
(ГКЗНБВ), Максимовић Бошко из Овчијег Поља (Македониjа),
постављен у Управи народних добара (УНД), Комазец Лазар
из Бачког Соколца, Кокотовић Мара из Крагујевца, Хорватић
Марија из Товаришева, прва дошла (10.10.1945.), Тешњаковић Сулејман из Босне, Кашћелан Марко из Црне Горе, Кашћелан Мићо из Црне Горе, Кокотовић Јово из Србије,
Кокотовић Дмитар из Србије, Зиројевић Анте из Србије, Гутовић Новица из Србије, Копривица Јевто из Србије, Богићевић Јово из Шида, по наредби УНД у месту, Лепић Душан из
Београда, упућен из Југословенске армије као мајстор, Блечић Риста из Србије, на основу решења ГКЗНБВ, Терзић Раде
из Србије, на основу одобрења среза Таковског, Терзић Госпава из Србије, Зиројевић Крсто из Србије, Ћипранић Милан
из Србије, последњи дошао (20.12.1945.) на основу решења
ГКЗНБВ, Вучковић Вјекослав из Свилајнца, Терзић Тривко из
Прокупља, Бјелица Ристо из Ђевђелије на основу решења
ГКЗНБВ, борац официр, Лазовић Томо из Србије ( решење
ГКЗНБВ), Лазовић Миљан из Србије, Нешковић Божана са
одобрењем, и Димић Лазо, мештанин Гајдобре.
Породице које су дошле из Србије су бивши колонисти са Косова и Метохије или из Македоније, који су из тих крајева протерани.
Свака породица, која није имала писмено одобрење за насељавање Гајдобре, дошла је самовољно. Сви су, за разлику
од оних који су имали писмена одобрења са собом, подносили молбу за колонизацију надлежним органима села (Месном народном одбору и Месној комисији за колонизацију) и
добили решења од надлежног државног органа (Комисије за
аграрну реформу и колонизацију при Влади ФНРЈ). Сви они,
било како да су дошли у Гајдобру, су аутоклонисти и потпуно
су равноправни са породицама, редовним колонистима.
Једна посебна група породица које су у аграрној реформи добили земљу су аграрни интересенти, становници Гајдобре.
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Њихова имена налазе се у Архиви Војводине, у документу
под бројем F – 185. 649. Дана 17. маја 1946. године у Гајдобри
је одржана “расправа на збору аграрних интересената по питању додељивања земље сиромашним земљорадницима
села Гајдобре” ( Записник регистрован у Месном народном
одбору Гајдобре број 3094/46). Збором је председавао Марко
Зиројевић, председник МНО. Референт за аграрну реформу
Никола Николић упознао је присутне да право на земљу има
28 породица којима се може поделити 112 кј и 791 кв хв, мање
него што би им по закону припадало, али земље нема довољно и предлаже да се земља подели прво онима који имају
право првенства, а затим осталима. Присутни изасланик Комисије за насељавање бораца, геометар Влаховић, рекао је
да се земљиште за доделу налази на много малих њива, расутим на великој површини, између њива које припадају сељачким радним задругама, те се ради погодније обраде мора
извршити комасација. Те послове обавио је геометар Влаховић. Све што је на збору изнето једногласно је прихваћено и
предложен је коначни списак интересената: Человски Андрија, Бобак Илија, Крњач Јанко, Сич Стеван, Ковач Миша,
Крњач Павле, Могер Михајло, Карачоњи Миша, Харак Стеван, Дуфек Антун, Августинов Јосип, Грегуш Матија, Валтнер
Јосип, ткалчец Јосип, Михок Павле, Слобода Јосип, Доленец
Иван, Ковчин Радојица,Ханула Павле, Геделовски Јано, Иванек Јошка,Крижов Павле, Крнач Јанко мл., Богнар Тересија,
Дуфек Лука, Марик Миша, Варга Андраш, Старачек Михајло.
Записник су оверили Доленец Иван и Дуфек Лука. Одлуке о
додели земље доносио је Месни народни одбор Гајдобра, а
коначно их је потврдио Окружни аграрни суд у Новом Саду
јер су све одлуке МНО донете у складу са чланом 29 Закона
о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији. Тиме је и на
овај начин потврђено да је народна власт у аграрној пракси
применила још једну социјалну меру – доделила је земљу и
онима који је никада нису имали.

Снежана Илић, Нови Сад

ПОВЕЗАНОСТ ГЕОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ХЕРЦЕГОВИНЕ СА АНТРОПОЛОШКИМ И КУЛТУРОЛОШКИМ
ОСОБИНАМА ХЕРЦЕГОВАЦА

Сажетак: Познато је да поднебље на коме људи живе као и
историјске околности у којима живе у многоме утичу на развој
физиономије људи, особине личности, као и специфичности
карактера и начина размишљања. Клима јадранске Херцеговине представља комбинацију приморске и континенталне
климе што условљава развој специфичног соја људи. Поред
климе и географских услова на развој људског друштва су
изузетно много утицале и специфичне историјске прилике под
којима се развијала Херцеговина и сам град Мостар. У Мостару је дошло до споја истока и запада што је у многоме одредило правац његовог културног, привредног и политичког
развоја, као и Херцеговине у целини. Мостар половином деветнаестог века постаје културни, привредни и политички центар Херцеговине, са привредно и политички веома
развијеном српском грађанском класом.
Кључне речи: Мостар, Херцеговина, Срби, клима, психологија, историја, култура, обичаји.
Херцеговина је географска област која обухвата јужни део
Босне и Херцеговине. Херцеговина као стара српска средњовековна земља, у касном средњем веку, била је много већа и
обухватала је делове данашње северозападне Црне Горе, делове Полимља и горњег Подриња, као и Боку Которску. Ова
област се и данас назива Стара Херцеговина. Добила је име
по титули херцег, што на немачком језику значи војвода, по
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њеном најзначајнијем владару херцегу Стефану Вукчићу Косачи, за време чије владавине је Херцеговина била војнополитички најјача. У средњем веку се називала и Хумска
земља, Хум, Захумље. Географи је деле на високу, планинску
или горњу и ниску, приморску или јадранску Херцеговину.
Ниска или јадранска Херцеговина се простире око доњег тока
реке Неретве и у сливовима река Брегаве и Требижата, а обухвата и Попово поље и Мостарско поље, као и котлину до неретванске блатије и Требињско поље. Јадранској
Херцеговини припада и град Мостар.
За Херцеговину је, већином, карактеристична блага клима,
мешавина медитеранске и континенталне климе, али због
близине Јадранског мора ипак преовлађује медитеранска
клима. Медитеранска клима је нарочито карактеристична за
јадранску Херцеговину, док у планинској Херцеговини преовлађује континентална клима. Медитеранску климу карактерише блага зима и веома топло лето, са температуром од
четрдесет степени по Целзијусу. Највећа количина киша се
јавља током пролећа, јесени и зиме. Најкишнији период у години је период од новембра до фебруара. Близина јадранског
мора ублажује температуру током зиме. За планинску Херцеговину је карактеристична нешто суровија, континентална
клима, са израженим снежним падавинама. У Херцеговини
дувају ветрови југо и бура. Бура је суви северни ветар који је
карактеристичан за целу Херцеговину. Током зиме бура дува
скоро сваки дан. Насупрот бури, током јесени и пролећа,
јавља се југо. Југо дува из правца Јадранског мора. Током
јесени доноси велику количину киша и престаје тек после
обилнијих пљускова. Овај ветар посебно утиче на психичко
стање људи и код осетљивих изазива појаву неуроза и меланхолије. Због близине мора и планина, на простору јадранске Херцеговине јављају се колерични, сангвинични и
меланхолични тип личности. За ове људе су карактеристичне
нагле реакције а врло често и нагле промене расположења и
меланхолија. Познати антропогеограф др Јевто Дедијер је
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тврдио да Херцеговина не представља јединствену геоморфолошку целину, већ да „тек с Далмацијом и дијеловима
Црне Горе у сливу Јадранског мора чини она цјелину, која се
са приморским крилом велике динарске геоантиклинале готово потпуно поклапа. Због тога главне особине херцеговачке
пластике су с малим измјенама и пластичке особине тих земаља.“1 Због тога је сматрао да су одређене антропогеографске појаве карактеристичне за целу ту област.2 Истицао је:
„Кад земљу детаљније проматрамо чини се да земља има
облик јако издужена и према приморју јако изерена корита,
које је са југозапада, од приморја затворено низом високох
планина и које се према сјевероистоку уздиже ступњевитим
заравнима до пространог високог тјемена највиших босанскохерцеговачких планина.“3 Дедијер је тврдио да Неретва има
изузетан значај за све области живота јадранске Херцеговине
и да је због тога она „главна артерија земље“.4
Због својих географских и климатских услова у Херцеговини
је, од давнина, најразвијенија привредна грана сточарство.
Од биљака најбоље успевају дуван и винова лоза. Винова
лоза успева, углавном, само у најнижим деловима Херцеговине. Њена област „подудара се углавном о области медитеранске флоре у Херцеговини. Двије су виноградарске области
у Херцеговини: слив доње Неретве са оном нижом западном
Херцеговином, а затим област око Требиња и Корјенића гдје
она, слично медитеранској вегетацији, чини изоловано
острво.“5 Широм Херцеговине расте велики број врста лековитог биља које многи људи зналачки сакупљају и од њих
праве чајеве, мелеме и разне друге народне лекове. Због тога
је у Херцеговини од давнина изузетно развијена народна медицина, али су веома распрострањени и разни облици
сујеверја.
_______________
Јевто Дедијер, Херцеговина антропогеографске студије, Сарајево, 1991, 11.
Исто, 11–12.
Исто, 12.
4
Исто, 26.
5
Ј. Дедијер, Херцеговина, 31.
1
2
3
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Типови традиционалних херцеговачких кућа се, углавном, разликују по врсти материјала од кога су направљене. Најраспрострањенији материјали који су заступљени у градњи кућа су
камен, слама и дрво. Подељене су у три типа кућа које се у
народу називају: сламнице, плочаре и дашчаре. У јадранској
Херцеговини су најраспрострањеније камене куће, плочаре.6
Разликујемо и још један тип куће, који није добио име по материјалу од кога је грађена, већ по томе што је овај тип најзаступљенији у варошима и градовима. Тај тип куће, који је и
најзаступљенији и у самом Мостару, назива се варошка кућа.
По материјалу од кога је зидана и којим је покривана херцеговачка варошка кућа је претежно камена кућа, „али се од праве
сеоске камене куће разликује у многим стварима. Разликује се
по пространству предворја (предахлука) и двора (авлије).“7 У
градњи варошке куће коришћено је много више дрвене грађе
него код класичне камене куће. Варошке куће су, углавном,
много пространије од сеоских. Авлија је обично поплочана. У
њиховом изгледу и распореду одаја муслимански утицај је
много очигледнији него код других типова куће.8

Мостар је, по мишљењу многих, град у коме су се од давнина
сретали, сукобљавали али и на најбољи начин стапали исток
и запад. У њему се сусреће континентална и приморска
клима, а осећа се близина и мора и планина. Котлина у којој
се налази Мостар такође је имала утицаја на развој карактера
и психе људи који су у њему живели. Све то је утицало на
формирање специфичног типа људи, у којима се мешао динарски и медитерански тип личности. Медитеранци су: онижи,
ситније телесне грађе, доликокефали, округлог лица и задебљалих усана. Чело им је округло и ониско, обрве у високом
луку. Нос им је узан и изразит, раван или повијен, а код носница је задебљао. Очи динараца су крупне, тамно смеђе или
црне. Кожа им је тамнија са много смеђег пигмента у себи.
_______________
6
7
8

Исто, 54–61.
Исто, 61.
Ј. Дедијер, Херцеговина, 61–64.
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Коса им је тамно смеђа или црна, јака и понекад коврџава.9
Динарци или припадници јадранске расе су витки, високи,
јаких костију, снажних мишића, дугих ногу и руку, снажног и
дугог врата. Лобања им је кратка, „често на потиљку равна
као одсечена“10, а теме високо. Доња вилица им је „изразита,
мало напред истурена и висока. Лице је уско и дугуљасто,
црте оштре. Чело је високо, пошироко, натраг забачено, са
јаким чеоним испупчењима. Нос високог корена, дугачак и истакнут, често кукаст (орловски профил). Брада широка и масивна. Уста широка, усне јаке. Очи велике, тамносмеђе,
дубоко положене. Обрве избочене и јако сведене. Кожа загасита, смеђа. Коса смеђа или црна, јаче дебљине, каткад коврчаста. Брада густа и јака.“11 За изглед мушкараца овог
динарскомедитеранског типа, а нарочито за припаднике динарског типа личности, карактеристично је да су: мршави,
тамне косе, помало нагле нарави, жељни моћи, не воле ауторитете, склони су фанатизму и поштовању култа личности.
Жене динарског типа су тамне косе и пути и помало гордог
држања. Неки аналитичари типова личности сматрали су да
такве жене, због свог витког стаса, тамне косе и гордог
држања, помало подсећају на мушкарце. Познати социолог
и филозоф др Владимир Дворниковић је у свом капиталном
делу Карактерологија Југословена тврдио да се на динарској жени запажа извесна „маскулина тенденција у самом
типу расе. Иако је расна оштрина карактером самог пола
зблажена, остала је конструкција јаких костију и често тврда
израза лица (носа). Динарска жена не мора нимало да буде
оно што народна реч зове ‘мушкобања’, па ипак нешто мушко
говори из ње.“12 Жене медитеранског типа су нежније и плавокосе. Већина Херцеговаца је припадала углавном динарском типу личности, али се може рећи да је код већине
Балканаца измешан динарски и медитерански темперамент.
_______________
9
Владимир Дворниковић, Карактерологија Југословена, репринт издање, Београд, 1990, 174.
10
Исто, 174–175.
11
В. Дворниковић, Карактерологија Југословена, 174–175.
12
Исто, 209.
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Комбинација динарског и медитеранског темперамента која је
преовладавала код Мостараца, изродила је веома лепе жене.
Јевто Дедијер тврди да су Херцеговци досетљиви, домишљати и лукави, што говоре и шале које се о њима преносе с
колена на колено.13 О таквом Херцеговцу говори и чувена
опера Јакова Готовца „Еро с онога свијета“, препуна мотива
из народне традиције и живота, која описује човека, који је на
основу лукавства остварио добит, искористивши фанатичну
религиозност, простодушност и љубав сестре према брату.
По речима већ поменутог Дедијера „јужна Херцеговина са
нeким варошима (особито Мостаром), пуна је људи, чији је
менталитет потпуно сличан ‘с оним Хером’ из народних приповиједака. То су обично врло живи, окретни људи, махом
чини се црње масти, већином ниска раста, ‘сваки им дамар
игра’, ‘очи им мигоље ко да су на заитину’. То су сеоски гамени, у Мостару их зову лискама, по селима објешељацима
(тј. способан да сврши на вјешалима), личинарима, а у Дубровнику лерима. Увијек спосебни за шалу, исмијевање и оговарање, чине исти тип с оним, који ће се нашалити и на рачун
светог Владике, који ће и поред мртваца шалу збијати.“14 Познати нобеловац Иво Андрић описао је Херцеговце и Херцеговину у својој приповеци „Проба“, следећим речима:
„Херцеговина, нарочито јужна и југоисточна, има по правилу
добар сој људи. То је земља са много камена а мало свега
осталог, али то мало што роди хранљиво је и племенито, и са
водом и ваздухом даје здраве и разумне људе. Они су више
склони рачуну него осећању, али њихова је рачуница тако
добра да су редовно и кориснији и пријатнији и целини и
појединцу него многи осећајни људи замагљена разума и наопаке рачунице.“15 Често се за ове људе говорило да су они
као израсли из камена. Јован М. Поповић почео је опис Мостара и људи који су живели у њему следећим речима:
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„Жарка и питома котлина међу каменитим брдима, пуна минарета и витког дрвећа и воћа и чесама.“16 Поповић затим
каже да су његови становници већином дошли „у Мостар као
сиромашни дошљаци са села, из планине, и да су донели са
собом један менталитет динарских брђана, бистар, опор,
прек. Па онда жене у димијама, нежних ћуди и питомог изгледа, још врло моралне и врло осетљиве.“17 Иво Андрић је
био одушевљен Мостаром. Посебно је истицао чудновату
светлост која га је обасјавала током целог боравка у Мостару
и која је била најзначајнија карактеристика тога града. О тој
светлости је, у свом „Запису о Мостару“ из 1946. године,
писао: „Увек сам мислио да са њом мора да улазе у човека
љубав за живот, храброст, ведрина, смисао за меру и стваралачки рад... Никад се довољно нисам могао нагледати те
светлости, иако сам је сретао свуда.“18 Јован Дучић је тврдио
да је Мостар „један од најлепших градова. И то најпре по свом
осветљењу, по своје две чудне реке, својим двема противуречним обалама, свом нарочитом зеленилу вртова, своја два
нарочита становништва, своја два разна идеала у прошлости.
Лева обала која по целој традицији припада херцеговачкој и
устаничкој и гусларској Херцеговини, нема ичег заједничког
са другом и десном обалом града. На левој страни Мостара,
изнад које поносно стоји српска светосавска црква, ту се кроз
векове робовало Турцима, и ишло за војводама, и корачало
под заставама; и тамо су на Великој тепи вешани српски
устаници, као Петко Ковачевић, брат Стојанов; а на другој
страни, већином католичкој, ишло се с молитвеницима и
бројаницама. Никад се лева обала није умирила, а никад се
десна није побунила. На левој обали су испевани уз гусле
најсјајнији десетерци о својим сопственим јунацима, а на другој није било ни песме, ни гусала, ни јунака, ни традиције.
Ништа на тој десној страни није ни опевано ни оплакано;
онамо не постоји ни спомен Стојана Јанковића, чију кулу под

_______________

_______________
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Неђо Шиповац, Иво Андрић у Херцеговини, Београд, 2009, 395–396.
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Н. Шиповац, Иво Андрић у Херцеговини, 379.

344

Снежана Илић

Хумом Срби показују као његову, кад је од Шибеника и Равних
Котара упадао овамо и попалио зулумћарске чардаке... Док
се на овој страни молио Бог да пошаље мало олова и барута,
онамо се молио за мало тамјана и уља. На левој страни се
говори ијекавски, а на десној икавски. На левој страни има
пуно једног нарочитог хумора међу православним и муслиманима, а онамо, на другој није га никад било. Од ове леве
стране Мостара па до Ливна, на Фочу и на Дурмитор до
Пријепоља, то је она велика Херцеговина, највећа српска
провинција по свом хомогеном менталитету, која представља
одиста једну једину менталну јединицу, и нарочити широки
рапсодски појас, и ковницу српског језика, који је онде
највише изграђиван, пречишћиван, позлаћиван. То је и област
која је српској нацији дала све што је наша крв најбољег родила. Без Мостара, међутим, овај гигантски торсо остаје осакаћен, деформиран, накарађен.“19 Дучић у другом делу свог
текста о Мостару каже да када га је напустио у „Мостару
остаје једна идила по догађајима и по добрим људима какве
нигде више нисам срео ни у једном нараштају“.20
Херцеговци су по својим карактеристикама изузетно одани
заједништву, па им је самим тим и општи интерес обично испред личног. Херцеговина је, као и подручје Лике, Баније, Кордуна и Црне Горе, позната као изузетно патријархална
средина у којој су се најдуже задржале велике породичне задруге и у којој се високо поштовала реч мушке главе у породици. То је, углавном, био деда или отац а, у неким
случајевима, и најстарији брат у породици. Понекад, после
смрти оца, главе породице, и реч његовог сина, недораслог
младића, који је био, неретко, чак и малолетан, морала се
слушати. Тако су, понекад, и старе жене морале да слушају
домаћине који су били готово још дечаци. Наравно, било је и
случајева када „домаћин није најстарији човјек у кући, него
_______________
Јован Дучић, Градови и химере путописи Стазе поред пута есеји и чланци,
Београд – Сарајево, 1989, стр. 393–394; Јован Дучић, Мостар, www.ojkrajino.com
20
Исто, 395–396.
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онај који је највјештији и кога задруга изабере. Имаде случајева да домаћин на умору постави новог домаћина.“21 Домаћин одређује који ће се послови радити и ко ће шта радити,
а он сам ради само мање послове у кући и више је окренут
спољном свету и контактима са њим. Домаћин одговара за
све што се деси у кући и за све се тражи његова дозвола. У
таквим породичним задругама „домаћин иде судовима, те одговара за сву кућу, иде на забаве црквама, те рјешава са осталим домаћинима свађе и размирице ако су се породиле међу
каквим породицама или међу појединим сељацима“.22 Женска се реч у породици слабо слушала, иако је мајка поштована готово као светиња. Улога сваког члана, па чак и детета,
у таквим породичним задругама је била строго издиференцирана.23 Породичне задруге је сачињавао већи број многочланих породица, најмање две породице. Чланови породичних
задруга су, обично, били у блиском сродству.24 Ове породичне
задруге су понекад имале четрдесет и више душа. Оне су почеле да се деле крајем осамнаестог века.25 Готово сви облици
својине које је поседовала оваква задруга припадали су типу
колективне својине. Постојање породичних задруга, чак, није
ни могуће без колективне својине.26 Део ове патријархалности
се, у херцеговачким селима, одржао и до данас.
Код Херцеговаца се народна ношња одржала веома дуго и
била је веома раскошна. По речима Мостарца Луке Грђића
Бјелокосића, вредног скупљача народних умотворина, Херцеговци су на ногама носили лепе вунене чарапе „до приглава су бијеле, а приглавци су ишарани човом различите
боје или рудицом измијешаном с шиком, а опточени су црвеном човом. Једни опточе приглавке сирјадом. Сирјада је од
пређе различите боје плетена као гајтан. Врх чарапа су на-

_______________

Лука Грђић Бјелокосић, Из народа и о народу, 1, Београд, 1985, 137ћ
Исто, 137.
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Исто,137–143.
24
Миленко С. Филиповић, Човек међу људима, избор и предговор Ђурђица Петровић, Београд, 1991, 3.
25
Л. Грђић Бјелокосић, Из народа и о народу,137.
26
М. С. Филиповић, Човек међу људима, 7–9.
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пршњаци или назуци. Они су такођер од лијепе бијеле вуне
оплетени, а одозго везени као и приглавци од чарапа. Зими
облаче поврх свега још и калчине од црне кострети помијешане с вуном да воду не пропуштају. Калчине стижу само
до шљанака, те се види вез од чарапа. Поврх калчина су
опанци на расплет, што их сами собом праве од неучињене
коже. Да не би табане подбили, мећу у опанке по какав дебео
комад сукна; зову га обојак. Ноге од шљанака до кољена покривају докољенице. Докољенице се праве од добра домаћег
сукна. Оне су опточене или црном сирјадом или гајтаном, па
поврх тога црвеном човом. На њима има 30–50 склопаца од
жуте жице, с којијем се око нога спучају. Поврх докољеница
су подвезе. Оне су уске колик један прст, а дугачке како могу
два пута око ноге стићи. Ишаране су пређом од различите
боје, а гдјекоје се и златом или шиком навезу. Спучају се са
два склопца као и докољенице. Тијело од кољена до паса покривају гаће од бијела домаћег сукна. Једни обоје гаће у
модру боју а други у црну, а највише их носе онако бијеле.
Око паса опасују `канице откане од пређе различите боје.
Оне су широке колик један чеперак а дугачке како могу три
или четири пута око човјека стићи. Поврх `канице се носи
силах. Он је од фино учињене црвене коже и имаде по 4–5
листова. Најпотоњи је лист највиши, те прелази мимо остале
за један чеперак преко силаха. За силах задијевају сада мали
нож и машице, скојијем се служе око ватре и пуне пушке...“27
За силах би се некада заденуло и оружје. „На прсима је џамадан“,28 који је украшаван чојом, а код богатијих и златом.
Изнад њега се носи „хаљина с рукавима од бијела добра домаћег сукна“,29 рукави су од шаке до лакта просечени и украшени. Хаљина је дугачка до колена, „на прсима је отворена
да се џамадан добро види“,30 а украшена је као и рукави. На
хаљину се радним данима носи гуњац, који је направљен од
_______________
Л. Грђић Бјелокосић, Из народа и о народу, 189–190.
Исто, 190.
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и чојом.31 Испод свега се носи кошуља. На глави се носи херцеговачка капа „завратка“, „одозго је од црвене чове златом извезена, а около са црном деравијом облистана. Ево шта
причају, шта значи ова капа: она црвена чова одозгор назначује
крв, што се на Косову пролила за крст часни и слободу златну;
црна облиста около назначује тугу Србинову за изгубљеном
слободом, а оно мало злата на црној чови назначује Црну Гору,
која је једина сачувала златну слободу и запливала у крви.“32
Женска херцеговачка српска ношња је такође била раскошна.
Жене су на себи често носиле и много накита. По речима
Луке Грђића Бјелокосића, „жене код православних носе на
ногама скоро исто као и мушкићи. Само што су њихове чарапе боље ишаране и горње мало краће, а доње су од бијеле
вуне и стижу до кољена.“33 Женске хаљине су дуге до чланака
а сашивене су од домаћег ланеног платна. На прсима су извезене свилом различите боје и шиком. „Око паса је `каница
као и у мушкића, само што је сприједа пришивено црвене
чове колико један чеперак, те је та чова различитим шарама
извезена.“34 Преко хаљине је опрегача са црвеним и црним
ресама а по средини је извезена. На хаљину се о празницима
облачи извезена долама, „у имућнијих жена ћурдија, или
црвена или модра навезена свилом или златом, а у дјевојака
човни зубун са мало веза. И ћурдија и зубун стижу до ниже
кољена.“35 На глави жене носе фес. „У њему је колут од круте
артије, да на њему чвршће стоји ков или ђунђуве.“36 Жене
носе косу уплетену у две плетенице, које неретко украшавају.
Девојке носе понекад „завратку“ златом извезену а некад
белу мараму.37 Богатије жене су уз традиционалну ношњу носиле и скупоцен накит. Традиционална градска ношња се није
битно разликовала од сеоске, осим у томе што је била украшена скупоценим накитом.
_______________
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Шире подручје данашњег Мостара било је насељено још у
праисторијском времену, што потврђују бројна налазишта из
периода неолита, бакарног, бронзаног и гвозденог доба. Међу
материјалним археолошким налазима најзначајнији су:
пећине које су некада биле насељене, гробови, оружје, предримски новац и друге археолошке ископине. Уз сточарство и
земљорадњу у гвозденом добу развија се и трговина с околним средиштима. По речима Јевте Дедијера, „кроз Херцеговину иђаху главни трговачки путови, којима се вршила знатна
трговина између Дубровника, његове ближе околине и појединих области данашње Херцеговине, Босне, Новопазарског
Санџака, па и Западне Србије. Ти путеви бијаху везани за оне
двије велике прегибли, којима се отвара приступ из унутрашњости у Јадранско приморје. То су долина Неретве и прегибао између Требиња и Дубровника“.38 За време римске
управе подручје Херцеговине су насељавала илирска племена, а административно је припадао Далматинској провинцији. У то доба настају и путеви у долини Неретве. Базилика
из периода од трећег до шестог века у Циму, који је данас део
Мостара, вероватно је била седиште бискупије Сарсентерум,
која се налазила на подручју данашње Херцеговине.
Средњовековни град Благај, на чијем месту је настао данашњи Мостар, био је једно од најважнијих херцеговачких
места, „имао је ове згодне особине свог положаја: лежао је
готово у самој Неретвиној долини, преко које је одржавао везе
с морем, затим је затварао излаз једне важне низинске линије, која је долину Неретве доводила у контакт најприје с
важним друмом Дубровник–Ниш, а затим преко Дуге и Никшића са Скадарском потолином и с највећом трансверзалном
низинском линијом на западној обали Балканског полуострва.
Благај пропада услијед помјерања читавог саобраћаја према
сјеверу, који изазивају велике културне промјене, што су се у
новом вијеку у средњој Европи извршиле. То је утицало на
_______________
38
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подешавање главног саобраћаја према долини Неретве, на
постанак и нагло развиће Мостара и на пропаст Благаја у
новом вијеку.“39 Оснивање града Мостара везано је за изградњу две куле, односно утврђења, средином петнаестог
века, вероватно у периоду владавине херцега Стефана Вукчића Косаче. Утврђење на десној обали Неретве звало се
Цимски град, а на левој Небојша. И први писани спомен Мостара везан је уз ове две куле. Дубровачки извештај од 3.
априла 1452. године описује како се Владислав Херцеговић,
син херцега Стефана Вукчића Косаче, побунио против оца,
отевши му неке поседе.40 Мавро Орбини помиње 1440. годину
као годину постанка града Мостара.41
Име Мостар први се пут појављује у турском попису становништва из 1468–1469. године. Оно се односи на насеље око
две куле на Неретви, што се види из једног документа са седнице већа Дубровачке републике из 1474. године.42 Јевто Дедијер сматра да Мостар припада посебном типу најстаријих
и највећих херцеговачких вароши које „не леже на отвореним
дијеловима карсних поља, већ у угловима, којима поједине
ријечне долине залазе у поља. Почињући у тјеснацима пред
самим улазом у поље и групишући се око каква старог моста,
куће варошке пружају се низ ријеку у поље и шире се у облику
лијевка с обје стране ријеке. Такве вароши имају облик троугла, или на средини јако стиснута цилиндра, ако ријека спаја
два поља и ако се на обје стране шири.“43
Турско освајање Мостара догодило се вероватно током 1468.
године. Турски војници који су учествовали у освајању Мостара добили су поседе у граду и његовој околини а домаћи
становници, које су чинили углавном Срби, постали су кме_______________
Ј. Дедијер, Херцеговина, 51.
Nikola Samardžić, „Srbi u Mostaru 1440–1850“, u: grupa autora, Srbi u Mostaru
rasprave i ogledi, Beograd, 2001, 36–37.
41
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тови. У периоду од краја петнаестог века, град све више добија оријентални изглед. Тада један део Срба прелази у
ислам. Мостар је испочетка био средиште кајмакамлука, али
је, захваљујући саобраћајној важности прелаза преко Неретве, почетком шеснаестог века, постао седиште Херцеговачког Санџака. Дотадашњи дрвени мост замењен је
каменим 1566. године. То је знатно допринело развоју града
Мостара у саобраћајном и административном погледу.
У шеснаестом и седамнаестом веку бележи се интензивно
ширење града. Крајем седамнаестог века Мостар је имао око
десет хиљада становника, да би се у наредним деценијама
број његовог становништва увећавао нешто слабијом прогресијом, па је по аустроугарском попису из 1910. године имао
шеснаест хиљада тристо деведесет два становника и две хиљаде седамсто шездесет девет кућа.44 Град се развијао као
типично османлијско насеље, с карактеристичним стамбеним
четвртима, које су називане махалама, и трговачком четврти,
која је називана чаршијом. Јевто Дедијер у својој књизи Херцеговина каже да „у свакој старијој вароши разликујемо два
дијела: један у равнини на обали ријеке, гдје је чаршија, гдје
се врши цио варошки промет и један виши гдје су само куће
за становање. Први дио зове се чаршија а други, виши дио
назваћемо махалом.“45 Током осамнаестог века дошло је до
стагнације и пада броја становника. Основан је посебан, Херцеговачки пашалук, са седиштем у Мостару, на челу са Алипашом Ризванбеговићем, који је добио и везирску титулу
1832. године.46 Тих година су отворени конзулати неких земаља: Аустрије, Италије, Русије, Енглеске и Француске. Саобраћајном значају града допринела је изградња пута
Мостар–Метковић, који је завршен 1862. године. Ова чињеница је утицала и на појачан привредни развој Мостара, на
првом месту развој трговине. Привредни развој био је праћен
_______________
Мирослав Прстојевић, (Не)заборављени Мостар, Сарајево, 2006, 92.
45
Ј. Дедијер, Херцеговина, 52.
46
Н. Шиповац, Иво Андрић у Херцеговини, 168.
44
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и развојем културе, ширењем веза са развијенијим европским
земљама, па и појавом првих образованих људи, који су се, у
почетку, углавном школовали у страним школама. Током деветнаестог века у Мостару се све више осећа и утицај западних европских земаља, што се одражава на све сфере
грађанског живота. Мешавина оријенталног и западног утицаја
даје специфичан изглед и атмосферу граду. Иако су ови утицаји доводили до сукоба у Мостару и целој Херцеговини, који
су се много пута преламали преко леђа Срба, доносили су и
много позитивних промена у привреди и култури и Мостара и
Херцеговине у целини. Све то већ током прве половине деветнаестог века доводи до развоја грађанске класе у Мостару.
Мостар је у периоду свог највећег привредног развоја, у другој
половини деветнаестог и почетком двадесетог века, у свом
саставу становништва имао грађане православне, католичке
и муслиманске вере. Мостарски свештеник Марко С. Поповић
је изнео тврдњу да се број Срба у Мостару од почетка двадесетог века све више смањује.47 Истакао је и то да „од назад
неколико година, нас годишње више мре, него ли се рађа“.48
Међу успешним привредницима у Мостару било је веома
много Срба православне вере, од којих су неки школовани у
иностранству и били веома добро образовани. Мостарски
Срби су, великим делом, били успешни трговци и банкари,
како у Мостару тако и ван њега. Почетком двадесетог века
мостарски Срби православне вере могли су се подичити „велељепним храмом, новом црквом, нашим величанственим
новим школским зградама, зградом Српске банке, другим
српским здањима и разним хуманим установама“.49
Мостарски Срби православне вере имали су веома развијену
националну свест а стожер окупљања Срба у Мостару био је
_______________
Марко С. Поповић, Два предавања подстарјешине попа Марка С. Поповића,
Мостар, 1911, 5.
48
М. С. Поповић, Два предавања подстарјешине попа Марка С. Поповића, 6.
49
Исто, 6.
47

352

Снежана Илић

манастир Житомислић, у коме је отворена једна од првих
српских школа у Босни и Херцеговини 1858. године. Она је
имала релативно велики значај иако је функционисала само
две године.50 Под управом Аустроугарске Монархије национална свест Срба у Мостару се још више развила. Њен
највећи ослонац била је Српска православна општина у Мостару, која је храбро одолевала свим недаћама и опстајала у
периоду од 1878. до 1903. године, са прекидом који је трајао
од 1882. до 1888. године. Захваљујући прилозима њених богатих верника Српска православна општина у Мостару била
је, у финансијском погледу, једна од најбоље стојећих српских
православних општина у целој Босни и Херцеговини. По
речима др Душана Берића, „Српска православна општина у
Мостару служила је као тачка у односу на коју се све оријентисало. За само једну генерацију, Општина се трансформисала у инфраструктуру која је преузела у своје руке вођење
свих јавних послова без огрешења о интересе осталих двеју
заједница у граду. Био је то успех, јединствен у модерној историји Босне и Херцеговине. Можда први пут – у ствари и
било је први пут – једна црквена општина међу општинама
подвукла је однос између модернизације друштва и његовог
ослобађања испод стране власти, обележила заокрет који је
имао одјека у читавој земљи и допринео да се измени менталитет многих људи.“51 Мостарска православна епархија је
имала седамдесет пет парохија, шест манастира и петнаест
цркава са сто службујућих свештеника.52
Мостар је током друге половине деветнаестог века интензивно почео да развија своју културу. У редовима мостарског
грађанства у то време се развија и љубав према позоришту.
Оно га је великом брзином готово потпуно опчинило, поготово
због тога што су медитеранци традиционално веома накло_______________
Др Владимир Ћоровић, Мостар и његова српска православна општина, Београд,
1933, 63–64.
Dušan Berić, „Srbi u Mostaru i njegovoj okolici 1844–1918“, u: grupa autora, Srbi u
Mostaru rasprave i ogledi, Beograd, 2001, 138.
52
Исто, 139.
50
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њени свим облицима уметности. За развој позоришта су
најзаслужније путујуће глумачке трупе које су посећивале Мостар. О томе је познати мостарски политичар и културни радник тога времена Атанасије Шола много касније писао: „Ово
живо интересовање и смисао за позориште пробудиле су, разуме се, прве позоришне дружине, које су свраћале у Мостар.
Романтично расположење у Мостару, у једној средини где су
се још читале Пјесмарице и знале најлепше народне јуначке
песме напамет, где се Горски вијенац рецитовао без погрешке, а тако, доцније, и Балканска царица – плануло је тада
неописивим жаром... А како и не би, кад је на позорници
видео живе јунаке, који су му говорили оне исте стихове, које
је од гуслара чуо или сам прочитао! Тај Мостар није ни примећивао прилично похабане, нажалост, историске костиме,
јер су у његовим ужагреним очима све то биле коласте аздије,
душанке, оклопи и чекркли челенке од свиле и кадиве и ‘од
сувог, жеженога злата’!“53
Српска заједница у Мостару је у деветнаестом веку била
веома јака. Чинили су је богати и образовани људу, углавном
банкари и трговци, који су имали веома развијене контакте са
многим европским земљама. Ови људи су важили за веома
оштроумне и сналажљиве људе, који су веома брзо прелазили пут од сељака до имућних газда, понекад прескачући,
при томе, и неке степенице. Познати мостарски социјални
писац, аналитичар људских карактера и, могло би се рећи,
један од најзначајнијих хроничара мостарског народног живота крајем деветнаестог и почетком дведесетог века Светозар Ћоровић, у свом роману Стојан Мутикаша даје очит
пример за такав животни пут. Главни јунак у роману је веома
брзо, захваљујући домишљатости и мутним пословима
којима се бавио, прешао дуг пут од сељачета до богатог
трговца и зеленаша. Но, и поред тога, ови људи су имали
_______________
Атанасије Шола, „Људи и догађаји у прошлости Гусала“, у: Педесет година
српског пјевачког друштва „Гусле“ 1888–1938, уредник Јован Радуловић, Мостар,
1938, 25–26.
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веома развијену националну свест, као и свест о потреби културног и привредног приближавања свих српских и југословенских земаља. Кроз борбу за верску и културну аутономију
Босне и Херцеговине мостарска културна елита борила се за
побољшање привредног, културног и политичког положаја
Срба у Босни и Херцеговини.
Овај привредни и културни напредак, као и развијена и веома
активна Српска православна црквена општина, учинили су да
се Мостар крајем деветнаестог века развије у прави културни,
привредни и политички центар Срба у Херцеговини и један
од главних српских и југословенских центара у целој Босни и
Херцеговини, са јаком националном свешћу, што је остао до
самог избијања Првог светског рата. Крај деветнаестог и почетак двадесетог века био је најсјајнији период у животу Мостара, када је он достигао највећи привредни, културни и
политички развој у својој историји. О Мостару своје младости
и генерацији културних и политичких радника који су тада живели у њему Јован Дучић је рекао: „У Мостару се први пут говорило о идеји и о идеалу; ту се први пут живело за једну
отаџбину без политике и без користољубља; у Мостару се
једно његово време сањало о књижевности и култури; и први
пут писали стихови, и то српски. Мостар се може одвојити од
свега другог, али не од српске традиције, хајдучке прошлости
и српске поезије. За њега ће се отимати, о њему ће се писати,
за њега ће се гинути и у будућности; али Мостар ће остати
занавек град једне од најбољих српских генерација XIX века.
Не само једна српска покрајина, него и једна цела српска отаџбина не може без тих имена бити потпуна.“54
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Леонард Немет, Бачка Паланка

СТОПЕ СТВАРАЛАЧКОГ ПУТА
АРХИТЕКТЕ МИЛАНА ПАЛИШАШКОГ

Захваљујући драгом ми пријтељу, времешном Паланчанину
господину Францу Николи, „дошла ми је под руку“ књигамонографија „Милан Палишашки – архитекта“. О старој паланачкој породици Палишашки знао сам понешто из прича,
уз понеку стару фотографију, највише о Радославу-Ради
Палишашком, оцу Милановом, и брату од стрица професору
Стевици Палишашком, прослављеном одбојкашком
репрезентативцу. Прикупљајући биографску грађу о
породици Увалић, нашао сам нешто података и о Милану
Палишашком – неколико фотографија на којима је, између
осталих, и Реља, син Борислава Увалића, Миланов пријатељ
и саборац из НОБ-а. У истраживачком заносу, можда и
несмотрено, покушао сам да телефоном закажем састанак
са господином Палишашким у Београду, али, на моју жалост,
нисам имао част да га и лично упознам. Читајући поменуту
књигу о архитекти Милану Палишашком, џез музичару,
сликару, урбанисти, ведети изложбене архитектуре,
галеристи-дизајнеру, ентеријеристи који је осмислио
реконструкцију великих музеја и позоришта код нас и ван
наше земље – моје је жаљење за неоствареним личним
познанством са њим било још веће.
Друго осећање које ме је испуњавало читајући монографију,
била је мешавина усхићења њеним садржајем и
одговорности пред аутором те књиге. Осећање усхићења и
поноса произилазило је из сазнања, да је Паланчанин који
своју завичајну припадност истиче са толико љубави, не
заборављајући своје корене, своју и нашу Паланку. Ово
истичем тим пре што је професор Милан Палишашки
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релативно кратко живео у нашем граду, а обишао је
педесетак земаља и видео безброј светских метропола.
Такође, господин Палишашки је добитник многих домаћих и
светских признања и награда из области архитектуре и доприноса у области културе (Октобарска награда града
Београда, Награда за животно дело и много другиха).
Обављао је одговорне послове на многим друштвеним
функцијама, добитник је националне пензије Републике
Србије, а био је и стипендиста Фордовог фонда у Сједињеним
Државама 1963/4. и професор Факултета примењених
уметности у Београду од 1974. до 1996. Лично је познавао
многе светске архитекте и уметнике, а био је пријатељ са
многим нашим јавним личностима из света уметности.
Припадао је најужем кругу Архитектонске секције УЛУПУДСа од 1953. до 2010, уз М. Белобрка, Б. Бона, В. Максимовића,
М. Минића, М. Пантовића, А. Секулића, С. Васиљевића.
Прикупљајући грађу за књигу „Споменица великанима
Паланке“, с Карлом Костелцем, урадили смо обимна
истраживања о људима Паланке у поледњих век и по
историје нашег града. Као резултат тих истраживања,
утврдили смо да су најзаслужнији Паланчани: др Карло
Мезеи (1837–1897), сликар Франц Ајзенхут (1857–1903), др
Борислав Увалић (1879–1958) и Милан Јанић (1957–2003).
Имајући у виду све што је о њему речено, архитекта Милан
Палишашки може се, захваљујући свом делу и исказаној
љубави према својој Паланци, без сумње, придружити поменутим заслужним Паланчанима. У оквиру импресивног
архитектонског опуса инг. Милана Палишашког, је и пројекат
паланачког хотела „Турист“ (данас хотел „Фонтана“) и пројекат
Међумесне аутобуске станице у нашем граду. Своју љубав
према родном граду истакао је, између осталог, и поклоном
велелепног мозаика са ликом Св. Саве православном храму
паланачком.
Ниједна биографска белешка о архитекти Милану
Палишаком, па ни ова, не би била ни потпуна ни аутентична
без навода из књиге коју је он сам написао.
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Милан Палишаки – сећања
Рођен сам 4. јула 1927. од мајке Ане Радојчин Палишашки и
оца Радослава Палишаког у Бачкој Планци. Отац, Радослав
Палишашки, рођен 1894. године, служио је као млад војник,
К&К морнарицу (К&К – Keiser und König, Цар и Краљ,
скраћеница за Аустроугарску) у Пули и пулском заливу. Тамо
је, на тада највећем броду-крстарици „Сент Иштван“,
провео читав Први светски рат у звању наредника-водника,
као машински подофицир. У ноћи 10. 12. 1917, могао је и да
погине, али се спасао испливавањем из леденог мора, када
је Италија, схвативши исход рата и пребацивши се на
победничку страну, потопила ту велику крстарицу код
Трста. У миру, отац је подбележник у општини Бачка
Паланка. Мој деда по оцу звао се Стеван-Стева
Палишашки. Био је сензал (накупац – прим. Л. Н.)
Дунђерских из Новог Сада, тј. купац зрнастих
пољопривредних производа за ту породицу и власник мање
гостионице у сопственој кући (ул. Краља Петра I бр. 78),
где је такође столовала Српска читаоница и Српска женска
задруга, чувене институције српске мањине у тадашњој
Аустроугарској Монархији, а потом у Краљевини
Југославији. Мајка Ана, која је била четири године млађа од
оца, надживела га је 22 године. Рођена је 1898, а умрла 1980.
Њена мајка је била Зорка Рељић из Н. Сада, а отац ТодорТоша Радојчин свој век је провео као кројач конфекционар
готових одела, са радионицом и дућаном у главној улици
Бачке Паланке. С мајчине стране имао сам ујака Милорада
и тетки Иванку, а са очеве стричеве Борислава-Бору и
најстаријег Милана, који је као аустроугарски војник нестао
у Русији током Првог светског рата, а по коме су ми на
крштењу дали име.
Тако почиње архитекта Милан Палишашки историју своје
најуже породице, из које закључујемо о њеном социјалном
пореклу, националној свести и родољубљу, као и о једом
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познатом историјском догађају у коме Миланов отац замало
није платио главом.
У оквиру другог поглавља своје биографије, „Бачка Паланка
мога детињства“ аутор, како сам поднаслов каже, описује свој
родни град у првој деценији живота, дакле, период до почетка
Другог светског рата.
У време мог рођења Бачка Паланка је била велико среско
место од 13–14 хиљада становника. Налази се на левој
обали Дунава...
Дајући прецизне географске податке о локацији, саобраћајној
повезаности, историји и ондашњој административној управи,
затим националној структури становништва, друштвеном и
забавном животу његовог детињства, уз обиље старих фотографија своје породице и града Паланке, аутор исцрпно
обавештава читаоца о свом родном граду и детињству које је
провео у њему.
У најлепшем сећању ми је ипак остало тадашње дунавско
купалиште – плажа, тзв. „Штранд“, о кеме ћу рећи нешто
више. Иако новосадски слови као „нај“, мислим да је наш,
премда мањи, као право „градско купалиште“ у то време
био и лепши и боље организован. Паланачки штранд су
преко пута Илока изградили Немци, а власник се звао
Линдешмит. Његова кућа-вила и данас стоји уз хотел
„Клеспис“ (хотел „Београд“ – прим. Л. Н.), ул. ЈНА 4, служи
као дечији вртић „Младост“, а представља можда и
најлепшу грађевину у Бачкој Паланци. Линдешмит је
изградио око 180 индивидуалних опремљених кабина које су
се изнајмљивале у сезони (кабина мог оца је била 159.). У
комплексу плаже постојали су бифе-ресторан и куглана.
Кућа чувара са благајном-рецепцијом. Радила је и
берберница, уз плажу у једној ниши била је и чешљаоница
са огледалима, док су у ограђеном делу плаже подучавана
деца непливачи. На песку су биле справе за вежбање (разбој,
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два вратила), а у хангарима за чамце бољестојећих
породица чували су се модели „килбот“ преклопне градње,
скифови, двоседи дубл-скул са „рол сицевима“.
Описујући атмосферу која је владала на паланачком
штранду, М. Палишашки истиче електрично осветлење,
„живу“ музику, вреву купача и света под сунцобранима и на
покретним белим клупама, лежаљкама и лигенштулевима,
као и чувене картарошке партија преферансиста, где се
посебно истицао Рада, отац Миланов. Завршавајући своје
сећање на паланачко градско купалиште, аутор закључује:
Право говорећи, све набројано надмашивало је новосадски
пандан, где сам провео други, већи део свог одрастања и
младости, а док ово пишем, буди сету и дубока осећања,
поготово што нешто слично – у истој држави, местима и
градовима – чини ми се, ни ишта боље и лепше нисам
доживео.
На крају приче о паланачком штранду, аутор са жаљењем
констатује, како је по ослобођењу Паланке, стицајем
околности, уништен тај туристички драгуљ нашег града. Прво,
за време зиме 1944/5. партизанске јединице биле су
стациониране на левој обали Дунава, јер је у Илоку био
формиран Сремски фронт, и тако је сва дрвена конструкција
штранда искоришћена за ложење, као и столетна стабла у
непосредном окружењу плаже.
На самом крају поглавља о Паланци, М. Палишашки добар
део простора у својој књизи посвећује завичајној Бачкој и
Подунавској регији у ширем смислу као културолошком
феномену.
Треба напоменути да из ове Подунавске регије потичу
многе познате личности наше уметности, науке и
културе. Браћа Кашанин, Радивој и Милан, браћа Добровић,
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Петар и Никола, браћа Коњовић, Милан и Петар, Лаза
Костић, Милутин Миланковић и многи други. О Вршцу да и
не говоримо (Стерија, Паја Јовановић, Брашован, Вајферт,
Кртсићи, Ђорђе и Милан, Васко Попа и др.). Из источног
дела регије, из Шида Сава Шумановић, из Сремске Каменице
Змај итд. Да подсетим да из Бачке регије, између река
Дунава и Тисе потичу моје колеге и најбољи пријатељи,
архитекте високог ранга. Борислав Јовин – Оџаци
(пореклом из Обровца – прим. Л. Н.), Стојан-Столе
Максимовић – Суботица, и најзад, Алексеј-Аљоша Јосић, син
Младенов, родом из Старог Бечеја, професор, један од
најеминентнијих француских архитеката друге половине
XX века.
Настављајући своју животну причу, М. Палишашки говори о
свом првом дужем одласку из родног града и родитељског
дома, тада још не слутећи да ће га много година касније
животни позив и судбина одвести у многе градове света,
далеко од завичајне Паланке.
По завршетку основне школе у Старој Паланци, и
полеженог пријемног испита, родитељи су ме уписали у
новосадски гимназију чији је пун назив био: Државна мушка
реална гимназија „Краљ Александар I“.... За време
предратна три разреда 1938-41. био сам питомац мушкоженског интерната под називом „Српски учитељски
конвикт“ у Николајевској улици, који се налазио поред
истоимене цркве и зграде Матице српске. Живот у
интернату се одвијао по чврсто прописаном реду и скоро
по војној дисциплини.
По завршетку трећег разреда гимназије, М. Палишашли је
наставио школовање 1941. године у „Мађарској краљевској
државној гимназији“ на српском наставном језику, која је за
време окупације била једина у Војводина. Крајем октобра
1944. године завршившио шести. разред поменуте гимназије
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и јавио се добровољно у партизане и без икаве војне обуке
са седамнаест година отишао на фронт. Прво, ватрено
крштење било је у бици на Батини 10. и 11. новембра 1944.
године, где су се сукобиле две највеће војске тог времена –
руска и немачка.
Пре пробоја Сремског фронта, уз велике губитке смо
протерани са наше територије на мађарску страну, где
смо затекли нове „савезнике“ – браћу Бугаре... Званичан крај
рата, нове авнојеевске држеве ДФРЈ (оне из Јајца 1943.,
касније ФНРЈ па СФРЈ), дочекао сам у Дравограду, на самој
граници Словеније и Аустрије, 15. маја 1945. Моја јединица
12. војвођанска ударна бригада, 51. дивизија, односно наш
генерал Коста Нађ, имао је част да другу Титу саопшти
крај рата.
У децембру 1945. Милан Палишашки се враћа у Паланку и
већ 31. децембра је у Новом Саду, у друштву својих
школских другова и са „лепшим полом“, како сам каже,
колегиницама из разреда слуша грамофонске плоче. Када
говори о свом школовању у Паланци и Новом Саду – где у
скраћеном течају завршава VII разред гимназије 1946. а VIII
разред 1947. године – вредно је истаћи један његов закључак:
Мислим да је важно где неко проведе детињство, дечаштво
и најлепши део младости, где се формира и „учи животу“.
А Нови Сад (као и Паланка – прим. Л. Н.) је у мени оставио
дубок траг у културном, друштвеном и општем смислу, чак
дотле да могу рећи да ме је мање-више све што сам научио,
у себе тада примио и сазнао, у време одрастања у тој
средини дефинисало као човека за цео живот.
По завршетку велике матуре у Новом Саду, Палишашки
уписује студије на Архитектонском факултету у Београду. И
поред ратних последица, несташица и неимаштине (куповало
се на бонове и тачкице), Милан је као учесник НОБ-а био

366

Леонард Немет

ослобођен многих ваннаставних обавеза, а што је још
важније, имао је тетку у Београду (мајчина сестра), која му је
увек била при руци. Студентски дани, и поред факултетских
обавеза, остају у најлепшој успомени, а пријатељства тада
успостављена остају за цео живот. Миланов друштвени живот
у годинама студија а и касније, био је испуњен, да не кажем
хедонистички у правом смислу те речи. Ако знамо за његово
музичко образовање, можемо претпоставити каква је била
његова популарност у друштву у којем се кретао, а по
његовим речима, и материјална добит од музичких наступа
умногоме је „спасавала“ родитељски буџет. Прву изложбу
акварела и графика, заједно са изузетним пријатељем
Зораном Петровићем, Милан Палишашки организује, на
инсистирање професора Страла и Дерока, на ТВШ –
Архитектонском факултету у Београду.
Тежиште тадашњег друштвено-забавног и културног
живота чиниле су разне приредбе, тзв. „колективи“, бројних
установа или предузећа, где су запослени, обично суботом
увече, организовали „другарске вечери“ са игранком, за које
је била потребна одговарајућа музика. Као студент, у ове
приредбе и сам сам се укључивао свирајући у малим
саставима.... Моји партнери на овим свиркама били су
касније врло познати џезери у Београду. У каснијем добу
студирања, за време IV и V године, прешао сам са музике
на исцртавање дипломских радова и перспектива, што је
такође био „уносан посао“.
У овако укратко описаним условима студирања, Милан
Палишашки завршава студије, дипломира априла 1953.
године код професора Милана Злоковића и Рате Богојевића
(дипломски рад „Хотел у Врњачкој Бањи“), са средњом
оценом 8,8.
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Пут у слободу
Свако време има своју елиту, људе прогреса чије дела или
погледи на укупно стваралаштво имају футуристички
предзнак, често несхватљив, а самим тим и неприхватљив за
ретроградне снага, чије је погубно деловање увек има за
последицу таворење, заостајање и пропадање. Јунак наше
приче последице оваквог деструктивног деловања људи из
непосредног окружења осетиће прво на сопственој кожи, а
затим ће, посредно, то осетити и чланови његове уже
породице, о чему ће касније бити више речи.
Но, да се вратимо на сам почетак радне биографије
архитекте Милана Палишаког.
Одмах по завршетку студија, проф Страла ме је позвао и
уврстио као свог асистента на предмету акварел-цртање
у намери, како ми је рекао, да га наследим... Међутим, после
месец-два, ухвативши ме поверљиво под руку, наш
професор Григорије-Гриша Самојлов саопштио ми је
следеће: „Палишашки“, казао мије са руским акцентом, „пре
два дана је заседало Веће факултета и на тој седници Вас
је професор Страла предложио за асистента на свом
предмету. Успротивио се Пиво Караматијевић, рекавши да
Палишашки свира џез, а такви не могу васпитавати нашу
омладину...“ Тако се ја захвалим професору Самојлову на
дискретној информацији са седнице Већа факултета и
пренесем то професору Страли, такође, и њему захвалим
на указаном поверењу, повучем се и напустим факултет.
Хвала Богу, кажем то и данас.
Да тако поступи у датој ситуацији може само изразити
индивидуалац, човек непоколебљивог поверења у себе и
своје знање, изразитог моралног интегритета, помало
хазардер, али и надасве храбар човек. Овде треба имати на
уму, да се то дешава 1953. године, у јеку социјалистичке
изградње, када је сваки „слободни стрелац“ третиран као
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потенцијални „непријатељ државе“ и наше социјалистичке
заједнице. Наравно, „ко жели да надживи свој гроб, мученик
је овог света“, па тако и арх. Милан Палишашки – нерешено
стамбено питање, неадекватан радни простор: цртаћа табла
у дневном боравку, паус папир у ходнику, а прибор за цртање
у спаваћој соби. Али оно што је најважније, карта на коју се
заиграло (оно хазардер можда не лежи, али ипак чучи), јесте
висок професионализам, огромно знање и неспоран
уметнички таленат.

на Сави, група је позвана на конкурс за решење Савске
падине.

У години дипломирања већ сам добио прву награду на
општем јавном анонимном конкурсу за Југословенски
павиљон-штанд на сајму у Стокхолму
Одсека за
међународне изложбе и сајмове, што ми је уједно била прва
стручна референца, уз још неке радове из графичкосликарске области.
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Последњи заједнички конкурс на коме смо као група
учествовали био је за Југословенски павиљон на првој
послератној Светској изложби у Бриселу 1958. године.
После растанка од колега и пријатеља, бавећи се
примењеном уметношћу (изложбе, сајмови, ентеријер),
нисам „дигао руке“ од свог основног позива, те сам
наставио да се бавим архитектуром и урбанизмом кроз
конкурсе, али потпуно самостално, све до данас, без икада
иједног сарадника и коаутора.

Већ 1955. године, Савет министарства за просвету и културу
СР Србије доноси решење да се сликару Милану
Палишашком, признаје својство ликовног уметника, право на
социјално и пензионо осигурање ван радног односа, што је
отворило пут ка професионалној, уметничкој па и личној
слободи.

Један пословни успех арх. Милана Палишашког, може се
слободно рећи, досеже до саме границе могућег, а вест о
томе објављена је у листу Политика од 23. 04. 1963. године,
у рубрици „Из наших крајева“, где дословно пише: „Архитекта
Милан Палишашки добио је 1960. године све четири прве
награде на конкурсу за идејно решење Југословенског
павиљона на сајмовима у Измиру (Турска), Франкфурту на
Мајни (Западна Немачка), Стокхолму (Шведска) и Тунису (у
Тунису).“ Поверење и професионални углед стечен овим
конкурсима отвориће врата будућим пројектима, поставкама
и аранжманима каснијих наших павиљона на светским
изложбама у Токију (Јапан), Ванкуверу (Канада), Севиљи
(Шпанија) и Бризбејну (Аустралија), а за овај последњи М. Палишашки је урадио само идејно решење.

Његов први већи посао је учешће на великом југословенском
конкурсу за комплекс Београдског сајма, који ће уједно бити
повод за фромирање групе архитеката који ће заједно радити
и наступати пред трећим лицима. У тој групи били су: арх.
Милан Палишашки, арх. Зоран Петровић, арх. Стеван Браца
Бравачић и арх. Слободан Лале Јањић. Ова група архитеката
под називом НОПОК учествује на конкурсу за архитектонскоурбанистичко решење Трга Славија и Трга Републике у
Београду. Већ 1956. године, приликом грађења новог моста

Али, да наставим са сећањима не баш хронолошки, већ како
ми пристижу. Почетак 1962. године обележавају за мене два
важна догађаја. Живот ми, што се каже, улази у „мирну
луку“ и ја се у јануару женим са Јелисаветом Мирашевић...
Почетак брака пао је некако у исто време када сам
конкурисао за једногодишњу стипендију Фордове
фондације... Конкуренција је била жестока, јер се пријавило
129 кандидата из свих шест Република. Трочлана комисија
институције за Међународно образовање Фордове

У том периоду, архитекта и сликар Милан Палишашки излаже
своје графике и аквареле на XII јесењој УЛУС-овој изложби,
затим у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ и у Галерији
Матице српске у Новом Саду.
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фондације из Њујорка је појединачно интервјуисала
кандидате који су ушли у ужи избор, где се нашло и моје
име... Тако сам октобра 1963. године са супругом отпловио
бродом „Квин Мери“ за Њујорк, где смо се задржали до
фебруара 1964. године.
Миланова супруга Јелисавета-Вета, дипломац светске и
југословенске књижевности, била је кћи генерала Ђорђа
Мирашевића (1896–1986) и учитељице Данице Пламенац
(1908–1994). Ветин отац био је носилац двадесетак ратних
одликовања из Првог светског рата (Карађорђеве звезде са
мачевима, три Обилића медаље, Легије части за војничке
врлине и других). Због критике послератног режима и самог
маршала Тита „одлежао“ је седам година на Голом отоку.
После много година је рехабилитован и данас једна улица у
Подгорици носи његово име.
Пун утисака са пута у Америку, контаката са најеминентнијим
уметницима и архитектима тог дела света и девизном
уштеђевином, арх. палишашки креће на дуг и мукотрпан
(како се касније испоставило) пут „духовног страдања“ и
„материјалног пропадања“ – решавајући стамбени проблем!
Први покушај, куповина кровне терасе у Косовској улици у
Београду с намером да догради стан-атеље, пропада због
административне процедуре. У покушају да купи плац на
Сењаку, заједно са пријатељем М. Јевремовићем, пропала је
капара, јер стамбена задруга „Шумадија“ преко Општине
Савски венац, користи „право прече куповине и остајемо и
без плаца и без капаре“. Трећи покушај тицао се плаца од
1100 м2 у Улици бањичких жртава, али и он пропада на исти
начин, као и у другом покушају. Није успела ни куповина
плаца на Дедињу 1965. године, јер му политичка ситуација не
иде на руку – плац остаје седам–осам година празан, док на
њега моћници нису „бацили око“.
Да ми се овај плац одузме, помогле су и неке колеге и добри
познаници у Урбанистичком заводу града, који су,
понашајући се сервилно и полтронски према вишим
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органима власти, измислили формулацију подобну за
елиминацију посотојећег власника плаца, а уз асистенцију
Завода за изградњу града. Формулација гласи: „Не може се
на поменутој парцели изградити породична (индивидуална)
зграда према Детаљном урбанистичком плану Дедиња.“
Међутим, ускоро је „Енергопројект“ на тој парцели подигаи
низ од осам попречних ламела, са осам индивидуалних
станова. За исти тај плац, који сам купио са правом
првенства градње изпразнивши банковну књижицу, мени је
исплаћена симболична сума на име постојећих насада,
воћки на том терену.
Породица Палишашки је решила стамбено питање тако што
архитекта Милан пројектовао шест стамбених зграда на
Врачару за стамбену задругу „Архитект“ и тако зарадио стан
у једној од пројектованих зграда.
То је била 1968. година, када смо се Вета и ја коначно
„скућили“ у стану у којем смо надаље провели цео наш
заједнички живот, све до њене смрти 2011. године. Током
тачно пола века нашег заједништва, моја супруга ми је била
непроцењиви ослонац и пријатељ, а у свим мојим
професионалним недоумицама и бригама, којих је итекако
било, саветник и слушалац, меритор у чији сам суд имао
највише поверења. Али, како је невичном, као што сам ја за
писање, тешко да опишем свог животног сапутника...
Приводећи крају ову причу о архитекти Милану Палишашком,
и сам „невичан“ писању (и не само да бих парафразирао М.
Палишашког), не могу а да не покушам да истакнем две
личности тако различите а спојене у једном човеку. С једне
стране, природне науке, архитектура-урбанизам (пројекти,
прорачуни, техничко цртање), а са друге уметност (музика,
сликање, ентеријер, намештај). Али мени је сада тек знано
да то двоје само у симбиози чини једно велико и натпросечно.
У прилог овој тези навешћу три антологијска дела М. Палишашког у домену архитектуре унутрашњег простора. Прво,

372

Леонард Немет

реконструкција и адаптација Етнографског музеја у Београду
(дело за које је награђен Октобарском наградом града
Београда; друго, адаптација ентеријера Народног позоришта
у Београду, најзначајнији подухват у корпусу српске и
југословенске ентеријерске архитектуре, за који је аутор
добио Велику награду 30. Октобарског салона за архитектуру;
треће, железничка станица „Вуков споменик“, где је, до дубине од 46 метара испод нивоа улице, објединио четири
различита комуникацијска нивоа у једно функционално и
атрактивно архитектонско решење. Иако концепцијски и
тематски представљају три потпуно различита приступа
унутрашњој архитектури, поменута остварења представљају
највеће стваралачке домете архитекте Милана Палишашког.
С друге стране – ументност. М. Палишашки музичар, сликар,
уметник, али и кафански човек окружен пријатељима, боем,
једном речју –хедониста у најлепшем смислу те речи.
Бележећи ова сећања на пријатеље, не могу а да не
поменем једно наше веће, искључиво мушко кафанско
друштво, разнолико по саставу, које се уз роштиљ, вињак
и „ружицу“ и кафу састајало сваког петка увече у изабраним
кафанама и уз причу, песму и добру сопствену музику,
дочекивало многа рана јутра.
Тешко би било набројати београдске кафане у које је М. Палишашки залазио у дугом кафанском стажу, али све
пријатеље са којима је у тим локалима зоре дочекао, и поред
добре воље, било би, објективно, немогуће. Сами почеци
везани су за „Инжењерски клуб“, затим „Код ловца“ у
Његошевој, код „Аце деветке“, затим кафана „Back“ у
Раковици, „Летња позорница“ на Топчидеру, „Код Томе Ере“
који касније отвара ресторан на фудбалском игралишту
„Чукарички“, где се више од десет година дружило. Најдужи
кафански стаж друштво „Петковци“ (састајали су се петком)
остварило је у кафани „Соколац“ на Чубури.
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Све ово бележим зато што је музика, а њој сам се предавао
и као извођач и као слушалац, поред архитектуре, играла
огромну улогу у мом животу. Испратила је са мном, могу да
кажем, и студијске дане, када ми је помогла да зарадим, и
дане младости, када сам уз њу стицао образовање и
формирао поглед на свет, и године зрелост, када сам
напредовао и успевао у архитектури, али и ове дане
старости, са којима се боље носим уз посету концертима,
оперским представама, као и уз слушање репродуктивне
музике.
Уз обиље фотографија пријатеља из иностранства и са
наших простора (Југославије), М. Палишашки у својој књизи
(преко 300 страна) посвећује највише простора својим
пријатељима и пројектима. Уз дужно поштовање, у овом
сажетку је немогуће набројати све његове пријатеље, а
селективан приступ био би неприхватљив. Уопштено
говорећи, то су, пре свега, његове колеге архитекте из света
и, наравно, из наше земље, познати сликари, глумци,
режисери, музичари, диригенти, професори, лекари, укратко,
јавне личности Београда – али не и политичари.
Опроштај од родног места
Да се ово моје писано сећање не протегне у недоглед, да
завршим онда како сам и почео – мојом Бачком Паланком.
Овако је Паланчанин Милан Палишаки почео свој
„опроштајни говор“. Пун емоција и сете, опрашта се од свог
родног града, од једног давно прошлог времена, времена
одрастања и спознаје самог себе и света око себе, опрашта
се од завичајне Паланке и људи у њој, али од успомена и
сећања не може.
Памтим као дечак чувене „Бечке лађе“ које су крстариле
Дунавом, два пута недељно, у оба правца, на релацији Беч–
Београд... А ми, деца, знајући тачно кад и ког дана пролазе
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поред Паланке „нацртали“ бисмо се на обали и забезекнуто
гледали како се вози богати свет, малте не као у оној
чувеној сцени у Фелинијевом „Амаркорду“.
Памти М. Палишашки и прве растанке са вољеним градом,
не слутећи тада да ће га гимназијско школовање у Новом
Саду и студије у Београду, а касније, и животни позив, можда
и судбина, заувек отргнути из „Великог шора“ и пријатеља из
паланачких школских дана, од којих је у Паланци још само
Марко Којић међу живима.
Живећи и радећи у Београду, ја сам повремено посећивао,
како би рекли наши исељеници у Америци, „Стари крај“ док
је још било живих старих пријатеља, одседајући у
наслеђеној дедовини, кући мога оца Раде.
Али, када се све деси и прође, како то обично пред крај
живота бива, остају успомене, за које и због којих „каскамо“
последње кругове живота.
Продајом куће у Паланци, архитекта Милан Палишашки не
прекида духовну и материјалну нит са родним градом, остају
стопе стваралчког трага материјализоване пројектима
Аутобуске станице, хотела „Турист“, архитектонским украсем
нашег града.
Познати загребачки академски сликар Златко Прица,
боравећи једном приликом у нашем граду, одсео је у хотелу
„Турист“. Иако није лично познавао пројектанта зграде и
ентеријера хотела, одушевљено пише аутору писмо:
„Поштовани друже Палишашки!
Као случајни намерник упозанао сам овај Ваш објекат, који
ме је у сваком погледу одушевио, и естетски и функционално.
Дозволите да Вам честитам...“
И ми се придружујемо честиткама, али и на лепој и надасве
корисној књизи паланачког архитекте Милана Палишашког.

Никола Миливојевић, Бачка Паланка
ПОРОДИЦА РИСТИЋ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Муњевитим Априлским ратом нагло је измењен живот једне
бачкопаланачке староседелачке породице. Окупација Бачке,
а потом и мобилизација од стране Краљевине Мађарске за
њих није значила крај рата. Подршком и учешћем у НОП-у,
породица Ристић допринеће даљем пружању отпора окупатору, што ће неке од њених чланова коштати слободе. Преживевши страхоте затвора и логора у Мађарској и Трећем
Рајху, као и крваве борбе последњих војних операција за ослобођење Југославије, чланови ове породице вратиће се нормалном породичном животу, трудећи се да страшне догађаје
скорашњег рата оставе иза себе.
Почетак рата
Породица Ристић настанила се на простору данашње територије Бачке Паланке, по неким изворима па између осталог
и по породичном предању, пре такозване Велике сеобе Срба
под вођством патријарха Арсенија III Црнојевића 1690. године. Као и свака старопаланачка породица и она је имала
свој надимак (schpitzname). Пошто су били бројни, народ их
је прозвао „Џиџини“, по комадићима стакла („џиџама“) која настану разбијањем неке стаклене посуде.
Уочи Другог светског рата породицу Ристић сачињавају: Димитрије- Мита Ристић (1869–1942) и Марија (1870–1946), рођ.
Пешић1; Петар Ристић (1888–1954) и његова друга жена Љубица, рођ. Јамушаков, звана баба-Нана, и њихова тројица синова са својим породицама – Сима Ристић Бата (1910–1991)
_______________
O Димитрију и Марији, нажалост немамо пуно података, стога се овај рад више односи на дешавања везана за њихове потомке.

1
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са супругом Живаном, рођ. Којић (1910–1956) и децом Миланом-Милетом (1934) и Десанком; Спаса Ристић Браца
(1913–1973) са супругом Живком, рођ. Поповић (1915–2010)
и децом Димитријем-Митом (1940) и Маријом-Маром (1936);
Алекса-Аца Ристић Лала (1919–1994) са супругом Јелицом,
рођ. Грубанов (1922–1985) и сином Петром (1941–2001) и
ћерком Јулком, удатом Дабетић.
Иако је рат отпочео 6. априла 1941. године, ратних операција
на тлу Бачке није било до 11. априла. Једанаестог априла
ујутро, само дан по проглашењу независности НДХ који је од
стране Краљевине Мађарске протумачен као коначни распад
Краљевине Југославије, долази до напада мађарских снага
на простору Бачке и Барање.2 Рат у Бачкој трајао је кратко и
већ 15. априла јединице IV корпуса III (јужне) армије3 Елмера
Новака Горондија4 улазе у Бачку Паланку. Истог дана била су
им приређена два свечана дочека од стране мађарских и немачких становника Бачке Паланке, а ускоро долази и до поделе власти над општинама у Бачкопаланачком срезу, по
којем су Немци задржали власт у Новој и Бачкој Паланци, а
Мађари у Старој Паланци са околним селима.5
Спаса Ристић са својом породицом живео је у Доситејевој
улици 35 (Загњивени шор), у кући његове жене Живке. Имао
је четири разреда грађанске (основне) школе, и није био мобилисан због инвалидитета у левој руци. Био је запослен у
Општини Стара Паланка као службеник. У време доласка
окупационих власти имао је 28 година и више од пет година
радног искуства. Своју службу наставља и под окупацијом до
12. новембра1943. године. Живка Ристић тада је имала 26 година. Завршила је три разреда грађанске школе и по зани_______________
Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1978., Nolit, Beograd 1980, 399.
Ђорђе Васић, Хроника о Ослободилачком рату у јужној Бачкој, Савез удружења
бораца НОР-а Србије за Војводину, Нови Сад 1969, 28.
4
Петар Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал, Александар Касаш, Истоrија Мађара,
Clio, Београд 2002, 574.
5
Зборник радова о настанку, прошлости и историјском развитку града Бачка
Паланка, ПО „Бранко Бајић“, Бачка Паланка, 1988, 87.
2
3

Никола Миливојевић

377

мању је била домаћица. Спасин млађи брат Алекса Ристић
живео је са својом женом и дететом у старој породичној кући
у данашњој улици Краља Петра I 144-146 (тада Варошки
шор 146). Као и већина Старопаланчана, по занимању је био
земљорадник, а завршио је четири разреда грађанске школе.
Током марта 1942. године са своје 23 године мобилисан је у
„мункаше“ (радну војску). Пре ове мобилизације није био мобилисан.6 Ове мобилизације спровођене су због потребе Мађарске за радном снагом услед недостатка одраслих
мушкараца у доби од 18 до 50 година; који су углавном подлегли мобилизацији, као и због намере извлачења радно способних мушкараца из углавном земљорадничких породица
са окупираних подручја која су на тај начин економски слабила.7 Преко четрнаест месеци био је стациониран у Веспрему, у западној Мађарској. Његова жена Јелица на почетку
рата имала је 18 година. Пар месеци пре рата родила је
Петра Ристића. Имала је четири разреда основне школе и
била је домаћица. Спасин старији брат Сима живео је са
својом породицом на породичном салашу у непосредној близини Бачке Паланке, крај пута Бачка Паланка – Нови Сад. Као
и своја браћа завршио је четири разреда грађанске школе.
Војни рок одслужио је за време Краљевине Југославије, а по
занимању био је земљорадник. Његова жена Живана била је
домаћица која се бринула о своје двоје мале деце, Милану и
Десанки. Током већег дела године на салашу су боравили и
његови родитељи Петар и Љубица, а од јесени 1941. године
на салаш долази и једанаестогодишњи Душан Крмар из Томиславовца. Породица Душана Крмара колонизована је у Томиславовце после 1921. године у склопу политике Краљевине
СХС о досељавању добровољаца из Првог светског рата на
простор Војводине. Пореклом су били из Лике. По успостави
окупационе власти, он и његова браћа одвојени су од одраслих чланови своје породице, који су били интернирани у неки
_______________
6
Војна књижица ЈА Алексе Ристића.
7
Ђорђе Васић, н.д., 327.

378

Никола Миливојевић

од мађарских логора, и доведени на Паланачке салаше.
Душан је већи део рата провео на Ристићевом салашу играјући се са Миланом и Десанком, а био је у контакту са
својом браћом. На салашу ће остати све до повратка његове
породице из логора.
Још пре рата на територији трију Паланачких општина илегално делују чланови Комунистичке партије Југославије. Параван за њихов рад биле су Омладинска секција при Српској
читаоници и Стрељачка дружина. Током 1940. формиран је
Месни комитет СКОЈ-а, а крајем априла 1941. партијска организација.8 Међу скојевцима и члановима партије били су
Никола Ристић Ниџа, даљи рођак моје породице, као и Душан
Алимпић Дуцика, њихов комшија. Непосредно пред рат проширено је подручје деловања Месног комитета, као и
скојевске организације на читав срез, повезивањем са околним селима и постављањем циља да се обаве припреме за
могућност избијања рата против неких од суседних држава из
фашистичког табора. Напад Трећег Рајха 22. јуна, а потом и
Краљевине Мађарске 27. јуна на СССР даје још један разлог
више за припрему локалних комуниста за борбу против окупатора. Управо ће по састанку Штаба партизанских одреда
Војводине са Бироом ПК КПЈ за Војводину бити планирано,
од стране Радивоја Ћирпанова, што хитније формирање одреда (десетина) на тлу бачкопаланачког среза ради што ефикаснијег обезбеђивања и одржавања веза са Сремом.9
Водећи се овом одлуком, већ током јесени партијска организација предузима неколико мањих акција на територији среза,
настојећи у међувремену да привуче што већи број симпатизера на своју страну. Управо у том периоду долази до повезивања Спасе и Симе Ристића са члановима НОП-а. Због
специфичности терена, партизани се одлучују на формирање
_______________
Зборник радова о настанку, прошлости и историјском развитку града Бачка Паланка, 87/88.
9
Ђорђе Васић, н.д., 41.
8
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мреже база по паланачком срезу. Две од тих база биће смештене и на поседу породице Ристић – на салашу Симе Ристића
и у кући Спасе Ристића.

Спаса Ристић (горе с леве стране), Јулка Дабетић ( друга слева ), Бранко
Дабетић (трећи слева ), Сима Ристић ( први здесна), Живка Ристић (доле
лево), Живана Ристић (доле у средини ), Јелица Ристић ( доле десно)

Партизани на Ристићев салаш долазе током марта 1942. године.10 База на салашу била је од великог значаја за НОП
због свог јединстваног положаја. Салаш се налазио пар километара од Старе Паланке, у близини моста на рукавцу Дунава Бегеју, поред кога је у току јесени 1941. године подигнут
мањи мађарски бункер у циљу обезбеђивања контроле над
улазом у Стару Паланку из правца Новог Сада. Око салаша
налазио се мањи шумарак, воће и виноград, као и њива која
је била у поседу моје породице на којој је у току године био
сејан кукуруз и друге житарице. Управо ће овај шумарак, кукуруз и виноград пружати одличну заштиту партизанима
_______________
10

Ш.Р. „Бресква крај друма“, Недељне новине бр. 19, Бачка Паланка 1965, 3.

380

Никола Миливојевић

током њихових честих пребацивања у Паланку или у
оближњи Срем. Река Дунав налази се преко пута салаша, на
мање од једног километра и на том месту је река најужа и
стога погодна за прелаз у Срем. Управо из ових разлога НОП
одлучује да стационира своју базу баш на овом месту. Своју
мрежу база рашириће и на још пар салаша у непосредној близини нашег салаша, преко којих ће одржавати везу са околним селима, а преко нашег са одредима у Срему и Паланци.
База на нашем салашу налазила се на самом крају поседа,
укопана између две последње просторије. Била је камуфлирана кукурузовином, а у њу се улазило тако што би се снопови размицали у страну. Партизани су је користили за
складиштење оружја, муниције, пропагандног материјала и
као привремено склониште.11 У прилог овој причи иде прича
Димитрија Ристића који се затекао на салашу 1953. године за
време његовог рушења. Том приликом је рушећи шупу на
крају салаша нашао мали сребрни („женски“) пиштољ. Та
шупа налазила се управо на месту некадашње базе.12 Оружје
је у базу доношено разним каналима, тако је нпр. једном приликом током 1942. оружје донесено запрежним колима камуфлирано сноповима кукуруза. У његовом транспорту том
приликом је учествовала је госпођа Путник, која је изабрана
за тај задатак управо јер је течно говорила мађарски, што јој
је омогућило да без већег задржавања од стране оближње
патроле пренесе оружје у салаш.13 Занимљиво је поменути
да су се са бунара, који се налазио у дворишту салаша, водом
дању снабдевали укућани и стражари из бункера, а ноћу партизани. Прво веће пребацивање јединица НОП-а из Срема у
Бачку преко овог салаша одиграло се у ноћи између 18. и 19.
августа 1943. године.14 Јединице Бачко-барањског одреда ће
том приликом преспавати на салашу и одатле наставити
своје наступање у правцу Парага и Силбаша. Том приликом
_______________
Према сећању и казивању Милана Ристића.
Према сећању и казивању Димитрија Ристића.
13
Према сећању и казивања Радмиле Путник.
14
Ђорђе Васић, н.д., 244.
11
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на салашу су се нашли: Богдан Стојаковић звани Црни
Ђорђе, породични пријатељ и комшија, Душан Дороњски
Јоцика из Крчедина, Сава Чобановић Беља из Војке; Ђурица
Вадицки Лала из Старе Паланке и други.
Друга база налазила се у кући Спасе Ристића, тачније у његовој штали. База је била релативно мала, не већа од просечне кустурнице. Налазила се на средини штале,
камуфлирана сеном, кукурузовином, бурадима итд. У истој
улици, на удаљености од само пар кућа, била је база Стојаковића, у којој се налазио штаб одреда. Преко пута наше баште
била је још једна мања база у кући Момчила Шијакова.15
Пошто баште нису биле ограђене, партизани су могли лако
да се крећу из Доситејеве у Главну улицу и одатле да се неопажено пребаце на неки од оконих салаша, и обрнуто. Партизани су често навраћали у нашу кућу. Моја прабаба Живка
им је спремала оброке, ушивала одећу... Посебан утисак на
њу оставио је Живко-Жика Поповић, секретар ЦК КПЈ за Срез
Бачка Паланка (касније проглашен за народног хероја), пре
свега због уредности и пристојности.16
Провала база и хапшења
Како је ратна срећа полако окретала леђа силама Осовине,
тако долази до пооштравања мера окупационих власти
према локалном становништву. После састанка V војног
округа 25. и 26. септембра 1943. године у Новом Саду, долази
до споразума министра унутрашњих послова и начелника Генералштаба Краљевине Мађарске о формирању „Опште одбрамбене службе“ против НОП-а у Бачкој и Барањи. У ову
акцију биће укључене све жандармске станице на тлу Бачке,
заједно са 2.700 војника и цивила, у циљу сузбијања „јудеобољшевичке“ опасности, јер активност НОП-а током првих
месеци 1943. године почиње све више да иритира окупатора.
_______________
15
16

Исто, 274.
Према сећању и казивању Живке Ристић.
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Током октобра 1943. године појачава се активност Бачко-барањског одреда на тлу паланачког среза. Самим тим, посете
салашу Симе Ристића разних чланова НОП-а биле су све
учесталије. Једна од значајнијих уследила је после диверзантске акције на прузи Бачка Паланка – Гајдобра 16. октобра, у којој су оштетили преко 60 телефонско-телеграфских
стубова, после које су се чланови Бачко-барањског одреда
повукли на салаш да предахну. Њихова акција привукла је
пажњу окупатора, који је по решавању ситуације у околним
селима (Силбашу и Парагама) своју пажњу усмерио на Стару
Паланку. Из страха да би провале могле довести и до откривања паланачких салаша, борци се пребацују назад у Срем,
док се за њима са салаша повлачи и паланачка група у базе
распоређене по Старој Паланци 20. октобра.17
У ноћи 11. новембра на салаш стиже Клара Фејеш из Врбаса
са писмом Обласног комитета. Иако је у току дана превалила
више од 110 километара пута (до Врбаса и назад до Паланке), то је није спречило да се одмах по доласку на салаш
упути у кухињу, где је заједно са Живаном Ристић припрема
јело за партизане. Клари се исте вечери на салашу придружују Живко Јовановић, Иван Остић, Чеда Живковић и Душан
Рајић. После краћег састанка, којем су присуствовали и
укућани, партизани се у зору 12. новембра упућују у Бачку Паланку у базе Лазе Стојаковића, мог прадеде Спасе и Момчила
Шијакова. Том приликом у бази остављају већи део наоружања – пушака, пиштоља и муниције. У деда-Спасину кућу
долазе између 7 и 8 часова, а само двадесет минута по њиховом доласку зачули су се мађарски камиони и вика жандарма (перјаника, као су их звали Паланчани). Почела је
провала база у Старој Паланци. После борбе између партизана и мађарских жандарма и агената полиције у кући Лазе
Стојаковића, у којој су том приликом настрадали Клара
Фејеш, Милош Видовић и Жика Поповић, жандарми су се
упутили ка нашој кући. Ђурица Вадаски Лале прича о томе:
_______________
17

Исто, 265/6, 269, 272.
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Док смо ја и Миле (Милостражић) доручковали у задњим
просторијама куће, преко тарабе је дотрчао уз пуцњаву и
фијуке куршума Богданов (Стојаковић) мали брат Перица
и збуњено викао: „Спасо, склањај другове, наша кућа је опкољена!“ и одмах продужио до Момчила (Шијакова) да и
тамо јави. Спаса је имао базу у штали и нас је одмах сместио у њу, а после растурио кукурузовину и неку бурад.
Затим је пустио краву (коња није имао), да се добије утисак, да је она то све направила и некуд кроз башту побегао.
Остала је у кући само жена са децом и ми у бази. Пола сата
касније, или нешто више од тога, чули смо како се отварају
дворишна врата и глас једне жене18, која је говорила:
„Живка, кажи где су Беља и Ђурица, неће ти господа
ништа, они само њих траже.“ (Ми смо Живку касније учили,
да не треба ништа да призна фашистима, јер ће онда
страдати и она и деца.) – „Немам ја никог! Какав Беља,
какав Ђурица!19 Чули смо како су је шамарали, али она више
није говорила.20 Чули смо жену како је рекла, да је база у
штали, али не зна како се у њу улази. А онда су жандари
ушли у шталу. Узели су ашове и копали, прекопавали
шталу.21 На нас је већ почела да кроз даске пропада земља.22
Миле и ја смо се брзо одлучили да, кад нас открију, запалимо
бомбу и бацимо на њих и викнемо: „Живео Стаљин!“, а да се
са другом убијемо. Ја сам већ замахнуо да ударим бомбу о
бомбу, када ме је Миле ухватио за руку и шапнуо: „Не чује
_______________
18
Та жена била је Марија Стојаковић коју су жандари и полицијски агенти после
малтретирања приморавали да им ода чланове НОП-а. По сведочењу укућана: „Марија је била сва плава од батина када се појавила у нашем дворишту.“ – према
сећању и казивању Живке, Димитрија и Милана Ристића.
19
Живка се правдала: „Не знам о чему причате! Малопре су нам ту били неки људи
да купе козе и нико више! Мој муж тренутно није код куће и не знам где је! Отишао
је пре тих људи.“
20
Полицијски агент јој је опалио пар шамара од чије силине су јој испале минђуше.
Понављао је: „Hol vannak a partizánok?“ Говорила је да не зна где су: „Nemtudom,
nemtudom!“ – према сећању и казивању Живке Ристић.
21
Два жандара су бајонетима бола зидове по наређењу полицијског агента који је
сматрао да се база налази у угловима просторије. – Исто.
22
Док су копали, Живка је склањала све ствари са њиховог пута. Те ствари је намерно бацала на улаз базе како бих га још више закамуфлирала. Поред себе је
држала свог трогодишњег сина Димитрија и седмогодишњу Марију, чврсто стискајући их за руку, уверавајући их да ће све бити уреду. – Исто.
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се више ништа.“ Пошто нас нису пронашли, јер је база била
дубоко укопана и на њој био дебео слој земље, они су се повукли и преко баште отишли код Момчила. Ми смо дуго чекали у бази, али нико није долазио да нам јави шта се то
догађа. Поподне, ја сам изнутра отворио базу и упитао
Живку: „Па добро, Живка, шта је?“ Она ме је уплашено
отерала натраг и поново затворила базу. Чим је пао први
мрачак, ми смо се извукли из базе и у огради сачекали мрак.
Кад се смркло, повукли смо се из Паланке кроз баште и отишли на зборно место, на један напуштени салаш, у ствари
у једну шталу. Ту смо се сви скупили. 23

недељу дана спроведени су на суђење. Због сарадњне са
партизанским бандитима, због њиховог скривања и потпомагања, Сима Ристић осуђен је на доживотни робовски рад у
Немачкој, а Спаса и Живана на две године робије у Суботичком затвору. Петар Ристић је покушавао на све могуће начине
да помогне својој снаји и деци. „Продао је две камаре кудеље
да их отплати и подмити “, али и то није било доста.25

Перица Стојаковић је после тога отрчао до Симиног салаша
и јавио шта се управо десило у Паланци. После краћег шока,
партизани су пребацили део оружја на један од комшијских
салаша који је у том тренутку био празан. Са оружјем преносе
и пропагандни материјал. Том приликом на салашу су се затекли: Слободан Стојаковић, Жарко Јовановић и Сава Тодоровић Брацика. Убрзо по њиховом пребацивању чула се
тутњава камиона праћена виком на мађарском. Испред салаша зауставила су се два камиона жандарма и полицијских
агената, којима се ускоро прикључила стража оближњег бункера. За неколико минута уследио је претрес салашких
објеката, а са њиме и испитивање и батињање Симе Ристић
на очиглед свих станара. Полицијски агенти су га терали да
им открије партизанско уточиште, као и имена партизана које
су он и Стојаковићи скривали. Чувши да је неко од жандарма
пронашао партизанско склониште, они га одводе ка бази испитујући га за шта она служи. Његова прича да то није партизанска база, већ импровизовано склониште од напада из
ваздуха пала је у воду истог тренутка када су из њега жандарми почели да извлаче заостало партизанско оружје и муницију. Завршивши претрес жандарми хапсе Симу и његову
супругу Живану, а до вечери и Спасу Ристића.24 За мање од
_______________
Зборник радова о настанку, прошлости и историјском развитку града Бачка
Паланка, 99–100.
24
Ш.Р., н.д., 3.
23
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Живка је остала сама код куће са своје двоје деце. Сваког
дана будила се у страху да и она не буде следећа, да и њу
не одведу и оставе њену децу саму. „Све остале из комшилука су одвели, само мене нису. Било ме је још више стах
када сам свакодневно гледала жандаре како пролазе шором.“
Пар месеци касније добила је дозволу да посети свог мужа.
Ушла је у воз за Суботицу на Старопаланачкој станици код
Католичког гробља и за пар сати била на свом одредишту. „У
затвор са собом понела сам нешто хране и ону фотографију мене са децом. Рекли су ми да сачекам, а затим су ме
пустили да га видим. Испред мене се налазио један сто са
две столице, једну за мене, другу за њега. Мало смо се издиванили. Дали су нам само пар минута. Дала сам му пакет
и пренела му поздраве породице.“26 Док је прадеда био у затвору жандарми су поново дошли у нашу кућу и приморали
Живку да прекопа своју предњу собу сматрајући да се база
сигурно ту налази. Успут су боли зидове бајонетима, али поново нису могли да нађу ништа. Спаса није одлежао целу
казну. Пуштен је почетком 1944, али убрзо је поново интерниран,27 по доласку нове мађарске владе Салашија.28 Вођен
је на разна суочавања и примораван да препозна партизане
и њихове сараднике, да ода чланове покрета, њихове планове. „Чуо се камион како се зауставља испред куће, а онда
су га само избацили из камиона. Једном приликом рекао ми
је: Живка ја ћу морати преко код наших. Код тетке у
_______________
Према сећању и казивању Милана Ристића.
Према сећању и казивању Живке Ристић.
27
Према сећању и казивању Милана Ристића.
28
Петар Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал, Александар Касаш, н.д., 587.
25
26
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Сусек!“29 Пошто нису могли да извуку информације из њега,
мађарске окупационе власти изричу му смртну пресуду. Приликом транспорта на место извршења пресуде Спаса је успео
да побегне из колоне и домогне се партизана, који су га пребацили у Сусек. Тамо се прикључује локалном НОП-у. У Паланку ће се вратити тек по ослобођењу.
После четрнаест месеци у Веспрему30, Алекса добија кратко
одсуство код куће. После краћег одмора, сазнавши за судбину своје браће и снаје, одлучује да се не врати назад у Мађарску, већ да пребегне у партизане. По његовом
непријављивању на дан истека одсуства у локалну војну
команду, у пар наврата у његову кућу навраћали су жандарми
распитујући где је, претражујући кућу.31 У мају 1944. године V
војни корпус у Новом Саду позива на мобилизацију Србе
старе између 45 и 62 године, тзв. трећи позив.32 Овом позиву
се одазива Петар Ристић тада 56 година стар. Стациониран
је у Сомбор, где га за пар недеља посећује жена са снајом и
децом Миланом, Десанком и малим Душаном Крмаром.
Петар је учесник Првог светског рата. Служио је у аустроугарској пешадијској дивизији при артиљерији, а касније је пребачен, у склопу договора Немачког Царства и Аустроугарске
Монархије, са својом јединицом на западни Фронт. Током свог
боравка на западном фронту био је рањен у десну ногу. Ово
се догодило, како је он то волео да каже, „на Мажино ленији“.
Одласком чукундеде Петра породица је остала без одраслих
мушкараца у кући. Бригу о деци преузеле су жене: баба-Нана
(Љубица), која је морала да брине за Милана, Десанку и Душана. Јелица је остала са својим трогодишњим сином Петром, који је био често болешљив, а Живка са своје двоје деце,
Димитријем и Маријом, која је већ била други разред грађанске школе.33
_______________
Према сећању и казивању Живке Ристић.
Утврђено на основу војне књижице Алексе Ристића.
Према сећању и казивању Живке Ристић.
32
Ђорђе Васић, н.д., 327.
33
Према сећању и казивању Милана Ристића.
29
30
31
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Сима Ристић је из паланачког притвора пребачен у зграду новосадског затвора. Током 35 дана, два пута дневно, саслушаван је, уз још горе мучење, од стране полицијских агената,
који и поред свег труда опет нису успели да извуку ниједну
корисну информацију везану за НОП.34 Из Новог Сада пребачен је у сабирни логор у Комарну. Заједно са њиме том приликом били су: Лазар Стојаковић, комшија Спасе Ристића,
Бајбе Којић, фудбалер из Старе Паланке и професор Ђура
М. Мањулов из Кикинде, са којим се спријатељио. О његовом
боравку у том логору и о томе шта се за то време догодило
сазнајемо на основу писама Ђуре М. Мањукова, која су
упућена Сими Ристићу после рата. У једном од њих професор Мањулов се захваљује Сими следећим речима: „Док
будем живео сећаћу се тебе како си ми у Комарну пружио
парче сувог и тврдог хлеба у тренутку када сам био болестан, исцрпљен и гладан. Лакше ће ми бити кад ти кажем
да ћу се кајати док год трајем што те нисам посетио и
донео велики колач у знак захвалности.“35 Из Комарна пребачен је возом до концентрационог логора Дахау у Баварској
на робовски рад. Из овог логора ускоро је пребачен у концентрациони логор Бухенвалд Ордурф, крај града Вајмара у Тирингији.36 У Бухенвалд је дошао 14. новембра 1943. године.
Своју цивилну одећу заменио је робијашком пругастом
плаво-белом кошуљом, а са њом добио је и број 101444.37
Ослобођење
У јесен 1944. године, непосредно по уласку јединица Црвене
армије у Југославију, мађарске и немачке окупацијоне снаге
почињу брзе припреме за извлачење људства и опреме из
Бачке у правцу Будимпеште. Због ослобођења Суботице до
_______________
34
Ш.Р., н.д., 3.
35
Писма Ђуре М. Мањулова Сими Ристићу 24. септембра 1945.
36
У октобру 1943. године у концентрациони логор Бухенвалд пристижу транспорти
робијаша састављени искључиво од Југословена. Укупан број југословенских заточеника Бухенвалда исте године износио је 832 – Dragoljub M. Kočić, Jugosloveni u koncentracionom logoru Buhenvald 1941–1945 , Institut za savremenu istoriju, Beograd
1989, 68.
37
Ausweis (Buchenwald) Sime Ristića.
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лази до преоријентације руте повлачења, која је сада морала
да пролази кроз опршине Бачке Паланке у правцу Богојева и
Сомбора. Заједно са војском повлачили су се и цивили не
само из Југославије, већ и из Румуније и осталих сарадница
Вермахта на Балкану.38 Повлачењу окупатора присуствовали
су чланови породице Ристић. Могли су да виде дугу колону
која се полако кретала кроз град и некада поносног окупатора
како се труди да се што пре спакује и оде, а да при том не
остави никакве трагове своје пређашње активности у Паланци. Пар дана пред ослобођење Паланке, полицијски
агенти заједно са жандармима поново су упали на салаш.
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Збуњени пуцњавом коју су чули у атару из правца околних
села, одлучили су да их построје са осталим житељим оближњих салаша код једног од крстова у близини Ристићевог салаша. Том приликом у тој групи нашли су се: Милан, Десанка,
Јулка, Јелица и Душан Крмар. Ово је уједно последњи ратни
инцидент који се збио на нашем салашу.

стић: „Видео сам партизане како долазе до моста. На глави
су имали титовке. Одједном су потрчали од моста и мост
се срушио. Сигурно су то урадили како би зауставили надирање Немаца који су морали поново да се повуку преко Паланке, јер Нови Сад и даље није био ослобођен.“41 Такође тих
дана појавио се један од војника 31. гардијског корпуса у дворишту породичне куће Спасе Ристића распитујући се за главу
породице, да ли у овој кући живе Немци, у којој војсци служе
мушки чланови. Совјетског војника дочекала је Живка. Због
тога што није знала руски, затражила је помоћ комшије
Јована Којића, који је објаснио војнику да је она сама у кући
и да јој је муж на фронту у партизанима. Војник се захвалио
на информацији и наставио даље својим путем. „Нисам разумела шта тражи од мене. Причао је брзо и неразумљиво.
Рекла сам му да ме сачека и отрчала преко пута по комшију
Јована. Он му је све објаснио и позвао војника да га почасти.“ 42

Средином октобра све је већ било јасно. Мађарске трупе су
се скоро сасвим повукле из града, а партизани су били надомак Паланке и Новог Сада. деветнаестог октобра, како сазнајемо из Заповести Штабу IX КОУ Војвођанке бригаде „у
Бачкој Паланци се налази 958. руски пук, који је својим левим
крилом позициониран источно од места на обали Дунава, где
се налазе противтенковска батерија, хаубица и један тешки
митраљез“. Ова јединица, заједно са преосталим делом гарнизона, повућиће се у правцу Срема ујутру 20. октобра, да би
само пар сати касније, негде око поднева 39, у град ушао Бачкопаланачки одред заједно са 31. гардијским корпусом
Црвене армије и тиме коначно после три године окупације ослободио Паланку.40 Само пар дана по ослобођењу збило се
минирање моста на Бегеју којем је присуствовао Милан Ри-

Алекса Ристић ступа у контакт са партизанима у Срему. У
току 1944. године служиће у XI војвођанској бригади и V
војвођанској бригади. Само пар дана по ослобођењу Београда, 23. новембра 1944, добија прекоманду у 36 дивизију,
која касније улази у састав Треће армије ЈА под командом генерала Косте Нађа. Као припадник пешадијске јединице ове
дивизије учествује у операцијама пробоја Сремског фронта
и завршним операцијама за ослобођење Југославије. Учествује у битки на Батини од 11. до 29. новембра 1944. године,43 где је био контузован и привремено оглувео приликом
налета на непријатељски бункер, због лошег руковања бомбом једног од његових сабораца. Непосредно по завршетку
битке, Алексу на фронту посећују његова жена, мајка и дете
заједно са десетогодишњим Миланом Ристићем који је тада

_______________
Ђорђе Васић, н.д. 401.
Ђорђе Васић, н.д. 405.
40
Osnovna građa za dokumentarističku obradu tema iz Radničkog pokreta, Narodne revolucije i Socijalističke izgradnje u Vojvodini (1870–1950), III, Radio-televizija Novi Sad,
OOUR Telezizija, Redakcija dokumetarno-feljtonskog programa, Novi Sad 1975, 209.
38
39

_______________
Према сећању и казивању Милана Ристића.
Према сећању и казивању Живке Ристић.
43
Osnovna građa za dokumentarističku obradu tema iz Radničkog pokreta, Narodne revolucije i Socijalističke izgradnje u Vojvodini (1870– 1950), 214.
41
42
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изразио жељу да постане курир. После дуже расправе, његов
стриц и породица успели су да га одврате од те намере.44
Потом учествује у форсирању Вировитичког и Болманског мостобрана од 9. децембра 1944. до 9. фебруара 1945. године45, а затим и ослобођењу западног Срема. У 18 часова
12. априла улази у Вуковар, а одатле и у Трпињу.46 У војсци
ће остати све до отпуштања 18. септембра 1945. године.47
Неколико недеља по ослобођењу враћа се Живана из суботичког затвора, видно ослабљена после две године тортуре.48 За њом се враћа Петар Ристић са војне службе из
Сомбора, а убрзо после њега и Спаса „из партизана“. Тих
дана на салаш стиже вест да су родитељи Душана Крмара
пуштени из логора. После више од три године поново је могао
да види своје родитеље. Душана Крмара запрежним колима
вратиће назад у Томиславовце Петар и Милан Ристић. „Путовали смо цео дан запрежним колима. На крају дана смо га
вратили кући његовим родитељима.“49 Душан данас живи у
Бачкој Тополи и има 82 године. Још увек је у контакту са Миланом Ристићем и његовом породицом. И даље се сећа дела
свог детињства проведеног на салашу и радо прича о томе.
Једино се Сима још увек није вратио кући.
Првих месеци 1945. године долази до спровођења локалних
Немаца у сабирне логоре у близини Старе Паланке. Овом догађају присуствовала је Живка Ристић: „Колона се кретала
Главним шором. Поред колоне налазили су се партизани на
коњима који су пазили на Немце. Сећам се једног Немца који
се вукао поред колоне и молио да му дамо воде. Био је сам у
издераној одећи. Када би му неко од нас окупљених који смо
стајали крај пута пришао да му помогне, једна од партизанки са аутоматом би нас раздвајала од њега.“50
_______________

Према сећању и казивању Милана Ристића.
Osnovna građa za dokumentarističku obradu tema iz Radničkog pokreta, Narodne revolucije i Socijalističke izgradnje u Vojvodini (1870–1950), 222.
46
Vojni institut Jugoslovenske нarodne аrmije, Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941–1945.,
Druga knjiga, Od Drugog zasedanja AVNOJ-a do konačne pobede, Beograd 1958, 588.
47
Војна књижица ЈА Алексе Ристића.
48
„Била је јако слаба и уморна по свом повратку“ – према сећању и казивању Живке
Ристић.
49
Према сећању и казивању Милана Ристића.
50
Према сећању и казивању Живке Ристић.
44
45
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Спаса је по повратку кући био обавезан да се јави у локални
Војни отсек, где добија нови распоред – чување напуштених
немачких кућа. Наиме, Одлуком Председништва АВНОЈ-а од
21. новембра, објављеног наредног фебруара, долази до национализације имовине сарадника окупатора, као и имовине
немачке националне мањине51 у Бачкој и Новој Паланци.
Спаси је додељена нова униформа и пушка ради обављања
стражарске дужности. На овој дужности редовно су га посећивати чланови његове породице. „Додељена му је стражарска
дужност. Свако вече сам га посећивала да видим да ли му
нешто треба и како је.“ 52
Логораш Сима Ристић
Концентрациони логор Бухенвалд ослобођен је 11. априла
1945. године од стране америчке 6. оклопне дивизије генерала Патона.53 Оболео од тифуса, Сима се није сећао дана
ослобођења. Амерички болничари га тог дана проналазе на
„апелплацу“, на гомили заједно са осталим логорашима, које
су нацистички стражари ту поређали сматрајући да су сувише
слаби да са њима крену на последњи марш смрти ка неком
другом логору.54
Током 16 месеци свог заточеништва Сима Ристић преживео
је прави пакао. Првих месеци у Ордурфу, преко дана, у групи
са 400 других Југословена, радио је на изградњи 10 километара пруге кроз шуму, која је водила ка ордурфском брду. Логорашки радни дан почињао је сваког јутра прозивком на
„апелплацу“ у 5, односно у 6 часова зими, а завршавао се око
18 часова увече. У току радног времена имао је право само
на једну паузу за ручак око поднева, у току које је за обед добијао парче тврдог хлеба и мали комад путера или маргарина.55 Изгладнео и изнемогао, једном приликом током
_______________

Branko Petranović, н.д., 362.
Према сећању и казивању Живке Ристић.
Dragoljub M. Kočić, n.d., 176.
54
Према сећању и казивању Милана Ристића.
55
Dragoljub M. Kočić, n. d., 78, 80, 84, 86, 88.
51
52
53
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брду испод шатора (Zeltlager). Ноћи под шаторима нимало
нису биле пријатне, поготово током јесени и зиме. У току јесењих месеци 1943. и 1944. године, честе су биле обилне кише
праћене ветром и наглим падом температуре, док се током
зимских месеци температура спуштала на 10 па и 20 степени
испод нуле. Од киша, логорски терен претварао би се у блато,
које је стварало додатне муке логорашима. Како је рат даље
одмицао све су била мања следовања хране. Једно време
Сима је успевао да се снађе тако што је крај себе држао свог
преминулог колегу, за кога су и даље свакодневно долазила
следовања.
Неколико дана по ослобођењу Сима се пробудио у америчкој
војној болници58 у Бланкенхајму.59 На основу сачуване документације (Ausweis) сазнајемо да је из логора званично пуштен 29. јуна 1945. године преко Југословенског комитета
Концентрационог логора Бухенвалд.60 О њему се у болници
старао неки Риста из Бијељине61 захваљујући којем jе успео
да се опорави за 4-5 месеци. У своју родну Бачку Паланку коначно се вратио 20. августа 1945. године.62
Живот после рата
Алекса Ристић у ослобођеној Трпињи

вишечасовног рада на прузи, случајно је испустио шину коју
је држао у рукама себи на ногу. Свестан да би га то рањавање, уколико би га приметили стражари, могло да кошта живота, повређену ногу је кришом набрзину замотао у папирни
џак од цемента, који му је тада био при руци. Кроз коју недељу џак му је срастао са раном, а он се, и поред јаких болова, трудио да не шанта, ходајући усправно у присуству
логорских чувара. После рада на прузи пребачен је на рад у
каменолому 56, насталом услед пробијања тунела испод ордурфског брда.57 Логорашке ноћи проводио је на ордурфском
_______________
56
Ш.Р. „Бресква крај друма“, Недељне новине бр. 19, Бачка Паланка, 1965.
57
Dragoljub M. Kočić, n. d., 80.

Живот после рата се полако враћао у нормалу. Сима Ристић
о својим искуствима у концентрационим логорима Немачке и
Мађарске није радо причао. По свом повратку у Стару Паланку помогао је једном старијем Немцу из Нове Паланке да
се извуче из сабирног логора и да не буде депортован у Немачку, којег ће током свог боравка у Немачкој 1970-их и посетити. После рата радио је најпре у бачкопаланачкој задрузи
„Благоје Нешковић“, а касније у задрузи „Будућност“, где ће
дочекати пензију. Остао је у контакту са својим неговатељем
_______________
Према сећањима и казивањима Милана Ристића.
Dragoljub M. Kočić, n. d., 185.
Ausweis (Buchenwald) Sime Ristića.
61
Према сећањима и казивањима Милана Ристића.
62
Ш.Р. „Бресква крај друма“, Недељне новине бр. 19, Бачка Паланка, 1965.
58
59
60
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писама остао је у контакту и са професором Мањуковом. Концентрационе логоре Бухенвалд и Дахау поново је посетио
1970-их при откривању споменика Логорашу, заједно са
својим сином Миланом. После рата вратио се нормалном породичном животу .Носилац је неколико одликовања – Орден
рада III реда добија 28. априла 1956, Орден заслугa за народ
са сребрном звездом 18. августа 1962, а Орден Републике
са бронзаним венцем 18. јуна 1976. Умро је 1991. године у
својој 81. години живота. Његова жена Живана умрла је о Светом Сави, 27. јануара 1956. године.63
Петар Ристић вратио се свом пређашњем животу, боравећи
са својом женом Десанком једним делом године на салашу,
углавном током пролећа и лета, а током јесени и зиме у старој
породичној кући Алексе Ристића. Своје старачке дане проводио је помажући својој деци и чувајући унуке. Нажалост, није
познато да ли је одликован за време Првог светског рата.
Умро је 1954. године у својој 66. години живота. Неколико година касније умреће и Десанка Ристић.64
Спаса Ристић вратио се на своје предратно радно место, на
којем ће остати до пензије. Приликом административне прерсподеле на републичком нивоу дошло је и до прерасподеле
на локалном нивоу. Укида се Срез Бачка Паланка и формира
се Општина Бачка Паланка спајањем трију пређашњих општина. Том приликом пребачен је из канцеларије у Старој Паланци у нову зграду у данашњој Општини Бачка Паланка. Као
и његов брат, успео је да извуче једног старијег Немца од сигурне депортације у Немачку. После рата често је позиван на
разна предавања везана за НОБ, у којима је често учествовао
говорећи о свом искуству. Носилац је медаље Заслуга за
народ. Умро је 1973. године у својој 60. години живота. Његова жена Живка живела је 95 година. Остатак живота про_______________
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Према сећању и казивању Милана Ристића.
Према сећању и казивањима Милана и Димитрија Ристића.
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вела је у кућним пословима. Једно време се бавила узгајањем дувана на основу искуства које је стекла радећи као
девојчица у новопаланачкој дувањари. По смрти мужа посветила се својим унуцима, а касније и праунуцима. За своје заслуге током рата није тражила никакво признање и стога није
одликована.65 Често се сећала рата и причала о њему свом
праунуку Николи. Умрла је 2010. године.
Јулка Ристић је после рата постала члан СКОЈ-а, чијим састанцима је често присуствовала. О њој, нажалост, имамо
најмање података. Остатак живота провела је у Нишу, где се
удала за агронома Бранка Дабетића.66
Алекса Ристић наставио је после рата да се бави пољопривредом. Није волео пуно да прича о свом искуству из Другог
светског рата. И поред учешћа у пробоју Сремског Фронта,
бици на Батини и ослобођењу Срема није одликован, и то
због своје пређашње службе у мађарској војсци. Иза њега је
остао велики број фотографија и војна књижица на основу
које је могуће реконструисати један део његове животне
приче. После рата често је одлазио у Мађарску. Умро је у
својој 75. години живота. Његова жена Јелица умрла је неколико година раније, 1987. Њихов син Петар умро је 2001. године у својој 59. години живота.67
Милан Ристић данас је пензионисан и има 79. година. Завршио је ветерину у Сарајеву, а касније постао магистар ветерине на Универзитету у Загребу. Током 1980-их био је
секретар Општинског комитета СКЈ у Бачкој Паланци. Захваљујући њему успео сам да реконструишем већи део дешавања везаних за породицу Ристић у току Другог светског рата.
Његова сестра Десанка данас је учитељица у пензији. Живи
са својим мужем у Чонопљи крај Сомбора. Димитрије Ристић
данас је седамдесеттрогодишњи трговац у пензији. Као ни
_______________
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Према сећању и казивању Живке Ристић.
Према сећању и казивању Димитрија Ристића.
Према сећању и казивању Милана Ристића.
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његова сестра Марија (77 година), не сећа се најбоље ратних
дешавања у којима је, стицајем околности, и сам био учесник.
Ристићев салаш, подигнут 1939. године, порушен је 1953. године. Исте године порушена је и стара кућа Живке и Спасе
Ристића у Доситејевој 35. За градњу нове куће искоришћен
је део салашке грађе. Од ове куће данас је остао само зид са
уличне стране и два трошна прозора предњих соба.68 На
месту где се некада налазио Ристићев салаш подигнут је споменик НОБ-у у облику чамца, као последња успомена на
бурне догађаје који су се овде одиграли четрдесетих година
прошлог века.
Закључак
Породица Ристић својом пожртвованошћу за време Другог
светског рата исписала је странице бачкопаланачке историје.
Помажући НОП Ристићи су допринели развоју НОБ-а у Јужној
Бачкој, као и одржавању, за партизане виталне, комуникације
Бачка–Срем. Служењем редовног војног рока у периоду
1942–1944. године Алекса Ристић стекао је велико искуство,
које је применио током операција пробоја Сремског фронта
и коначних операција за ослобођење Југославије 1945. године. Свака борба има своју цену, па тако је и неколико чланова ове породице последње године рата провело по
затворима Новог Сада, Суботице и логорима Комарно, Дахау
и Бухенвалд–Ордурф. И поред ратне оскудице и страдања,
она је показала своју хуманост примивши у своје окриље Душана Крмара, а касније, по ослобођењу, помажући својим немачким комшијама.
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Ausweis ( Buchenwald ) Sime Ristića.
Писма Ђорђа М. Мањулова Сими Ристићу 24. септембар
1945.
Сећања и казивања Живке Ристић.
Сећања и казивања Димитрија Ристића.
Сећања и казивања Милана Ристића.
Сећања и казивања Зорице Путник.
Уверења о добијању одликовања Спасе и Симе Ристића.
Фотографије из колекције породице Ристић.

Јован Јерков, Нови Сад

АРГУСОВЕ ОЧИ
(Аргус, по грчкој митологији стооки увек будан чувар Херине беле
краве. Кад га је Зевс убио Хера је његове очи ставила пауну на реп;
Аргусове – увек будне очи.)
На прелепом потесу Чепелског острва, недалеко од Будимпеште
разбацано је неколико живописних насеља са српским живљем чија
историјска граница досеже десетак векова уназад. Учесталије насељавање Будима, Калаза, Помаза, Бате, Ловре, Српског Ковина,
Чобанца, Чипа, затим, северно од Будимпеште, Сентандреје, посебно је изражено пре и непосредно после Косовске битке. Десетак
сеоба памти историјско сећање, све до оне највеће када је патријарх Арсеније Трећи Чарнојевић 1690. повео собом 40.000 породица из српских земаља и попунио знатан број постојећих насеља
у Славонији, Срему, Банату, Бачкој, па и на Чепелском острву; формирао нова, знатан део породица склонио у Будим, а затим их
одвео до најсевернијих српских енклава у Сентандреји и Коморану.
Српски Ковин је једно од највећих насеља на Чепелском острву; још
се у појединим кућама може чути пој пауница и крик пауна. Порекло
Срба у насељу мерљиво је вековима. Најинтензивније насељавање
догодило се после Косовске битке, односно након израженије
најезде османлијских завојевача. Назив места Српски Ковин
(Ráckеve) није настало случајно: порекло имена везано је за станишта српског живља у Ковину (јужни Банат) на Дунаву, сеобе су
изражене нарочито у 14. и 15. веку. Упоредо са градњом нових кућа,
на Чепелском острву, израсла је велелепна сакрална грађевина у
којој је христијански народ одан православљу и светосављу налазио, увек, па и данас, духовну утеху и заштиту. Здање богомоље казује, вековне неисприповедане приче о светим тајнама људи,
њиховим радостима, тузи и весељу. Цркву (манастир), сачињену од
камених блокова, треба видети и завирити у сјај њеног иконостаса,
олтарских двери молованих фресака на сваком квадратном сантиметру зидова које је изворазо један од најзначајних зографа Теодор
Симонов Грунтович.
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Срби на Чепелском острву кажу – ваља цитирати: Ви у матици без
нас можете... а ми без вас???
Одјеке је чуо Сербски народни лист још 1847. године.
СЕРБСКIЙ НАРОДНЫЙ
Л И С Т Ъ.
Год. XII, 19. Януарiя 1847., 3. ЧИС.
ОСМОТРЕНIє СРБСКОГЪ КОВИНА (1847)
(Ráczkeve) У Ади Чепельской.
Када су Србльи у Аду Чепель дошли, и Србски Ковинъ (Ráczkeve)
населили? управо незна се, но да су онде Србльи iоштъ пре боя
Косовскогъ, или пре 1389-те год. већъ обитавали, сведочи у стародревной Ковинской Србской цркви, на каменой плочи урезанъ
єданъ надписъ, гди стои, да є Ковинска србска црква 1320-те год.
први путъ молована, 1514-те поновлена, а 1765-те год. на ново молована, и ова је монастирска црква била, гди су калуђери више одъ
456 година обитавали, кадъ се пакъ овай манастиръ по височайшей
уредби одъ 1776-те год. септ. редуцирао, и калуђери овде бивши у
Грабовацъ манастиръ преместили се, онда n неки Карлъ Керешкиньи префектъ кои є ковински монастирски добара пописанiя ради
путемъ висок. камере испосланъ био, по свршетку нѣму наложеногъ дѣла дао реллацiю истой висок. камери, сирѣчъ о станю монастира, добара нѣму принадлежећимъ, о црквенимъ сосудима, и
о свима обстоятелствама обширно, у коiой реллацiи о ковинской
цркви међу прочемъ исти камерални префектъ овако реферира „Ex
Protokollis enim dicli conventus coram sede Dominali productis, sed et
ex lapide marmoreo muro magnificac Ecclesiac sub No. 13 delinquere
imposito videre est, candem Ecclesiam adhuc in anno 1320. prima vice
nobili pictura exornatam. In anno porro 1514. sub Gvardianatu Patris
Michaelis Georgii ac Ianya sic nuncupatis Ecclesiae curatoribus picturam candem renovatam. In anno detum 1765. sub archimandrita Isaia
condam Stephanovics rursum refectam“ – дакле кадъ є иста црква
1320-те год. први путъ молована, питанѣ є, када се она основала?
то се обаче опредѣлити неможе, толико се извѣтно зна, да су
Србльи из дольнѣгъ у Банату лежећегъ Ковина овамо у аду Чепель
прешли, и србски Ковинъ населили, кои су сва она права и пис-
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менна преимушества, коя су дольномъ Ковину већъ има`ћи уживали, собомъ донели, и ова имъ се права при населенiю Србскогъ
Ковина одъ млоги кралѣва унгарски на ново потврдила, ово сведочи
у наводу кодъ мене налазећа се привилегия Владислава краля унгарскогъ одъ 1455-те године изводъ ове привилегiе овако гласи:
„Cives Kevienses ex finibus Regni Hungariae metum Turcarum, ad insulam Csepell condescendentes, in omnibus illis libertatibus, quibus,
dum praefatam civitatem Koviensem incolebant, usi sunt, tractuque temporis a Divis Hungariae Regibus suis videlicet praedecessoribus obtinuerunt, per eundem Ladislaum Regem mediantibus dupplicis ordinis
Litteris Privilegialibus relinquuntur“ осимъ они привилегия, коє су
долньи Ковинчани собомъ у аду Чепелъ донели, млоге су у каснiє
време добили, какови привилегiя у народу налазе се кодъ мене 33
комада, коє су за нашъ Србски народъ особите важности, и у надежди самъ скоримъ временемъ у вѣростномъ препису у целой обширности добити моћи, коє ћу путемъ Срб. Н. Листа акоми се прими
и допусти, почитаємимъ читательима сообщити.
Ми Србльи, признати треба, дасмо за нашу воєвину храбрость,
учинѣни вѣрни услуга, и сбогъ проливенiя крви особито у ратовима
противъ общегъ непрiятея Турчина различита преимущества и привилегiє добили одъ унг. кралѣва, но на нашу велику тугу и жалость
крвльомъ стечена права забаталисмо, никадъ, или само гдикоя у
животь пренесосмо, и тако млоге драгоцѣности само на папиру
остадоше, пакъ се сада и сотимъ задоволявамо и тѣшимо, да можемо доказати, да смо имали права, и привилегиє, имамо iй и сада
мада iй и не уживамо, али тежке жалости као у Србскомъ Ковину
нечуваю се она Срблѣмъ дата и у 33 комада (колико се зна) состоєћа се писмена преимущества кодъ нашегъ благочестiя при
црквеной архиви као што би требало, него она су странонароднимъ
особама у руке допала, и они се дичу съ ньима, а Србльинъ заръ и
незна шта содржаваю у себи оне привилегiє, толико сам о зна, да
су Срблѣмъ исключително дате, и место да би сваки Србльинъ аки
собственность свою правдомь и прочитати, и преписати могао, оне
се у варошкой кући у єдномъ гвозденомъ сандуку подъ туђа 3 ключа
чуваю, и само каквомъ високомъ госту аки редкость и стародревность оне указую.
Србльи у Ковину тако су се помађарили, да заиста съ правдомъ питати
можешъ: ко ће познати тамошнѣгъ Србльина одъ Мађара? кадъ су
Србльи заръ срдцемъ и душомъ помађарили се, ти Боже знашъ! шта
є оно, нећешъ чути у србской кући србску речь, и само га у цркви по-
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знашъ, да є нашегъ благочестiя, шта више и онде се мађарскимъ єзикомъ осимъ богослуженiя разговараю єдномъ речiю, они су се тако
прелили у мађарство, и ньинь єзикъ, да ондашньи Србльинъ, ако и
зна, или болѣ рећи само разуме србски, можешъ сь нъиме овимъ єзикомъ говорити колико ти драго, онъ ти мађарски отговара.
Много би се овде навести могло о ковинскимъ помађаренимъ
Србльима, али ми нiє цѣлъ за сада ова изређивати, о овомъ ћу обширно пробеседити, када будемъ речени 33 комада привилегie у
целой обширности обнародовати, толико опетъ навести морамъ,
да су ковински Србльи као свуда закону своме тврдо привржени,
они радо даю на цркву, као и сви нашегъ благочестiя Србльи, али
не радо иду у цркву, међу тимъ они опетъ любе родъ свой, и држу,
да су прави праунуци они Србаля, кои су у различита времена изъ
Србiє овамо прешли, зато радо и слушаю, шта се говори и твори о
Србльима, и горко се тужу на судбину Србаля, сирѣчъ, да се тако
умаляваю, при свемъ томъ пакъ што су помађарили се, они зато
опетъ ако хоћею при каковомъ веселю башъ и здравице мађарскимъ єзикомъ напiяти ,,многая лѣта`` незаборавляю, али и ништа
више, о народнимъ песмама ни разговора. Прочемъ ковински
Србльи єсу честолюбиви, трудол`бивии, за примѣръ гостолюбиви
особито странногъ Србльина дочекати, и чути, шта се по вилаєту о
Србльима говори и твори.
Она писмена и привилегiє, коимъ су ковински Србльи одъ кралѣва
унгарски, а имено одъ Сигисмунда, Алберта, Владислава, Ладислава, Маөиє Корвина, Беатрице, и Анне кральице, Лудовика,
Јоанна V., Бараслой, Архieпiскопа Острогонскогъ и Примаса и пр.
обдарени – да су употребити знали, даръ и данасъ би у Ковину
већина при Србльима остала, нити би можно било, да се помађаре;
Србльи сирѣчъ често населенiя чинили су у оближня мѣста, и сотимъ увекъ умаливали се, єрбо нови жительи, кои су се тамо доселили, нису Србльи, него Мађари били, и тако за кратко време
числомъ превазићу Срблѣ толико, да данасъ тридесетъ пута више
има Мађара (4100), него Србаля (128 душа!!!), и одтудъ є наравно
слѣдовати морало, са се маня часть жителя (Србльи) већой прилюби нѣне обичає и єзикъ прими.
Знамо, да привилегie крепость свою и non usum изгубе, а Ковински
Србльи, као што смо горе рекли, слабо су коя права уживали, и
чрезъ то у велики санъ падоше, гди съ миромъ почиваю. – Тако є
Маөия Корвинъ, краль унг. ковинским Србльима 1480-е год. међу
прочимъ правама дао, да Ковинчани странне париице предъ
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своимъ магистратомъ почете или почети има`ће се, имаюће се, путемъ аппеллацiє одъ свогъ магистрата управо на Таверника, а отонудъ своioй персони (т.є. на кралѣв. таблу) пренесу. ,,exstraneorum
causas coramejusdem civitatis magistratu motas, vel movendas, directe
Tavernicorum suorum Magistrum, inde vero ad praesentiam sui, via appellatac deducen-das ordinat’’, и гле поредъ оваковы права, коя су
Србльи са другимъ кр. и св. варошима у овомъ призрѣнiю єднака
имали, сада ни уреданъ судъ (rendezett Tanács) немаю, него свеєднако одъ више година за тимъ иду, да добiю уреданъ судъ, а шта
ће ово рећи, него да су Србльи, дата себи права и преимущества
забаталили, и заръ никадъ iй уживали нису, – истина, да они при
истраживаню уредногъ суда позиваю се на Маөiину привилегiю али
имъ ништа неползує, єрбо нису у станю доказати, да су они сотимъ
права та кадгодь уживали, nрбо да су уживали, и уживаю, не би тражили уредни суд ъ, то є ясна стварь.
Привилегiє и друга писмена преимущества числомъ 33 комада сада
се – као што сам горе навео – у варошкой кући гвозденомъ сандуку
подъ 3 ключа чуваю, и онде плесне. Гди су се обаче ова писмена у
стара времена чувала, и како су допала Мађаромъ, и у варошки
домъ, ништа се извѣстно незна, но по преданiю, ова писмена увекъ
є србски бировъ кодъ себе држао, а кадъ єданъ приватанъ човекъ
онолико,и овакови драгоцѣности притяжава лако представити можемо, коимъ су начиномъ оне у мађарске руке допале. – Истина,
да су пре сто и неколико година Ковински Србльи већъ почели мислити о своимъ привилегiяьма, и оне истраживати, и будући су ова
писмена регистрирата, и нумерама обележена била, одъ кудъ
примѣтили су, да све привилегie нису скупа, и да много фалити
мораю, - сада дакле о томъ совѣтовали се Србльи, како би, и коимъ
начиномъ могли они у трагъ ући, гди су друге, коє фалу, привилегie?
то дакле заключе, путь заузети по нашегъ благочестiя обштествама,
и онде потражити, - єрбо толико су и они одъ стари свои разумели,
- да су Србльи изъ Ковина више пута изселенiя чинили, кои су и
привилегie, коє су имъ у руке (и то незна се коимъ начиномъ) допале, собомъ понели, и гди су станили се, тамо iй положили. 1727е год. дакле ковински онда бивши бировъ Николай Бошићъ, са
єднимъ кметомъ (Juratus) , и ковинске вароши бележникомъ пут заузму и она мѣста, гди нашегъ благочестiя люди обитаваю; и кадъ
су неколико оваковы пута учинили, найпосле дођу у Коморанъ, гди
доиста у србской црквеной архиви нађу 24 комада Срблѣмъ ковинскимъ одъ многи унг. кралѣва дароване привилегie, коiомъ прили-
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комъ погоди се ова, тако рећи, депутацiя са коморанскимъ
србскимъ обштествомъ у 180 ф., да добiю натрагъ оно 24 ком. привилегie, и кадъ су погодбу учинили, онда є ова депутацiя по у сниже
ставленомъ реверсу и писменомъ обнезанiю означенимъ условияма примила, и о примлѣню овы 24 комада привилегiя, да одъ
себе депутацiя ковинска обвезателни реверсъ коморанскомъ обществу, и међу прочимъ условiяма, обвезує се депутацiя (у 3. пункту)
натрагъ примлѣне привилегie тако исто у ковинской србской црквеной архиви чувати, као што су оне коморанско общество за толико
година у своioй црквеной архиви чували. – єсу ли путници (депутацiя) натрагъ у Ковинъ, дошавши, собомъ донешене привилегie у
срб. црквеной архиви положили, или не? то се извѣстно назна, - шта
више, ни за овай реверсъ до скорогъ времена нiє се ништа знало,
него се само то говорило, да има неки стари реверсъ, кои су ковински
Србльи коморанскомъ обществу издали; али шта се у ономъ реверсу
содржава, то нико нiє знао, као и данасъ ньи мало знаю. – Г. Стефанъ
Георгiевићъ житель ковински, и варошки сенаторъ, и особити любитель што се годъ Србства тиче, чуюћи такођеръ за овај у Коморану лежећи реверсъ, немогавши срцу одолѣти, – оде 1838. год. у Коморанъ,
и онде помоћю бившегъ Пар., Г. Павла Радановићъ, да преписати, и
чрезъ вармеђскогъ солгабирова и ешкута видимирати, и тако sub authentico извадити овай реверсъ, кои самъ я одъ истогъ Г. Сенатора, као
и ова 33 комада привилегiє у изводу преписао.
Съ поля овогъ Реверса овако написано стои: „Nemes Raczkévi városánok obligatoria vagy accordális levele a bellüt specificált dolog föllüt.“
Съ поля ове протекцiе стои кирилскимъ словима написано овако
,,Ракоцина протекцiя’’ а мало ниже Nro. 69 koє сведочи, да су
Срблѣмъ ковинскимъ дата свака писменна регестрирата, и камера
обележена била, питанѣє сада: гди су она друга писменна отъ 33
Nro. (aко узмемо да она при Варошкой кући лежећа писменна такођеръ у овомъ са 60 Nro. реду регистрацiє стою) до 60? т. є. гди су
iоштъ 26 комада? а гди су може бити iоштъ после 60 Nro.идућа писменна? будући определити незна се, колико су комада овакови писменна имали ковински Србльи? и єсу ли они привилегie воособъ, а
друга црквенна писменна такођеръ воособъ регєстирали и нумерама обележили.
У Будиму на нову годину.
М.Л. Авд.
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Да би славеносербски језик био пластичније приказан, а тиме и доступнији, приређивач ових драгоцених податак о Српском Ковину,
усудио се да га илуструје једном песмом тога времена:
Я СЕ БОЛѣМЪ НАДАМ.
Страовито кадъ звєчи
Одзивъ грома дол’ у зракъ,
Кадъ светлости путъ препречи
Топлогъ сунца црнъ облак.
Кад заплюшти море свише
У облику буйне кише;
Я с е б о л ѣ м ъ н а д а м ъ.
Кадъ нанесе стужа зимна
На планине ладни снегъ
И пролетни бай милина,
Изневери доль и брегъ
Кадъ попуца наъ корена,
Синѣ дрвлѣ, чврста стѣна;
Я с е б о л ѣ м ъ н а д а м ъ.
Кадъ сажиже и обара
Плодни цветакъ лета жар,
(Што жалостне слутнѣ ствара,
Што й човеку якъ ударъ,)
Кадъ познiегъ доба равда
Тлачи плоде винограда;
Я с е б о л ѣ м ъ н а д а мъ.
Кадъ се злобникъ силомъ труди,
Да м’ окали, име, честь,
Кодъ познати мои люди,
(Такавъ нейма чисту свѣсть)
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И неволу кадъ проклете
Мом’ животу конацъ прете;
Я с е б о л ѣ м ъ н а д а м ъ.
Кад ме драга изневери,
Не уцвели срца могъ,
Нада м’ тѣши, она м’ вели:
Iошт’ болю ће дати Бог.
Кадъ се случай и судбина,
Противъ мене дигне кивна:
Я с е б о л ѣ м ъ н а д а м ъ.
И кадъ приспѣ крайнѣ доба,
Почне м’ венут’ жизне цвѣт,
С’ оне стране тавна гроба
Да е лепши, больи светъ,
Там’ да вечно сяю, цвате
Райске сласти и красоте,
Я с е т в р д о н а д а м ъ.
У Карловци.

Божидар Живковићъ.

Уредникъ и Издаватель Өеодор Павловићь – писмени баймела

Iz života naših Slovaka
Janko Černi, Čelarevo
V PIVNICKOM POLI
– Pivnice, fenomen u radu amatera u oblasti kulture –
Pivnice su osnovali Srbi 1690. godine, u vreme Velike seobe na austrougarsko područje, pod patrijarhom Arsenijem III Čarnojevićem i ta
seoba je uzrokovana društvenim i političkim zbivanjima u tadašnje
vreme. Ovo naselje se zvalo Stara Pivnica, za razliku od Nove
Pivnice, koju su osnovali Slovaci 1790. godine. Od osnivanja Nove
Pivnice u upotrebi je naziv u množini – Pivnice, dok je na slovačkom
jeziku i danas naziv u jednini – Pivnica. Prvi Slovaci su došli u Pivnice
iz današnje Mađarske, i to iz šest naselja: Tordaš, Đurovo, Baračka,
Šur, Veleg i Černja. Srpska crkva u Pivnicama je sagrađena 1746.
godine i građena je u vizantijskom stilu a slovačka evangelistička
crkva sagrađena je 1796. godine. Prve škole su počele sa radom
1792. godine i bile su crkvene.
Od formiranja naselja, Pivničani su bili pretežno poljoprivrednici, bili
su dobri ratari i stočari i sredinom dvadesetog veka razvili su svoje
naselje u jedno od najbogatijih poljoprivrednih naselja u široj okolini.
Prva privredna zadruga osnovana je 1912. godine, a udruženje
zanatlija 1918. godine. Prvi vašar je održan u Pivnicama 17. aprila
1872. godine, a prva električna sijalica je zasijala 19. decembra
1924. godine pred zgradom opštine.
Počeci organizovanog delovanja na polju kulture i prosvete dosežu
u godinu 1904, kada je osnovan Čitalački kružok, a 1909. godine
odigrana je prva pozorišna predstava na slovačkom jeziku, koju je
režirao tadašnji učitelj Mihal Knjazović (Michal Knazovic). Privredni
a posebno kulturno-prosvetni razvoj nastavljen je posle Prvog svetskog rata, kada su osnivana razna udruženja koja su doprinela
napretku i prosperitetu u mnogim oblastima društveno-političkog života. Ali, šesdetih godina prošlog veka zamro je rad KPD-a „Ljudevit
Štur” i KPD-a „Branko Radičević”, kao i objedinjenog KPD-a
„Pivnice”. Tada prve korake na polju kulture čine članovi omladinske
organizacije.
Pivnice su posle Bačke Palanke duži niz godina imale najveći broj
stanovnika. Po statističkim podacima iz 1953. godine, Pivnice su
imale najveći broj stanovnika u svojoj istoriji, 5.653, i od tada broj
žitelja ovoga mesta stalno opada. Po popisu iz 1971. godine, Pivnice
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su imale 5.162 stanovnika, a od toga 4.081 Slovaka. Dvadeset godina kasnije, odnosno 1991. godine, taj broj je iznosio 4.382 a od toga
3.524 Slovaka. Po popisu iz 2011. godine Pivnice imaju 3.309
stanovnika a od toga je 2.523 Slovaka. Ovi popisi ukazuju na evidentan pad broja stanovnika Pivnica, što je posledica smanjenog nataliteta, ali i odlaska mladih u veće centre i inostranstvo. S tim u vezi
je i promena starosne strukture stanovnika i sve veći broj staračkih
domaćinstava.
Uprkos svim tim nepovoljnim demorgrafskim promenama, kulturni
život u Pivnicama nije zamro. Naprotiv. Moglo bi se reći da je godina
2013. bila u znaku Pivnica, jer su i dečji i omladinski ansambli SKUDa „Pivnice“ na Smotri dečjeg folklora „Zlata brana” u Kisaču i Folklornom festivalu „Tancuj, tancuj...” u Gložanu osvojili su zlatne
plakete, najveće priznanje koje se dodeljuje na tim manifestacijama,
a apsolutni pobednik „Susreta u pivničkom polju“ bila je Vlasta
Vahula iz Pivnica, koja je takođe dobila zlatnu plaketu. Ove plakete
dodeljuje Nacionalni savet Slovačke nacionalne zajednice. I dramski
tekst „Život je čudo“ autorke Elene Hložan (rođena u Pivnicama, a
sada stanuje u Bačkoj Palanci), profesorice slovačkog jezika, na pozorišnoj smotri „DIDA“ proglašen je za najbolji – osvojio je prvu nagradu stručnog žirija.
SKUD „Pivnice“ i manifestacija „Sustreti u pivničkom polju“ se ne
mogu posmatrati odvojeno, međusobno se prožimaju i dopunjuju.
Pored toga, kulturni život Pivnica upotpunjuju Amatersko pozorište
„Janko Čeman“, koje je nastalo iz dramske sekcije SKUD-a „Pivnice“
(a registrovano je 1993. godine kao samostalni subjekt), i pozorišna
smotra „DIDA“, koja se neprekidno održava od 1995. godine, sa ciljem da afirmiše autore sa ovog podneblja i radi to vrlo uspešno već
dvadeset godina, a izdate su već i dve zbirke pozorišnih tekstova
autora Slovaka iz naše zemlje. Posebno treba istaći činjenicu da se
svake godine povećava broj novih autorskih teksova, i to mlađih
stvaralaca. Takođe, već pet godina organizuje se i seminar „Pišeš,
pišem...“, uz stručnu pomoć Akademije pozorišne umetnosti iz
Banske Bistrice iz Slovačke, radi osposobljavanja i usavršavanja
kadrova za rad u ovoj oblasti kulturne delatnosti, a na amaterskoj
osnovi. Pomenimo i Foto-kino klub „Pivnice“, koji je registrovan 1983.
godine, a nastao je iz sekcije SKUD-a „Pivnice“. Radio je uspešno
do 1998. godine. Njegovi članovi osvajali su značajne nagrade na
raznim manifestacijama i festivalima kratkog i dokumentarnog filma.
Rad je zamro zbog nedostatka sredstava za redovnu delatnost i nedovoljne podrške za interesno organizovanje i okupljanje u prvom
redu mlađih ljudi.
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U ovom osvrtu pažnja će biti posvećena SKUD-u „Pivnice“ i „Susretima u pivničkom polju“, jer dugogodišnji i neprekidan rad i delovanja
amatera u ovoj oblasti ne sme se zanemariti i zaboraviti.

Folklorni ansambl iz Pivnica.

Slovačko kulturno-umetničko društvo „Pivnice“ iz Pivnica naprekidno
deluje od 1965. godine, a datum osnivanja društva se vezuje za prvi
javni nastup ansambla pesama i igara „V pivnickom poli“, koji je
održan 23. maja 1965. godine. U prvih pet godina delovanja ansambl
proširuje svoju delatnost i formira nove sekcije – dramsku, literaturnu,
tehničku, etnološku i foto-kinio sekciju. Na osnovu rada i delovanja
stiču se preduslovi za formiranje kulturno-umetničkog društva, te je
6. aprila 1970. godine doneta odluka i ujedno registrovano Slovačko
kulturno-umetničko društvo „Pivnice“. Osnovu delovanja Društva čini
nastojanje da se razvijaju i neguju raznovrsni oblici kulturnoumetničkog i društveno-zabavnog života u sredini u kojoj deluje, a
posebno, da se podsiče angažovanje mladih, radi podizanja njihovoh
kulturnog i umetničkog vaspitanja.
SKUD „Pivnice“ svojim radom i delovanjem značajno doprinosi u
okupljanju i korisnom ispunjavanju slobodnog vremena mladih.
Poseban akcenat u radu Društva ima rad sa mladima, pri čemu
poseban značaj ima vaspitavanje i izgrađivanje ličnosti i briga za negovanje narodnih tradicija, kao i stvaranja radnih navika. Članovi
Društva, a posebno njegovo rukovodstvo, aktivno sudeluju u
unapređivanju amaterizma i kulturno-umetničkog rada kako u svojoj
sredini tako i u udruženjima i savezima u kojima Društvo deluje.
Višegodišnjim odricanjem i sistematskim radom, prema datim
mogućnostima, niz generacija članova Društva je za sebe i za generacije koje dolaze stvorila, može se reći, optimalne uslove za rad i
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delovanje. Ovde se mora istaći da je sve do sada izgrađeno,
dograđeno i preuređeno na objektu kojim raspolaže Društvo u
najvećoj meri delo članova i simpatizera Društva i entuzijasta, i to na
osnovu dobrovoljnog rada. Nažalost, postojeći objekat je više od
trideset godina stalno u izgradnji, naravno zbog nedostataka finansijskih sredstava, a po svemu sudeći i nerazumevanja šire društvene
zajednice.
Rekli smo da SKUD-u „Pivnice“ deluje od 1965. godine. Zapravo, na
inicijativu Saveza omladine 30. marta 1965. godine formirana je sekcija za kulturno-zabavni život. Svoj prvi koncert u Pivnicama sekcija
je održala 23. maja 1965. godine. Od tada počinje intenzivni i sistematski rad ansambla pesama i igara „V pivnickom poli“, koji je to ime
dobio po jednoj slovačkoj narodnoj pesmi. Okupljajući omladinu ali i
ostale zainteresovane meštane, sekcija prerasta u ansambl pesama
i igara i već u 1966. godini beleži izvanredne rezultate u radu. Pre toga
postojala je i aktivnost dramske sekcije, koja je formirana početkom
1965. godine i imala pet nastupa u mestu i na gostovanjima.
Ispočetka je rad sekcije bio pod striktnim nadzorom omladinske organizacije; tada je komisija za kulturno-zabavni život na čelu sa
Janom Gubom rukovodila i usmeravala njenim radom i delovanjem.
Zbog proširenja delokruga rada ansambla, on se početkom 1968.
godine osamostaljuje i bira svoj upravni odbor, na čijem čelu je bio
Štefan Brnja, a sekretar Janko Guba. Odlukom osnivačke skupštine
i registracijom Društva a na osnovu Pravila o radu Društvom je
rukovodio Izvršni odbor na čijem je čelu bio Janko Černi, kao
predsednik; Janko Guba je bio sekretar a Štefan Brnja predsednik
Nadzornog odbora. Društvo je upisano u registar društvenih organizacija u opštinskom sekretarijatu za unutrašnje poslove u Bačkoj
Palanci a finaksijsko poslovanje je bilo preko žiro računa u filijali SDK
u Bačkoj Palanci. Svaka sekcija je imala svoju komisiju, koja je
rukovodila njenim radom. Tako je omladinska sekcija – odnosno
ansambl pesama i igara „V pivnickom poli“– prerasla u SKUD
„Pivnice“ pošto se proširio njen delokrug rada. Pošto se celokupna
aktivnost pomenutog ansambla nije više mogla odvijati u okviru omladinske organizacije, u toku 1970. godine je osnovano pomenuto
društvo, koje i danas postoji i vrlo aktivno deluje na kulturno-zabavnom
polju. U periodu od 1965. do kraja 1971. godine, ansambl je imao 65
nastupa u Pivnicama i u drugim mestima, a organizovao je i 28 gostovanja drugih društava u Pivnicama. Dramska sekcija je za to vreme
imala sedam nastupa a realizovano je deset gostovanja amaterskih
pozorišta iz drugih sredina. Sve ove nastupe – kao i šest smotri
pevača, koje su trajale po dva dana – posmatralo je 54.900 gledalaca.
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Od januara 1966. godine svake godine se u Pivnicama organizuje
smotra pevača amatera slovačkih izvornih narodnih pesama pod
nazivom „Susreti u pivničkom polju“ – odnosno Stretnutie v
pivnickom poli – uz učešće po dva predstavnika iz mesta gde žive
Slovaci, odnosno gde se neguje slovačka narodna pesma. Jedan
od ciljeva ove smotre je i negovanje izvornog narodnog melosa iz
sredina iz kojih dolaze učesnici smotre. Ova smotra svojim kvalitetom učesnika i brojnošću priznata je krajem 1968. godine (Savez
muzičkih društava i organizacija Vojvodine) za pokrajinsku smotru
pevača slovačkih narodnih pesama.
Prvo gostovanje u ČSSR-u (Čehoslovačkoj), u martu 1969. godine,
ansambl je ostvario na osnovu razmene programa sa profesionalnim pozorištem „Jonaš Zaborski“ iz Prešova i amaterskim folklornim
ansamblom „Očovan“ iz mesta Očova, kod Zvolena. Turneja je trajala petnaest dana i za to vreme je organizovano jedanaest koncerata. Pored toga, ansambl SKUD-a „Pivnice“ snimio je za Slovačku
akademiju iz Bratislave dokumentarni zvučni šesnaestmilimetarski
film u trajanju od 45 minuta, gde su snimljene sve narodne igre iz
repertoara ovog asambla. Svoje drugo gostovanje u avgustu iste
godine imao je ansambl na bazi razmene sa amaterskim pozorištem
„Na kopanke“ iz Trnave, gde je imao četiri koncerta, od kojih jedan
u okviru proslave 25. godišnjice slovačkog narodnog ustanka. Treće
gostovanje je bilo 1970. godine po pozivu Matice slovačke, prilikom
84. kulturne manifestacija u Martinu, gde su učestvovali i ansambli
iz Kanade, Poljske i Mađarske. Za vreme tih turneja Društvo je dobilo niz prikladnih poklona, koji i sada krase vitrine i prostorije
Društva.
Društvu je poverena i organizacija zonske smotre folklornih i
muzičkih društava iz okolnih mesta. Na smotri koja je održana 6.
maja 1967. godine pored domaćina učestvuje i folklorna grupa iz
Kupusine, kao i muzičke grupe iz Bačke Palanke i Sombora. Posle
ove smotre, kao najbolji u grupi, ansambl učestvuje na smotri u
Rumi, koja je od pokrajinskog značaja. U 1968. godini ponovo
učestvuje na Pokrajinskoj smotri muzičkih društava i organizacija u
Rumi sa spletom slovačkih narodnih igara. Iste godine učestvuje i
na regionalnoj smotri „Bačka u igri“, koja je održana u Bajmoku. U
1969. godini dobija ponovo poverenje organizatora zonske smotre
folklora. Za vreme proslave 50. godišnjice slovačke štampe u SFR
Jugoslaviji učestvuje na završnom prigodnom programu u Bačkom
Petrovcu sa folklornim ansamblom. U 1970. godini ansambl je
učestvovao i na smotri slovačkih folklornih grupa u Gložanu, koja je
prerasla u tradicionalnu manifestaciju i traje do današnjih dana.
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Takođe, ansambl učestvuje i na smotri najboljih slovačkih kulturnoimetničkih društava i folklornih grupa u Bačkom Petrovcu u okviru
proslave 200. godišnjice hmeljarstva, kao i na programima „Kulturna jesen 1970“. Na poziv Koncertne poslovnice Srbije, iste godine učestvuje sa folklornim ansamblom u Smederevu, u okviru
manifestacije „Smederevska jesen“.
Već od svog formiranja, ansambl a kasnije i SKUD-a „Pivnice“
razvija i neguje saradnju sa velikim brojem društava iz mesta naseljenih Slovacima na teritoriji SAP Vojvodine, a održava kontakte sa
odgovarajućim društvima iz Daruvara i Končanice, iz Republike
Hrvatske, kao i sa više mesta bliže okoline, gde žive druge narodnosti i narodi. Saradnja se ogleda u razmeni kulturno-umetničkih
programa, poseta i razmeni iskustava.
Pored svojih nastupa u Pivnicama, Društvo organizuje i nastupe
amaterskih i profesionalnih društava iz drugih mesta u Pivnicama.
Prilikom gostovanja drugih društava posetioci mogu pratiti razvoj
mesnog ansambla i upoređivati njegov nivo sa drugim ansamblima
i društvima. Ova saradnja i razmena se odvija sa pozorišnim
društvima, folklorno-pevačkim ansamblima i na taj način se
obogaćuje repertoar na našoj pozornici. Veoma plodna i korisna
saradnja odvija se sa profesionalnim pozorištem iz Prešova, zatim
amaterskim pozorištem iz Trnave i ansamblom iz Očove – svi iz
ČSSR-a.
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narodnog stvaralaštva u Leskovcu (1974), u Vinkovcima (1974)
dobijaju nagrade i priznanja. Za svoj rad dobili su 1969. godine Oktobarsku nagradu Opštine Bačka Palanka za razvoj kulture. Sa
svih smotri folklora doneli su pohvalu ili diplomu, koje dodeljuje
Savez muzičkih društava i organizacija Vojvodine.
Na svom repertoaru Društvo uvek ima slovačke narodne izvorne
pesme i igre, koje su se zadržale u našoj sredini a koje se danas
već retko sreću. Neke narodne igre se danas i ne igraju, ali su zastupljene na repertoaru ansambla, što najbolje pokazuje težnju da
se očuva tradicija, običaji kao i originalna slovačka narodna nošnja
iz vremena koje je već daleko iza nas.

Nošnja koju je nosila mlada nevesta prikazana 1973.

Razigrano slovačko kolo.

Članovi SKUD-a „Pivnice“ su redovno učestvovali na raznim smotrama pevača amatera, koje se svake godine održavaju u Kisaču,
Selenči i Gložanu, na kojima su osvajali značajne nagrade. Od
strane organizatora manifestacija u Beškoj (1969), na Iriškom
vencu (1968), u Gajdobri (1970), na smotri „Bratstvo“ u Dimitrovgradu (1971), u Kuli (1972), u Neštinu (1972) na drugom Saboru

Tako je za proslavu petogodišnjice svog postojanja (1970) ansambl
pripremio u obradi originalnu pivničku svadbu iz tridesetih godina
dvadesetog veka, koja je na pozornici doživela uspeh. Sav materijal koji je korišćen bili su zapisi kazivanja starijih ljudi.
SKUD vrlo aktivno radi i deluje na kulturno-zabavnom polju. Veliki
broj nastupa i gostovanja najbolje govori o njegovoj aktivnosti,
pošto se društvo finansira prvenstveno iz sopstvenih prihoda bez
ikakve pomoći sa strane. U okviru Društva, pored već pomenutog
ansambla pesama i igara, rade i druge sekcije, gde su uključeni
brojni članovi. U redovima aktivnih članova bilo je mnogo mladih,
od kojih većina i dalje učestvuje u radu prema svojim
mogućnostima. Delovanje SKUD-a „Pivnice“ ima naročito jakog
uticaja na mlade, te se smene generacija i odlasci pojedinih
članova na školovanje lako nadoknađuju, jer je interesovanje za
rad u Društvu veoma izraženo.
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U Pivnicama, jednoj od sedamnaest mesnih zajednica u Opštini
Bačka Palanka, godinama se, kao što smo rekli, organizuje (u januaru) festival slovačkih narodnih izvornih pesama „Susreti u pivničkom
polju“. Ova muzička manifestacija odavno je prerasla lokalne,
opštinske i šire okvire. Ovo smotra izvornih i autentičnih slovačkih narodnih pesama i njihovih interpretatora godinama značajno doprinosi
očuvanju i negovanju izvornih muzičkih i folklornih tradicija Slovaka.
Ova muzička manifestacija postala je kulturna potreba, ali i kulturni čin
građana Pivnica, svih kulturnih radnika i muzičkih stvaralaca u našoj
sredini i šire. I to je njen smisao danas. Taj smisao ostvarivan je višegodišnjim ulaganjem napora, pre svega kulturnih radnika-amatera iz
Pivnica, kulturnih poslanika širih društvenih zajednica, a zatim i
lokalnih organa i organizacija i svih stanovnika Pivnica.
Iza proteklih festivala ostalo je sakupljeno ogromno muzičko blago,
koje je tako sačuvano od zaborava i uneto u baštinu slovačkog naroda i, uvereni smo, obogatilo baštinu i drugih naroda i narodnosti koji
žive na ovim prostorima.
Ovaj festival mogao je da u svojim sadržajima oscilira, da se više ili
manje dopadne, da zadovolji ili ne zadovolji nečiji ukus, ali nikada
nije dovodio u pitanje svoju umetničku ozbiljnost, svoju organizacionu celishodnost i svoje nastojanje da bude značajan kulturni čin.
Festival okuplja poklonike muzičke umetnosti, omogućava im da ostvare svoj umetnički izraz, ali i više od toga – omogućio je razvijanje
prijateljstava i zajedništva. Iz takvog odnosa on postaje sve značajniji
umetnički događaj i zato toliko dugo traje. Pivnice su mesto sa
bogatom kulturnom tradicijom, ali bez ovog festivala kulturno život
bio bi siromašniji, a izostali bi podsticaji razvoju novih organizovanih
oblika kulturnog delovanja u našoj sredini.
Pivnički festival, kako ga popularno zovemo u narodu, naša prva kulturna žetva svake godine, od 1997. godine ima međunarodni karakter i nadalje sa ciljem očuvanja i negovanja izvornih muzičkih i
folklornih tradicija Slovaka.
Veliki broj prijavljenih učesnika ove smotre mladosti, pesme, radosti
i lepote narodnih nošnji najbolji je dokaz da i mladi neguju i čuvaju
tradicije svojih predaka. Ova smotra ima pozitivnog uticaja i podsticajnog odjeka u drugim sredinama, i u našoj zemlji i u inostranstvu
– ponikao je Banatski festival u Padini, festival Raspevani Srem u
Staroj Pazovi, kao i festival slovačkih pesama u Nađlaku u Rumuniji.
Ova smotra mladosti ima veliku podršku i svake godine stiče nove
prijatelje, ljubitelje i poklonike muzičke umetnosti, a povećava se i
broj onih koji kao donatori pomažu da ova manifestacija živi već toliko godina zahvaljujući još i istrajnosti i entuzijazmu omladine – ovo
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je najstarija manifestacija na našem području. Objavljen je jedan
zbornik radova posvećen ovoj muzičkoj manifestaciji, kada je Organizacioni odbor XXX Susreta doneo odluku da se povodom tridesetogodišnjice ove smotre pripremi i prigodna publikacija. Ta publikacija
predstavlja svedočanstvo o jednom specifičnom obliku kulturnog i
društvenog života u bačkom selu Pivnicama i jedna je od retkih publikacija te vrste na vojvođanskim i širim prostorima. Promocija tog
zbornika radova održana je 1998. godine, za vreme održavanja
XXXIII Susreta – festivala pevača amatera slovačkih izvornih pesama.

Tonski zapis i reči i narodne pesme “U pivničkom polju” po kojoj je festival u
Pivnicama dobio ime.

Tekstovi uvršteni u taj zbornik, iako žanrovski raznovrsni (dokumentarni, publicistički, esejistički), svrstani su u nekoliko celina prema
tematskim kriterijumima, od kojih svaka pruža ne samo specifičan
pogled na same Susrete i na njihove učesnike i organizatore, već
predstavlja i najautentičnije svedočanstvo o jednom specifičnom ob-
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liku kulturnog i društvenog života u Pivnicama i u ostalim sredinama
gde žive Slovaci. U ovaj zbornik je uvršteno više od devedeset tekstova trideset osam autora.
Nesumnjivu vrednost svih tekstova predstavljaju iscrpni podaci o
učesnicima festivala, zatim podaci o organizatorima, suorganizatorima i sponzorima ove manifestacije, o sastavu i članovima festivalskog orkestra, pobednicima festivala, o ocenjivačkim komisijama,
nagradama, festivalskom biltenu, raznim priredbama i izložbama
povodom festivala, domaćim i inostranim gostima, kao i meštanima
Pivnica koji su ugostili učesnike iz drugih sredina. U tekstovima
sećanja na prve godine festivala, ističe se samoinicijativnost organizatora i podrška koju je ovoj manifestaciji pružala seoska sredina ali i
šira javnost. Sliku o specifičnom entuzijazmu, nesebičnom zalaganju
pojedinaca kao i o nesvakidašnjoj ljubavi prema Susretima upotpunjuju prilozi o pojedincima čije je angažovanje u realizaciji festivala u
njegovom dosadašnjem trajanju ostavilo neizbrisive tragove. Takođe
treba istaći i to, da Bilten Susreta, koji izlazi od 1976. godine, beleži
sve značajne događaje u vezi sa ovom manifestacijom.

Nagrađene najbolje autentične slovačke nošnje, ženska Ana Uramova i muška
Mihal Pudelka, sa Jankom Černijem, nagrađenim specijalnom nagradom 1997.

Na sastanku rukovodstva omladinske organizacije 12. decembra
1965. godine doneta je odluka da se organizuje smotra pevača
slovačkih narodnih pesama i određeni uslovi i kriterijumi za njihovo
učešće. Pozivi su poslati na adrese omladinskih organizacija u dvadeset i jedno mesto. Prve prijave su došle već posle Nove godine. Na
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sledećem sastanku 16. januara 1966. godine imenovan je organizacioni odbor za realizaciju smotre u sastavu: Janko Guba, Štefan Brnja,
Ljudmila Durgala, Janko Tir, Borislav Trifunov, Ana Sič i Angelina
Brestovački, koji je vrlo uspešno taj povereni zadatak i izvršio.
Prva manifestacija pod nazivom „Susreti u pivničkom polju“ (Stretnutie v pivnickom poli) održana je 22. i 23. januara te godine, a to je
bio i početak rada omladinskog ansambla pesama i igara pod istim
nazivom u sastavu omladinske organizacije. Folklorni ansambl je
1970. godine zbog naraslih aktivnosti i formiranja novih sekcija prerastao u Slovačko kulturno-umetničko društvo „Pivnice“. Oba ova
subjekta deluju i danas. Te godine prijave je poslalo 14 mesta sa 24
učesnika i svi su nastupali u programu. U proteklih 48 godina postojanja ove manifestacije pozivi za učešće su upućivani u mnoga
mesta van Pivnica, a svoje predstavnike je prijavilo 50 mesta. Pred
publikom u kino-sali u Pivnicama nastupalo je 1271 pevača, koji su
predstavljali 95 kulturno-umetničkih društava, domova kulture, onladinskih i drugih organizacija i institucija u oblasti kulture. U vremenskom periodu od 1966. do 2013. godine realizovano je 157
koncerata i u takmičarskom delu programa izvedeno je 2496 pesama, koje su tako sačuvane od zaborava. Prosečno, svake godine
je učestvovalo 15 mesta i 16 kulturno-umetničkih društava sa 16
učesnika-pevača. Najmanji broj učesnika bio je 1983. godine (15
učesnika) a najveći broj njih bio je 1996. godine (43 učesnika). Najviše učesnika je bilo iz Pivnica i Kovačice (učestvovali su na svakoj
smotri) a nešto manju zastupljenost imali su: Bački Petrovac, Padina,
Stara Pazova, Kisač, Selenča i Ilok. Najviše pobednika ima
Kovačica, pa slede Stara Pazova, Gložan, Novi Sad i Pivnice.
Pobednici ove smotre potiču iz 15 mesta.
Stručni žiri svake godine dodeljuje jednu prvu, jednu drugu i dve
treće ravnopravne nagrade za interpretaciju pesme, a od 1969. godine i dve nagrade za najautentičnije pesme (slovačke izvorne
pesme – već pomalo zaboravljene i ređe prisutne u javnosti). Takođe
i publika u sali svake godine dodeljuje dve ravnopravne nagrade. Na
osnovu pregleda dosadašnjih smotri, stručni žiri i publika najviše
nagrada dodelili su pevačima-amaterima iz Kovačice, Stare Pazove,
Pivnica, Kisača, Padine i Gložana. Kada su u pitanju izvorne pesme,
najviše nagrada su osvojili izvođači iz Pivnica i Stare Pazove. Od
1997. godine dodeljuje se i nagrada za narodnu nošnju, i tu po broju
prednjače Selenča, Gložan i Pivnice. Svaki izvođač na ovoj smotri
donese po dve slovačke narodne pesme i isto toliko narodnih nošnji,
čuvajući ih tako od zaborava za generacije koje dolaze. Žiriji koji
prate manifestaciju donose ocenu i o pesmi i o nošnji za sve
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učesnike i nije im lako da se odluče kome će pripasti nagrade, koje
obezbeđuje organizacioni odbor Susreta. Odbor obezbeđuje finansijska i materijana sredstva za realizaciju manifestacije i tako doprinosi da se ne prekine tradicija duga skoro pola veka, ali neposredan
teret ponesu organizatori i SKUD „Pivnice“ i Pivničani, da bi tako
održali najstariju tradicionalnu manifestacju slovačkih pesama na
ovim prostorima.

Orkestar festivala "U pivničkom polju".

Ova manifestacije pored takmičarskog dela ima i revijalni i radni deo
(savetovanja, dogovori i seminari). Predsednik i sekretar Saveza
muzičkih društava i organizacija APV (Sava Vukosavljev i Ivan Mihalek) 1968. godine učestvovali su u radnom delu Sureta, kada se
razgovaralo i o organizacionom učvršćivanju ove manifestacije, koja
je nešto kasnije dobila i svoja Pravila, pri čemu su pomenuti gosti
pružili svoju stručnu i savetodavnu pomoć, a pratili su i ceo tok
takmičarskog dela programa. Ta saradnja se nastvila i kasnije i dala
je vidljive rezultate.
Pored takmičarskog dela programa, od 1975. godine u revijalnom
delu učestvuju i predstavnici naroda i narodnosti iz AP Vojvodine,
pevači-amateri, ali i pojedina kulturno-umetnička društva, kao i narodni orkestar Radio Novog Sada i Tamburaški orkestar Janike Balaža, a učestvovali su i vojnici JNA iz garnizona u Novom Sadu. U
revijalnom delu programa učestvovalo je preko 1200 učesnika među
kojima su bili i folklorni ansambli iz Slovačke Republike. Posebno
treba istaći da su u takmičarskom delu programa festivala u Pivnicama učestvovali: Živojin Stojković i Vesna Nukić iz Beograda, Dalibor Bajić iz Padine, Snežana i Anica Stojanov iz Padine, Nada

Janko Černi

419

Klinovski i Veljko Vidić iz Novog Sada, Dušan Ratić i Vladislav
Popović iz Lalića, Mira Žabaljac, Tatjana Mirković, Marina Prkosavac
i Sara Runić iz Pivnica, Tamara Trajkov iz Aradca, Ivan Stojanov,
Sara Stanković i Sabina Amidžić iz Bačkog Petrovca, Mario Erak iz
Gložana, Slađana Popić iz Belog Blata, Slavica Tadić, Danijela Đukić
i Jasmina Mitić iz Kisača, Dalibor Topalov i Miroslav Lazić iz Bačke
Palanke, Zlatko Bosanac iz Šida, Darko Krunić i Milena Milenković
iz Boljevaca, Milica Đukić, Milica Mrđa i Vesna Antić iz Janošika,
Vladimir Marušić iz Silbaša, Željko Krznarić iz Neština, Krisina Radić
iz Selenče, Ana i Lura Kljajić iz Čelareva, Dejan Novaković, Svetlana
Hadžić i Valentina Vukojević iz Iloka, Jelena Punović, Ivana Đurišić
i Vladimir Radonjić iz Dobanovaca, Jovica Popović iz Kulpina, Milan
Pavlović iz Ljube, Sanja Špoljarić iz Osijeka, Ivana Grgurić, Suzana
Jamuljak i Ivana Buha iz Markovca. Nagrade stučnog žirija su osvojili: Svetlana Tadić (Kisač), Dalibor Bajić (Padina), Sara Stanković
(Bački Petrovac), Milena Milenković (Boljevci), Ana i Laura Kljajić
(Čelarevo), Anica Stojanov (Padina), Veljko Vidić (Novi Sad), Tatjana
Mirković i Mira Žabaljac (Pivnice).
Navedena mesta teritorijalno pripadaju sastavu 18 opština na
području AP Vojvodine i grada Beograda. Do 1996. godine na ovoj
smotri učestvovala su mesta iz Republike Hrvatske, i to: Ilok, Radoš,
Daruvar, Končanice i Josipovac.
U periodu od 1997. do 2013. godine ova smotra poprima
međunarodni karakter uz učešće predstavnika iz inostranstva i to:
Iloka, Radoša, Markovca i Osijeka iz Hrvatske, Nadlaka iz Rumunije,
Budimpešte, Segedina, Komloša i Bekeščabe iz Mađarske, koji su
učestvovali u takmičarskom delu programa. Iz Slovačke Republike
su učestvovali folklorni ansambli u revijalnom delu programa sustreta, jer Pravilima festivala je regulisano da predstavnici iz Slovačke
ne mogu učestvovati u takmičarskom delu programa.
Skupština opštine Bačka Palanka je pokrovitelj ove manifestacije u
dužem nizu godina. U proteklom periodu bilo je dosta subjekata koji
su pomagali i organizaciono i finansijski da ova manifestacija živi već
toliko godina, ali ni u jednom trenutku ne treba zaboraviti veliku podršku i pomoć građana, koji godinama u svoje domove primaju i
ugoste stare i nove prijatelje, ljubitelje i poklonike muzičke umetnosti.
Pivnice su mesto sa bogatom kulturnom tradicijom. Rad organizovan
u amaterskim društvima je garancija uspeha i očuvanja tradicija na
planu kulturnih aktivnosti. Rezultat je to zajedničkog nastupanja i
neprekidnog rada i delovanja. A kulturne manifestacije samo
obogaćuju ukupan sadržaj društvenog života i pospešuju dalji razvoj
sredine i potvrda su očuvanja tradicija na polju kulturnih aktivnosti,

420

Janko Černi

imajući u vidu postignute rezultate na negovanju i očuvanju muzičkog
blaga i narodnog stvaralaštva predaka. Rezultat je to zajedničkog
nastupanja i neprekidnog rada i delovanja.
Festival „Susret u pivničkom polju“ (Stretnutie v pivnickom poli)
postao je tako nova plodna njiva usred široke panonske ravnice.
Njiva prekrasnog zvuka, neslućenog vatrometa boja i narodnih
nošnji, zvonkog smeha mladosti... A sve na poklon budućnosti i trajanju. Time se izvršava zavet Festivala: da se od zaborava otrgne i
sačuva ono što je vredno u oblasti izvorne narodne slovačke muzike,
folklora, etnologije Slovaka koji žive u Vojvodini odnosno u Srbiji.
Čineći za sebe, činili su i za druge, jer ponovićemo: manifestacija
„Susret u pivničkom polju“ značajno je uticala na očuvanje tekovine
kulture posredno Slovaka u Vojvodini, ali su istovremeno obogatili
ukupnu kulturu bačkopalanačke opštine i mnogo, mnogo šire...
Amatere treba ceniti, poštovati njihove potrebe, njihov rad i trud.
Mladima treba dati mogućnost da rade, stvaraju, da se dokazuju i
rezultat nikad neće izostati. Velika je stvar i to da je sve što se
izdešavalo oko SKUD-a „Pivnice“ i Susreta zabeleženo, preneto na
papir i to sve ostaje za istoriju. U tome je poenta stvaranja duhovnih
vrednosti sviju nas.
Podaci o festivalu u Pivnicama posmatrani sa raznih aspekata nedvosmisleno potvrđuju opravdanost i popularnost „Susreta u
pivničkom polju“ kao najznačajnije muzičko-folklorne manifestacije
Slovaka u Vojvodini.
Zbornik radova Susret u pivničkom polju (Zborník prác Stretnutia v
pivnickom poli) predstavlja pravu riznicu u osnovi afirmativnih
pogleda i mišljenja u muzičkoj manifestaciji „Susret u pivničkom
polju“. Seme „Susreta u pivničkom polju“ nadraslo je plodom sva
očekivanja. Susreti su postali deo nas, deo Pivničana, deo brojnih
generacija mladih pevača koji su sa znatiželjom i pijetetom očekivali
svake godine početak manifestacije. I tako četrdeset osam puta u
minulih četrdeset osam godina. Prva generacija slovačke narodne
pesme šalje svoje unuke na Susrete. Izvedeno je mnogo pesama,
neke od njih davno bi prekrio mrak zaborava da nisu pravovremeno
„izvučene“ iz zabačenih kutova, kada su otvorene skrivene „čarobne“
škrinje.
Značajno je pomenuti da je narodni orkestar u prvo vreme bio
sačinjen od Pivničana, a docnije je pojačan i članovima iz drugih
mesta. Primerena motivacija uz dobro stručno rukovođenje svrstava
ovaj orkestar u kolektive sa reputacijom vredne pažnje i poštovanja.
Učešće narodnog orkestra RTV Novi Sad na završnim večerima
Susreta doprinelo je da događaj dobije karakteristike krunskog
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doživljaja za aktere, ali i brojne posetioce. Gledalište u kino-sali uvek
je bilo pretesno da prihvati sve zainteresovane. Publika je vrlo
znalački pratila i odgovarajuće reagovala na javna istupanja svih
pevača-amatera.
Postoje u čovekovom bivstvovanju aktivnosti koji neazaustavljivo,
kao plima, vode pozitivnim i trajnim ishodima. Usput, u riznicu nezaborava i upečatljivih vrednosti odlažu buduće spomenike istorije i
kulture lokalnih sredina, etničkih grupacija i naroda. Tako narodi
pokazuju da postoje i opstaju, pored svih nedaća, nemaštine i
iskušenja koja se na njih obrušavaju.
Mudri narodi znaju da su putevi budućnosti, opstanka i trajanja,
putevi prepoznatljivosti i samosvojnosti svakog nacionalnog bića
utemeljeni, pre svih drugih i više od svih drugih, dostignućima u kulturi i nauci. Za razliku od rezultata koji ostaju iza drugih ljudskih napora i aktivnosti, oni što se ostvare u dve pomenute oblasti, ako su
kvalitetni, traju hiljadama godina.

Janko Černi, pisac teksta, sa učesnicima likovne kolonije 2002.

Da kultura čuva lik naroda, da ulepšava njegovo lice, odavno i dobro
znaju u Pivnicama. I nije slučajno da je pre skoro pola veka u pitomom, radnom i bogatom bačkom selu ideja da se organizuje festival
slovačke narodne izvorne autentične pesme pala na plodno tlo.
Sazrevala je u generacijama pivničkih Slovaka dok nije iznedrila
dobro smišljenu kulturnu manifestaciju. Simbolički, prelepi i nadasve
romantični naziv „Susret u pivničkom polju“ naslutio je – ili bolje reći
odredio – njenu dugovekost. Obećavao je i do sada uvek ispunjavao
ponovna viđenja...
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Resumé
Pivnicu založili Srbi po veľkom sťahovaní v roku 1690 pod vedením
Arsenija Čarnojevića. Ešte pred príchodom Slovákov si vybudovali
kostol (1746) a žili v skromných príbytkoch.
Slováci prišli do Pivnice roku 1790 z niekoľkých obcí Stolnobelehradskej a Vesprémskej stolice. Roku 1796 vystavali novú školu a
roku 1800 aj prvý kostol. Základný kameň terajšieho kostola položili
v roku 1824 a bol dokončený v roku 1826. Usilovnou prácou pivnickí Slováci sa rýchle vzmáhali nielen počtom, ale aj majetkovo.
Životná úroveň značne stúpla elektrifikáciou osady (19. XII 1924)
a výstavbou priemyselných objektov. Zámožnejší občania si stavajú
sálaše po celom chotári, čo prispelo k účinnejšiemu hospodáreniu.
Začiatky organizovaného pôsobenia na kultúrnom poli a vzdelávaní
siahajú do roku 1904, keď bol založený Čítací spolok a roku 1909
bolo prvé divadelné predstavenie v Pivnici a režíroval ho učiteľ Michal Kňazovic. Druhá svetová vojna iba prerušila činnosť v oblasti
kultúry, obnovenú ihneď po oslobodení najmä oživením MOMS-u
a nemalú úlohu zohral novozaložený Kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra, neskôr premenovaný na KOS Pivnica. V rokoch šesťdesiatych zanikol miestny KOS a taktovku prebrali mládežníci.
Vtedy sa začali písať aj dejiny čulej ochotníckej činnosti spolku Pivnica.
Slovenský kultúrno-umelecký spolok PIVNICA vznikol ako výsledok
rozšírenia činnosti jestvujúceho súboru piesní a tancov V pivnickom
poli. Prvý program pomenovaný V pivnickom poli bol predvedený
na javisku 23. mája 1965 a pozeralo ho asi 500 divákov. Na základe
rozhodnutia výročného zhromaždenia členov súboru a občanov boli
schválené Pravidlá spolku, ktorý bol registrovaný ako samostatná
organizácia pôsobiaca v oblasti kultúry.
Prvá aktivita mládežníkov v roku 1966 bola organizácia I. Stretnutia
v pivnickom poli, prehliadky spevákov slovenských ľudových
piesní, ktorá bola 22. a 23. januára za účasti 24 spevákov zo 14
osád. Rozhodnutie o organizácii stretnutia bolo schválené na zasadnutí Miestneho výboru Zväzu mládeže v decembri 1965 a na
zasadnutí vjanuári 1966 bol vymenovaný organizyčný výbor : Ján
Guba, Ľudmila Durgalová, Štefan Brňa,Anna Sičová, Ján Týr, Borislav Trifunov a Angelina Brestovački.Na prvé podujatie bolo povolaných 21 osád a prihlásilo sa a vystúpilo 14 osád. Idea sa
ukázala správnou a stala sa cieľom, ktorý sa každoročne uskutočňuje. Samé začiatky neboli ľahké., ale bol prítomný ohromný elán,
pevná vôľa a črtali sa aj prvé výsledky- plody.

Janko Černi
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Stretnutia v pivnickom poli – to sú na prvom mieste speváci a hudobníci. Je to aj slovenská ľudová pesnička. Je to aj náš pestrý slovensky kroj. Je to celkové znázornenie toho, čo mladí robili a ešte
robia na tomto poli. Je tu mnoho zaujímavých údajov o osadách,
spolkoch, spevákoch a piesňach, o odmenených účastníkoch. Vedomí sme si toho, že sme ozrejmili to, čo dopomohlo , aby festival
v Pivnici a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica prežili toľko
rokov , lebo okrem spevákov a hudobníkov museli tu byť aj iní, ktorí
chceli aby pestovnie a zachovávanie ľudovej pesničky malo organizovanú formu. Určite nie je spomenuté všetko, nie je všetko najlepšie vysvetlené, ale je vynaložené veľké úsilie, aby sa zachovalo
pred zabudnutím to, čo pomaly odchádza do dejín a spomienok.
Toto je len malý úryvok, ako sme sa zapájali do pestovania slovenskej ľudovej piesne. Zrnká sú zasiate. Prvé kroky urobené...
Na pivnickom javisku vystupovali speváci zo všetkých kútov našej
úrodnej Vojvodiny (z Báčky, Banátu a Sriemu), ale aj zo zahraničia.
Z niektorých osád prichádzali víťazi domácich festivalov, väčšinou
mladí ľudia, ktorí mali radi pieseň. Našu, slovenskú ľudovú, ktorá
nás udržala pri živote a ktorá je dôkazom toho, že sme existovali a
budeme existovať ako národnosť, kým naša pesnička žiť bude.
Speváci prichádzajú krásne vyoblekaní, v kroji svojho kraja,väčšinou s pesničkou starých materí. Je dobre, že sa naše Stretnutie
opakuje každý rok, ale vždy je skúsenejšie , bohatšie od predošlého, krajšie od pekného. Takú náplň si prehliadka zachovala dodnes. Majú to robiť mladí speváci, ale aj všetci tí, ktorým záleží na
zachovaní tohto cenného folklòrneho bohatstva. Potešiteľné je, že
staré slovenské ľudové pesničky zbierajú a pestujú mladí ľudia, čo
je najlepšia záruka, že pretrvá.
Začiatky pivnického festival sú späté s činnosťou Miestneho výboru
Zväzu mládeže v Pivnici, kde hŕstka mladých nadšencov široko
otvorila brány Pivnice a pivnického javiska. Keď sa v decembri 1965
začali prípravy na prvé Stretnutie v pivnickom poli, nikto netušil, že
sa festival dožije takého veku.Známa slovenská pieseňV pivnickom
poli tri lipky už roky je úvodom k oslavovaniu slovenskej pesničky
a krojov, symbolizuje začiatok a stala sa zvučkou Stretnutia, ktoré
už roky svoju sviežosť čerpá z bohatého slovenského kultúrneho
dedičstva. Už vtedy si Pivničania povedali, že sa začínajú rodiť dejiny stretnutia mladých spevákov v Pivnici. Odvtedy sa v Pivnici
hodnotia udalosti a organizuje práca tak, že sa hovorí: “To bolo
pred festivalom alebo to bolo po festivale”. Čo treba viacej? Obecenstvo žije s festivalom, lebo vždy bolo na Stretnutí. Na Stretnutí
nikdy nebola núdza o obecenstvo, a to nie hocijaké, ale vytrvalé,
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srdečné, ktoré vie potleskom povzbudiť začiatočníkov, rozohnať im
trému a dať chuť vrátiť sa do Pivnice aj na budúci rok. Pivničania
sa vždy vedeli tešiť peknej piesni, pestovali ju a tak vyrvali zo
zabudnutia. Nie div, že už roky z pivnického javiska slovenská
ľudová pieseň odznieva radostne a stáva sa súčasťou nášho každodenného života.
Na festivaloch v Pivnici – na Stretnutí v pivnickom poli 1966-2013
vystúpilo 1.271spevákov-účastíkov v súťažnej časti a prihlásených
bolo 1.434 spevákov (teda niektorí do Pivnice nepricestovali). Na
pivnickom javisku na festivaloch malo svojich predstaviteľov 46
osád a 95 spolkov (kultúrno-umelecké spolky, domy kultúry,
mládežnícke organizácie, organizácie hudobnej mládeže, Miestne
odbory Matice slovenskej a inštitúcie) a prihlásených bolo 50 osád
a 101spolkov. Hoci je veľký počet osád a spolkov, ktoré doteraz
účinkovali na Stretnutí, len Pivnica a Kovačica mali účastníkov na
všetkých doterajších prehliadkach a o niečo menšiu účasť zaznamenali Báčsky Petrovec, Padina, Stará Pazova, Kysáč, Selenča,
Hložany a Ilok.Na 157 koncertov účastníci zaspievali 2.496
pesničiek, ktoré potom prostredníctvom rozhlasu a televízie žijú
medzi našimi ľuďmi. Priemerne na každom ročníkuStretnutia vystupovalo 15 osád , 16 spolkov a 26 spevákov. Odborná porota a
porota obecenstva odmenili najviac spevákov z Pivnice, Kovačice,
Pazovy, Kysáča a Padiny. Doteraz najviac cien za autentickosť
získali pivnické a pazovské piesne. Najviac cien za ľudový odev
získali účastníci zo Selenče, Hložian a Pivnice.
Význam tohto nášho hudobného podujatia by sa mohol aj číslami
predstaviť ako bohatá zbierka slovenských ľudových piesní, ako
dlhý zoznam účastníkovz radu spevákov, zberateľov, hudobníkov
a iných entuziastov a podporovateľov, vedomých, že len tvrdá a
svedomitá práca na každom poli prináša tie pravé a sladké plody
uspokojenia, potešenia, nových nádejí a posmelenia. Zozbierané
pesničky nebudú zabudnuté ale zostanú trvalým bohatstvom nášho
hudobného fondu.
Je toto len malý úryvok o tom, ako sme sa zapájali do aktivít
súboru-spolku, je to povesťo dobrých ľuďoch, ktorí zohrali významnú úlohu v kultúrnom živote tohto prostredia, veľkým obohatením celkového života, veľkým posmeľujúcim činiteľom a
podnetom pre ďalšiu ochotnícku prácu.

Leonard Nemet, Bačka Palanka

SLOJEVI KULTURE PODUNAVSKIH ŠVABA U NASLEĐU
PALANKE1
Okosnicu ovog priloga čini kulturno nasleđe Nemaca iz Srednjeg
Podunavlja i njihov uticaj na kulturni identitet naroda pored kojih su
živeli, a povratno od tih naroda prihvatali i u svoj kulturni model
ugrađivali elemente tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba,
Mađara, Slovaka, Šokaca, Bunjevaca i drugih.
Prvi nemački doseljenici na bačkopalanačko područje dolaze 1734.
godine, u Bačko Novo Selo, o čemu i danas svedoči spomenik, koji
je podignut 1934. godine, povodom dvestogodišnjice doseljavanja
Nemaca. Zatim se Nemci, u manjem obimu (četrdesetak porodica),
naseljavaju u Staru Palanku 1748-49. godine, a posle 1763. godine,
formiraće naselje Nova Palanka, koje je bilo udaljeno 2–3 km
zapadno od Stare Palanke. Prazan prostor između Stare i Nove
Palanke naseliće Nemci krajem XVIII i početkom XIX veka,
formirajući Nemačku Palanku, koje će u drugoj polovini XIX veka,
iako „najmlađe“ podignuto naselje, postati administrativni, ekonomski
i kulturno-prosvetni centar sve tri palanačke opštine. Nemačko
stanovništvo naseljeno na ovom području potiče iz različitih krajeva
njihove stare domovine (Sudetska, Lotrinska, Šleska, Švapska,
Franačka oblast i dr.), koji sobom donose kulturni identitet – običaje,
dijalekt, nošnje, folklor i drugo – kraja iz kojeg potiču. Proći će
nekoliko generacija Nemaca rođenih na ovom području, koji će
međusobnim mešanjem i uticajem svojih kulturnih identiteta, u novoj
multietničkoj i multikulturalnoj sredini, u kontekstu interkulturalnih
prožimanja sa autohtonim stanovništvom, formirati poseban kulturni
model koji mi danas nazivamo nasleđem Podunavskih Švaba.
______________

U Bačkoj Palanci je od 13. do 16. marta 2014. godine. organizovan Međunarodni
istraživački etno-kamp „Palanačka priča“, pod pokroviteljstvom EU. U projektu „Kulturna
mreža jugoistočne Evrope“ učestvovalo je i Društvo za očuvanje baštine i kolekcionarstva
„Panonija“ iz Bačke Palanke, zajedno sa partnerima iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i
Hercegovine, Republike Srpske i Srbije, u periodu od 13. do 16. marta 2014. godine. Ovde
prenosimo predavanje pod naslovom „Slojevi kulture podunavskih Švaba u nasleđu
Palanke“, koje je održao potpredsenik Društva „Panonija“ Leonard Nemet, uz stručnu asistenciju Nikole Franca i uz tehničku podršku Šandora Večere, takođe istaknutih članova
ovoga Društva.
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Postavlja se pitanje kako su sve nemačke doseljenike nazivali
Švabama, kad se zna da su oni bili poreklom iz raznih krajeva
Nemačke? Međutim, na ovim prostorima poznati su razlozi za to.
Naime, u ranom i srednjem terezijanskom periodu naseljavanja, dakle
od 1740. do 1772. godine, Nemci ovde zatiču Srbe i nešto malo
Mađara. Obrazovni nivo, jezičke barijere i međunacionalni i verski
antagonizmi, kao i činjenica da su prvi doseljenici Nemci 1748. godine
bili iz Švapske, presudno su uticali da se ovaj naziv prihvati za sve
Nemce, i one kasnije naseljene u ove krajeve. I Nemci su sve Srbe zvali
Raci, što su čuli od Mađara (Racorsag), po staroj Raškoj, iako svi Srbi
na ovom području ne potiču iz Raške, ali to se jednostavno tako prihvatilo i nije imalo pežorativnu konotaciju ni za Nemce ni za Srbe.
Dakle, videli smo društveno-istorijske okolnosti koje su uticale na
uobličavanje kulturnog identiteta Podunavskih Švaba u
Bačkopalanačkoj opštini. Narodna nošnja, obredno-običajna praksa,
vokalno-instrumentila muzika, tradicionali i moderni plesovi,
arhitektura, slikarstvo, književnost i dr. jesu atributi kulturnog identiteta Podunavskih Švaba, ali i zajedništva sa kulturnom baštinom
svekolikog Srednjeg Podunavlja, njihove nove domovine.
Na srpskoj varoškoj nošnji s kraja XIX veka, a zatim i nemačkoj nošnji
iz polovine XIX veka, a potom iz 1934. godine, uočljive su promene i
međusobni uticaji ova dva naroda, koji su preko dva veka živeli jedni
pored drugih. Muškarci i kod Srba i kod Švaba nose crne cipele i
pantalone, bele zokne i košulje, crni prsluk s crvenom dekoracijom i
jednim redom dugmadi, na glavi nose šubaru ili šešir. Zimi se nosi
aljina (dugi štofani kaput) s astragan kragnom. Žene i devojke preko
tri podsuknje oblače suknju, povrh koje dolazi kecelja (od svetlo do
tamno plave, a kod starijih žena i crne boje). Gornji deo tela je utegnut
miderom, koji se s prednje strane zakopčava jednim redom dugmadi,
preko koga se prebacuje široki šal (marama), koji je trakama
pričvršćen za kecelju. Na glavi se nosila kapice (udate žene su nosile
i maramu), dok su na nogama bele dokolenice i crne cipele.
Obredno-običajne radnje i njihovo izvođenje pratićemo u okviru godišnjeg i životnog ciklusa, određenog kalendarom hrišćanskih praznika i običajno-magijsko-ritualnom praksom, čije korene nalazimo u
prethiršćanstvu. Sličnost verskih obreda proističe iz zajedničke
hrišćanske religije Srba i Nemaca, dva većinska naroda na ovim
prostorima, uz specifičnosti prilagođene novom „baureru“ (paoru),
podneblju i načinu života, tako da se obrazuje poseban kulturološki-
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Švapska nošnja s kraja XIX veka.

religijsko-magijski model jedinstven za Podunavske Švabe. Bogosluženje (misa) je služena na srpsko-hrvatskom jeziku (sem pojedinih
deonica na latinskom), ali i na nemačkom i mađarskom jeziku.

Srpska nošnja s kraja XIX veka.
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Crkvena godina započinje Adventom, odnosno prvom nedeljom
posle 26. novembra, koji obuhvata četiri nedelje posta, kada se vernici pripremaju za dolazak (rođenje) Spasitelja (božićni ciklus). Na
dan Sv. Barbare (Varvare) 4. decembra seje se žito u plitku posudu,
a u sredinu se stavlja sveća, postoji verovanje da vreme na dan ove
svetice predskazuje kakva će biti godina (suša, vetar, padavine i sl.).
Sv. Nikola (6. decembar po Gregorijanskom kalendaru), smatra se
zaštitnikom moreplovaca i trgovaca, a naročito prijateljem dece.
Običajna praksa, koju su Nemci doneli iz stare domovine, a koju su
prihvatili i drugi narodi sa ovih prostora, jeste da se na dan ovog
sveca deci daju pokloni (deca stavljaju čarape u prozor, u koje Sv.
Nikola stavlja poklone), što će kasnije preuzeti Deda mraz.
Badnje veče i Božić su najveći i najlepši porodični praznici, s mnogo
religijsko-magijskih i obredno-običajnih radnji, koje su zajedničke za
sav hrišćanski svet, a eventualne razlike proizilaze iz kanona
katoličke crkve, običajne prakse, urbanog načina života (seoskovaroški milje). Na Badnje veče unosi se slama u kuću, kiti se božićno
drvo (jelka), očekuje se dolazak „deteta Isusa“, pevaju se božićne
pesme i pričaju priče iz istorije hrišćanstva. Dete Isus je dolazio u
beloj haljini i licem prekrivenim velom, donosio je razne poklone, ali i
jedan prut, koji je tokom cele godine stajao kao opomena. Vrhunac
Badnje večeri je Božićna misa (Ponoćka), kao simbol rođenja Spasitelja, radosti i završetka božićnog posta. Prvog dana Božića, posle
bogatog svečanog ručka, deca u belim maramama odnose božićne
poklone kumovima, rođacima i komšijama (i drugih konfesija), a od
njih su za uzvrat dobijali poklone.
Za Božićni ciklus su vezani mnogi običaji i magijsko-ritualne radnje u
funkciji plodnosti domaćih životinja i uopšte poljoprivredne proizvodnje. Konjima se, na primer, daje za Božić zrnasta hrana, a pošto zimi
konji malo rade, posle Božića se „lenčiraju“. Za ular ili oglavinu konja
veže se poduži pajvan (konopac), i na sred donjeg (ekonomskog)
dvorišta, domaćin stane u sredinu, konja tera u krug prečnika desetak
metara, pridržavajući jednom rukom pajvan, a u drugoj drži kamdžiju
(bič). U kružnicu, koju kopitima načini konj, domaćica dozove živinu,
koju hrani i uz prigodnu molitvu i želju da nastupajuće godine bude
živine koliko ima tragova od kopita. Božićni ciklus se završava novogodišnjom misom i praznikom Sveta Tri Kralja 6. januara, koji pored
obredno-verskog ima i običajni karakter. Mladići obučeni u kostime
ranohrišćanskih mudraca (Kaspar, Melhior i Baltazar kao crnac), išli
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su od kuće do kuće, pevali prigodne pesme, i na dovratke ulaznih
vrata stavljali natpis C+M+B (Christus mansionem benedicat – Hriste,
zaštiti ovu kuću). U crkvi se blagoslovi hleb, voda, tamjan i kreda, a
u kući domaćin kandilom osvešta sve prostorije, staje, šupe, ostave i
drugo, iznosi se božićno drvo, peku se krofne u koje se skrivaju
novčići, slično kao kod Srba u slavski kolač.
Na dan Kandelore, 2. februara, završava se Advent, osveštaju se
sveće (koje čuvaju od iznenadne smrti, od požara, groma i drugih
nesreća), duži su dani i vrše se pripreme za novi poljoprivredni ciklus.
Kandelora, predivo zaboravi
i po danu i po noći,
s kokoškama leži,
a sa petlovima ustaj.
Vreme poklada je završetak zimskog ciklusa i posvećene su
nastupajućem proleću, plodnosti i obnavljanju prirode. Velike poklade
traju od nedelje do utorka, kada je vrhunac zabave, plesa, veselja i
„ludovanja“. Muškarci se oblače u ženske haljine, stavljaju maske
životinja i mitoloških bića, oko pojasa okače praporce, zvona i
klepetuše, igraju, pevaju, improvizuju igrokaze, skečeve, šale i
arhaične plesove. Koliko se za vreme poklada zanemarivala
nacionalna i verska pripadnost, vidimo na slici koja sledi. Slika je
nastala na Poklade oko 1905. g., na kojoj vidimo mladiće obučene u
žensku garderobu sa muzičkim instrumentima u hotelu „Klešpis“.

Obučeni u ženske haljine (na Pokladama 1905).
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Što se učesnici pokladne povorke ponašaju veselije, verovalo se da
će godina biti plodnija, a domaćini u čija su dvorišta svraćali, za
uzvrat i u znak zahvalnosti, iznosili bi pokladarima hranu i piće.
Pepelnicom (čistom sredom) je započeo četrdesetodnevni uskršnji
post, tim činom su počinjali dani pokajanja, tišine i sećanja na
Isusove patnje i smrt. Za vreme uskršnjeg posta nije se igralo i
pevalo, nije bilo svadbi i veselja, poljoprivredni radovi su obustavljani,
a domaćice su u kući radile samo najnužnije poslove. Velika nedelja,
poslednja pred Uskrs, započinje Velikim četvrtkom (Zeleni četvrtak),
kada se prestaju oglašavati crkvena zvona (odletela su zvona u Rim
na osvećenje), a poziv vernicima na bogosluženje upućivali su
ministranti klepetušama i čegrtaljkama. Veliki petak je dan žalosti,
sećanje na Hristovo stradanje i osvećenje Hristovog groba (u naosu
crkve improvizuje se „sveti grob“), koji se okiti cvećem a pored koga
počasna straža (obično vatrogasci u svečanim uniformama) odaje
počast uz prigodne molitve. U popodnevnim časovima se od crkve
do Kalvarije organizuje svečana procesija (litija), gde se uz prigodne
pesme i molitve (krunice), „prođe put Hristove golgote (stradanja)“, i
pored Hristovog raspeća zapeva uskršnja Aleluja. Uskršnjom misom
na Veliku subotu počele bi pripreme za proslavu uskrsnuća Hristovog, vernici bi sitne komade drveta držali u osveštanoj uskršnjoj
vatri i tako nagorela stavljali pod krov kuće, da ih štiti od požara.
Popodne na Veliku subotu „zvona su se vratila iz Rima“. Deca su u
bašti ili dvorištu pravila uskršnja „gnezda“ da bi im na Uskrs, u
nedelju, rano ujutro „zeka“ doneo poklone. Najsvečaniji uskršnji
događaj je uoči Uskrska, kada se proslavlja vaskrsnuće, koje počinje
Velikom misom, prestankom posta, pesmom i veseljem, Deca su na
Uskrs nosila poklone, i šarena uskršnja jaja (znak novog života),
kumovima, rođacima i komšijama, da bi od njih, takođe, bili na isti
način darivani. Na Uskršnji ponedeljak su polivane devojke, a na
Uskršnji utorak, momci.
Skoro svaka katolička crkvena opština (župa), na području
Bačkopalanačkog sreza, pa i šire, imala je vancrkvene porte, obično
na kraju sela, neretko pored katoličkog groblja, sveto obredno mesto
(malo veštačko uzvišennje – brdašce), na kome su tri obično kamena
krsta (raspeća visine 3–4 m). Sa strana su raspeća Vartolomeja i
Varnave, a u sredini Hristovo raspeće, koje dominira uzvišenjem i
najsvetije je mesto na Kalvariji. Križni put – Golgota – latinski Kalvarija
– lobanja – Hristovo stradanje, jeste prilaz samom uzvišenju
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(raspeću), koje je sa svake strane obeleženo sa po 7 masivnih
stubova (kapelica), u čijim nišama su prizori (obično u plitkoj, malterskoj plastici) biblijskog Hristovog stradanja, pre raspeća na krst.
Procesija kreće iz crkve, tačnije, posle ophodnje oko „svetog groba“,
i u strogom kanonskom poretku, s mnogim svetim relikvajam, uz
molitvu i uskršnje pesme, prolazi ulicama naselja i dolazi na Kalvariju.
Pored svakog od 14 stubova (kapelica), izgovara se prigodna molitva,
a crkveni hor otpeva odgovarajuću religioznu pesmu vezanu za prikaz
koji se nalazi u niši. U Čelarevu, na gradskom groblju, i danas postoji
vrlo očuvana Kalvarija.
Svečnosti kasnog proleća, leta i jeseni u duhu katoličke crkve su
Uznesenje Gospodnje, Sveto Trojstvo, Telovo, Duhovi, Petrovdan, Uspenje Bogorodice (Velika Gospojina). Svi sveti (Zadušnice) i sveta
Katarina, koja se smatra završetkom crkvene godine. „Dan svete
Katarine ućutkuje violine“, želi se reći, počinje nova crkvena godina,
Advent, prestaju svadbe, veselja, igranke i dr.
Crkvena slava, hodočašća i procesije kod Podunavskih Švaba, kada
je reč o obredno-običajnoj praksi, izuzetno su zastupljene, naročito
u letnjem periodu. Praznik Svetog Trojstva slavi se prve nedelje
posle Duhova, a skoro svako naselje imalo je podignut spomenik
Svetom Trojstvu. Procesija je išla u žitna polja, kako bi se učinio prvi
otkos posvećen ovom prazniku, a hleb tri puta nožem prekrstio pa
tek onda presekao.
Telovo u slavu tela Gospodnjeg, uvek se slavi u prvi četvrtak posle
Sv. Trosjtva, posipanjem cveća na puteve kojima će proći procesija.
Smatralo se da to cveće odnešeno u kuću štiti ukućane od svake
nesreće. Ispred crkve i na većim raskrnicama podizane su četiri improvizovane „kapelice“, od drvene građe, ukrašene cvećem i
zelenilom, a procesija je išla od jedne do druge, uz bogosluženje i
prigodno pevanje.
Snežna Gospa slavila se 5. avgusta, a posvećena je zaštiti od leda
(grada). U običajnoj praksi, slavi se od 1716. godine, kada je princ
Eugen Savojski u bici kod Petrovaradina porazio tursku vojsku, kako
se verovalo, zahvaljujući snegu i ledu koji je pao na dan bitke 5.
avgusta te godine. U Obrovcu, mladići i devojke, pa i Srbi, nosili su
veliki drveni krst kroz ceo atar, koji osveštan prenoći u crkvi, a ujutro,
dan pre Snežne Gospe, formerira se procesija, koja na kolima ponese
osveštani krst do Futoga, gde zanoće. Sutradan, na dan svetice,
procesija dolazi u crkvu posvećenu Snežnoj Gospi, koja se nalazi na
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Tekijama (na putu od Petrovaradina prema Sremskim Karlovcima),
gde na bogosluženju činodejstvuje više sveštenika, i posle ophodnje
oko crkve, nastaje narodno veselje, igranka, pesma itd.
Praznik Uspenja bogorodice (Velika Gospojina) posvećen je smrti i
uspenju Bogorodice, koji se kod Podunavskih Švaba katolika
(evangelisti su ukinuli kult svetaca), obeležava brojnim procesijama
i hodočašćima.
Crkvena slava (švapski kirbaj), posvećena je zaštitniku crkve i obeležava se na dan svetitelja, prigodnim verskim i običajnim radnjama
u kojima učestvuje celo selo. Seoska slava je prilika da rodbina iz
drugih mesta dođe u goste, „mnogo gostiju, velika čast“, jer bez gostiju sa strane nema prave crkvene slave. Pred seosku crkvenu slavu
kuće su okrečene, celo selo je „doterano“, priprema se hrana i piće
za mnogobrojne goste, koji na kirbaj dolaze zapregom, vozom ili
parobrodom. Iz kuća se čuje muzika, veselje, muzičke kapele idu od
kuće do kuće, svirajući uveseljavaju domaćina i njegove goste.
Uveče, po gostionama, organizovane su igranke, što je bila priika da
se međusobno upoznaju mladi iz okolnih mesta, naravno, uz prisustvo roditelja.
Verska i nacionalna tolerancija je tada bila na mnogo višem nivou,
naročito u manjim sredinama, gde su ljudi više upućeni jedni na
druge. Bilo je pravilo da komšije u selu, bez obzira na veru i naciju,
budu komšije i u ataru, što je doprinosilo zajedničkom radu i
zbližavanju ljudi. Na velike katoličke i pravoslavne praznike niko nije
radio, ni Srbi ni Nemci, međusobno poštujući veru jedni drugih (samo
se prikupljanje i dovoz sena „opraštao svima“ za velike crkvene praznike). U nošenju Betlehema i Vertepa učestvovala su deca i jednih i
drugih, za Uskrs su šarena jaja poklanjana deci svih konfesija,
korinđaši su pevali i u srpskim i u švapskim kućama. Pravi primer
verske tolerancije je već pomenuta procesija za Snežnu Gospu, o
kojoj sam na terenskom istraživanju slušao od starih ljudi u selu
Obrovcu. U prilog ovom ide i činjenica, da se za vreme Drugog svetskog rata na ovim prostorima nije dogodilo nijedno ubistvo na
nacionalnoj ili verskoj osnovi. „Slušaj derane, za vreme rata, ovde
se kadgod pucalo samo kad pustoš-lovokradice idedu u atar štogod
da ubijedu od divljači“, pričao bi deda Toša iz Obrovca.
U godišnji ciklus ubrajamo i običajnu praksu koja je hristijanizovana,
a vuče korene iz prethrišćanskog perioda i čije magijsko-ritualne elemente vezujemo za svatovske, dodolske, žetelačke i druge običaje.
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O nekim žetelačkim običajima smo već govorili, o svatovskim će biti
više reči u delu o životnom ciklusu Podunavskih Švaba. Dodolski
plesno-pevački običaji vezuju se za seosku ratarsko-stočarsku
zajednicu, isključivo u letnjem periodu, kada u Panonskom basenu
vladaju velike suše. Verovatno da su Nemci ovaj arhaično-magijski
ritual prizivnja kiše prihvatili od autohtonog stanovništva sa ovih prostora. Grupa mlađih žena, od koji je jedna „od glave do pete“
prekrivena zelenim grančicama, širokolisniim biljem i drugim
zelenilom, uz dodolske pesme i arhaičan ples, idu od kuće do kuće,
domaćini otvaraju kolsku (veliku kapiju), u dvorištu dočekuju
dodolsku povorku, polivaju vodom dodolu (ženu prekrivenu cvećem
i zelenilom) i darivaju hranom i pićem. Obično se pevalo:
Dodolina moli Boga,
da nam padne rosna kiša,
o dodo, o dodole...
Majlas, ili majsko drvo, je običajna radnja Podunavskih Švaba (i
drugih katolika sa ovih prostora), koja je vezana za obnavljanje
prirode i plodnost. Grupa mladića i devojaka, praćena duvačkim orkestrom, odlazi u šumu, gde poseku drvo visoko 6–8 metara, koje
se na zaprežnim kolima doveze do centra sela ili na veliku raskrsnicu, okiti trakama, cvećem, flašama vina i rakije i ukopa se u zemlju.
Plesni parovi, držeći slobodan kraj traka koje su vezane za vrha
majlasa, igraju i pevaju, obilaze oko majskog drveta, obmotavajući
trake oko stabla, dok ga celog ne ukrase. Veštiji momci penju se na
majlas, skidajući flaše sa pićem, igraju i pevaju uz muziku, dok stariji
i deca posmatraju aktere ove tradicionalne manifestacije.
Obredno-običajne radnje kod Podunavskih Švaba pratimo i kroz
životni ciklus: rođenje, krštenje, svadba, smrt i sahrana. Za razliku
od godišnjeg, životni ciklus nije bio vezan za hrišćanske praznike i
razvijao se u duhu tradicije, ali i pod uticajem naroda pored koji su
živeli Nemci posle doseljavanja na ove prostore. Za početak života,
od trudnoće do ređenja, vezani su mnogi običaji, verovanja i tabui,
čije korene nalazimo u ranohrišćanskom, pa čak i u prethrišćanskom
periodu. Žena u blagoslovenom stanju treba da se kloni laži, krađe,
zagledavanja u nakazna stvorenja, ne sme da se „iščuđuje“, nasuprot tome, lepe i pozitivne stvari utiču na lepotu i karakterne osobine
deteta.
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Mnogi običaji vezani su za novorođenčad – kupanje u mleku,
brisanje crvenim peškirom, pelene ne iznosti napolje do 6 nedelja
starosti deteta, crvenu vunicu vezati oko ruke deteta zbog uroka,
stavljati pod jastuk detetu beli luk i novac.
Krštenje se obavljalo prvih dana po rođenju, obično nedeljom, za
krsne kumove birani su bliski rođaci (starija braća i sestre), koji do
punoletstva krštenog deteta brinu o njegovom duhovnom životu.
Podunavske Švabe jedva da su obraćali pažnju na rođendan,
imendan je slavljen, jer dobijanjem imena prilikom krštenja dete je
duhovno rođeno, što se smatralo važnijim od telesnog rođenja. S
desetak godina, na Belu nedelju, dete ide na Prvu pričest, a kasnije
se krizma, čime se završava period pripreme duhovnog privođenja
Svetoj hrišćanskoj crkvi.

Pred krizmanje.
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Svadbeni običaji kod Podunavskih Švaba su u mnogome slični
običajima drugih naroda sa ovih prostora. Staleška pripadnost,
miraz, verska i nacionalna pripadnost bili su faktori preko kojih se
teško ili uopšte nije prelazilo. Mladi su se upoznavali u crkvi, na
igrankama i drugim zabavama, a kada roditelji budućih supružnika
ugovore sve detalje oko miraza i svadbe, sveštenik posle nedeljne
mise obnaroduje sklapanje braka. Posle treće najave, sveštenik
završava rečima: „Ako neko zna smetnju ovom braku, neka to kaže
sade ili neka ćuti zauvek.“ Veridba ili obećanje obavljalo se u
mladinoj kući, uz prisustvo kumova i roditelja budućih supružnika,
kada se utvrđuje svadbeni dan, (obično od Miholjdana do Sv.
Katarine), o čemu se obaveštava sveštenik i opštinski matičar.
Pretposlednje nedelje pred svadbu, deveri (pozivači) su išli sa
muzikom okićeni peškirima, ruzmarinom, ukrašenom čuturom, kod
kumova, rođaka, prijatelja i komšija, koje su pozivali na svadbu. Ko
prihvati svadbeni poziv, nazdravi i popije iz čuture, a jedan od
pozivača kredom na ulaznim vratima nacrta struk ruzmarina, kao
znak učešća na svadbenom veselju.
Pripreme za svadbu počele bi nekoliko dana pre, obično bi iskusne
svatovske kuvarice, uz pomoć komšinica i domaćice, pripremale
hranu, kolače i torte, a muškarci, članovi porodice, pripremali bi meso
za svadbu. Kao važan običaj, opraštanja od dotadašnjeg „slobodnog
života“, odvojeno u kući mlade i maldoženje, slavilo bi se momačko
ili devojačko veče poslednje subote pred svadbu.
Na dan venčanja, zvanice su se okupljale u kući mlade ili
mladoženje, u zavisnosti čiji će gosti biti na svadbi. Mladoženja u
pratnji roditelja, kumova, devera i deveruša, ide po mladu da je „vodi“
na venčanje. Mladini roditelji dočekuju i blagosiljaju goste, predaju
mladu deverima i kumovima, osveštaju ih svetom vodicom i opraštaju se od mlade. Duvački orkestar odsvira pesmu „Lepa je mladost,
više se neće vratiti“, a zatim veselim pesmama prate svatove do
crkve. Pred crkvom mlada predaje svešteniku dunju u koju je
zaboden struk ruzmarina, kao znak svoje čednosti, nakon toga sveštenik pristupa obredu svete tajne braka – venčanju.
Posle venčanja svadbena povorka, praćena muzikom, dolazi na
mesto (obično veća kafana) gde će se održati svadba. Strogo je poštovan raspored sedenja za svadbenim stolom i iznošenje hrane:
živinska supa sa pirinčem, kuvano živinsko meso sa renom ili
paradajz sosom, zatim paprikaš (pileći, goveđi, svinjski), potom
štrudla od jabuka, maka, sira, a na kraju pečenje. Bio je običaj da
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mladi ukradu cipelu, a dever je morao da je otkupi. Izgovarane su
šaljive zdravice na račun mladenaca, izvođene su razne šale i
skečevi, u cilju opšteg veselja i raspoloženja gostiju. Deveri bi
otovorili „ples sa mladom“, u kome bi uzeli učešće svi muškarci. Ples
se plaćao, a što mu je i bila svrha. Oko deset sati uveče, u salu bi
ušla grupa maskiranih ljud koji su uz šalu, igru i pesmu uveseljavali
goste na svadbi, ali nisu dozvoljavali da im se maska skine sa lica.
U ponoć, mlada bi na sred sale sela na stolicu, deveruše bi je
okružile i skidajući joj venac i veo sa glave pevale bi pesmu:
Odvezuejemo ti tvoj svadbeni venac,
drugi ne smeš staviti do groba.
................................................
Sada ti stavljamo tvoju kapicu,
a muzikanti neka svirjau igricu.
Mlada se posle ovog čina pridružuje igri i veselju koja traje do zore,
kada muzičari prate poslednje goste do njihovih kuća.
Pored godišnjeg i životnog ciklusa, prilike za ples su bile igranke,
koje su redovno organizovane od Uskrsa do Sv. Katarine, a posebno
o velikim crkvenim praznicima, staleškim i esnafskim balovima,
humanitarnim, sportskim i zabavnim priredbama. Od narodnih
plesova, koji se igraju „po dvoje“, ređe utroje i učetvoro, bili su:
pezetanc, polstertanc, lendlerlang, polka, šimi, mazurka, čardaš,
valcer, tango i dr. Tradicionalna muzika Podunavskih Švaba je

Švapska svadbena povorka, u prvom plane kapel-mazer sa tambur palicom.
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izvođena na duvačkim instrumentima: prim-truba, bas-prim, F-truba,
fagot, trombon, kontra, frighorn-terc, bas frighorn, doboš, veliki i mali
bubanj sa činelom. Orkestrom (kapelom) je upravljao kapel-majstor
(kapelnik), a kada je orkestar u pokretu (koračnice, marševi i sl.)
kapel-mazeri je određivao takt i smer kretanja orkestra i cela
povorke. Kao kuriozitet, pomenuću originalnu palicu iz 1886. godine
(koju nosi kapel-mazer), koja je i danas u zbirci jednog palanačkog
muzičara-kolekcionara. Između dva svetska rata u Palanci su
postojala dva velika duvačka orkestra (svaki je imao po dvadesetak
muzičara), koji bi za potrebe igranki (svaka veća kafana u Palanci
imala je plesnu dvoranu), formirali muzičke sastave, od kvarteta do
okteta (muzičke bande: „Džez melodi“, „Braća Bodrog“ i dr.)
Muzička i plesna praksa Podunavskih Švaba, ima mnogo
zajedničkog sa mađarskim nacionalnim igrama (spori i brzi čardaš),
kao i tradicionalnim plesovima drugih naroda sa ovih prostora. U
prilog ovoj konstataciji je i to da Podunavske Švabe i danas u svojoj
novoj-staroj domovini, preko folklornih grupa gaje igre, pesme i
običaje koje su poneli sa ovih prostora, a koje se toliko razlikuju od
tradicionalnog nemačkog kulturnog nasleđa. Kod Podunavskih
Švaba, u ostalom kao i kod drugih naroda na ovim prostorima, „smrt
su najavljivali“: huk sove, zavijanje pasa, zaustavljanje klatna
(šetalice) sata, razbijanje ogledala, pucketanje nameštaja i dr. Samrtniku su dovodili sveštenika da ga, uz pomoć svetih tajni, pripremi za
put na onaj svet i ispovedi, u ruku bi mu stavljali upaljenu sveću (osveštanu na Sretenje Gospodnje), a gasili je kad smrt nastupi. Ogledala u kući se tada prekrivaju crnim platnima, a sat se zaustavlja.
Pokojnik se okupa i obuče u svečano odelo, polaže na odar, a kod
nogu mu se stavlja osveštana voda i grančica šimšira. O smrti, danu
i vremenu sahrane obaveštavanj su sveštenik i crkvenjak, koji bi
malim zvonom objavio smrt člana parohijalne zajednice. Pored odra
preminulog, rođaci, prijatelji i komšije davali su počasnu stražu
(mrtvac se do ukopa ne ostavlja sam). Svako ko bi prišao odru,
poškropio bi preminulog svetom vodicom i rekao: „Gospde, podari
mu večni spokoj i obasjaj ga večnom svetlošću.“, oprostio se od
pokojnika molitvom (rosenkranz). Na dan sahrane, sanduk sa pokojnikom se iznosi na dvorište i posle sveštenikovog poziva da se
oproste od preminulog (kod Srba poslednje celivanije), zakiva se poklopac i bliski rođaci i komšije nose pokojnika do groblja uz ispraćaj
jekom crkvenih zvona. Za sandukom bi se formirala pogrebna
povorka (što je pokojnik priznatiji, veća je sahrana), koja bi pratila
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pokojnika na groblje, gde sveštenik daje poslednji blagoslov, crkveni
hor otpeva pogrebnu pesmu i bacanjem grumena zemlje na kovčeg,
koji je spušten u grob, završava se čin sahrane. Izobičajeno je
davanje daće, a hrana se priprema samo za rođake i prijatelje koji
su došli na sahranu iz drugih mesta.
Na kraju, evo samo nekoliko rečenica o arhitekturi Palanke, naravno
iz perioda kada su Podunavske Švabe živeli u njoj. Ako znamo da je
arhitektektura ogledalo duše ljudi koji su je stvarali, pokušajmo da i
sa ovog aspekta zavirimo u duhovni svet Podunavskih Švaba.
Sakralna arhitektura Palanke je veoma bogata, jer je kao multikonfesionalna i višenacionalna zajednica imala pet bogomolja, dve
kapele, četiri groblja, više zavetnih krstova, jednu Kalvariju i nekoliko
spomenika (Sv. Nepomuku, Sv. Florijanu, Sv. Ištvani i dr Karlu
Mezeiju).
Stambeno-poslovna arhitektura se ogledala u tri tipa švapske kuće:
kuća na brazdu ili dužna kuća, kuća na „lakat“ sa ajnfor kapijom ili
bez nje i preka ili kuća uz put, koja obavezno ima u sredini ulične
fasade ajnfor kapiju. Sva tri tipa švapske kuće bogato su ukrašena
plitkom malterskom plastikom, stilske pripadnosti istoricizmu (eklektike) ili secesije, a između dva svetska rata i elementima moderne.
Tradicionalno narodno graditeljstvo (seoski barok), koje je najviše
zastupljeno u seosko-urbanim sredinama, pripada „kući na brazdu“,
gde je prednje dvorište odvojeno od ekonomskog dvorišta i bašte.
Pejzažna arhitektura Palanke se pre svega manifestuje kroz tri
gradska parka, drvoredom platana, kestenova i alejom močvarnog
čempresa, dvorišnim parkovima Rajsove i Lindenšmitove kuće, kao
i parternom floralnom arhitekturom u pojedinim delovima palanačkih
opština.
I na samom kraju, pomenuo bih neke Podunavske Švabe koji
spadaju u znamenite Palančane: dr Karlo Mezei; slikari Franc
Ajzenhut, Jozef Pehan, Peter Maurer; dr Anton Šerer; veliki
palanački dobrotvori Otmar Reseli i Ludvig Rajs; pisac-hroničar
Nikolaus Hep; industrijalac Franc Bost; političar Jozef Trišler;
dugogodišnji predsednik opštine Pišta Šnajder; osnivač „Merkura“
Georg Ajzenhut i dirigent Franc Koringer.

Портрети
ПРЕДРАГ БОГДАНОВИЋ ЦИ
Катја Ерменкова
ПРОТИВ ИСКОНСКОГ ХАОСА И ЦРНЕ МЕЛАНХОЛИЈЕ
Ретко постоји поезија која је тако чврсто повезана са дубоким коренима свога народа, са националним болом, са отаџбином
својом, као што је поезија Предрага Богдановића Циа у збирци
песама „Планета китова“ – изабрани стихови на бугарском језику.
Традиције православне цркве, фолклорна баштина и словенска
митологија – то су три духовна стуба, на којима песник подиже
свој свет. Какве буре да шибају, ови су стубови дубоко покопани
у мајку земљу, зато што су нерукотворни, подигнути од вере и песама, и учвршћени крвљу његовог народа.
Чак и када су авиони прошли изнад његове земље и она је у рушевинама и пламену, када су порушени и мостови, убијена деца
и жене, старци изгорели, када царују сузе и очај, његова поезија
као литургија одзвања у порушеном храму као нада. Нада да
упркос владавине зла, добро ће победити! Поезија Предрага
Богдановића је кап крви која се прелива са народом и даје му
нову снагу за те пркосе.
Песник је спреман да жртвује себе – анђели да га закују, да
умре за свој народ. Његов поетски зов је да нема ратова, да
нема раздвајања међу браћом, да нема порушених мостова лепоте. У поезији Предрга Богдановића мост се претвара у метафору мира и стоицизма. Порушени Сарајевски мост васкрсава
у спојене руке и тела над рушевинама, када песник сусреће
своју драгу / „Смрт на Сарајевском мосту“ /.
Полазћи од националних корена и трагичне судбине српског народа, Предраг Богдановић пати за целим човчеством. Библиотека на Цетињу је
достигнуће људске цивилизације –
библиотека је поплављена и пливајући, држећи у устима књигу,
песник се бори да је сачува, а спасавајући библиотеку, он спашава духовно наслеђе цивилизације и на тај начин оставља
најупечатљивију поруку покољењима / « Пливам у Цетињској
библиотеци са књигом у зубима»/.
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Предраг Богдановић Ци има свој однос како према значајним
догађајима у свету, тако и према малом човеку, изостављеном
негде у ћошку, оствављеног по страни од вртлоге дана и граје
празника, такорећи неприметан. Његов лирски јунак није само
спасилац људске цивилизације, који је у себи сакупио јунаке
различитих епоха – од Одисеја, Патрикла, Александра Македонског, Дон Кихота, Шекспира до Фјодора Достојевског, Десанке
Максимовић, Васка Попе данас, а и обични човек са улице,
пијаце, трга великог града. Песник претвара малог човека у Великог малог човека.
Сакупљајући старе фотографије, које ником нису потребне,
мали човек као Бог удахњује живот успоменама , чува од заборава оно што је било пркос у минулим временима, продужује им
живот, / « Купујем старе слике» / ; а продавац кишобрана / «Продавац кишобрана» / сачуваће последњи кишобран за себе да
би се штитио од градоносних падавина живота; или акробата у
циркусу / «Циркус»/, који је после извођења ризичне нумере као
труп, кога износе напоље – никоме више није потребан; човек
који се облачи у новинама и на тај начин себе прелива са вестима из света и слично Атласу, који носи тежину земљине кугле
на својим леђима.
Предраг Богдановић Ци је песник борац за слободу. Његово је
перо као оштар мач са којим сече окове ропства и слави слободу, и духом Дон Кихота лети слепо против ветрењача тог опорог света - света-тамнице човечје душе, света-ћелије слободног
људског духа, који, слично птицама на делти Дунава, покушавају да затворе у рукавцима његов ток као лет, слободни размах
његових крила, да угуше песму његову!
Птице са делте Дунава претварају се у симбол слободе човека.
Песник се моли да их не третирамо као терористе – пошто их
затварамо у рукавцима, а да их пустимо да лете вољно на небу.
Оне су део пејсажа Дунава, део његове величине, део душе огромне реке. Тако је и са малим државама – оне су крхке и на први
поглед незаштићене, ало носе у себи лепоту света, као што
најмање цвеће на једној пољани носи лепоту целе шуме. И у том
ланцу узајамне зависности, све, што постоји испод земље, има
своју вредност, зато што је саздано од Бога и је непоновљиво.
Песник Предраг Богдановић Ци је задојен Христовом тугом, у
чијој се основи налази љубав и страдања за цело човечанство.
Стихови су му нежне струне од осећања, које и код најмањег додира роне звукове плачљиве.
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Он пати због девојке која носи плод у својој утроби, али хоће да
га избаци, да абортира. Од нежног лиричара ,Предраг Богдановић се одједном претвара у сјуреалистичког уметника, који, као
помахнитали коњ, слика са својим копитама, наглашеним црним
бојама вакханалски пир, који очекује тај плод љубави, у коме
куца Божји дух. Увек су мушкарци имали некакво страхопоштовање према трудној жени, зато што само «ношење» плода, а и
рођење човека је потајно, загонетни чин у утроби жене. И због
тога песник завршава песму са такорећи богохулним болом:
Малолетна,
најлепша искрена љубавнице
роди кентаура,
Горгона Медуза роди,
али не бирај између
абортуса и безплођа.
/ «Пољска са много пријатеља» /
Та песма је у ствари вишеслојна. Песник користи зачеће и ( не
рађање ) и као једну врсту метафоре политичког живота из недавних времена. Тако он повезује судбину индивидуе са судбином друштва, приватно са заједничким, божанско са људским.
Трагикомично звучи песма са којом песник завршава свој избор
за збирку песама на бугарском језику «У спомен Џона Скофијлда, новинара ББЦ». Комично зато што новинар Џон Скофијлд, снимајући рат и тражећи сензације и вести , добија
куршум у потиљак и тако прави вест од своје сопствене погибије.
И трагично зато што је маша у рукама великих освајача, који као
водичи лутака вуку конце и деле историјски створене аутохтоне
државе овде, на Балкану, каква је била Југославија, да би их касније искористили за своје асимилаторске и економски агресивне
циљеве. Они упрљаним рукама и чизмама , укаљаним од крви
газе све што је свето, саздано од малих, али великих народа, као
што је српски народ. Смрт новинара ББЦ Џона Скофијлда је
један својеврсни микрокосмос, који песник претвара у макрокосмос, који је олицетворење велике светске политике, која ће асимимилујући туђе државе, добити метак у потиљку као бумеранг
за своју политику нечовечности. Тако се Предраг Богдановић
претвара у пророка, који, полазећи от древних библијских истина
и животних мудрости, прориче да ће за свако нешто сваки од
нас одговарати једног дана. У Књизи о Београду / такорећи сва
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имена су подвучена /, / такорећи сва су имена на провери / /
«Београд у сенци Уробороса» /. Али тако је и у књизи о Вашингтону, Лондону, Паризу ... у свакој књизи о сваком граду или селу.
Ако посејеш буру, очекуј да ћеш жњети сузе.
То није претња, а предсказање, свако је уписан у књизи својих
дела, о сваком ће човеку кантар суда мерити прецизно до прве
проливене дечје сузе.
Назив који носи збирка песама - «Планета китова», сели нас у
један нови свет, на новој планети. То је у ствари алегорија,
упућена нама, људима – господарима планете Земље. Многобројни су путеви и погледи ка тумачењу тог назива. Основно
је тумачење да песник хоће да натера китове у неку врсту ратова међу звездама. Општепознати је факат, да као и ми, тако
и китови живе у загађеној средини, услед сулуде трке човека да
експлоатише природна добра на најегоистички начин.
Можда је то једна од песнкових посланица – враћање ка праисторијској лепоти сатворења – лагуне, песак, вода, кристално
небо и њиховог живог продужења – огромни митски китови доје
своје младунце, певају, преносе сигнале једни другима, на великој даљини преко таласа. Све је то један магнетизам, који нас
тера да остајемо без речи пред тим сликама.
Или алегорија – да су китови метафора балканских држава, спасоносно шћућуриле се једна до друге, прогоњене од данашњих
жестоких ловаца на китове, који им прете и уништавају модерним средствима. Можда су то побуњенички или заљубљени китови који траже свој нови свет? Али и о било каквој идеји да је
реч – то је једна загонетна, спасилачка метафора песнику – планета китова која може да извуче наше мисли из зачараног круга
хаоса и црне меланхолије.
На крају треба да истакнемо, да за добро поимање поетског
опуса Предрага Богдановића Ција на бугарском језику дужно поштовање има и преводилав Иван Топалски, који коришћењем
речи општесловенског значења, даје старински звук стиховима
и води ка епохама у које нас урања аутор.
Предговор Катје Ерменкове, познате бугарске песникиње и
уреднице, књизи «Планетата на китовете», избор из поезије
Предрага Богдановића, објављена у издању ИК «Мелник», гр.
Сандански, 2007.
(Превод са бугарског: Денко Рангелов)
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Маринко Арсић Ивков
ТАЈ ЦИ!
Рано пред буђење, јутрос,
сањао сам да летим,
опет.
Ци, „Пред буђење“

Тај Ци!
Док смо ми, као деца, ишли путем, он је ишао водом. Док смо
ми читали књиге о пустоловинама и маштали о авантурама, он
је истински нестајао из града. Увек је имао идеју више, причу
више, корак више. Одмалена је био осим света.
Личио је помало на књижевне јунаке Марка Твена.
И изгледом, и интересовањима, и поступцима наглашавао је
своју индивидуалност и особеност. Ни по коју цену није хтео да
иде утабаним стазама. Није марио за путоказе, ограде и
ограничења. Ходао је водом, пловио земљом, трчао ка небесима.
Самом својом појавом свима око себе задавао је загонетке, тако
да смо ми, који смо га познавали од детињства, слутили да ће
бити песник.
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Сећам се и његових раних књижевних вечери и књижевних радова, који су увек били прожети његовим доживљајима с путовања, тако да се брисала граница између уметности и
стварности. Мени се чинило да ни он није стављао границу између стварности и маште. Да је рекао да је ходао по води или
да је силазио у подземни свет, можда би му се и веровало. Јер
је сам у то веровао.
Има тог веровања да у његовој првој песничкој збирци, Доле,
доле, где ракови живе. То је помало путописна поезија.
Такву успомену о Цију носим из детињства.
И у младости је Ци задржао те своје особине. Сећам се да је као
студент, са својим пријатељем Миленком Попићем, сомборским
песником, кренуо (можда и стигао) трчећи у Сремску Митровицу.
Сећам се једног од његових нестанака, после којег се појавио у
Лондону. Продавао је књиге у једној лондонској књижари. Сећам
се да је говорио и бунио студенте 1968. године и ишао на барикаде. Сећам се како смо заједно, једног пијаног дана седамдесетих година прошлог века, у редакцији Књижевне речи тврдим
предметима гађали и погађали застакљену фотографију председника Тита, која је, по сили закона, висила на редакцијском
зиду. И да сам наредног дана исту ту слику поново угледао на
зиду, рестаурисану. И да сам од Ција сазнао да је он тог јутра,
охлађене главе, закрпио слику, знајући да бисмо завршили у
апсу ако би нас неко пријавио.
У старости, видим да тај кључ из детињства можда најбоље отвара врата Цијеве поезије.
Песме не могу да се одвоје од песника.
Та несталност, немир, стално стремљење ка нечем непознатом
и недоступном, прелили су се и у његову поезију и они су главна
њена константа.
Верујем да све оно митско, религиозно, оно неземаљско, потиче
из суштине његовог бића, из његове вечите чежње да стигне у
недођију. И кад је песник Ци на небу, можемо рећи да је само
отишао кући. Као што то можемо рећи кад стигне на земљу, међу
страдања, жртве и ратове.
Баш као и у животу, Ци ни у поезији не иде утабаним стазама.
Његове песме је тешко, немогуће, сврстати у било коју песничку
школу или правац.
Трагалац и скитница у животу, такав је и у поезији. Колико пута
ми се учинило да је његова поезија неухватљива, као и он сам.
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И узалуд је њему говорити: стани, заустави се. За њега у поезији
нема краја путовања и откривања непознатог.
То потврђују и наслови његових књига: Доле, доле, где ракови
живе, Кроз кишу је Еским са рибама освојио небо, Баш-Челик и
чардак на четири воде, Александријска библиотека, Ходећи
водом, Трубе и печати. Више оноземаљског него овоземаљског.
Он се натпевава са водама и ветровима, он је у ватри и у подземљу, слуша анђеле трубаче и небеску литургију, преврће регистре Александријске библиотеке, оплакује српске страдалнике
и уздиже на небо песнике и уметнике.
Није се усталио ни стилски, ни тематски. Готово свака Цијева
књига је његова прва књига.
Али свака његова збирка је и читаво његово песништво у малом.
И тешко је, готово немогуће, препознати која збирка којој збирци
претходи, која је настала раније, а која касније. Коју је писао у
млађим, а коју у познијим годинама. Ци није линеаран песник,
он је као песник увек и млад и стар, увек са енергијом почетника
и контемплацијом искусног песника.
Тај Ци.
Цијево песништво је својеврсна песникова космогонија. У њеној
основи су земља, подземље, вода и небо. Они су уткани у његове песме било кроз митске, прехришћанске, библијске или историјске теме, али и кроз легенде и историјске догађаје.
У Цијевом песништву нема граница између подземља, земље и
неба. Вода је најчешћи и најизвеснији мост ка небу. Ходити
водом, збачи ходити ка небу. Зато вода има првенство над земљом.
Ходати водом, то не значи ништа друго до трагати за смислом
постојања и његовом загонетком, и то у свету неправде и зла.
Ходати водом значи трагати за изласком у једном вишем, некад
моралном, некад религиозном, некад фиозофском смислу.
У Цијевим песмама често се јављају мостови. И они воде ка
небу, ка висинама.
Воде и мостови су симболи путовања ка коначном циљу, трајној
срећи, или утехи. До којих се ретко стиже.
Његове метафоре су митске, библијске, историјске. Али ја сам
опрезан: нисам сигуран да ли су митски и библијски мотиви само
метафоре, или и израз његовог доживљаја. Филозофија или лирика, мисао или осећање, разум или срце?
Да ли он пева само о златном руну, сфинги, монаху Симеону?
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Да ли се песникове поруке могу разумети само у контексту мотива. Отвара ли песник своју душу, своју интиму? Или, да му поверујемо, да његов стварни живот, како каже у једној песми „тече
белином маргине“ и да је „сувише туђе све што сам написао“?
Мислим да песнику не треба веровати. Ту исту песму он завршава стиховима:
у другима се боље сналазим
људскије препознајем.
Постоје ли на његовом путу између неба, земље и подземља,
религије, мита и историје, чарде на којима се песник зауставља
и отвара своје срце и душу?
Ја тражим те чарде.
Трагам за таквим Цијем. Лирским, осећајним, срећним и несрећним.
Тражим ту нит у његовом лавиринту.
Знам да тај вечити трагач не може да не открива себе, да не лута
лавиринтима властитог тела и душе.
Интима је, наоко, у Цијевој поезији сакривена, потиснута другим
темама. Многи његови читаоци и критичари нису је ни приметили. Ја сам нашао да су његове интимне песме, песме у којима
је у средишту песниково ја, нарочито снажне. Скривене међу
„контемплативним“ и патриотским песмама, оне су пријатно изненађење, духовно окрепљење, попут чарди на дугачким бачким
друмовима, којима се уморни путник увек обрадује.
Лирски јаке, често исповедне. То су његове најлепше песме.
(Песме „Купујем старе фотографије“ и „Сувишне речи“ из збирке
Трубе и печати тематски су идентичне, откривају дубину песникове интиме, сумњу у смисао постојања, смисао човекове духовности и смисао уметности. Песма у којој жена преминулог
песника уређује стан и избаца књиге на ђубриште ипак је поента
целе књиге.)
Та Цијева поезија је меланхолична, често мрачна, песимистична.
Ниоткуд светлости... често је противречна његовој метафизичкој
поезији. Самом песнику, оном песничком ја, небеса су помрачена, нада постаје нада обичног, смртног човека.
Посебно су емотивне песме „Засадићу виноград“ (Александријска библиотека) и „Протеза ума“ (Ходећи водом). Оне готово
да су екстракт његовог песништва.
Уз њих, готово лирске, за мене су најзначајније, уз поменуте, и
„Невидљив град“ и „О неспознајна Лавиринто“. Песник као да је
нашао времена да клекне и да се исповеди.
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Кад пева о небу, о вечитом, бескрајном, бестелесном, увек један
зрак остаје на земљи, увек постоји веза са пролазним. А кад
пева о земаљским стварима, о уметницима, уметности, рецимо,
увек је једна димензија ванвременска, небеска. Ми смо на
земљи небеском вољом... За све што је смртно постоји небески
кључ.
Том кључу су најближи уметници. Они су анђели трубачи. Анђели у људском облику. Уметност зрачи Божанском мудрошћу.
Писац и сликар су изнад пролазног света.
Кад пева о својим савременицима, писцима и сликарима, готово
увек им даје и митско и библијско обележје и значење. Они нису
само од овога света.
А његове песме су често посвећене покојним писцима и уметницима, било да су његови савременици и пријатељи, било да су
живели у минулим временима. Оно што чини особитост таквих
песама јесте једна готово светачка природа тих уметника. Песник не само да их отрже од смрти и заборава, он их прикључује
митским и религијским човекољупцима. Они су спона између
земље и неба, посредници између људског и божанског, између
смртног и бесмртног.
И више од тога:
Четворопрег си добио
Небеском путањом сунце да превезеш.
Тако гласе почетни стихови песме посвећене покојном румунском песнику Никити Станескуу.
„Анђеле брате“, обраћа се песник косовском фрескосликару и
историчару уметности Младену Мирићу, кога су Шиптари убили
1999. године.
Цијево поимање уметности и њених стваралаца је романтичарско, сасвим у складу са његовим веровањем о божанском надахнућу, уметности, о божанској мисији уметника. Он пева
Леопардију:
Узвисих
Твоје име звездама.
Наслов једне његове књиге је Александријска библиотека. А
једне од његових најбољих песама „Пливам Цетињском библиотеком са књигом у зубима“.
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А (то закључујем на основу пијетета и осећања која зраче из стихова), песнику је сигурно најдража песма „Човек који је сањао
књиге“, посвећена његовом најмилијем професору и пријатељу
Рашку Димитријевићу
И Цијеви страдалници, како из прошлости тако и из последњих
ратова, равни су песницима – њихова смрт добија више значење
и небески смисао. Душе обичних страдалника узвисују се ка
небу. Њихова мученичка смрт увек добија ореол православног
мучеништва.
Враћам се опет на песникову биографију. На његово порекло.
Јер оно национално, а и оно православно у његовим песмама,
потиче из песниковог пра-порекла. Ци вуче корене из Парабућа,
бачког села, данас промењеног назива, о којем постоје записи
да је било насељено Србима још пре оне официјелне, а све
мање уверљиве, сеобе Словена и њиховог досељавања у Панонију. Према тим записима, село Парабућ, много касније насељено Немцима, своје име дугује својим првим становницима,
Србима. Село је лежало на ритовима и врућим и лековитим водама, на земљи из које су избијали пара и вирови. Ти издани су
се пушили и брботали и зато су му становници дали такво, сликовито, име. Бити из Парабућа, то значи бити из самог средишта
српства, бити за педаљ изнад свих осталих, бити први у својој
нацији, онако као што у Француској за себе држе Туренци, или у
Америци Тексашани. И све оно национално и пригодно у Цијевој
поезији има парабућку клицу. Баш као и наглашено православље, које је у Цијевим песмама много више од вероиспевости.
Та песникова патриотска и национална црта, та романтичарска
вера у песника као народног вођу, оваплоћена је у Цијевим пригодним песмама.
Зачудо, а што се у поезији ретко дешава, чак и његове пригодне
песме о страдањима невиних и рушењима светиња и домова у
последњим ратовима понекад имају завидну уметничку снагу,
попут песме „Даворија сестре Вуке“ у збирци Ходећи водом.
Цијев песнички свет често је нека врста лавиринта. И читалац
је, док чита његову поезију, у некој врсти лавиринта. Ци је песник
који у својим песмама не нуди излаз, него само отвара нови пут,
на чијем крају се опет указују нови путеви. Свака песма је путоказ. Нема мира, нема краја путовању – то је основна људска порука његове поезије и суштина песниковог погледа на свет.
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Метафизичку димензију лавиринта пронашао сам у песми „Отац
ће се поново родити“ (Ходећи водом). У њој, на неки начин, песник даје синтезу своје филозофије, па и поетике.
Управо због те тајновитости и тих нестварних светова у његовој
поезији, као и мноштва симбола и слика из разних религија и
култура, мислио сам да га нико неће моћи тумачити.
Поред тога, у Цијевим песмама нема трагова лектире. Тешко је
наћи утицаје, тешко га је, како сам већ рекао, сместити у неки
песнички тренд или правац. То је поезија која, као и њен аутор,
крчи своје стазе.
То је други разлог због кога сам веровао да ће његове песме
остати неприступачне књижевној критици.
Зачудо, прочитао сам врло лепих текстова о његовој поезији.
Ци не пише лако. А као већина бачких писаца, са изузетком
Змаја, не пише ни много, на томове. Одувек сам сматрао да је
то за писца пожељна особина.
Поруке његових песама нису увек мрачне, але веома ретко су
ведре.
Тај песимизам кулминира у последњој збирци, којој је наслов
Трубе и печати. Завршне песме у овој збирци, као поента, универзализују интимну бол и песимизам песников и дају му библијску ширину. У њима песник своје ја готово поистовећује с
космосом. То су пре свега, готово исповедне, песме „То само
смрт боли моју Мајку“, „Сувишне речи“, „Мајчини бисери“.
Ци уме да се, што се мени у његовој поезији посебно допада,
после космичких лутања врати кући, самом себи, и открије бескрај у себи самом, бескрај мрачан и пун туге, свет ближи подземљу него небесима. Тада настају његове најбоље песме,
попут „Мртве воде“ или „Мајчиних бисера.“
Расуте беле перле песник проналази ноћу, црне дању, али нити
их је све покупио, нити зна када ће их низати.
Беле перле
лако проналазим ноћу
црне, сасвим разумљиво, дању.
Зар се Ци тако у једној од својих најболих песама није приближио искуству и сумњама великог песника, који не може да разабере плетиво свог срца:
Срце моје, срце кивно,
убио те живи гром!
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што се не даш мени живу
разабрати у плетиву
међу јавом и мед сном.
Велика и вечита песничка тема.
Кад пева такве песме, кад отвара душу и своди рачуне са самим
собом, песник је сав од овога света.
Нисам пронашао све перле
као да су се у шкољке вратиле,
одговориле на зов праокеана.
И у које време
ћу их низати,
не знам, Бог зна.
Мени се чини да песме попут „Мајчиних бисера“, као и оне раније поменуте, наговештавају да ће се песник са својих метафизичких лутања све чешће враћати самом себи, дакле свету у
којем има толико неистраженог и непознатог, изазовног за трагача какав је Предраг Богдановић Ци.
У једној давно написаној песми („Засадићу виноград“), песник је,
на застанку, најавио да ће засадити виноград на Врачару, у срцу
Београда. (Та песма у збирци Александријска библиотека није
случајно завршна.)
Песнику треба веровати.
Миленко Пајић
БЕОГРАД У СЕНЦИ УРОБОРОСА
(Предраг Богдановић Ци: „Трубе и печати“, Рашка школа, Београд, 2010)
Стекавши образовање на филолошком и филозофском факултету Универзитета у Београду, Предраг Богдановић Ци сачувао
је и усавршио своју изворну вокацију да буде песник; у протеклим деценијама с краја 20. и на почетку 21. века, он је створио
један од најзначајнијих опуса мисаоне поезије у савременој
српској књижевности. Најбоље особине те поезије, на оригиналан, прочишћен и самосвојан начин, после десет година ћутања,
Богдановић демострира у сјајној збирци песама „Трубе и печати“.
Свој поглед на свет, своју уметничку филозофију, своје духовне
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изворе и естетске визије Богдановић је у овој књизи исказао у
пет брижљиво компонованих поетских циклуса, који садрже
укупно 69 песама са множином манифестних елемената и обиљем програмских назнака.
И видех књигу. Све што је икада речено, отпевано, насликано...
није пропало. Све је сачувано у вечности у којој за све, било оно
добро или лоше, има места. Песник види књигу у којој је, педантно и до детаља, све евидентирано. Списак појава, бића,
ствари и дешавања бесконачан је: Забележени су сви гласови...
Све идеје и све речи, укључујући и хармонију васионе... Укључујући и истину и неистину, веру и неверу... Укључујући и заборав и ништавило... Тако је обухват целовит и круг затворен. Све
је почело од речи, казано, записано и заборављено. Све је уписано у пешчану књигу коју песник види, чита, разуме, исписује,
проверава, сумња у њу и препушта је забораву.
Такмичење лире и фруле. Песник ослушкује звукове света око
себе и света у себи. Пре песме, уочи њеног настанка јавља се
музика. По некад се музика преточи у песму, често остане изван
ње. Склон тематским импровизацијама његов лирски слух музиком ствара алтернативни свет... Тај други свет поезија не
обухвата, али га детектује и поштује. Слутећи га постаје му
склона, а ослушкујући опрезно - научи да га прати и поштује.
Када се лира и фрула спонтано сједине музика је победник.
Месечева тврђава. Песник ступа у резонанцију са древним, хомеровским гласовима. Са лакоћом прелази из мита у мит. Близак је са Одисејем, онда са Нојем колико и са Будом. Митолошке
теме и личности изазивају слапове асоцијација. Као да сунце
беше променило страну неба. Луцидно сагледавање, померање стајне тачке или промена угла посматрања откривају фантастичне везе између доба, легенди и религија. Филозофске
реминисценције заоденуте у слободне стихове делују елегантно. Свет је само недовршена мисао у глави Бога.
Ораторијум богињи биља. Пантеистичка ода зрења, /
страсно слављење природе... Ова поезија слави и хвали снагу
и моћ Природе. Та обновитељска, вртложна сила не може се
објаснити другачије сем уједињењем свих религија. Песнички
пантеон садржи све мисли и све вере Света. Та општа религија
има савршену разноврсност и преобилну пуноћу. Ка њој су усмерене све мисли и све наде... Све у природи говори један језик, /
само људи то не виде, / само људи то не виде... Ништа није
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мишљено ни створено узалуд. Све је битно и све је добро. И
рече Господ да је добро!
На ивици. Живот трепери на ивици клизишта. Очас пролети
стрепећи од исклизнућа. Увек у процепу, у тесном жљебу, над
понором... А слика си сна, љубав и лепота... Наднет над понором, ни тамо, ни овамо. Ни слаб, ни јак. Влат траве и храст лужњак. Камен на земљи и облак на небу... Сруши стари свет /
подигни нови, сруши потом и њега... Јава је чиста као сан. Сан
је блед као зора. Свитање или залазак? Шта је лепше?
Пред буђење. Сањао сам да летим / опет... Летео сам изнад
воде... Спавачи, сањачи, летачи. У кину демона Хипноса одвија
се бескрајни филм рађања, живота и смрти. Увек премијера,
никад реприза. И они снови који се понављају никада нису сасвим исти. На пример, снови о летењу. Човек, тај бивши анђео,
умео је да лети, па је заборавио. Када је пао, више није умео да
устане. Пружао је руку к Творцу, али је овај окретао главу, измицао се. Тако је ово анђеоско дете, играјући се, научило да сања.
И да поново лети, ако ништа друго, оно бар у сновима... Нисам
летео високо / као некад, / признајем...
Кроз ванвремени вртлог. Ишли смо ка северу / кроз кишу и суснежицу / четрдесет дана... Путници намерници, авантуристи,
луталице. Бездомни, изгубљени, залутали, протерани. Ратници,
освајачи, ловци, истраживачи. Кретање је неопходно, кораци су
проклетство и спас, путовање је наша религија. Ми се крећемо,
нешто се дешава око нас и у нама. И кад би стали путовање би
трајало у нашим мислима. И кад одмарамо у машти, наши кораци самои знају прави пут... Ишли смо ка северу / још четрдесет дана, / без одмора... Нисмо приметили да смо умрли и да
смо мртви четрдесет дана. Настављамо пут даље, с оне стране
хоризонте, на бескрајној пучини времена.
Отворена књига Београда. Овај град... дигнут на леглу празмије... Сликар Драган Мојовић пронашао је центар Света и прогласио га у једној тачки, сада већ заборављеној, на тргу
Републике. По снопу месечине, по зраку из уштапа може се поново наћи. Или по јату ноћних лептира и слепих мишева.
Свеједно, ако имаш лоше намере, ослепећеш. Али, није то сада
битно, да слепац боље види и да песник боље пева кад ћути.
Нема бољег места за дизање града од оног где се Ороборос
склупча. Ту је био камен међаш који је проглашен за камен темељац. На њему је дигнута кула с које се лепо види ушће чет-
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врте рајске и 44 земаљске реке. Ко погледа овамо ризикује да
се слепо заљуби. Ко дође као кум, цар или пријатељ остаје у логору до даљњег... А по прозорима, а по вратима / обешени лампиони и људи... Отворена Књига Београда / скоро сва имена
заокружена...
Зид из 1999. године. Дигли сте зид смрти / око река, око цвећа
/ око дрвећа у планинама / око сваког од нас, појединачно... Зид
од цигала, опека, бетонских блокова. Зид од претњи, погрда,
тешких речи. Не зна се који је тврђи, који срамнији... И још га дижете, / висок је до неба, / и још виши... А онда смо решили да
вам помогнемо, да вам се придружимо у том неимарском подухвату. Додавали смо вам цигле смеха, шљунак презира, малтер
заборава. Приносили смо вам висак муке, мистрију јада, либелу
страве. Посао је лепо одмицао. Зид је сад личио на црну кулу
лавиринта и био... висок као ваш страх, / као ваше безнађе...
Лукав је то зид, та међа, пошао је својим путем не питајући више
никога шта да дели. Поставио се између вас и нас, па између
вас и вас и на концу – између свих нас.
Пакао у песми. Поетски игроказ / не може се отказати... У
песми не тече познато, свикло, споро време овога Света. У
песми стоји вечност. Песме су коте бескраја. Све може да се
чека и дочека, али песма сама дође кад она хоће. Она зна кад
је неопходна и шта мора да каже. Без песме у темељу Свет би
се давно срушио. Песници се друже после смрти. Трезни,
смерни, ведри зборе међу собом или са ликовима и јунацима
које су измислили. Какав је то разговор, чудесан, мили Боже?!
Ци има сијасет омиљених ликова у својим песмама. Један, изузетан поетски лик је Пуж Исихаста: У знак протеста што је виноградар / почупао чокоће пуж се повукао у кућицу... Пуж
Исихаста је изузетно лирско биће. Његов гест је неопходан и
исто толико излишан. Осим што је Исихаста овај пуж-голаћ је и
Излишник. Он ништа не чини с разлогом. Он лагано клизи Светом и нема никаквих брига. Црни облачић изнад његове глатке,
беле спирале од лискуна исцртао је један млади и неупућени
стрип-цртач. Пуж Излишник, предан простом миру и одан ћутању
још откад се скућио, остаје овековечен у једној лирској Песми.
И то је, заиста, довољно. И тиме је све речено.
У великој, златној, песничкој књизи сачуван је хомоцентричан
поглед на Свет. Песници, писари, преписивачи вредно су радили
целог века. Није прескочена ни једна кап, нит, влат, струна,
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ништа. Ни један уздах, јецај, осмех, реч. Посао је обављен и
књига је заклопљена... Али, потом, Свет је наставио да се мења.
За сваки нови дан била је потребна још једна Књига. Тежећи
савршенству и целини он је опробавао облике, облици су тражили нове речи, речи су смештане у калупе суштине. Отисак
смисла такође је напредовао и преображавао се у неочекиваним
правцима. Достигнути су и заборављени многи циљеви, погођене мете, промашено све остало... Поново је зачета нова
Књига, и она је била сасвим нова, неопходна и различита од
свих претходних. Песници су се прихватили бесконачног и периодичног посла, прихватили су немогућу обавезу да запишу сва
Чуда на Свету, њихов смисао и суштину. Један од тих вредних
неимара на подухвату опевавања свих Чуда овога и онога Света
је Предраг Богдановић Ци. Он има спремне велике залихе стихова, златне мрве и грумење из своје поетске ризнице. Он диже
пехар у славу увек свежег, новог и чудесног Света... Удри дланом
о длан / удри тамом о светлост... И виде и увери се Свет да је
добар! А живот да је чудо!
У Пожеги, август-септембар 2014.
Мр Јован Н. Ивановић
ПОЕТИЧКИ ЗАСНОВИ ПРЕДРАГА БОГДАНОВИЋА ЦИЈА
Када једно песништво, као Предрага Богдановића Ција
(Бијељина, 1944), пређе временску путању већу од пет деценија,
онда оно дозвољава да се о њему говори у виду синтезе, уз
осврт на његове почетке. Певање овог песника отпочиње песмом Врат, која је објављена у сомборском „Покрету“, 24. маја
1961. године. Овде су у то време објављивали Вида Огњеновић,
Бошко Ивков, Стојан Бербер, Мирослав Јосић Вишњић, Живодраг Живковић, Светислав Ненадовић и др. На каснијим страницама овог листа Богдановић објављује још четири песме, краћи
есеј о Сексту Проперцију и репортажни запис, драматичне садржине, са свога веслања од Сомбора до Београда и у обрнутом
смеру. Ту је објављен и први интервју са Богдановићем.
Ови књижевни почеци Предрага Богдановића Ција садрже извесне поетичке „пикантерије“ чији ћемо одзвук осетити у сложенијем виду у његовим каснијим песмама. Помоћу тих раних
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песама, есеја и интервјуа лакше ће се проникнути у мисаону дубину, у намерну структурну мозаичност и аритмију, у тонални дисакорд његових песама, које таквим поетичким засновом помажу
да осетимо људски и песнички „темперамент“ овог песника. Он
је романтичарски олујан, „мишићав“ телом и духом, коме у таласу емоције недостају речи, које се неречене на мртвоуз чворе
и својом немошћу граде структурни расед у песми, који се пре
свога настајања садржајем намеће интерпрету.
Песник Богдановић је већ у своме првенцу, као и у оним песмама
који га следе, изражајно алузиван и склон „мисаоном ванземаљском окрету“, лексичком двоструком премету, његовој апстиненцији и структурној апликацији мисли и осећања, повезивању у
песми оног најдаљег и крајњег.
Песма Врат указује на песникову спонтану склоност антимиметичком виду песничке опсервације и реализације, на изражајну
склоност иронично-гротескном поигравању („Зашто човек нема
два врата? / Или уместо врâта да има врáта“) у лексичко-синтаксичкој равни („Врат, лонац, лонац, / тоболац, мољац, колац /
колац“), у односу на део (врат) зарад става према целини
(човек). Ово рано нагнуће ка шокантном и двосмисленом изразу,
лексичком лудизму, спајању наоко неспојивог, указује да је овај
песник рано антиципирао елементе поетике надреализма, па и
постмодернизма.
О томе да му је у то рано песничко време песнички узор био
Оскар Давичо, сведочи сам песник у поменутом интервјуу („Покрет“, 15. септембар 1962, бр. 6, стр. 6). У истом броју објављена
је његова песма Димензија, која речитије, него песма Врат, указује да је у озрачју поетике Оскара Давича и надреалиста – што
потврђује већ њен први стих („Коти се умирање на роговима
бика“). Она садржи извесне „програматске“ елементе у чијем
знаку ће се одвијати Богдановићево певање.Тај стих је нагласио
тему – светом службом песми отимати залогај смрти – с којом
ће се песник носити у својим каснијим песмама и збиркама, трагајући, усред присуства пролазности, за ослонцем и „бојом вечности“. Песник је већ у свом раном певању мисли о својој
пролазности супротставио „тежњу духа“ и у својој „задњој вијуги“
открио је, „сложене у сандуцима инспирације“, непресушне могућности стварања из тог откривеног заумног простора. Он пева
о својој надмоћи нађеном „четвртом димензијом“ (она подразумева време / простор, „слушање језика“ и „почињање митова“),
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димензијом „мисаоног ванземаљског окрета“ и „визуелног перифрастичког лета“, димензијом „несвесног лета“. Тој надмоћи, као
поетичким засновом, он ће остати веран све време и само ће је
градуирати и поетички развијати до „природности“ свога саопштавања, до такве једноставности и лексичке окресаности
која ће успевати да побуди и разрасте оно песничко стање које
је претходило песми, пре него што га је дотакла оштрица речи.
То поетичко откриће у данима најранијим о ризници песничкоделатног иза катанца заумног, у исто време је и откриће могућег
пута до„истине о себи“. Већ тада верује да ће сваком песмом,
ако је заиста песма, успети да отме залогај од смрти. Песник
хоће да служи песни и њеним „суновратима“ и њеном „отвореном бескрају“, о чему пева у песми Димензија. И за њега тај „бескрај“, као и код Давича његовог младалачког узора, остаје
дрхтава визија будућег и „прави простор и једино право време“.
С друге стране, Бограновићу није лексичко расипништво „основна ментална техника писања“, као његовом „узору“, он је
„бескрајник“ промишљане и стишане песме, њене редуковане
лексичке грмљавине, која би требало да одзвони напор немирења с постојећим и његову наду у новину будућег тренутка.
Рекло би се да је овај песник рано схватио да је песма, у ствари,
„чин врхунске критичке интелигенције“ (Чарлс Симић) и одатле
прећутаног тешког рада на њеном духу и телу, што не може измаћи унесеном интерпрету. Јер, како другачије схватити песниково нагнуће да изражајно приближи оно што удаљено, а што се
у свести одупире приближавању!? Или, како другачије објаснити
оне структурне расједе у каснијим песниковим песмама и њихово свођење на скелетни изглед, а који захтева да промозга и
„преосетити“ и освоји његов преџивот?! Што даље улазимо у Богдановићево песништво, све смо уверенији да је оно плод поменуте „интелигенције“, али песника свестрано песнички
однегованог и образованог, Момчилу Настасијевићу, Васку Попи,
Миодрагу Павловићу, у песничком и језичком ходу близак, а у тој
блискости само себи сличан, тешко сазнатљив.
Својевремено је Миодраг Радовић кренуо да „преосети“ поезију
овог песника и тада је тачно приметио да је његова поезија „робусна реских стихова и оштрих одзвука“ („Домети“, 1978, бр. 15,
стр. 75), али не ображе зашто је таква. Ако је његова поезија настајала, као и Давичова, под „ударцем бича воље за будућим“,
онда је подразумева „грч рађања“, структурну и лексичку еле-
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ментарност, изражајни незазор од „робусног“, разбарушеног, ругобног, „реског“, чак и псовачког – што је иманентно „рађању“ и
што дистанцира од смрти. Јер, „рађање не зна за стид“, стид је
„свод од смрти“ (Радомир Константиновић).
У истом напису Радовић напомене да у Богдановићевој поезији
„нема никакве усмерености ка присном значењу“. Ту напомену
већ оспорава рана Богдановићева песма Страсти („Покрет“,
15. септембар 1962, бр. 6, стр. 6), у којој је изражено песниково
непристајање да му се живот сведе на „убоги број“. Из ње се сугерише одупирање радом и „снагом воље“. У њој су проговорили
„рани јади“ песникови, његова повређеност животом и људима,
који нису уважавали разнах његових мисли и емоције, па су се
„удружили“ и окомили да му „живот у телу смрве“. Од њих му у
души „помрачена сунца“ и безвоља с којом и „најлепше цветове
гази“, а што је подстакло „рад“ духа и „наредбу“ телу да се, зарад
себе, сједине и издигну радом и „снагом воље“. По унутрашњој
устумараности и драматици, по исповедном тону и подужим приповедним „испевавањима“ песникове побуњености и неусаглашености са околином, по самомучењу и по изражајној
кумулацији – песма Страсти је заметак ширих и потреснијим
изражајних замаха у каснијој Богдановићевој песми У перосећању белих свиња, која је објављена 1972. године.
Ђорђе Ј. Јанић („Кораци“, 1986, св. 9–10, стр. 588) примећује да
се Богдановићеве песме заснивају на „личном доживљају, који
је обично повређеност“. Такав песников „пријем“ живота упознајемо већ у песми Страсти и другим раним песниковим песмама. Тим раним песмама надахнуће је, како песник истиче у
интервјуу, „човек, а не природа“ и настојање да се он „умом и
духом одређеније искаже“. Тако је остало и у његовим каснијим
песмама, што Богдановић још једном подвлачи у одговору на питање: зашто пише? („Домети“, 1978, бр. 15, стр. 66). У том интервјуу истиче да је у „сваком човеку уписана могућност будућег,
део активности Универзума“ и да „треба расцветавати све пупољке човечности“. Такво настојање није лишено неоромантичарског утопизма, али песник од самог почетка свога пева
истрајава у њему. Агресивној стварности, он парира агресијом
маште и тако настоји да неутралише. Спушта се све дубље у
многознак „четврте димензије“ (у време), који назначен у песми
Димензија. Тај полизнак је оквир празног простора који песник
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испуњава својим каснијим песмама. У овој песми отворена је
перспектива нове „реалности“, тамо „доле“, односно „горе“, а
која преставља, како је у поменутом напису приметио Миодраг
Радовић, „излазак из друштвеног и улазак у космичко“. Тим „изласком“ и поменутом перспективом, значењски је одређена прва
Богдановићева збирка (Доле, доле где ракови живе, 1970).
Овакво рано отискивање у онострано / трансцендентно / космичко условљено неком „повређеношћу“ и тежњом да се тај
повод прегласа у оностраном, а то већ потврђује Богдановићева
рана песма Снага речи („Покрет“, 1963, IX, бр. 9, стр.6), још
боље песма Страсти („Покрет“, 1962, VIII, бр. 6, стр. 6). У овој
последњој песми пева о невеселом, „јакшићевском“, искуству
пребивања међу људима у паланци („А људи? / ...Стежу ми
груди, / сваки се све више и јаче труди, / сваки ме својим метром
суди, / сваки ми моје добро куди“ ).
И рана Богдановићева песма И иде спровод улицом Чонопљанском („Покрет“, 7. децембар 1963, бр. 7, стр. 4) у знаку је нареалистичког
озрачња,
што
речито
потврђује
једна
персонификација („Подне се баш почело одмарати од ручка“) и
једна синестезија („Глас звонара помиловао звона“). Њена поетика одражава настојање да се, на пример, стваралачки опонаша манир Винцента Ван Гога, који је стваралачки
интерпретирао слике Делакроа, остварујући на тај начин „скок
који није истоветан са скоком претходника“. У том погледу, предложак овој песми је песма У позну јесен Војислава Илића:
темом, ритмом, тоналитетом и атмосфером. Песник оголева овај
модел до знака који је препознатљив у наслову, а потом га „богати својим атрибутима“ и „укључује у своју представу, остварујући органон, спознају духа, долази до палимпсеста
комуникације“ (песник у интервјуу у „Дометима“, 1977, бр. 12,
стр. 138). У овој раној песми је, дакле, почетак песниковог поетичког манира, који с временом постаје његова поетичка сталност, по којој препознајемо овог песника и његову песму.
За рано Богдановићево песништво везује се и поетички поступак песничке интерпретације митског, фолклорног, традиционалног и историјског предлошка, што је у критици на нешто
другачији начин речено, и на шта је указао и сам песник у поменутом интервјуу у „Дометима“. Наиме, он напомиње да су му
„традиција, мит као сегмент, десетерачка синтагма са наносима
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векова – полазишта у остваривању модерне вокације“, што јесте
у духу елиотовског концепта поезије, који примењују савремени
песници, а овај песник на особен начин. Његов поступак је ослоњен на поетску евокацију и песничку реплику са различитим
личностима, како оним легедарним (Каин, Дедал, Лавиринта,
Харон, Марсија, Аполон, Мајка Божја, архангел Урило, Иксион,
Св. Ђорђе, Ноје, ) и историјским (Свети Сава, Карађорђе, Стеван Сиђелић, Стефан Немања, деспотица Јерина), тако и савременим. Претежно су такви „позиви“ на песму дотекли из
разновидног поетичког дослуха са минулим светским и нашим
песницима и сликарима, али и оним садашњим (Секст Проперције, Франческо Петрарка,Вилијам Шекспир, Ђакомо Леопарди,
Ђура Јакшић, Лаза Костић, Владислав Петковић Дис, Шарл Бодлер, Едгар Алан По, Алекса Шантић, Милош Црњански, Милан
Ракић, Растко Петровић, Езра Паунд, Хорхе Луис Борхес, Десанка Максимовић, Васко Попа, Јоан Флора, Никита Станеску,
Ален Гинзберг, Јосиф Бродски, Марин Сореску, Бранислав Петровић, Слободан Ракитић, Винцент Ван Гог, Сава Шумановић,
Стеван Кнежевић , Катарина Ивановић, Милић од Мачве, Оља
Ивањицки, Мирко Петровић, Миодраг Павловић и др. ). Подоста
је таквих песама у Богдановићевим збиркама Александријска
библиотека (1994) и Ходећи водом (1997), али их је највише у
његовој последњој збирци Трубе и печати (2010).
Ти и такви „позиви“ на песму довољно сведоче о устаљеној поетичкој „пракси“ овог песника. Ње се држао и у оним својим песмама које је објавио у периодици након своје последње збирке.
У духу такве поетичке „праксе“ испевана је његова песма Коледарски запис Бранислава Петровића („Књижевне новине“, новембар 2010), која садржи неколико вредних поетичких
појединости, које кореспондирају са појединостима у његовом
раном песништву. Овде је реч о аутпоетичкој напомени о његовој
песничкој задатости. Ту каже да жели у својој песми да себи и
Небесници (Ољи Ивањицки) изгради град / дело сањане лепоте
(„од бисера и корала, од стихова / окованих златом и протканих
срмом“), у коме ће прослављати елегије Секст Проперција и
„сликати љубав Афродите и Аполона“. И једно и друго у дослуху
је са две ране, најраније, Богдановићеве поетичке фасцинације:
Проперцијем, о коме је тада објавио кратак есеј и огласио своју
поетичку блискост са оним о чему пева Проперције у песми
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Слава Аполона. И он ће као Проперције до лепоте „путем још
неутртим“ и „пребирати у сасвим нову лиру“, а то значи: путем
откривене „четврте димензије“. Када Богдановић у Коледарском
запису... негира „да је све уметност“ и напомиње да је уметност
„само занос певања и лепота жене“, његов став је у дослуху са
Проперцијевим „слављењем“ љубави и лепоте.
Још је једна појединост истакнута у првом делу ове његове песме,
а она кореспондира са његовом раном стваралачком оријентацијом, а односи се на Богдановићево занимање за човека у
мноштву и за њега када је сам са собом, на разбоју мисли и емоција, а у вези са својим трепетним присуством овде на земљи.
Његова песничка грађевина је поплочана замасима мисли и духа
сливелих у сетногрчевиту молитву, којом је до сада успевао да се
одржи на горопаду животне неспутане и нејазне воде.
У „Покрету“ су 1963. године објављене још две Богдановићеве
песме: у петом броју песма Песма о Шпанији и у седмом песма
Снага речи. Њихова поетика је индикативна за касније Богдановићево певање. Прва представља почетак песниковог манира
да он „преузме позицију“ својих песничких субјеката / „јунака“, ту
је већ испољена његова вештина „уосећавања“. То „уосећавање“
је, како истиче Милосав Шутић („Култура 011“, 1999, бр. 8/9, стр.
18), „истовремено и естетички и етички функционално“. У овој
песми песник се имитативно поиграва на фонетској равни, што
је нека врста наговештаја поступку лудизма, који касније затичемо у песми Рођенданка, објављеној у првој Богдановићевој
збирци, а који је, иначе, својствен поезији апејоризма. У песми
Песма о Шпанији је заснов оних, у суштини, ангажованих песама
, које су подстакнуте недавним ратом (Вест, Рмањ, Труса вода,
Даворија сестре Вуке и још неке).
У песми Снага речи Богдановић пева о љубави – оној неузвраћеној и издалека, када она љуби из очију. Касније је овај песник испевао још неколико песама о љубави. Једна од њих (Искон
тишине, 1987) је „прелетна“, десила се у „искону тишине“, а који
је отворен једне књижевне вечери у којој су „срицали само једно
другом / душу са усана“, само тако и са дистанце, као и у поменутој раној песми, у којој због њених спуштених погледа песник
„израста из себе“. О љубави пева се и у песми Принц Црвотаур
(„Студент“, 2. април 1968, бр. 12, стр. 9), коју је песник унео у
своју другу збирку Кроз кишу је Еским са рибама освојио небо
(1972) под насловом Коцкасмо се онда. Временски она је ближа

Предраг Богдановић Ци

461

првој песми, али је изражајно удаљена. У њој је љубав изражена
симболично: мртва „бајна жена“ јесте, као и код романтичара,
изгубљена љубав, али се о њој не „ламентира“ на истоветан
начин. Нема у овој песми сетних апострофа и пренаглашеног
осећања због губитка, иако и у њој фигурира осећање: „у мом
срцу нема ти покоја“, непребол и празнина, који су „замаскирани“
дистанцом и говором лежерности о идеализованој драгој, која је
повредила ту идеализацију и лепоту предала је другом, да њоме
туђа / друга земља„затрудни“. Следе потом натуралистичко-гротескне и ледне слике, које сигнирају песниково унутарње, „пост
хумно“ трагање за вољеном чија је чедност „умрла“ и у његовој
визији преобразила се у „леш жене“. То припадање другом не
може, и неће, да прихвати, одболеваће је њеном лепотом и
својим заносом, митизовати као недирнуту, и кад је залева грубошћу несрођен са губитком („Са црвима данас / претраживах
раке, / коцкасмо се онда / око леша жене“).
Овим песмама може се прикључити песма Девојка у белом
(1985) по неоромантичарском певању о љубави. И онда када је
песник већ „раскинуо“ са земним и срећу потражио у космичкој
димензији, љубав је дозивала са земље, надвијала се над песников понор и оживљавала га, дозивала да устане и пева њоме
враћен из космичког „гроба“. Тај „обред“ васкрсавања, девојкама
што „ухваћено“ сунце у дијадеми носе, а на раменима врпчеве
„рујног вина“ (као на античкој гравири) – уписан је срцем у ову
песму.
На другачији начин пева се о љубави у неким другим песмама,
у који је некада тешко продрети. Неке одаје наслов, као песму
О непозната лавиринто (1994), у неке се ваља унети. Тоналитет ове песме одређује апострофа њеног наслова. Она одзвања
сонорност и немоћи да се проникне у тајну љубави и жене. Ако
се ова песма и њена „лавиринтност“ семантизују другачије, мораће се запазити да је ту реч о „страсној борби“ осећања и о немиру срца, о њеној тајновитости и привлачности.
Овакво певање о љубави је певање о љубави недостатној. Из
оног нереченог о љубави, а што је тек наговештено у песми
Смага речи, разабире се да су према љубави пружане руке, али
је ручје остало празно. Осећа се да је песник болно погођен
њоме и да је њој наменио сва своја песничка настојања, песме
које су биле нађени заклон. И сада смо пред питањем: ко је била
та и тако стваралачки подстицајна? То је била она девојка из по-
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менуте ране песме, незаборавна, присутна и онда када се припада другој жени.
Предраг Богдановић је сетан и нежан, али, од првих песничких
дана („Ја ћу рећи истину гласом жица / И бићу стрељан“, Песма
Шпанији, „Покрет“, 1963), побуњен песник, који од почетка настоји, али не успева, да „замаскира“ своју песничку природу, развејава је структурним „архипелагом одломака“, колажом песме,
привидом тоналне дисонанце, лексичким окресавањем и изражајним салтоморталем – али узаман: одају га најдубљи слојеви
песме. Одаје га и његов рани напис о Сексту Проперцију („Покрет“, 1966, бр. 6, стр. 13), коме је песник ,љубавним болом, па
и животом, сличан. Помогао му је да тражи љубав у поезији и да
схвати да може песмом да претраје, посебно у оној у којој „бију
битку рационално и ирационално“;указао му на „учен“ стил, „пун
митолошких одступања“ и на снагу лапидарног израза, који су у
Богдановићевој поезији доследно примењени. Помогао му је да
заволи „четврту“ димензију, „крхки бескрај“, који се рађа из „ћелије самоће“, са којом се „дух не мири“, већ хрли у „визију света“
који тек „треба да се роди“. И овај песник је, као и Тиресија из
Тебе о коме пева Проперције, скупо платио неколико својих искустава. Између осталих, а у вези са Богдановићевим песничким
почецима, о таквој цени сведочи његов драматични репортажни
запис о веслању од Сомбора до Београда и обратно. Било је то
искуство омамљујуће тишине таме Дунава, скоро заувек да
остане „доле, доле где ракови живе“. Том синтагмом је 1970. године насловио прву своју збирку, у којој је проговорио пасивнорезистентним и резигнираним „црно-хуморним“ ставом, који
симболизује ход рака уназад.Тај став је последица искуства залудног „померања планина“, у коме је и сам учествовао, две године пре појаве збирке. Приближно тајав „жилав“ вид
стварносне резигнације, у уметнички слабијем валеру, провејава
и из његове ране песме Страсти („Идем пољаном и не пазим /
најлепше цветове газим / јер немам воље, / а тело гледа куд му
је боље“).
На крају, поновимо да је ово разгледање и упознавање Богдановићевих песничких почетака, неким својим елементима, индикативно за говор о његовом каснијем песништу, о коме су, иначе,
написане бројне критике, али у којима се не указује на ову везу
о којој се говори у овом приступу.
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Мр Милица Јефтимијевић Лилић
ПРЕИСПИТИВАЊЕ И ПОТВРДА МОЋИ СТВАРАЊА
(Предраг Богдановић Ци, Трубе и печати, Рашка школа, 2010)
За онога ко истински припада уметности нормално је да је
узноси, диви јој се, али и да се преиспитује, проверава и
осветљава
природу
уметности,
њене
моделативне
могућности,евокативну моћ језика и сврху стваралачког чина:
“Реци: ја хоћу / и командоваћеш / људским легионима./ Све ти
је дато / у ствралачком жару / разори ограде“ (песма „Фјодор
Достојевски или Сатанина кушња“).
И Библија апострофира ствралачки карактер духа, његову
светлосну, откривалачку природу која је суштински део
човековог бића:
„ Дух дише где хоће, и глас његов чујеш, а не знаш откуд долази
и куда иде: тако је сваки човјек који је рођен од духа...А ко
истину чини иде к виделу да се виде дјела његова, јер су у Богу
учињена“ (Јеванђеље по Јовану, 7: 21).
Предраг Богдановић Ци, то чини у читавој збирци Трубе и
печати суочен са неизрецивошћу оног есенцијалног у егзистенцији, процеса самог живота, раста биља, страсти свега живог у
покрету, али показује и вечиту обнову једном створеног артефакта у покушајима његове акутелизације и трансформације у
новоствореном...И то је главно идејно упориште, продубљивање
релације : уметничко – животно, историјско - савремено, свет и
језик. Потврда да изван тога нема опстанка, да је човек духовно
и инвентивно биће које се не може одрећи своје суштине ма
како га затрпавали инфомацијама и залуђивали новоуспостављеним квази вредностима. Духовност, књига као израз духовног
и божанског је темељ и кров лирског здања Трубе и печати овог
особеног песника ,те га стога и отвара песма „И видех књигу“
...“и видех књигу како лети / у њој забележени сви гласови /,
звуци таласа, грома: име јој је хармонија васионе „... име јој је
:стојим пред истином,.. име јој је невера и неистина ....име јој је
скок срца у ништавило....“...У овој програмској песми, уобличено
је вровање да је књига, реч, мисао, темељ космоса, да је она
супстрат свега постојећег што је икада битисало, али и предмет
манипулације, начина да се помоћу књиге ( идеологије ) свет
обликује на демонски, разарајући начин, што указује на контролу ума, човекове слободе, порицање осећања. Љубав је зато
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веома важна и из ње произилази и стварање : “Твоје дело, твоју
поруку љубави/ Христе Спаситељу, камена фасада слави,/
после људског пораза,/ потопа/ у стваралачкој лепоти у првом
дану / нека буде твоја победа“.
Стваралаштво је у знаку обнове човечанства, то нам песник имплиците саопштава, спасења његовог људског лика и поистовећује се са идејом службе Богу, жртвовањем, хришћанским
ускрснућем...оно би попут иконе морало узносити и евоцирати
на лик Господњи....Завршном циклусу књиге претходи посвета
из посланице Светог апостола Павла упућене Корићанима, посредством које се исказује песников кредо произашао из вере у
моћ љубави, сврхе стварања која треба да происходи из ње
:“Ако језике човечије и анђеоске / говорим а љубави немам, онда
сам као/ звоно које звони, или прапорац који звечи/ И ако имам
пророштво и знам / све тајне и сва знања, и ако имам сву / вјеру
да и горе премјештам, а љубави немам, ништа сам „ (Корићанима, посланица прва, 13: 1,2).
Богдановић наслојава створено на створено показујући да је
језик попут седимента процес којим се кристализују значења из
појединих временских периода и да се увек изнова могу оживети и употребити за тумачење тренутка у којем уметник посеже
за њима. Стога је његова књига песама Трубе и печати изузетно
успела синтеза времена и значења, од библијских, митолошких
,историјских до савременог готово дискурзивног говора о песницима и њиховим згодама. О свету у којем је деструкција заузела
централно место, а смрт се незаустављиво размахала.
Присутво више говорних субјеката чини многогласје које усложњава узначене идејне аспекте чиме је постигнут диван естетски
склад језика бајалице,чисте лирике попут оне која је сублимисана из лирског бића српског народа, мудрог говора из Давидових псалама и сасвим опорог гласа песника велеграда који на
отпаду проналази књиге са посветама које указују на порицање
значаја литературе и већ успостављених уметничких вредности
у савремено доба.
Друго важно семантичко упориште чини судбина српског народа, поглавито оног на Косову и Метохији,...помоћу различитих
лирских јунака третира се и позиција српског рода у времену...из
перспективе прошлости говори се о горућим проблемима овог
тренутка.Песма Молитва монаха Симеона у мирјанству Стефана Немање Христу Младенцу пред упокојење у Хиландрау
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износи идеју вишег смисла службе народу, спремности да се
сав грех преузме на себе зарад спаса и трајања рода : “ поштеди
мој,/ због неукости осион народ / силан и пуст ко вода, и / благородан к’о вода, просут / по упарложедној и жедној / косовскометохијској земљи, / коју му дарујеш...“
Симболика трубе је у повезивању неба и земље, и Богдановић
њоме узначује божанску суштни песничког гласа који полази од
небеса опомињући на земаљски пад, на ништавило и људску
безумност. Будући да труба има и моћ евоцирања, она код овог
песника спаја дијахронијско и синхронијско...садашњу пустош,
страдање српко, косовско метохијско и велику духовну и ратничку моћ Немањића. Осим тога, ту је и скривена интенција да
се снажним звуком трубе ( то јест поезијом, уметношћу ) разбије
глува савест света који је оцрнио српски народ, успоставио другачији код за тумачење српског бића и српске душе... Непосредно с тим у вези је и коришћење значење печата као
симбола законите припадности, и знака моћи и власти...свега
онога чега више нема у земљи еталону српског
постојања...Печат има и значење духовног, спасоносну синтезу
документа и моћи, те се преко тог симола опетује истина погажена и ућуткана у овом времену. Печат је израз тапија, хрисовуља на које песник указује а потврда су српског, православног
постојања на Косову и Метохији... „Костово поље = Косово поље
„( У временима живог памћења...Срби су дочекивали непријатеље/ под записом храста или на пољима и на њима / припремали гозбе и битке /.После битака/ тела противника нису
остављали зверима / већ су их са својим погинулима ритуално /
засејавали у могиле ...и онда се променио свет и крило црне
/птице преузело је и прекрило значење вечног/ клијања и зрења
– значења Сунца“...Косово поље се одређује као место које је
никло из костију, где се ценила жтвра за свој посед, а високи
етички принцип примењивао се и на непријатеља...шта је данас
на том „пољу“, као да се пита песник ,које је постало легло свих
порока и пораза људскости, правде, морала целог света.
Посебан квалитет збирке Трубе и печати, уз палимпсест као
њену главну карактеристику, духовност, Богољубље, словољубље, истинољубље, домољубље и човекољубље, свеобухватност,
метафизичко,
документарно,
ониричко
и
пантеистичко, јесте свакао и песничка фантастика у којој се
Предраг Богдановић Ци исказује као песник визија и снажне има-
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гинације .То је нарочито видно у песмама: „Вампир над светим
Архангелима“ ( „Лети вампир при пуном месецу/ коритом Бистрице, лењо, отежалог стомака/ од прогутаних иконостаса,
плоча парапета/ а мене непокидана пупчана врпца/ везује за побијене родитеље при жетви жита/ набијене претке на коље, /везује ме за живу књигу смрти) ...,“Пад Сатане неће бити одложен
у Матејчу“ , „Ноћне трке деспотице Јерине“.
Одређујући песнике као анђеле трубаче, дакле ствараоце, гласнике духа и ума, Предраг Богдановић Ци, са великим пијететом
„препевава“ поетику појединих врхунских светских и српских песника, узначујући своје поимање свеопштег духа као универзалне и трајне вредности која се преноси у поезију као својину
човечанства. Релација природно лепо и уметнички лепо што је
предмет свеколике естетике, поглавито Хегелове, разрешава се
у песми „Исповест Гоје Иви Андрићу“, чиме се заправо прави
својеврстан обрт Андрићевог текста „Разговор с Гојом “: Понижавао бих природу / подражвајући је, и Творца. /Слике са мог
штафелаја/ изван простора су. /На мојим сликама / догађа се
живот./Монах сам који венчава/ узвишену љубав и гледаоца./ Понижавао бих природу/ подражавајући је, и себе“...У овој сажетој
песми -трактату уметност се изједначава са природом, ( сетимо
се теорије о мимезису), о њој се говори као о самониклој, другој
природи која рађа, али и преображава онако како природа лековито делује на човека, а уметник је тај који спаја створено и
онога коме је то намењено. У први мах се, дакле, извачи не само
креативност ствараоца већ и рекреативни потенцијал уметничког дела које дејствује својом енергијом на примаоце, мењајући
их и потврђујући индивидуалност творца.
Ода језику, његовој вечној еволутивности, свесадржајности, дата
је у песми о Езри Паунду. „Вислава окренутих леђа/ гледа у рођење/ ја затворених очију/ првотни потоп изазивам“...Песник
дакле рекреира постојећи свет, изнова га успостваља као текст,
енергијом која му је дата као светлост коју мора вратити кроз
створено. У имагинарном последњем разговору песника Васка
Попе и Јоана Флоре то потврђује :“Песниче, брате, / сам спознај,сам откри / ритмове светлости, воде, земље/ смрт и рођење
/ светлости коју имаш“...што је израз Богдановићевог убеђења
да је стварање божански дар којим се свет мора преображавати
кроз личну ватру и прегалаштво појединца.Слично Флоренском
и Богдановић верује у непрекидну моћ обнове света посредством
ума, језика, те се у том смислу поезија, односно књига, посматра
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као живи музеј свепостојећих вредности које су ту,само треба посегнути за њима. А да не би биле заборављене, звук трубе и
печат (неотуђива истина) остају као трајна веза са њима.

Избор из поезије
Неопозив глас
После дужег времена
поново сам чуо позив
Тргао ме је из сна
непознати глас
који је долазио одасвуд
Силуета, која се налазила
изван ивице ока,
С љубављу је изговарала моје име.
И када се најзад будем суочио
са особом која ме дозива
заувек ћу остати
у плану сна, визији Творца
као његов судеоник,
мртав за свакодневну стварност.

468

Предраг Богдановић Ци

Предраг Богдановић Ци

Овладај смрћу

Убиство таласа

Прошлост све дуже траје
све је богатија
тело моје празна је посуда
истекла је светлост из њега,
говорим о сутону.
Некада млада будућност
све је скученија,
ужа, бојажљивија.

Стављали смо утопљенике на
високе скеле, док је
бубањ утишавао море
А када су птице обљубиле
тело, пажљиво смо бојили
избелеле кости.

Будућности многих пријатеља,
у мени су, комуницирају
независно од моје воље.
Изненађује ме
свако ново јутро,
некада тако нормално буђење
непредвидива је обавеза
укинута будућност.
Говорим о свањивању
пробуди се у сновима
овладај смрћу.
Долазак смрти
Ти љубопитљиво у мени
гледаш долазак смрти
бојим се да не замениш
са њом место,
не желим то.
Како да те удаљим
од смрти, када она
из мене пије твоју младост
Шта да учиним
да те спасем?
Шта да учиним
да ти продужим живот?

Онда смо међу собом
изделили морнаре, чамац
смо гурнули са спруда у воду.
Сутрадан смо умакали
стреле у отров и
дуго, дуго, гађали таласе.
Са граница
Возим мртваце чамцем
а они стално скачу у воду
и као дресирани корморани
рибу, довлаче, нове сапутнике.
Обесно
са њима пију воду,
коју утопљеници доносе собом,
то река доји тек рођену децу.
Понекад остављам весло
и док река тече
куд се чамац креће
безбрижно скачем са осталима
у растопљене бисере
Роним
израњам,
па дубоко дишем
тражећи по плићацима
и вировима пријатеље.
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После преузимам кормило
питам: Куда, мајко -реко,
надути трули капци
ћилибрска врата
не виде.

клечиш ли још на дунавском леду
чекајући да те у новосадској рацији 42.
баце у загрљај немих таласа.

Беле чапље над Босутом
Брату Сави
У детињству сам се дивио
белим чапљама на реци Босуту,
много пута сам их гледао
уживљавао се у њихово мудро држање.
Недавно сам приметио,
рујевину у позадини тужних врба
као да је баш ту Сунце
преповијало своје Сунчевиће
Осетио сам да ме
кроз устајалу ситу и дрезгу
прате зелене очи
као да оностране дубине
бележе моје присуство.
Можда ме предуго има
у гнезду Сунца
можда ће душа моја
заиграти и полетети са чапљама
када ми шестокрила гуја
залегне не срце.
Босут, 9. август 2011.
Татјана Цвејин, монахиња из Масаде
Речи ти губе смисао
од силине бола,
у кости ти је уписана
патња Библијског народа.
Бриде ли ти још колена
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Будиш ли се још од навале
ледене воде у плућа?
Рука те воде везала,
утроба ти залеђена
да не родиш наставак патње,
монахињо из Масаде.
Сада са вилама изворкињама
одређујеш где ће потећи
а где стати вода.
Пусти да вода, најзад буде мудрост
нека ти речи у њеним капима
донесу одмор, освежење, песму.
Песника препознају девојке
Из пања маслине, певач израстао
форме подређене таласању воде
Стазе кишâ му путокази
у свему се препознаје.
Лет птица
има смисла док их он гледа.
Његовим присуством време се отапа
коњаници хитри дан су изделили.
Сваке ноћи у његовом мозгу,
најопасније змије свлаче кошуљице.
Влата за њим зла трава
претња биља гргољика њему.
Ово је опсада речи девојака
што на вилинском гувну коло воде.
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Како ради стоглава хидра
ДОК НЕ БУДЕ КАСНО ЗА ЕВРОПУ
Разгрнимо магле, ослободимо се притиска и пометње које производи холивудски маркетинг у средствима јавног информисања
Парадоксално звучи тврдња коју ћемо изрећи: државности земаља које нас данима нападају угроженије су од српске, односно
од југословенске. Парадоксално, али тачно, јер је на њих, а да
њихови народи и парламенти и не знају, већ примењена доктрина о ограниченом суверенитету. Са нашом државношћу је
све у реду. Народ и народни представници, страначки прваци у
потпуном су сагласју са потезима влада и војног врха.
Народ је јасно рекао: Не дамо колевку српства – Косово и Метохију, не дамо територију на којој се налази 1300 српских манастира, не дамо највећу преосталу византијску галерију, Дечане,
са пет хиљада квадратних метара фресака, са десет хиљада ликова у старозаветним и новозаветним циклусима догађања и
страдања, не дамо портрете, породице, односно лозе Немањића, не дамо мошти светог мученика краља Стефана Дечанског и трон цара Душана. А српски државници су рекли да не
постоји ниједан „Бранковић” који сме да потпише данас издају и
окупацију Косова и Метохије. Дакле, наш циљ је јасан: боримо
се за сувереност на својој целокупној територији против митске
празвери и нека за овај народ „буде што бити не може!” А шта
се догодило, дакле, са државношћу земаља које су у НАТО-у, од-
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носно Нато-Коли? И каква је то стоглава хидра НАТО? Одговорно тврдим на основу бројних директних и индиректних података, пошто нам по међународном праву није парламент
Шпаније или Италије или Грчке или Исланда објавио преко
својих влада рат, да они у основи и не воде рат са нама. Па ко
онда у име народа који нам исказују симпатије и све већу подршку на бројним митинзима, ратује са нама? Скинимо скраму
са очију, разгрнимо магле, извадимо Одисејев восак из ушију, ослободимо се притиска и пометње у мозговима које нам потпуни
монопол и развијени холивудски маркетинг у средствима јавнога
информисања наносе. Погледајмо кроз мутну воду овог психолошког рата, ове нове лоботомије науке и јасно ће се показати
да су то уједињени наднационални картели у чијим се рукама
налази свеколика моћ и контрола медија и међународни монетарни фондови. Теорија lebensraum-а – ЖИВОТНОГ простора, коју
су лансирали у своје време моћни Круп и Опел, а штаб Адолфа
Хитлера је само дорадио, поново се актуелизује у рукама ових
наднационалних картела. Рудно благо, огромни природни ресурси Косова и Метохије (сребро, злато, жива, паладијум,
слојеви од по осамдесет метара угља и нафта испод њих) – само
су трансфузија живота, трансфузија продужења живота овој хиљадуглавој хидри. Ако НАТО уђе, стотине гигантских машина загришће у ове слојеве угља не обазирући се на наше вековне
манастире, они ће нестати скупа са угљем да би се надоместила
неопходна енергија за четрдесет нуклеарних централа у Немачкој које треба да буду уташене до 2005. године.
Издржимо овај приватни рат, који воде наднационални картели,
корпорације које су се у историји већ специјализовале за отимање
рудних ресурса, уништење народа и преузимање територија.
Данас се отима Косово и Метохија, сутра Каспијски регион, прекосутра Сибир.
Укажимо народима Европе, укажимо парламентима Европе да
неко у њихово име доноси одлуке које су предворје Трећег светског рата и тоталне катастрофе. Стоглава хидра Нато-Кола мора
да буде разоружана.
Предраг БОГДАНОВИЋ ЦИ
Политика, 24. април 1999, стр. 24.
ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ КОДОВИ
(Изговорено на протестном збору у Удружењу књижевника
Србије О Косову – за Косово 25. 5.1987, Предраг Богдановић ЦИ)
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Маричка битка добар је пример да бисмо боље шватили шта се
то деценијама догађа на Косову и Метохији, односно њеним примером желим да покажем шта се догађа када се не поклопе цивилизацијски кодови.
Током два века, пре Маричке битке, српска госпоштина се васпитава и одгаја на живој грчко-римској традицији. Велможе читају биографије славних владара, легенде о свецима. Читају:
„Роман о Александру Великом“ – „Александриду“, „Тристана и
Ижоту“, „Руманац Тројски“, „Живот св. Ђорђа”, легенду „Варлаам
и Јоасаф” односно хришћанску прераду легенде о битхари Гаутами Буди.
За ове племиће ренесанса у сликарству одавно је стварност –
ренесанса Палеолога. Монументално сопоћанско сликарство,
на којем уздржаних покрета антички дивови успостављају свет
лепоте, осликана је много година пре него што је Микеланђело
приступио раду на Генези у Сикстинској капели.
Ови витезови живе у традицији римског права, оличеног у Душановом законику /параграф 43. „Да нест вољан господин цар,
ни краљ, ни госпожда царица никому узети баштине по силе, ни
купити, ни заменити, разве ако си кто сам пољуби.”/
Они су тананог слуха за осмогласно црквено појање, за певање
о дами срца.
То лаворима овенчани, христијианством оплемењети Анцилеши
/Ахили/ језде у бој, као на надметање у Олимпију, на јунаштва
која се морају у светлости одиграти, да би била опевана. Они
осиони и лепи носе “крсташ барјак” славе – смрти или победе.
И шта се догодило?
У ноћи која је за жене, песму и вино створена бивају заскочени
од непријатеља, који није у истом цивилизацијском коду. Бивају
преклани без шансе да уђу у песму – да умру јуначки.
Данас смо поново сведоци, сукоба различитих цивилизацијских
кодова. У једном цивилизацијском коду је куповина улазнице за
изложбу Антички портрет у Југославији у Народном музеју, а у
другом свест о потпуном ослобођењу путем паљевине Пећке
патријаршије, напада на Девич или Високе Дечане.
Прихватимо бар да се на Косову и Метохији води аморални рат
изван прага цивилизацијског поимања против споменика културе, мртваца на гробљима, против нејачи.

Ратко Шутић, Београд
ЈЕДАН ИЗБОР РЕЧИ, СИНТАГМИ И РЕЧЕНИЧКИХ ФОРМУЛА
ИЗ ГОВОРА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ
Реченички фонд, тј. фразеологими који су у функцији експликације, потпунијег објашњења одредница – речи, синтагматских
или реченичких формула – у овом избору из дијалекатског говора источне Херцеговине обимнији је него што је уобичајено у
лексикографској литератури стандардног књижевног језика, јер
је значење појединих самородних говорних формула, архаичних
дијалекатских речи и израза са којима се у њему сусрећемо
често разумљиво само у конкретним примерима њихове говорне
употребе, зато што је реч је лексици са мноштвом морфолошког
материјала који су за собом оставили староседелачки или досељенички житељи на овим просторима: балкански турцизми османског, арапског и персијског порекла, „црногоризми“, тј. неке
говорне особине пренете из Старе Црне Горе и Кривошија,
затим далмато-романски лексички остаци или балкански латинитети, остаци говора средњовековних Влаха и речи илирскотрачког или грчког порекла. Иако би потпунији дијалекатски
речник требало да буде исцрпан у свим правцима обраде одредница (нпр. у правцу њихове потпуне граматичке обраде и сл),
овде се та исцрпност огледа у знатном проширењу корпуса фразеологизама зато што је, по нашем мишљењу, у изради ваљаног
глосарија, у тумачење и објашњавање ретких мање познатих
или застарелих речи и израза неопходно увести и говорне народне творевине које сликовито изражавају стања ствари, временске и друштвене догађаје и природне појаве, карактерне и
друге оособине људи (које су у вези са веровањима, обичајима,
општим и професионалнм искуством и друштвеним и другим
нормама из усмене фолклорне традиције), које својим стереотипним и конвенционалним фразама (попут клетви, заклетви и
благослова), казивањима, пословицама, питалицама, говорним
играма (брзалицама и загонеткама), анегдотама, легендама,
бајалицама, поређењима са експресивним изразима и фигуративним значењем и сл. обилују са толико правих и пренесених
значења и са толиким модификацијама и гласовним променама
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које условљавају обиље варијација речи како у погледу садржаја
и врсте, тако и у погледу њихове употребе и функције.
Изван низа овде изабраних речи и експликативних фразеологизама и говорних народних творевина које, с једне стране, додатно доприносе контекстуалном појашњењу значења
одредница и, с друге стране, обогаћују речнички фонд, нашло
се обиље лексичке грађе, па и оне врсте речи које потпуније илуструју све одлике једног дијалекатског говора. Овде су, на пример, изостављени језички остаци народа са ових простора у
виду хидронима, оронима, топонима, антропонима (посебно
обимна грађа о херцеговачким презименима и њиховој историји
и етимологији), који представљају најотпорније и најтрајније
језичке елементе, ономастичку грађу која је незаобилазан извор
за језичка етимолошка и културно-историјска истраживања.
Овде, разуме се, због сведеног простора, такође нису могли бити
узетi у обзир низови нових образовања и форми дијалекатских
речи, попут оних које су у вези са: живим и продуктивни придевским и другим суфиксима и префиксима, фонетским дублетима,
удвојеним ономатопејама, затим (нарочито) са губљењем сугласника х у свим позицијама у речима или заменом тога гласа
другим гласовима, потом све акценатске разлике, као и остале
појаве које семантички, морфолошки и фонетски обогаћују сваки
па и дијалекатски говорни језик.
Лексичка грађа из које смо направили овај избор речи, синтагматских и реченичких формула из говора источне Херцеговине
забележена је у највећој мери од почетка шездесетих до краја
осамдесетих година прошлог века, али и у неколиким годинама
пре и након тога. Сакупљана је по личном мерилу сакупљача,
која се свакако тиче мере у којој су они имали очуван слух за
говор источне Херцеговине, који се, као у некој језичкој и културној оази, чувао у свакодневној говорној комуникацији житеља
Гајдобре и Нове Гајдобре, а понајвише у духовном обзорју оних
генерација које су рођене у временском раздобљу од последње
деценије 19. века до средине четврте деценије 20. века, генерација које су, дакле, рођене и одрасле у Херцеговини, у околностима народне традиције и културе динарског света, а потом
деценијама живеле окружене једном посве новом сеоском културном традицијом панонског типа.
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На суженом простору који није превазилазио оквире атара два
поменута села у којима је живела популација не бројнија од петшест хиљада људи, издвајало се, срећом, више даровитих казивача, што је уобичајени назив за извођаче усмене прозе и
поезије без певања. И не само они, него је и тај малобројни
народ, сабијен у тој оази, у целини био посвећен неговању свога
језика, у духу оног сјајног запажања Исидоре Секулић да: „Народ
говори и разговара уз живу сарадњу изнутра: у језичком изразу
његову крије се жеља да тај израз буде вредан пажње и слушања, да не буде реч коју носи ветар.“
Било би неправедно потенцирати неке изразитије разлике које се
тичу пола казивача, али се ипак може говорити о томе да су жене,
и то не само из одређених социјалних и психолошких разлога, гледано у целини, биле поузданији и истрајнији чувари оних облика
наше усмене прозе, а посебно оних уобичајених говорних израза,
који су важни не само као прворазредна језичка грађа, већ и као
претпоставка развијенијих облика усменог казивања и приповедања који, поред наративно-документарне, имају и књижевну
вредност. Поред тога, жене су показивале израженију склоност
мотивски разуђенијим казивањима која се тичу породичног живота
и породичних односа у најширем смислу, а затим, биле су посвећеније обичајности, упућеније у митологију флоре и фауне
(њихову апотропејску моћ, улогу у љубавној дивинацији, затим у
њихова лековита својства, инвентуру и календар лековитог
биља), као и у демонолошку фолклорну традицију. (Зар управо
оне нису одувек биле предмет сталног подозрења у погледу дослуха са нечастивим силама?) Треба такође имати у виду и њихову мању склоност ка епски проширеној усменој документарној
нарацији мушкараца, мотивски сведеној на ратне теме, печалбу,
ловачке приче... и често оптерећеној општим местима и стајаћим
речима, што их чини мање богатим изворима језичке грађе, која
је у овом избору у првом плану.
Казивања нису била лишена оних тешких и драматичних доживљаја који су неизбежан пратилац тежачког живота, али ни лирски обележених интимних запажања, као ни тонова
рафинираног или пак сасвим грубог хумора. Она су била обележена и извесном фрагментарношћу, која би се, на први поглед, могла приписати заборавности или немарности казивача,
али је, више од тога, била последица њихове неекспониране
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демотивисаности, извесног интимног уверења да ти мотиви припадају неком другом времену и неком другом месту, да увелико
узмичу пред новим садржајима живота, и да им, најзад, недостаје онај аутентични друштвени контекст у коме су они имали
своје пуно оправдање, који им је давао истински смисао, а казивачу лично задовољење у виду архетипске слутње да је он
чувар народне традиције, да је окружен пажњом слушалаца, и
да је сведок очигледног деловања приче на њих (удивљеност,
страх, смех...).
Нека пак казивања била су крајње сведена, као да су у свом развоју застала на нивоу разговорног контекста, као да нису достигла ниво стабилизованог сижеа који би их и формално увео
у круг дефинисаних облика усмене народне приповедне традиције. Али, чак и кад су сведена на само једну дијалошку реплику,
она поседују изванредан потенцијал у погледу развијања сижеа
(рецимо у правцу анегдоте), или за исцрпно карактеролошко и
сликовито дескриптивно оцртавање ликова, што се огледа и у
избору лексичке грађе коју овде објављујемо.
Само ретка казивања забележена су у контролисаној интеракцији између казивача и записивача, у којој је казивач, подстицан
само наговором оног другог, али не и смерницама током разговора, показиваоо спремност да удовољи његовом захтеву. У том
смислу, ова казивања задовољавала су захтев за аутентичношћу, мада се она не може оспорити ни оним записима који су
настали онако „успут“, изван „контролисане“ ситуације, без посвећености казивача самом чину казивања са одређеном намером. Најзад, неки записи настали су по сећању, онако како су
једино и могли настати. То су својеврсни језички „инвентари“
речи и говорних израза и уобичајених фраза који се односе на
разне сегменте живота.
Овај избор речи је, пре свега ради објашњења значења појединих одредница, али и ради потврде њихових идентичних или
сродних облика, провераван не само у релевантној лексикографској литератури, него и у оној широј, етнографској литератури. Наводимо само неке од њих:
Вук Караџић, Српски рјечник, Сабрана дела Вука Караџића, Просвета, Београд.
Речник српскохрватског књижевног језика Матице
српске I-VI, Нови Сад 1964–1976.
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Речник српскохрватског књижевног и народног језика
Српске академије наука и уметности I-XVII.
Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga
jezika, I-III, Zagreb 1971–1973.
Михаило Стевановић, Речник језика Петра II Петровића
Његоша, Београд - Титоград - Цетиње, 1983.
Милија Станић, Ускочки речник, Научна књига, Београд
1990.
Abdulah Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo 1989.
Глиша
Елезовић,
Речник
косовско-метохијског
дијалекта I-II, 1932, 1935.
Асим Пецо, Говор источне Херцеговина, Српски
дијалектолошки зборник, књ. XIV, Београд 1964.
Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик
I-II, Научна књига, Београд 1991.
Јевто Дедијер, Херцеговина, Сарајево 1991.
Лука Грђић Бјелокосић, Из народа и о народу, Просвета,
Београд.
Сима Тројановић, Психофизичко изражавање српског
народа поглавито без речи, Просвета, Београд 1986.
Петар Шобајић, Дабарско поље у Херцеговини, СЕЗ, Насеља и порекло становништва, Београд 1954.
Miloš D. Slijepčević, Samobor selo u gornjoj Hercegovini,
Sarajevo 1969.
Љубо Мићовић, Живот и обичаји Поповаца, САНУ, СЕЗ
LXV, Београд 1952.
У овом избору навођена су основна значења, специфична за
говор источне Херцеговине, онако како их разуме састављач,
као и они појавни облици одговарајуће речи који покривају њен
дијахронијски распон и синхронијски ареал. Како је то расположиви простор захтевао, број упућивања сведен је на разумну
меру, мада је могао бити знатно исцрпнији. Рецимо, у случају
необичне речи варда, нису навођени примери из топонимије,
као што нису навођени ни резултати посебне студије посвећене
тој речи, али су зато дата два примера који директно потврђују
једно казивање у овом избору у коме је та реч регистрована – и
то из два најпоузданија извора: из Вуковог Српског рјечника и
Дедијерове Херцеговине из 1909. године.
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Дужни смо, међутим да се, на крају, осврнемо на постојбину говора источне Херцеговине, о коме није било обимних истраживања. Једно се свакако издваја: Асим Пецо је утврдио границе
распростирања јединственог говорног типа који се назива говором источне Херцеговине, и то теренским истраживања у раздобљу од 1953. до 1958. године, а затим је наставио са
систематским истраживањима његових особина ослањајући се
на случајно одабране информаторе и прикупљајући грађу непосредним бележењем, кроз слободни разговор, без унапред
спремљених упитника.
Пецо је утврдио да: „Граница овога говора иде од Подвележја
преко Рабине, Ротимље, Хргуда, Влаховића и Љубиња на Пољице – Попово поље, затим преко Хума ка Зупцима. Одатле ка
Ластви и Добрићеву. Од Добрићева ка Чепелици. Од Чепелице
граница овога говора повија на сјевероисток према Врбици и
Трновици, и даље ка сјеверу преко Корита на Степен, Ђулиће,
Казанце, Гареву, Самобор и Липник. Одатле преко Изгора на
Игре, одакле се спушта према Придворици. Од Придворице се
повија ка западу на Сељане и Заборане и пресијецајући планину
Вележ избија на Подвележје. Сва поменута мјеста припадају
овоме говору“ (Асим Пецо, Говор источне Херцеговине, 9).
Поред тога, он је у поменутој студији дао исцрпну анализу фонетике, морфологије и синтаксе говора источне Херцеговине.
Ми, нажалост, нисмо имали прилику да се бавимо теренским
истраживањима језичке грађе на тако омеђеном простору источнохерцеговачког говора, али смо поуздано пренели бар део оног
језичког израза што је настао на простору нашег најужег завичаја
– Дабарског поља. Дијалекатски ареал понеких овде датих речи,
синтагматских и реченичких говорних формула можда није шири
од „Дабарске вале“ (како крашко Дабарско поље називају његови
житељи: „Колико (што) је Дабарске вале...“ – уобичајена је фраза
у говору казивача), и можда су оне аутохтоне творевине које не
прелазе границе овог уског ареала. Међутим, овде су засигурно
у већини оне речи (као и синтагме и говорне формуле или изрази)
чији је дијалекатски ареал много шири од Дабарског поља, а које
су се у њ слиле заједно са досељеницима из разних крајева Херцеговине и Старе Црне Горе, након помора старог становништва,
током неколико епидемија куге – све до 1817. године.
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Наравно, ово се тиче само нашег поуздања у то да смо најбоље
разумели оно што се говорило у „Дабарској вали“, што никако не
негира чињеницу да је наш нови завичај био истински „Херцеговина у малом“, и да су сви без разлике заслужни за избор речи,
синтагми и говорних израза који овде доносимо.
На крају, чему ово подсећање на источнохерцеговачки говор?
За оно што се уобичајено назива фразом или идиомом у народном говору источне Херцеговине користи се израз „што ‘но има
ријек“. Тај језички елеменат је од великог значаја за разумевање
тог говора, али је пажња која му је посвећена одавно у обрнутој
сразмери са његовим значајем. Значење онога што спада у поменуте изразе данас је једва разумљиво и старијим Херцеговцима, а да и не говоримо како је одавно изашло и из њихове
језичке праксе. Треба ли олако прећи преко тога?
А
àван – справа за резање, сечење („крижање“) дувана; састоји се
од дрвеног корита од три даске међусобно спојене под правим
углом на чијем се једном крају налази сечиво са дршком које се
на супротном крају обрће око кратке осовине; уздужно увијено
лишће дувана гура се полако руком кроз корито према ножу, који
га попречно сече; у једном казивању: Аван је био забрањен и сакриван је од филанаца „у сто јама“.
àвертити се – освестити се, схватити, доћи себи.
ȁветан – малоуман, сулуд, будала.
авéтиња – 1. поремећена, неурачунљива особа, 2. Изразито
мршава особа.
авЍдати се – опоравити се (после болести), једва доћи себи; у
херц. говору има и овизати се (види то).
а̀гбаб – друг, пријатељ; пошто је реч о балканском турцизму
арапског порекла, у муслиманским срединама сачуван је и облик
ахбаб (са непромењеним х); Он је ш њим прави агбаб.
а̀зман (тур.) – праз(ов), неутучен ован; израз Ак би било увасулити оног празова односи се на човека са изразитим полним
нагоном; фиг. силан, обестан.
ȁир (хаир, хајир) (ар.) – срећа, добро.
ȁјде-дè – двоструко потврђено пристајање на нешто.
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âјтошина – одрпанац, пропалица, (гр.) хајта скитница, неваљалац, (тур.) âјта – бекрија, бећар, беспосличар, будала, бена,
скитница; ова реч која је преузета из грчког посредством турског
језика модификована је, продужена наставком -ина, тј. аугментацијом (којој су Херцеговци иначе склони), чиме су још више
наглашена обележја особе на коју се односи, као и у речи будалина (са којом је реч ајтошина не само морфолошки слична,
него делимично и семантички подударна).
ако мòгбуднем – синтагма од израза ако будем могао.
àкрам – вршњак, друг; Нас двојица смо акрами.
àлави – врли (са помало добронамерно-сажаљивон тону); Напомет је оном нашем алавом Гојку вук и ноћес однио шиљеже.
аладу̀ми – императив са значењем схвати, утуви, дођи себи;
Аладуми, једанпут, бог с тобом!
алајбȅгова слàма – синтагма која означава нешто што никоме
не припада, о чему нико не води рачуна; израз Пусто млијеко и
мачке лочу сликовито илуструје ту синтагму.
алàкати – 2. викати, дерати се, галамити (Шкаљић); плашити
вука повицима: Е-ха, пус! Е-ха, неборе! ; у једном казивању:
Чувала ја овце а вук ми уфатио овна на Кршној љути.
Стрм они пут уз Кршну љут па не море брзо са овном,
а ја, одовуд, штапом за њим, и заалака: „Еха, пус!“, а он
се окрену па крви из уста по мени! И богами му га оте’!
алаку̀рача – женска особа непристојног владања; поименичени
придев ала̀каст, разуздан; код Вука ала̀кача, разуздано женско
чељаде; облик са уметнутим -ур- још више наглашава пејоративно значење ове речи.
аласелáмет („скраћено од тур. Allah selamet...“ > алахселáмет
Шкаљић) – балкански турцизам са уобичајеним изостављањем
слова х; каже се за човека чудне нарави, затим, може бити израз
чуђења и молитве: буди бог с нама, или благослова: нека ти је
бог на помоћи! ; Аласеламет и таква човјека!
алàша – назив за коњски чопор пуштен на слободну испашу;
фиг. група беспослених и разузданих младића; Поврнчала се
она алаша па ником не дају мира.
àметице (ар.) – све одреда, листом, сасвим; Кажу да и’ је, неђе
давно, сатрла куга аметице; још један пример из народног веровања:
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Имају три куге: бијела, шарена и црна. Од бијеле слабо
ко страда, од шарене страда понеко, а само црна коси
аметице.
ȁминковање – одобравање онога што сабеседник каже изговарањем речи „амин“, у смислу потврђивања, благосиљања, као у
овој причици:
Састали се Еро и Турчин, па се договорили да аминкују
један другом што год ко од њих двојице да изговоре.
Турчин рече: „Колико се на Бајрам заклало брава, толико полећело српскије глава.“ Не’мо Еро куд, па реко:
„Амин!“ Затим ће Еро: „Колико се на Ускрс сломило јаја,
толико полећело турскије глава!“ А Турчи ће на то: „Па,
бог те посро, нико жив не бо осто!“ И диже руке од
аминковања
ȁндара-мȁндара – сложеница са значењем „којешта, залудно,
бесмислица“ (Вук); настала према дужој турској ономатопејској
креацији (Скок); неодређене је лексичке категорије; види херц.
тȁндара-мȁндара.
ȁндрава – замршено, густо растиње, травуљина, коров; „честа,
трње, живица“ (Вук); Све му око куће зарасло у накву андраву.
аплéзница – шака, метафора за шамар; Привалио му једну
добру аплезницу да му се увор црвенио два дана.
ȁрар (харар) (ар.) – врећа од кострети; аугм. арарина означава
већи арар, са запремином од преко педесет килограма.
àсли – вероватно, изгледа да је, може бити („моребит“); балкански Турцизам арапског порекла; Асли је неђе обршио они алави
Ћетко.
áтор – у синтагми: изаћи из атора, тј не бити више некоме по
вољи, замерити се некоме, Кад се на ме истресо с голе подине,
изашо ми је из атора.
ȁтула – термин из народног градитељства: греда положена по
зиду која служи као ослонац за рогове; ако је кров „на двије
воде“, кућа има две атуле.
àчик – светао, пријатан (објекат: просторија, отворени простор,
крајолик).
ашићáре –намерно, отворено, нескривено; турцизам персијског
порекла.
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бáбак – из терминологије ратарског оруђа: предња дршка,
ручица на косишту, усађена нешто мало изнад његове средине,
има облик ћириличног слова г, друга ручка је права и налази се
при врху косишта.
бàдањ – каца; Говори ко из бадња.
бȁдље – реч из наше народне медицине која означава некакву
очну болест; видарице је лече чупањем длака из трепавица које,
наводно, урастају испод очних капака.
бадр̀љак – комадић дрвета што вири из земље (Скок); (ист.
херц.) патрљак део одломљене гране који штрчи из стабла; фиг.
део оштећеног екстремитета код човека или животиње.
баЍлдисати се – пасти у несвест, обезнанити се.
бàјрак – застава, чешће него барјак (метатеза јр<рј).
бакàљар – бакалар (у Херцеговини и Дубровнику); у једном поређењу сув као бакаљар (субјект: изразито мршав човек), које
је настало тако што се та риба куповала у Далмацији за посне
славе, и то само толико осушена да је била тврда као дрво.
бàкам – арапска реч која је преко турске речи bakkam ушла у
круг балканских турцизама а означава руменило за лице и руж
за усне; прави се од једне врсте дрвета које расте у Индији и
Бразилу; налазимо је у овој песмици:
Прошетале пољичке ђевојке
Испод липе до велике тепе
До магазе Голубовић Лазе
Да купују бакам и бјелило
Пошто, Лазо, бакам и бјелило
По два гроша и по пет шолада.
бàкрач – котао, најчешће једина посуда за кување; реч је турског
османлијског порекла.
бàлдисати – посустати, изгубити снагу, „пасти од умора“.
бано̀вати – говорити с висине, хвалисаво; испразно мудровати.
бàста му – хоће му се, да му се; пејоративни изрази: Баста му
у сваку пређу, тј. зна да се упетља у сваку неприлику; Баста му
слагат.
батèрисати – покварити, упропастити.
бáћо – брат од мила, брале; баћо мој, брте мој као уметнута синтагма која служи само као поштапалица у говору; види богуми.
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баци, богати! – остави се тоа!, мани се ћорава посла!
бàџак – нога, бедро, стегно (тур.); фиг. синтагма са пејоративном
нотом напео баџаке, умро.
бèли – заиста, од турске речи belli, очевидно; „чешће се употребљава у облику турског апсолутног суперлатива бѐзбели“ (Скок).
бeзбèли – заиста, свакако; у једној подругачици („пошпрди“) на
рачун Херцеговаца и њиховог честог прибегавањима турцизмима у свакодневном говору:
Питали Херцеговца: Можеш ли ишта да изустиш а да
не рекнеш безбели?
Безбели да могу, рекао он.
бèкиња – овчија кожа са длаком; види чапра.
берЍкат – гркљан, гуша, подгрлац; „Врчевић има берикат м
‘јабучица испод грла‘“ (Скок); каже се: Дошло му до у берикат,
тј. упао је у невољу до гуше.
бȅтер – од придева бȅт, бȅтли непријатан, са мало измењеним
значењем у херцеговачком говору: смушен, без дамара; балкански турцизам персијског порекла; у шаљивој песмици:
Мала моја бетеру на земљи,
Бетер ли си, куку ти је мени!
бêчалина – трошна кућа, шупљих зидова, без врата и прозора,
кроз коју „горски вјетар дува“, кућерина; у фразеологизму црко
би и кењац у оној бечалини; на тако разграђену кућу упућује и
ова клетва: Врата ти се трњем затварала; Вук: „Кућа ти се
кућерином звала...“
би́зо – пас (уопште); (бЍза – кучка); кад се ваби пас каже се:
Бизо! Бизо ма!; Оша, Шарове, оша!, још један пример вабљења
пса који није забележен код Тројановића:
Био је неки Ђуро Гордић што му је „долазила наука“ па
је муц’о. Па био под Лазама, а звала га сестра Милица:
„О, Ђуро!“ Ђуро се озовне а у то и Шаров што је био
поред Милице залаје. А Милица ће, на вас глас: „Оша,
Шарове, оша!”
би́ло и бЍтисало – било па прошло; то је смисао једног израза
који потенцира општу пролазност: Прође ерцег и проћера благо.
бЍља – дебљи комад дрвета дужине до једног метра који се полаже на огњиште; види ћепаница.
би̏р – чим, истог трена; Бир је чуо за то, одма је дошо.
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бЍтисати – нестати, проћи, не бити више, било па га нема више
(< тур. bitmek).
бЍскач – онај који треби вашке; само у једној пословици која има
фигуративно значење: Рекла је уш да се не боји бискача него
побискача, тј. не треба се толико плашити оних који пљачкају,
колико оних који купе све оно што још није опљачкано.
бЍчаљ – вунена кабаница којој су у ткању додати праменови вуне
(„бичеви“) који висе низ тканину и низ које се сливају кишне капи.
бјеште ноге посра вас гузица – фразеологизам који се односи
на неку драматичну, опасну ситуацију; Било је дошло бјеште
ноге посра вас гузица.
блЍска – лој од једног бравчета усољен, сабијен у гуку и умотан
у кошуљицу од лоја; суши се на черјену и током зиме („прео
зиме“) користи, кад нема масла, да се зачини некo јелo.
богобòјећи – побожан, богобојажљив, онај који се боји бога; богобојазан, -зна, -зно (Вук); богобојазник (Његош, Биљежница); из
једног казивања:
Ристо, кога су сви звали Рогуљ (а имали су и рашта!),
није, небојсе, био богобојећи, па је вр’о на гувну баш на
Огњену Марију.
Бог те сачу̀во – устаљена фраза у благословима; благослови
могу бити и двосмислени, са шаљиво-подсмешљивом поруком;
у овом примеру из Поповог поља:
Бог те сачуво: пољичке грађе, седларске лађе, струјићког лада, величког смрада, дријењанске лудости,
мркоњске мудрости, туљских стрина, жаковских
млина, завалског ајвана, чваљинског дувана, драпићких
жена, грмљанских бремена, дубљанских стијена, и да
те бог сачува попа Радослава и његова благослова!
богу̀ми – богами, у разговорном језику ова реч има функцију
уметнуте речи (в. брте); користи се често, као да се њом као некаквом кратком заклетвом сабеседнику непрестано потврђује искреност према њему или веродостојност сопстеног исказа; реч
је настала свесном заменом вокала (а>у), а не у складу са неким
фонетским правилом; та замена је мотивисана настојањем да
се прикрије њено значење (десемантизација) и веза са њеним
кореном – реч бог – како би се избегла банализација те свете
речи неумереном њеном употребом; сличном десемантизацијом
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су настале још неке речи и синтагме: бора ми – заклињање,
буди бокснами (и анђели божији) – израз чуђења, неборе (небоже) – као клетва у повицима на вукове (са узвиком еха): еха,
пус!, еха, неборе! (мада неборе–небоже није у складу са веровањем да су вукови пси светога Саве).
Боже аир и берићет, па и до довече нешто салећет – шаљива
жаргонска реченична формула-благослов; изговара се пошто се
заврши ручак; присуство балканских турцизама аир (ар. срећа,
добро) и берићет (ар. изобиље) у овој говорној формули разумљиво је ако се има у виду да жанровски говор и настаје у дугогодишњем (вековном) заједничком животу припадника једне
друштвене заједнице у одређеном ареалу (географски, то је Дабарско поље, где је ова формула и забележена) коју, у овом случају, чине две различите етничке скупине – српска и
муслиманска.
бòлећи – саосећајан, самилостан, сажаљив; Остао је сам, без
иког свога болећега.
босòтиња – „стање кад се нема обуће“ (Вук); апстрактна придевска именица која по начину образовања одговара речи голотиња; Кад немаш брава снађе те и голотиња и босотиња.
бòтана (< итал. bottana) – врста грубо тканог памучног платна;
ретка пртена (види: пртено) тканина у изади робе (одеће) у
Херцеговини, где је доминирала сукнена роба (израђена од
ткане, плетене или ваљане вуне).
брȁдва – секира са издуженом оштрицом и исривљеном
дршком погодна за тесање дрвене грађе; у пословици Неко о
свадби а неко о брадви.
брȁшаница (брашњеница, брашњеник) – она храна што се
спреми за пут; у шаљиво-подругљивој загонетки:
Скочи кучка на мрка,
па прескочи два врта,
из ње паде лапаница,
била би ти брашаница.
брèкнути – издрати се, подвикнути.
бржи му коњи но самари – каже се за брзоплету особу која не
успева да планира и управља својим поступцима.
бр̀зије дáна – синтагматска формула са значењем ускоро,
убрзо; Доћ’e и њему погибија брзије дана.
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брЍјавина – вуна скинута бријањем са овчије коже.
бритву̀лин – бритва, перорез.
бр̏те – брȁте, тај вокатив речи брȁт је општа (nom commun) или
уметнута реч која је честа у нашем разговорном језику; будући
да се сматра уметнутом, тј. да може бити и изостављена а да
изговорено ништа не губи од садржаја и смисла, она се може
назвати и поштапалицом, говорном навиком која може бити у
вези са несвесном потребом да саговорник, или слушалац, обрати пажњу на оно што се изговара; пример у једном шаљивом
дијалогу: – Брте Мате, ето миша на те! – Брте Јуре, најури
га на ме!; исту функцију има и синтагма пòбро мòј, која може
бити и проширена: пòбро мòј, дрàговићу, али се онда изговара
са посебним патосом; паралела у турском је кȁрдаш, уз коју иде
узвик ала (Ала кардаш! Чуднијех прилика!).
бр̀штан – бршљан (Hedera helix L.); код Вука уз облик бр̀штан
иде напомена да је забележен у Дубровнику; у народној митологији биљака приписује му се јака апотропејска моћ, употребљава се у љубавној дивинацији, а у народној медицини се
користи као лек за проворе (види провор): Неколике бобе од
брштана у уљу попити, веле добро је (Л. Грђић Бјелокосић); у
римској симболици је обележје победе, а у хришћанској је
оличење верности и вечног живота.
бувòсерина – измет буве; слична сложеница: мувосерина.
буди на којој си – каже онај који је прекинуо саговорника усред
приче, тј. да овај запамти где је стао у говору.
бу̀мбулиле – безбрижно, у изобиљу (живети). Њему је бумбулиле.
бу̀рило – (< итал. barile) дрвена посуда (са дугама) погодна за
ношење и чување воде за пиће.
бури́џак – јак млаз течности који избија из тела.
В
вȁволити – омекшавати залогај безубим вилицама.
вàљан – вредан, радан; у говорном изразу Ваљана, ко жива
ватра, или подругљиво: Ваљан ко доњи жрвањ; у шаљиво-подругљивој песмици:
Благо мени жена ми ваљана
Шила гаће три године дана
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Ногавицу једну годиницу
А турину дала на машину.
вȁњтако – не може бити боље (осим тако); сложеница од вȁњ
(вȁн осим, са променом њ < н) и тако.
варда (< итал. guardia, < нем. Warten) – стража, стражарити, чувати; Скок мисли да је та реч постала од млетачког императива
vàrda (позор!, пази!), да би преко итал. доспела у балканске
језике; Вук (Српски рјечник) уз вардати (Acht geben) наводи и
овај пример: „Турски су стражари на Дрини за времена Црнога
Ђорђија викали: вардај! а други му одговарао: вардам, вардам!.“;
„И данас ријеч варда живи у народу, особито код чобана, кад се
по ноћи дозивљу“ (Ј. Дедијер, Херцеговина), што потврђује и ова
причица о чобаницама у Зовом Долу:
Ишћерала ја јањце на Главицу, повише бабине куће у
Зовом Долу, па одједном магла ко вуна све притисну, а
ја се шћућурим под једну кукрицу и слушам како се по
странама дозивљу зоводоске чобанице: Варда, Росе?
Варда, Драге, варда!;
речи: наварда (гомила), вардати (дизати буку лименим посуђем), свардати се или свардупати се (пасти, отиснути се са висине), иако у себи садрже реч варда, не спадају у лексиколошку
породицу изведену из истог корена.
варèнина – узварено слатко млеко; „свако млијеко које није кисело“ (Вук).
вàрићак – округла дрвена посуда која служи и као мера за житарице; код Вука: „од шиника варићак (у приповијеци)“; у једној
шаљивој здравици:
Попе Сава,
Помогла ти крсна слава,
И сва села и на води скела,
Под кућом ти гувно широко ко Дувно,
На њему ти врло триста бедевија,
Сва ти слама у врећу стала,
А жито у варићак.
вàсивијек – читав живот.
ва̀сколик – одрастао, колики ће и бити; Био сам васколик момак
кад се заратило о Првом рату, ама сам побјего у комите од
устријске мобилизације.
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вèзиво – вез, оно што је створено везом; То је све што је
остало од мојег ђевојачког везива.
вèлики дво̂р – велика нужда; у вези је са речју двор, тј. двориште, авлија, и изразима на двору (напољу), ићи на двор (ићи
напоље); израз ићи на велики двор значи изаћи у двориште ради
нужде; види мали двор.
вèрцати – јако ударити; речи и говорни изрази сличног значења
су: пре(ко)пркнити, звизнути, шинути, одадријети, потклипити, дернути, офуштрити, оклапити, жигнути, клепнутиклепити, изубијати, ишчибукати, излемезати, декнути,
сасути кости у мјешину; удри и мјесто ђе сједи; биће ти мекша
леђа од трбуха; ако те потклипим, ође ћеш скикнут а на Преворцу ћеш ланут; требало би му ударити стотину дегенека
а од кога не прне не рачунат му га; удри док у њему душу чујеш;
све корак и ћутук...
вèсела ко̂с(т) – (анатом.) део тела који називамо слабином; изненадни стисак слабине са два прста готово рефлексно изазива
смех, посебно код девојака и млађих женских особа, па отуда
фигуративни назив весела кост; израз уфатио је за веселу кос
означава један вид грубог удварања, чега је било, упркос строгим патријархалним нормама.
вијáрац – 1. мањи ваздушни вртлог, пијавица; Виђе ли како се
запођеде вијарац на тести? 2. место на прелазу темена у потиљак главе где коса расте укруг; два вијарца, како се верује у
народу, знак су да је онај који их има изразито немиран, несташан, „објешењак“; из једне приче:
Помаг’о ја Аранђеловом оцу косит’ сијено, кад се са ливада у Царинама, између Дријењана и Драчева, подиже
вијарац, исто к’о неко велико сврдло...
вЍлати – махати рукама, обично у паници; Кад сам видио да
трчи прео поља и вила рукама, одма сам знао да се нешто
страшно десило.
влâка – дугачка њива; види цијепац.
влáсан, -сна, -сно – властан, који има право, који се пита за
нешто, који располаже нечим; Откако је доведена у ту кућу није
била власна ни су чим, ни са својијем животом.
влáше – одлика плетива, разређена, несабијена нит у плетиву.
водèњача – тиква која, осушена, служи као посуда за воду (види
и тиква са другом наменом: питњача); у неким крајевима и тиква
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грлача (асоцијација на њен облик), о чијој апотропејској моћи говори и Вид Вулетић Вукасовић (Призријевања): „тиква грлача ти
много служи на свакој раскрсници, и ваља злата.“
водијер – део прибора косаца; може бити начињен од дрвета,
лима или говеђег рога, носи се за појасом и у њему је вода у коју
се умаче гладилица (брус) којом се оштри коса; у једној двосмисленој анегдоти прича се како је једна удовица кад је угледала
водијер од рога њезиног покојног мужа рекла: Види рога јада
мога, ђе је мој јадо гладилицу забадо!
вȍз го́вна – израз презира и крајњег ниподаштавања; Воз говна,
тамо он.
врèшко – (< fresco) пресно, недокувано.
вр̀згара – стрка, пометња, гужва, галама.
врије́дан – епитет који се односи на телесну конституцију; човек
јаке телесне грађе; за епитет вриједан у смислу радан види:
ваљан.
врије́жа – дугачки надземни изданак код неких биљака (тиква,
краставац); фиг. потомство, лоза, сој; пејоративна синтагма ђавоља вријежа, тј. „ђавољи накот“.
ври́ш – вресак, вријесак (Calluna vulgaris L.); у Лици је забележен
облик вриштина (Скок), што је само аугментатив од овде наведеног облика вриш; из једне кратке приче:
Отац ми и мајка били гори у Бјеласници..., отишли били
у вриш, жели вриш...
вр̀љав – разрок, који има дивергентни страбизам (егзотропију),
код којег је отклон ока према споља, тј. коме једно око гледа
право а друго „бјежи у страну“; изрази који се односе на врљавог
човека: купус гледа, месо вади; једно (око) Задру, друго Шибенику; види, насупрот овоме, шкиљав.
вр̀нчати – опутити (опанке).
Г
гáлити – намеравати, помишљати, желети; Гали ли он да се
жени?
гȁља – хрпа, гомилица земље; у једној анегдоти:
Сишо однекуд Горњаш (види Горњаш) некаквим послом
у Дубраве (питоми крај између Стоца и Неретве) па
видио како људи огрћу лозово чокоће. Било му зазорно
да и’ пита шта то раде, па је само шутке прошо. Кад
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се вратио, заокупили га питат’ како му би доље у умнини, а он одговорио: Не питајте, посвађали се Дубравчани па све дијеле земљу на гаље!
гáмтити – гмизати (односи се на неко мноштво, нпр. инсеката).
гȁра – црномањаста женска особа, гаравуша; надимак Гȁра.
гȅте – плетене доколенице без наглавака.
гЍцнути се – пренути се из мртвила, поклонити пажњу свом изгледу, отиснути се међу младеж; Гицни се, Славојка, имаш ли
ти имало дамара у себи?
гла̀вње – 1. цепанице или облице које се полажу укруг на огњиште а ослањају се на дебље дрво, камен (код Вука) или на
гвоздени пријеклад (види то), да боље горе; главње су метонимија за огњиште, а преко огњишта и метонимија за кућу – код Ј.
Дедијера: „Кад обудови једна одива Тркљина, што је била на
Влашкој за Драганићем, врати се са својом сирочади на главње
оцу“ (Херцеговина); 2. бакље од лучевине (тј. боровине која је
пуна смоле); у једном казивању:
Заокупили нам били вуци коње горе убрду, пе ми одовуд
заалакај, па удри главњама, те и једва оћерасмо.
гладЍшевина – гладиш (Ononis spinosa L.), „1. обла, трновита,
готово дрвенита трава, 2. слабо сено“ (Станић); гладишика, „некака трава по пољу, која има црвен цвијет, а жиле јој, као што се
говори, могу уставити плуг од осам волова“ (Вук), а ово веровање ипак има извесну реалну основу у чињеници да је то „жбунаста биљка са снажним и дугачким главним кореном“ (М. Којић,
Ливадске биљке); у изреци: Не крепај, кењче, до прве гладишевине.
гло̂ђо – пејоратив за изразито мршавог човека.
гло̀тан – неукусан, сиротињски (глота – сиротиња), нечист; ово
последње значење забележено је још у 17. веку (Скок, Етимол.
рјечник); „неко ђубре у житу“ (Вук); у изразу: Сир торотан у
пити је глотан.
гњЍла – и морфолошка и фонетска промена (метатеза, н>њ)
уобичајеног облика глина, врста масне, жуте, тешке иловасте
земље; у једном казивању о животу у Дабарском пољу:
Гулили би и растову кору умјесто љеба – мало је стуци
у ступи па замијеси ко накву погачу, па дере низ грло ко
пржина, а пане у дроб ко гњила.
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гô – наг; у поређењима: го ко од мајке рођен, го ко прс’, го ко
липа; види чипле го.
го̀беља – наплатак, тј онај део колског точка који формира
кружну конструкцију на коју се натиче метални обруч, шина; наплатак је састављен из неколико лучних делова, гобеља, па се
отуда нашао у пословици: Једна гобеља из кала, друга у кал,
која сликовито приказује окретање точка, а има опште фигуративно значење које упућује на променљивост људске судбине
(„Коло среће се окреће...“).
Гôвно ти под нос! – басма од урока; упућује се, без увијања,
некоме ко неопрезно похвали нешто (напредно дете, нечије
здравље...); они који знају њен смисао примају је без увреде, а
други у најмању руку са чуђењем.
гȍзд – (архаично) шума, гора; Међигожђе микротопоним у селу
Кртиње у Љубомиру: „вала и чатрња између државније шума“.
гô ко пр̏с – блиско апслутном суперлативу го голцат; види
чипле го.
гòло у ру̀њаво – у загонетци са ласцивним наговештајем: Ја
ућера голо у руњаво (обути вунену чарапу); и загонетка Једва
чекам да се смркне, да се длака с длаком кркне (тј. да заспим)
је пример таквог наговештаја, где употребљене речи алудирају
на неку ласцивну радњу („брезобраштину“), док решење нема
ничега од ласцивног садржаја.
гонетва – брзалица.
Гòрњаш – планинац, човек из горњих крајева, из високе Херцеговине (види: Хумњак)
грȁ – пасуљ; у једној клетви: Гра ти се наопако завијао.
гра̀шити – припремати јело, готовити, кувати; Мислиш ли ти
данас што грашити?
грèбје – гробље.
гр̀ка ријеч – тешка, горка реч: приговор, прекор, увреда,
псовка...; каже се: Никад један друмом није реко ни једну грку
ријеч; исти смисао има и овај говорни израз: Никад ми није реко
ни: ето труна на теби!; прогутати горку реч, прекор: Откако
сам доведена у ту кућу ‘иљаду сам и’ гркије прогутала.
гр̀ло – глас; једна поруга на рачун онога који не зна да пева:
Чудна грла гузица га трла.
гр̀мачити – реч која се односи на гомилу која се у нереду, безобзирно усмери на нешто; Све грмачило ко за оџину браду.
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громòрадан -на, -но – нешто изразито велико, незграпно.
грòнути – онемоћати; Гронуо је, још само мало грунка од њега
остало.
гру́нак – груменчић земље.
губèрина – аугм. од губер, ткани вунени покривач; у изразу Промеће се ко оџа кроз губерине.
гу̀бина (губа) – 1. кожна болест, 2. труд (Boletus igniarius), врста
гљиве која расте на буковом или храстовом дрвету, а која се кувањем обрађује да лако прихвати варницу са кресива, односно
чакмака (види то); ко губина је поређење које се односи на неукусно јело, у изразу: Нема никакве сласти, таман ко да једеш
губину.
гу̀жва – 1. венчић од струка и лишћа неке зељасте биљке, 2.
укруг уплетено јако пруће којим се везује јарам за гредељ или
служи уместо алке за затварање врата на тору; код Вука уз реч
орачица иде и објашњење „некаква гужва на плугу“.
гу̂њ – пунији вунени покривач: аугм. гуњина; Оћемо ли у гуњине?, тј. Хоћемо ли на спавање?
Д
давра̀нисати се – одолети некој неприлици, повратити снагу.
да̀јак – (< тур. dayanmak) издржавати, одолевати недаћама; у
пословици: Нема дајака без мијеха кајмака, ни кућника без коша
крупника.
да̀јанисати се – истрајавати у животним приликама и неприликама, подносити, издржавати.
дȁјгуз и Ѝштигуз – називи за хомосексуалце, оне који су пасивни или активни у том односу; мужелôжник „педераст“
(Вуков неологизам).
дȁл та̀бане! – бежи главом без обзира!; говорна формула: Дал
табане, црни Балабане!; користи се у причи да се илуструје
нека драматична ситуација, опасност од које се треба спасавати
бекством, „стругнути“; упореди: Бјеште ноге, посра вас гузица!
дама̀рли – особина онога који има дамара, који је темпераментан, импулсиван, који је прегалац.
дâн-дȁњи – и дан-данас, још увек.
да̀ркати – диркати, „шиљкати“ некога (обично је реч о детету);
исто значење имају: баркати и кре́тати; Не крећи у дијете, тј.
не дирај га, остави га на миру.
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дȁрнути – дотакнути, додирнути некога; Ко да му је у око дарнуо;
у једној заповедној реченици: Да нијеси дарнуо у њ!
де́бло а узе́бло – каже се за човека крупног тела, али без нерва,
без дамара; види мртвеж.
дèкло – поклопац.
дèметити – израз из пољопривредне терминологије: низати листове дувана на канап ради сушења; фиг. полако и истрајно
јести, темељито пунити желудац, „слагати слој по слој“; видети:
Опучио се једући.
демЍџона – (< итал. damigiona) велика боца оплетена прућем,
балон; још и плетара.
дèмпрда – здрава угојена „жентурина“ чији опис одговара опису
дуплеше (види дуплеша); јавља се и у маскулинуму: демпрдаш,
у загонетци:
Отуд иде демпрдаш,
или лези да му даш,
или бјежи куд год знаш (одгонетка: сан).
дивЍна – дивљина, дивљи предео; пејоратив дивáнија односи
се на некултивисану и социјално неприлагођену особу; М. Стеванови порекло облика диви тумачи на овај начин: “Садашњи
придев дивљи некада је гласио диви исп. Његов старословенски
облик дивии), који се облички потпуно подудара с архаичнодијалекатским обликом придева вели (Савремени српскохрватски језик I-II).
дЍвјака – дивља самоникла, некалемљена воћка.
дЍвјачно – атрибут уз незачињено и неукусно јело
дЍплеша – благоглагољиви мудријаш чији говор карактеришу:
испразно паметовање, празнословље и олака обећања; у модерној терминологији: демагог; у жаргону: тртомуд, наклапало,
клепетало, мудросер; уз њега пристаје и ово: Обећа ми и што
му не исках! (Његош, Горски вијенац, 1655); Сва му је памет на
језику (Вук).
дèрепина – крупан, снажан младић, клипан; Види оне дерепине,
сто би кењаца одањ одро.
дòзвати се – односи се на одрастање: призвати се памети,
уозбиљити се, сазрети.
дòстријети се – реч са пејоративном нијансом у значењу: доћи
непозван и ненајављен, „довући се“; у једном казивању:
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Дострла се однекуд у нашега Рићуна н’аква кучкетина
вазда дигнута репа;
види супр. издушити.
др̀варица – 1. жена која из брда или шуме доноси дрва за огрев,
2. место на коме се та дрва слажу.
др̀вен – фиг. крут, безосећајан.
дрòбљен – поименичено од глагола дробити, нпр. парченце
меса у куваном јелу.
дру́га – другарица; у пословици: Празна рука мртвој друга; у
једној анегдоти:
Оно је наква набрајала за свекром што је недавно био
умро и, кобајаги од зора, прнула, па немајући куткамо,
да прикрије срамоту рекла: Послушајте, друге моје, ђе
у мене срце пуче!
дубо̀вина – велико шупље дрво, дрво коме је иструлела средина па када се удара по њему чује се потмули звук, отуда
пејоративно поређење: говори ко из дубовине.
дувàнћеса – кеса за дуван начињена од осушене свињске бешике, по врху опшивена повразом од платна (куповног) кроз који
је провучена узица за затварање и везивање; у њу обично стаје
један искрижај (види искрижај) дувана, и паклица ћата (види
ћат); у једној подругачици: Извадила сису ко дуванћесу.
ду̀вар – зид, сувозидина; Гледа ко миш из дувара; Бог нареди,
а дувар рикну.
ду̂лац – у једној загонетки: Иде дулац напо к...ц, кад дође близу
окрени му п...у (одгонетка: точење кафе из ибрика у филџан).
ду̀нда – женска особа пуних црвених образа („дундаста“); у једној подругљивој песмици:
Камо дунда дарови?
Је’те говна сватови,
Нит сам прела, нит плела
Под ораом сиђела
Па орае крцкала
У гузицу сврцкала.
ду̀плеша – крупан човек јаке телесне грађе, широке главе на
још ширем врату, широког трупа и удова („ширун“); на таквог човека се односи говорни израз шири но дуљи.
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Ђ
ђавòлисати – упропастити, уништити.
ђавòља врије́жа – ђавољи накот, („сатанино семе“).
ђêвка – девојка; у пословици Што научи ђевком не одучи невком.
ђȅљати – обрађивати дрво, тањити га (бритвом, ножем); у сложеници дрводеља.
ђȅнути – (ђ < д) садевати сено или лисник (види то) у стог.
ђЍбиђаво – архиђаво, ђаво над ђаволима, атрибут уз изразито
несташну млађу особу; види речи ударљив и чивтелија.
ђилâсница – кафа која се точи госту пред његов одлазак из
куће.
ђилáснути (се) – скочити на ноге, поскочити.
ђуту̀рум – старац, оронуо човек.
Е
ȅда – упитна речца у смислу хоће ли, има ли: Еда ли икога од
званица?
ејвала! – узвик одобравања, повлађивања; Док свакоме ејвала
оста глава ћелава.
èла – узвик за нукање, подстицање, попут: де, дела, дедер,
хајде.
èрав – крив, накривљен; Наћ’е бирка еравога Мирка.
ȅрваунде – доиста, заиста; Он је ерваунде ко ђед му Милија.
Ж
жбȁн – дрвена посуда за воду са дугама од којих је једна продужена и служи као дршка, ручка.
жвàле и надЍмале – ово је жаргонска синтагма у којој обе речи
имају метафорично значење: жвале су метафора за уста, а надимале за стомак; израз: да подмаже жвале и надимале значи:
да омасти брк и напуни благоутробије.
ждро́кати – пити великим гутљајима уз звучан клокот течности.
жђèнути – (жђ < зд) саденути сено у стог.
жду̀ло – теснац (као микрорељефна појава); микротопоним у
Подосоју (Љубомир у Херцеговини) „двије греде и између њик
пут“; На једвите јаде упрцасмо у оно ждуло.
жђȅла – (жђ < зд) здела, дрвена посуда о којој Вук наводи више
детаља: „Здјела се од чанка разликује по томе што је чанак стру-
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ган (на струг прављен) и више је округао, а здјела је копана теслом и у врху је много шира него у дну.“
жèвкати – лајати, оглашавати се мање агресивним лавежом,
кевтањем; види усрнути.
живчàна – падавица.
жЍгарица – џигерица; Жигарице и ти ли си месо; клетва:
Ропто од жигарица.
жЍгнути – жестоко ударити; у једној песмици-брзалици:
Бјежи магло с маглићима
Ето попа с попићима
Ђе те стигне да те жигне
Ђе престигне да погинеш.
жЍока – младо витко дрво или изданак на дрвету.
жЍтко – осим што је антоним у пару са густо, тј. што се у семантичком погледу налази на супротном полу од те речи, житко
је још и: 1. епитет за посебну телесну конституцију, за мршаву,
танковијасту особу, 2. одлика нестаменог, неиздржљивог човека, за којег се каже: житке је гузице, 3. синтагма житка
шифка означава годишњи лиснати млаз који је шикнуо из стабла
којим се обично кажњавају несташна деца: Јамила сам житку
шифку и добро га ишибикала, све му скочили попрузи по дебелом месу.
жЍтно – јело од жита (хлеб); за болесника: Не окуша ништа
житно.
жЍц! – израз врдања, нуђења па повлачења; такође узвик или
усклик изазивања, зачикавања; у развијенијем облику: Жиц обад
у јунад! Жиц коза гладиреп! Жиц мацане коврцане!
жмЍре – остаци од истопљеног лоја, попут чварака од истопљене сланине.
жу̀ревине – ноге, уши, репови и тањи комади меса под кожом
са којих је длака скинута спаљивањем (журењем).
жућèница (Cichorium endiva L.) – у народу позната као дивља
салата или змијина трава, а у народној медицини лек за жутицу,
још и средство љубавне магије; види суђеник.
З
заàлакати – повикати, загаламити на вука; алакати је инфинитив глагола који је изведен од узвика: Алах, Алах!, тј. Боже,
Боже!
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забèлу̀ати – говорити а ништа не рећи о нечему, нешто прикрити
празним говором.
за бијела грла – у изразу Дограбили се за бијела грла; види
шака и перчин.
зáбун – болан, слаб, немоћан; В’ома је забун, каже се за тешког
болесника који је у бунилу.
завадио би и два ока у глави – фразеологизам који се односи
на смутљивца, сплеткароша, мутиводу.
заве́зати – (фиг.) сасвим изгубити снагу, малаксати услед великог напора.
зȁвежљај – замотуљак у бошчи или марами за главу.
за̀вида – сложеница од прилошке синтагме за видела, тј. при
дневној светлости; Потеците нећемо ли ово понавиљчат завида.
завЍтљати – нешто бацити далеко, бацити пуном снагом.
зàворањ – реза.
заврàтати – омамити се неким плодовима и при том закретати
вратом.
задевéтити се – запањити се, запрепастити се.
зâдуа – болест дисајних органа, сипња, астма.
зајàзити се – изгубити дах од непрекидног говора.
залàгати (храном) – хранити болесну, стару особу; у пословици
Кашиком га залаже а држалицом (дршком) му очи вади.
залàмпати – слагати; Лампа на крупно, не би га серући слушо.
зáметан -на, -но – атрибут који се односи на неки посао који захтева много пажње, времена и труда, који је сложен, који захтева
посебну вештину; Једва сам пречела ову шару, млого је заметна.
за̀мисо – брига, заокупљеност бригом; Замисо ми је како ће препртљат с оноликијем ајваном.
заму́зати – израз из наше народне медицине: измузати млеко
из дојке у оболело око.
замутру̀кати – промрмљати нешто, неразговетно и неразумљиво изговорити; види забелуати и смрмосити.
заносити бру́шке – жребати, коцкати се, извлачити сламке; у
једном изразу Нијесмо се могли насулити па смо морали заносити брушке.
зањепр̀цати се – затрчати се из све снаге; сликовито у изразу
Зањепрца се, све с ногама у гузицу.
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запòдријети – тврдоглаво терати по своме; сликовито:
поткр̀мити, слично: зар̀снути.
запрди́вати – завитлавати се, спрдати се, вући некога за нос,
муштрати некога, изругивати се са неким; Свакоме баста с њим
запрдивати.
запре́дати (са неким) – натурати некоме своју вољу, управљати
његовим поступцима.
зàпуцати – кренути некуда без премишљања.
зàпучити – закопчати.
зàрар – штета, губитак; балкански турцизам арапског порекла;
каже се безбрижно, са омаловажавањем губитка који је неко
претрпео: зарар пркну, тј. никаква штета; слично зијан.
зарезЍкати – ризиковати, одважити се, одлучно се упустити у
какав ризичан подухват; Не смије зарезикат’, каже се кад неко
нема смелости, нема „петље“ за нешто.
зар̀снути – не одступати ни за педаљ од свог става.
заспòнити – завезати, закопчати, закључати, затворити; заспони!, значи: завежи!
зата̀слачити – грубо отесати комад дрвета, уопште, нешто грубо
обрадити; види таслак.
зати̏ок – задња страна главе, потиљак; Како ме верцо по затиоку, мислио сам да ће ми очи испанут на ледину.
затонтáвати – невешто крпити (одећу, обућу, ограду и сл.), упетљавати.
зáтоп – врста јела од ситно исечене овчије изнутрице која се
скува и залије (затопи) растопљеним лојем и тако конзервира у
некој посуди; једе се током зиме: вади се колико треба за један
оброк, растопи се и смочи са хлебом.
затр̀тати – залутати, забасати.
зачèпити кланац – (фигуративна синтагма) страдати, „обршити“.
збȁбна – трудна.
звЍздан – летња жега, јара, припека; у изразу упеко звиздан.
звЍзнути – снажно ударити; Звизнуо му шамар пуном шаком.
зви́знути – фиг. пореметити памећу.
зграндèсати се – истрести сав бес на некоме; Како он то изусти, сви се зграндесаше на њега.
згрáнути се – побеснети.
згрàња – бес, беснило.
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згрòмина – крупна особа.
здèпан, -а, -о – који има сабијен телесни склоп, сачињен „из једног комада“; у једном кратком дијалогу:
Оклен си, ђевојко?
Ја с Мишљена.
Нијеси, богами, него здепана.
зду̀љив – који поседује видовитост или пак неку другу натприродну моћ.
зèвак – благостање, уживање; балкански турцизам арапског порекла; Богами јој је зевак, таман ко у материну срцу.
зèра – мала количина нечега, нешто мало; употребљава се за
појачање негације (Скок): немати ни зере; в. прȁшка.
зèнути – зеленити; из календара народних обичаја: Гора зене
брђани се жене.
зЍфорац – један гест невербалне (неме, гестуалне) комуникације који се у народу зове шипак; понекад је пропраћен изразима: Оћеш зифорац! или Ево ти зифорац!
зле очи – урокљиве очи; „Још од најранијих времена, скоро
свуда у свету... врло је раширено веровање да има особа злих
очију, које само кад погледају човека, животињу, биљку, или чак
и какав мртви предмет, мора им се десити какво зло“ (Т. Ђорђевић, Зле очи у веровању Јужних Словена); у једној причи:
Правио, болан, мој отац Видоје каменицу пред кућом.
Лијеп камен био. Те, кад је мало отпочинуо, наљегла
једна жена из нашег села. „Ето, Видоје, имаћеш лијепу
каменицу“, рекла му она. И бир је то рекла, пуко они
камен ко леденица!
зóром – (< перс. зор, моћ, сила) на силу, уз велики напор.
И
и̏ва (Salix helix L.) – лековита трава која се „због своје апотропејске моћи меће у амајлије“ (В. Чајкановић, Речник српских народних веровања о биљкаmа), а о којој се у источној
Херцеговини говори ово: „Бер’те мене, не чупајте жила, повратићу из мртвије жива!“
иде ру́гло на окру́гло – говорна фраза која значи: шири се поруга или покуда кроз народ; посебану експресивност даје јој асонантно, унутрашње понављање вокала о; упореди: проћукало
се; слично лат. Fama volat (гласина лети), Вергилије, Енеида или
It fama per urbem.
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иде шèнишно – иде меканим одмереним ходом, лелујаво попут
класја пшенице; каже се за чусту и женствену особу.
изашло на ши́љак – готово да је нестало (нпр. неки обичај у народу), примaкло се своме крају.
изду́шити – банути, хрупити, појавити се изненада, ненајављено; Оклен ти издуши, за бога милога?; види супрот. достријети се.
изјȁловче – мртворођено младунче; у једном поређењу: бечи
се ко крава на изјаловче; Е нећеш да ће из тебе изјаловче искочит, каже се ономе ко је упоран да нешто добије или учини
(обично детету).
измèтнути се – изродити се, деформисати се; “изврћи се,
ausarten, degenero“ (Вук).
измет чЍнити – опслуживати, неговати некога; у вези је са речју
измећар (тур.) слуга, служитељ; Нема му више ко измет чинити.
из овије’ стопа – прилошка синтагма: сместа, одмах; Пођи из
овије стопа да стигнеш за вида.
из пр̀кна у гу̀зицу – иде у поспрдном коментару уз нечију удају
из једног сиромашног краја у исти такав крај: Удала се, таман
ко да је прешла из пркна у гузицу.
ижђèљати – обрадити дрво ђељањем (види то).
има и гу̂зац и гу̀зицу – израз који иде као атрибут уз веома прождрљивог човека; уз таквог човека иду и ови атрибути и изрази:
јамождер, облогуз, пунигуз, омицгуз, слаткоран, једе
аметице, ко да се провалио, једе очима, све му пуца иза
ушију, ко да је из јаме изашо, ко да је из глади утеко, наклопио се, мете ко мећава, збија ко у мјешину, демети
по истилаху, смеће и примеће, смочи и присмаче, трпа
ко у циганску врећу, маже ко Панто питу, манђа, крка,
бритви, сјаггава, саловинџава, ћелепири, би овна прождро о једном јеџеку...
Ѝмбуља – врста вунененог прекривача, тканог учетврт, нешто
тањег од гуња.
Ѝментовати – помињати нечије име; у говорној формули – кад
неко, у причи, не жели да помене нечије име каже: Нећемо га
иментоват.
Ѝса – део; турцизам арапског порекла.
исковријéжити се – заузети претећи став, устремити се, упутити
претећи поглед.
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Ѝскрижај – глаголска именица која означава количину дувана
која се добије једним крижањем (сечењем), којом се може напунити једна-две дуванкесе.
истакàтити – изгубити телесну снагу, пасти од умора; изведеница од именице такат (ар.) моћ, телесна снага.
истрáжити се – изумрети, самрети, нестати, искоренити се („ископати се“); у клетви: Истражио се ко шарени коњи!; код Његоша им. истрага истребљење, уништење: Борби нашој краја
бити неће / до истраге турске али наше (Горски вијенац, 131–
132).
ићЍндији и сјерчаница смок – гладан не пробира; изрази: глад
очију нема или да је сад и гњилије крушака.
Ѝћит – ићи; један пример за додавање гласова секундарне природе на крају речи; примера за такве гласове у средини речи
имамо у речима: здрела (зрела), октомбар (октобар), офинцир
(официр) и сл.
ишâрет (ар.) – означава један вид невербалне комуникације: мимички покрети (очију, носа, уста...) или пантомимички гестови
тела (главе, рамена, трупа, удова и њихових делова...), који се
упућују некоме од присутних, а пренoсе, као невербални знаци,
неку поруку, али толико дискретно да остали присутни то не примете; Те ја одовуд дадо’ му знак ишаретом.
Ѝшћерати трун из ока – говорна формула која значи: наспавати
се; овде једна физиолошка појава (на коју готово да се и не
обраћа пажња) – да се током спавања сва прашина натруњена
у оку у будном стању током сна помера испод склопљених очних
капака и сакупи у углу ока – метафорично замењује једну крупну
и виталну потребу – сан; фразеологизам Јеси ли ишћеро трун
из ока? напросто значи: Јеси ли се наспавао?

Ј
ја̀ваш – спор, полаган, споро, полагано; најчешће се може чути
као узвик којим се неко умирује, позива да се обузда, устукне.
јȁворов – такозвани придев материје, настао помоћу иначе продуктивног суфикса –ов (попут: багремов храстов, крушков...); у
синтагми гусле јаворове; у брзалици Јаворов јарам, јаворова ралица, рало дрво јаворово.
јȁећак – јахаћи коњ; каже се за уображеног човека: Диго главу
ко јаећак.
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ја̀зук – штета, грехота; балкански турцизам.
ја̀мити – узети.
јамо̀ждер – прождрљивац.
ја̀рина – „вуна од јагањаца“ (Вук); у једној загонетки:
Иде међед планином,
Сере сланином,
А истире јарином;
(одгонетка: снег).
ја̀рцара – жена склона свађи, необуздана у вербалном изливу
беса.
јȁторан – односи се на младу особу која је већ довољно одрасла, развијена, снажна и зрела, која је „свезала снагу“; именичка изведеница је реч јаторлук, која је честа у говорном
саобраћају.
ја угледа жути дријен – почетне речи магијске формуле коју користе чобани у Херцеговини, а која у целости гласи:
Ја угледа жути дријен
Да ти предам вас свој лијен и дријем
Да лијемаш и дријемаш
До у ово доба године!;
ово је њен смисао: ко од чобана први рано у пролеће угледа процветали дрен пожури да изговори ове речи, како би свој лијен
(своју лењост) и свој дријем (своју дремљивост) пренео на неког
другог.
јàшмак – марама, прекривач за главу.
јàштерица – мали плик на језику.
јèтинство – сенилност, старачка слабост, немоћ; Пао је и он на
јетинство.
јѐкнути – ударити леђима о тле; у једном призору рвања: Уфатише се укости, те се окренуше неколико пута док Светко
не јекну леђима о ледину.
јѐчменица – хлеб од јечменог брашна.
јèџек – оброк; Појео би јаре о једном јеџеку.
ју̀ртисати – насрнути, навалити, напасти; види: грмачити и коптисати.
К
кàвзе – дршка од ножа или неког другог сечива (начињена од
дрвета, рога, метала и сл.).
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казàлац – козлац (Dracunculus vulgaris L.), биљка са црвеножутим цветовима чије су латице повијене попут козјег репа; етимологија је вероватно заснована на тој сличности, само што је то у
херцеговачком говору непрозирно, јер је измењени облик изгубио сваку асоцијацију на козле, тј. „јаре (у Ц. г. док сиса донде је
козле“– Вук); у Херцеговини је служио за невољну исхрану у
време велике глади, која је била редовни пратилац неродних и
ратних година; о козлацу: „У Горњој Крајини сиромаштина у случају велике глади једе козлац, али залогаје не сме жвакати него
само прождирати, јер би се инааче сав језик и небо опалило“
(Тројановић, Старинска српска јела и пића); у једном казивању
о животу у Дабарском пољу:
Била је велика глад уз Први рат. Пели су се и до под
сами вр Стражевице да парају зеље – ниђе није мого
остат струк казалца, штирине, коприве ни сријемуша.
кајмàчило – сладокусац.
кàнура – балкански турцизам са значењем: повесмо, „пасма (тј.
снопић) памучних конаца (...) мало пасмо има 20 чисаоница
(једна чисаоница има три жице) а велика 40“ (Вук); „балканска
ријеч перзијског подријетла“ (Скок, Етимол. рјечн.); још и: канчело (тур.) свитак пређе, намотај пређе на испруженим размакнутим рукама; у овој брзалици (гонетви, како се у Херцеговини
каже):
Кона кону преко плота звала
Дај ми, коне, оку кануре окануране
И оку кануре неокануране.
кàмена с рàмена – такмичење у бацању камена удаљ:
Код бацања камена с рамена, рука је савијена у лакту а
горња страна шаке у којој је камен (који се зове уметаљка) ослоњена на раме; камен је тик из главу бацача,
у противном следи приговор да баца окрчке, и то бацање
се не признаје, осим ако није договорено да сви бацају
окрчке, тј. замахујући испруженом руком; баца се с
мјеста или истрка; кад неко баци више од другога за дужину тела, веле: укопо га, а за онога ко нагази црту са
које се баца каже се да је пресро.
кȁо – кал, блато.
кàрпуза – лубеница; турцизам персијског порекла.
кàстиг – велика срамота, брука.
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кастЍгуља – срамотница; у једном парадоксалном прекору:
Виђе ти се п...а, кастигуљо... (рекла коза, којој је вазда подигнут реп, овци којој се подигао реп док је прескакала ограду).
катавàсија (гр.) – изводи из канона у православној цркви; Има
ти о томе читава катавасија, као алузија на дужину тог
обреда, тј. имало би о томе дуго да се прича.
кàчун – сандук у коме се чува суво месо.
ке́сити се – (пејоративно) смејати се, показивати (кезити) зубе
смејући се.
кèцало му се – изазвало је каприц код њега, жацнуло га је, испровоцирало га је.
кЍлеша – атрибут уз човека са великим стомаком; изрази који
иду уз таквог човека:
извалио шкембе ко судиште, искевчетио трбушину,
рикнуле му киле, шири но дуљи, не море меса на себи
држат, једва окраче дробину, оклембесила му се трбушина, олојавио, дупеша, гузоња, дробоња, тртоња... ;
супротно види: сув ко бакаљар; из једног дијалога: Је ли ведро,
сува бедро?
кЍмица – стеница; у шаљиво-подругљивој песмици: Мала моја,
срце од кимице!
клàчарда – слој креча на зиду нанесен кречењем, стари кречни
премаз који се осипа са зидова; од речи клак, креч (реч која је
настала инверзијом гласовног склопа нем. речи Kalk m, креч,
вапно); Морам кречит’, опала ми сва клачарда са зидова.
клàчина (< лат. calcina) – кречана, место где се пече креч; клачинар „који пали клачину“ (Скок).
клЍпати – крупно, неумерено и невешто лагати.
клЍпити – скочити из места и побећи.
кљу̂ч – јак млаз течности који избија однекуд; Гордо лежи велики
војвода / под кључевма крви благородне (Његош, ГВ, 239–240).
ковиље (Stipa pennata L.) – „трава која има дугачко перјасто осје
(тј. бодље на класу)“ (М. Стевановић, Речник Његошева језика);
и конфиље, (за заштиту уљаника, поред коњске лобање) „на
сличну мотку се побађе и тако звана конфиља, а то је букет свезана и у цијеђ од варена лука умочена једна врста мекане траве,
бијеле као да је од свиле учињена“ (Ст. Дучић, СЕЗ, XLVIII).
ко да му снијег из очију капље – сликовито поређење које се
односи на натмурена човека.
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ко да су му троја муда међу ногама – каже се за некога ко је
пун силине, уображености, ко са висине гледа на све остале.
ко деветом око тора – поређење које значи: никако, не може
бити горе; тако одговори неко кад га упитају како му је.
кòзја мЍлос – краткотрајна, нестална нежност и пажња; алузија
за нестану козју природу.
ко ни себи ни другоме – говорни израз којим се оцењује како је
неко нешто урадио.
ко преко пркна – без воље и дамара (нешто радити), урадити
ко ни себи ни другоме.
ко прем ђè – синтагма која значи где; у једном помало шаљивом
дијалогу:
Ко прем ђе смо ‘во?
Ту смо неђе око Веље Међе!
кòптисати – устремити се на некога, насрнути; Коптисо му за
оба ока.
кòрдун – украсна трака, врпца, шира пантљика.
ко сам ти, ја сам ти – говорни израз којим се обележавају нечије
психичке и карактерне особине, као: уображеност, надменост,
опседнутост сопственом величином; слично у говорним изразима: Море му до кољена, Тијесно му у гаћама; види и: Понио
се ко свијетњак с гузицом и Диго главу ко јаећак.
ко с нòкта – одговорити некоме муњевито, без премишљања.
кôтула – сукња.
ко у материну срцу – у благостању, „у рахатлуку и сербезлуку“.
кòчањ – гола стабљика (дувана, кукуруза...).
крàвушац (кравошац, кравосица, краосица) – „змија за коју се
мисли да сиса краве“ (Скок), сложеница од речи крава и сисати,
при чему је други део сложенице добио суфиксалне облике сас и –шац; (Вук: Она има златорука сина, А баница змију краосицу); „Змај је за девет година змија кравошица“ (Вид Вулетић
Вукасовић).
кр́внô кȍло – 1. жесток стални сукоб, посебно у породици; Ту
ти је вазда крвно коло, 2. Вук: „(у Ц. г.) кад се скупе кметови те
суде за крв и мире крвника са родбином убијенога“.
кр́к-јемин – више пута поновљена заклетва, заклињање (Шкаљић); турцизам арапског порекла.
кр̀топура – врста јела; композит од апокопиране речи кртола
(кромпир) и пура.
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кру̀пник – врста крупнозрног јечма.
крњâтак – истрошени или поломљени остатак неке алатке и сл.
кр̂ч – крчевина; слично: лȁз; Крч је назив једног засеока у Дабарском пољу.
крчу̀мати се – гушати се, „као отимати се ода шта“ (Вук).
кр̏шан – лепо развијен, снажан.
куј чâвле! – каже се у шали некоме ко цвокоће од хладноће.
ку̀крица (ку̀крика) – закржљало, криво, чворновато ниско дрво
или шумица таквог дрвећа; „Кукрицом се назива кржљава шума
(грабова, храстова), која расте при земљи“ (Дедијер, Херцеговина); у једној загонетки: Миш међеда за кукрицу свеза, (одгонетка: вуна на куђељи, тј. преслици); у једној песмици са
ласцивном алузијом:
Ајмо мала за кукрицу
Тући жицу бакреницу.
ку̀кричаво – обрасло кукрицом; у једном стиховном представљању појединих крајева Херцеговине:
Дабар поље травно,
Невесиње равно,
Око Стоца кукричаво,
У Габели грозничаво,
На Ргуду кршевито,
У Љубињу валовито,
На Трусини вјетровито,
На Кубашу кишовито,
Снијежница под снијегом,
А Дабрица под бријегом.
кукуру́за – хлеб од кукурузног брашна.
куку̀тати – ономатопејски глагол створен према опонашању кукавичијег гласа (упор. какотати, према опонашању кокошијег
гласа), слично и: мекетати, звекетати; само у овој брзалици:
Кукавица кукуће
У Омера виш куће
Бјеж Омаре из куће
Преко куће брез обуће
Преко прага брез образа.
ку̏па – опека, цигла, цреп; Купарица, један топоним у Дабарском
пољу.
купи лЍке! – одлази, „чисти се“.
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ку́рељ – бик, „лукова прорашљика“ (Вук), на врху куреља развија се цваст, а у њој семе лука; од уздуж преполовњеног дела
куреља правиле су се дечје свираљке, тако што се провуче прст
између танке покожице и дебеле коре, па се усисавањем ваздуха кроз тај отвор добијају пискави тонови.
ку̀рисати се – дотерати се, спремити се, обући свечану одећу;
слично, али са извесном поругом: нафистачити се.
ку́ца – дем. од кучка; Свекрвице из коприва куце, пружи руку да
ти прнем у њу.
Л
лаје ко унски пратеџија – једно поређење које се односи на тзв.
пратеџије, оне који помажу при издигу стоке у планину; у једном
казивању:
Пошто растоваре и распреме све у планини, пратеџије
се скупе па се заједно враћају кућама. Залудни и од дуга
пута, раскалаше се и облају и онога кога сретну успут
и онога кога угледају крај пута. Е, неки пратеџија
Јањић чуо како украј пута једна чобаница тужи, набраја
за братом који јој је умро, па јој реко: „Дану ђевојко,
бона, кад тако лијепо тужиш, ожали ми Шарова, ономадне ми је крепо!“ Ђевојци било криво, па му овако одговорила:
„Ој Шарове, унски брате
Жалила те сва Умнина
Око Стоца као оца
Са Поплата као брата.“
лакр̀дија – (пејоративно) шала, спрдња; Лакрдија купус не зачиња, бећ дебела овновина месо.
лàндоанити – излежавати се, залудничити.
лàпа ко ву̀чина – једе крупним залогајима, гута без жвакања.
лèтећак – комад коже, тканине.
лèтеће олово – куршум, олово које је испаљено из пушке; у народној медицини лијек за црни пришт.
лиздèкача – прегача, још и: опрегача, опрегљача, опрежина,
опрегаљ; „опрегача са дугим ресама“ (Вук); у једној анегдоти:
Путово тргујући по Ерцеговини некакав Далматинац, па
једном заноћио у некога Пичете. Пошто се вратио кући,
причо о свему, па и о том конаку, али никако није мого да
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се сјети како се звао домаћин код кога је преноћио.
„Ама... код онога што жене носе под опрегачом“, реко је
најпотље.
лЍсник – стог у који су сложени кратки огранаци који се у јесен
секу са храстовог (церовог) дрвета и служе за исхрану стоке
преко зиме.
лЍтотина – житка балега; у једној заготетки:
Побјеже ми во
Низ поплашен до
Низашта га не уфати
Но за литотину;
одгонетка је једно имагинативно поређење: кад се чобаници која
преде седећи на пристранку вретено са пређом отисне низа
страну, па она покуша да га привуче повлачећи за пређу, то је
исто толико узалудно као да неко покуша да разобадано говече
заустави држећи га за литотину.
ли́ше – сем, осим, само, једино; „Све лише здравја“; још и:
разма, изван; „...разма једног бога истинога.“ (нар. поезија); у
псовци „Ј.... ти све изван вјере!“
лу̀тор – прљава, неуредна особа.
лу̂ч (луча, пл. луче и лучи) – бакља, зубља, комад боровог
дрвета, који због смоле у себи дуго гори и служи као светиљка;
луч као знамење, вечна зубља: „Витезови Срби вртијељски /
луча ће се вазда призирати / на гробницу вашу освјештану!“
(Његош, ГВ, 1071–1073).
лу́чити – раздвајати стоку, нпр. кад се креће из планине на презиму (зимовање) у жупним крајевима; с тим у вези и ове изреке
из сточарског календара које наговештавају време повратка:
Свети Лука лучи и облачи, Свети Лука кабловима лупа, Кад намигне Црвањ на Морине, а Морине на Биглидолине (време је
да се креће са планине).
Љ
љȅ – речца која служи за потврђивање, појачавање значења
(попут бели); Ја те ље нећу послушати.
љубЍца – љубичица, виола.
љу̀мати – незграпно ходати, клатити се у ходу, базати.
љу̀пина – кора од јајета.
љу̂т – крш, тло покривено оштрим камењем.
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М
мâза и плâза – само у овој анегдоти:
Примио некакав човјек просјака на ноћиште, па му за
вечеру изниo сјерчанице (оног опорог љеба од сијерка
што дере низ грло ко да је пун пржине) и сланине. Упитао просјак за сјерчаницу: „Богати, домаћине, шта је
ово?“ „Милос’ божија“, одговорио му домаћин. „А шта је
ово?“, упитао и за сланину. „Маза и плаза.“ Појео просјак
оно што је било пред њим, те отиш’о на починак. Кад
је ујутру кренуо из куће, овако је рек’о домаћину: „Остај
ми здраво, домаћине! Дабогда ти вазда у кући било мазе
и плазе, а никад у њој не видио милости божије!”
мазЍјаш – врста паука који је створила народна уобразиља: Има
н’акав паук што пада с кишом. Он ти је крт и тежак, и зато
га зову мазијаш; етимологија је у вези са гвожђем, каже се Тежак
ко мазија.
мàксуз – прил. намерно; балкански турцизам арапског порекла.
мâли дво̂р – мала нужда; види велики двор.
мȁлка снâга – тренутна телесна слабост, немоћ, лакша несвестица; у једном казивању:
Чувала ја јарад а био упеко звиздан, све јара игра пред
очима, па ми дође малка снага. Би пала да се не придржа
за кукрицу. Кад сам се мало авертила, видим: јарад загазила у Ђурића шеницу.
мàнђати – јести (са пејорат. призвуком); „постввербал од итал.
mangiare, јести’“ (Скок).
мáњак – дечак; Скок мисли да је то далмато-романски језички
остатак; из једне приче:
Враћо некакав мањак крмад из поља, па га сретне ђаво,
који се био прометнуо у просјака...
мáсница – модрица на телу као траг ударца.
мàчуга – тољага (тојага), „балканска ријеч румуњског подријетла: рум. maciuca... од лат.. matteuca“ (Скок).
мȁћа – пламењача која се јави након летње кишице.
међèдило – човек јаког („међеђег“) телесног склопа.
меко збори у дубоко гони – слаткоречив а неумољив, окрутан.
мêћа – храна за свиње (прекрупа или мекиње замешене у топлој
води); кад неко каже: нећу, одговори му се у шали: Лочи мећу.

512

Ратко Шутић

ме́чити – јести предано, темељито; иронично: Како јечи добро
мечи.
мЍгнуло му – дошао у искушење, прохтело му се.
мЍца – врста капе, качкет.
мЍцина – велики чир, обично на врату.
миш бèкињаш – само у обраћању детету у виду ненаглашене
безазлене псовке: Миша ти твога бекињаша.
ми̏шињак – мишији измет; у народној медицини, као лек за проворе (в. провор): Мишињака (мишије нечисти) у млаку уљу попити, веле да је пријеки лијек (Л. Грђић Бјелокосић).
млàћеница – течност која остане у стапу након метења масла,
попут сурутке код сирења.
мни̏ти, мни̂м – мислити; ја мислим, ја бих рекао, изгледа ми,
чини ми се.
мòдрило – модра боја Боље да сам родила клуфко модрила
но што сам тебе родила.
мòребит – можда.
мòр’ мòрећи – синтагматски ономатопејски спој речи добијен
апострофирањем дијалекатске речи море (тј. може), које је мотивисано ритмичким разлозима:
Куга мори до под Сарајево,
Мор’ морећи и у Мостар доћи.
мр̀нђеле – ситне стаклене перле; у изразу Марине мрнђеле
(фиг.) испразне приче, безазлене сањарије.
муàнат – (ар.) мушичав, нервозан, раздражљив, својеглав; за
таквог човека се каже: Ко да си му шаку мува подасуо под реп.
мукàјет – заинтересован (ар. турцизам), који обраћа пажњу на
нешто; Нико ни мукајет, тј. нико и не обрати пажњу; упореди
Нико ни по пркну.
мУ̂кли барут – само у клетви Од тебе се мукли барут правио.
мУ̂рва – дуд, плод дуда; у овом казивању:
Испод Комскије греда није рађала никаква воћка, до
једна мурва испод Ђурићушине куће. Њезина би ђеца кидисала чим би која заруђела. Онда Ђурићуша не би патисавала, мого се чут њезин глас како се разлијеже низ
поље: Силази, врат с ње сломио. Ручај шкроба и
млијека, мурве нека!
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Н
нàбигузица – прождрљивац; „онај или она која седи по туђим
кућама и тамо се храни, нерадник, нерадница“ (Станић); „Сви
сватови који немају службе у шали зову се набигузице или пустосватице“ (Вук).
набилàвати – наклапати, „мудровати“; „Жив ми Тодор, да се
чини говор“ (Вук); види диплеша.
набрàјати – тужити, изговарати тужбалицу.
навèгати – кренути на пут.
нàвранити се – навадити се.
нагрàнтати – нагазити, набасати на нешто; каже се и ограисати.
нàдути вјетар – покренути ветар (у вези са натприродним
моћима здуве, здувача); у једној причи о здуви Ђурици Вуковићу:
Отишо здува Ђурица доли у Конавле, заиско уља у некаквије доље Латина, па му они не дали. Кад, те ноћи,
надми он вјетар те им сву ђаводнио маслинату искрчио. И све врови доље, а жиле горе. И ја сам то виђела!
Онда поручили Ђурици: Немој нам то више чинит,
даћемо ти уља колико гој оћеш. Те ти он отиђи, те му
дали уља, бога питај колико, у некакве демиџоне што
су се звале.
нȁеро – накриво, нешто изван равнотеже.
накамèнито – кршевито.
накЍсати се – подругљиво се насмејати; заценути се, међутим,
значи изгубити дах од необузданог смеха.
на̀кот – пејоратив за род, сој, врсту, пасмину; синтагма ђавољи
накот честа у разговорном језику као прекор упућен некоме.
налèгати се – попити велику количину течности.
нàлча – потковица.
намàчкарити се – прерушити се, обући се у прње и нагаравити лице.
на моју душу! – уобичајена заклетва честа у говорној комуникацији.
напео бȁџаке – пејоративна синтагма са значењем умро, или
(за животињу) липсао; асоцијација на леш са укоченим ногама
(баџак тур. нога).
нàпомет – изгледа, биће да је.
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напрди́вати – причати којешта, „мудровати“; набилàвати има
исто значење; Не могу се више слушат она његова напрдивања.
напремасе – спрам себе (у некога гледати).
напр́цати се – напунити утробу до краја, наждерати се, набокати
се.
нару̀чито – оно што је добро прилагођенo сврси или анатомији
руке, шаке, атрибут уз неку алатку, посуду и сл. која је погодна
за употребу; слично: повозито, оно што се без напора покреће
и вози (запрежна кола, бицикл).
насу̀лити се – нагодити се, сложити се око нечега, поравнати
рачуне.
натр̀тати – набасати, натрапати (по мраку).
наћèрати се – 1. дати се у потеру, стуштити се; у једној шаљивој
причи:
Наћерала се двојица за лисицом, да је усред поља
у’вате голијем рукама (молим те!), па они што је мислио да је паметнији (а у нас вазда има један што и у
најзалуднијем послу мисли да је паметнији но остали!)
заалако да осоколи онога другог: Ха, пус! Ха! Држ,
Гојуне, један блесо, мени кожа, теби месо!
2. наканити се, нагнати себе на неки посао.
на у̀же!, на рèшèто! – узвичне синтагме које се, у преносном
смислу, односе на лет птица у јату: на уже – у правилном поретку, једна за другом, а на решето – укруг; деца су се у Херцеговини (Дабарском пољу) забављала пратећи лет ждралова
високо на небу, час вичући: На уже, ждрале!, час: На решето,
ждрале!, у жељи да виде промену у њиховом поретку; Вук (Пословице) има само: Уже, ждрале! и напомену да се њихов поредак може пореметити ако се преда њих метне капа или нешто
замршено, не објашњавајући како се то може урадити; у једном
казивању о тој дечјој забави:
Кад у јесен зачујемо како преко Кома прелијећу ждралови, почнемо да се ш њима дозивамо: На уже, ждреле!
На уже!, па онда: На решето, ждрале! На решето! Па
све тако док не замакну низ поље, тамо преко Дивина.
начòмрдити се – намргодити се; Кад се она моја начомрди, па
скупи обрве таман ко двије куке од кантара, реко би да јој
снијег из очију капље.
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небèска стријѐла – гром, у народном веровању (Космет) траг
грома у виду некакве стрелице: „из земље ископани кристал о
којем се вјерује да га је св. Илија избацио грмљавином“ (Скок);
„Што је у пушке и у топа тане, оно је у грома стрјелица: кад гром
гдје удари, она отиде у земљу, а послије неколико година изађе
на земљу, па је онда многи нађу (камен бјелутак колико велики
орах, глатко затесан са многијех страна... ) и оставе је или носе
уза се, као какву амајлију“ (Вук); „употребљаване су као заштита
и ношене као хамајлија такозване громовне стреле“ (Т. Ђорђевић); у једном казивању из Дабра:
Доста громова има па пукну у вр’ дуба па док низа њ
сиђу до земље оладе се. Онда се под тијем дрветом
море наћ траг који зову небеска стријела. Гледала сам
једну таку стријелу у неке Цвијете Ђурића нанизану за
ђердан, кад би долазила цркви у Љутом Долу.
небèско коло – муња; у клетви: Небеско те коло спржило; „око
њега колах небеснијех“ (Његош ЛМ III, 161).
не бијèли зуба! – ћути!, не отварај уста!
не буди примјèњено – још једна говорна формула из народне
магије која има смисао заштите од урока.
неглèђуше – на невиђено.
не́мати ку̀ткамо – немати другог излаза, не моћи да се нешто
избегне, морати; други део синтагме је необичан спој два прилога истоветног значења, што је у функцији посебног наглашавања немогућности избора; Кад више не’маде куткамо, он тури
главњу под атулу, па одма пртљај.
неòбичај – (поименичено од адј. необичан) чудо, чудевèније;
синтагма божији необичај, тј. чудо божије; Виђе ли ти оног необичаја?
Не откини ми нос! – не ударај ми на образ (алузија на некадашње телесно кажњавање преступника откидањем носа).
не чинити се вјèшт – изигравати незаинтересованост; у жаргону: „правити се луд“.
нèчис – животињски измет, обично свињски, који се понекад користи у народној медицини.
нЍђе једно друго не дозива – фразеологизам којим се изражава суд о нечему што је нескладно, што не иде једно с другим
(боје, делови одеће и сл.).
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низòко – само у загонетки (мотивисано сличном морфологијом
са речју високо):
Ја се попе на високо
Па погледа на ниизоко
Како рој купи бисер.
(одгонетка: овце на солилу).
нЍко му ни сè ни брè – говорни израз којем одговара синтагма
сам свој господар; слично: Нико му не туче лук на глави; Нико
не запреда с њим.
нЍко ни по пр̀кну – говорна формула са значењем: сви остадоше равнодушни, нико и не обрати пажњу на то што је неко
рекао; исто и турц. ни мукајет.
Њ
њедра пуна камèња – метафорична синтагма која означава
безосећајну особу; Моја је невјеста благе ријечи, а њедра јој
пуна камења.
њепр̀цати се – трчати високо забацујући ноге.
њорити – гњурати.
О
oба ми сви́јета – једно непојмљиво сугестивно заклињање и у
овоземаљски и у оноземаљски свет, свакако јаче од оног: Оба
ми ока; ушло је као преклињање у једну народну песму (Вук,
СНП IV,54):
Па старицу мајку дозиваше:
Мајко моја, оба ти свијета!
òбикнути – привикнути се на нову средину; у изразима: Дошла
дикла па брзо обикла иЂе никла ту и обикла.
објèсити лàпине – опустити усне и доњи део лица што оставља
утисак нерасположења.
òблапоран – незасит, прождрљив.
обр̀вача – женска особа са великим и густим обрвама; у једном
грубо подругљивом двостиху:
Ој ђевојко обрвача
Што ме гледаш ко крмача;
и у једном такође подругљивом поређењу: Обрве јој ко двије
куке од кантара.
обр̀шити – настрадати, запасти у какву невољу.
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овàкица-онàкица – језгровит израз за чин оговарања у смислу:
те оваква је, те онаква је; Само што им је окренула леђа а оне
о њој овакица-онакица.
овàрисати – погодити правац, снаћи се у простору, упутити се у
одређеном правцу.
oвЍзати се – досетити се (јаду), освестити се; и код Вука: овизати се (у песми): Те се бјеше јаду овизао, са упућивањем и на
осјетити се, за жену – осјетила се да је затрудњела (Српски
рјечник); код Станића: авизати (се) упућује на: алавертити: I
1. учинити да неко нешто схвати..., 2. разумети, сетити се... II ~
се а. схватити, снаћи се... б. досетити се... в. освестити се...
(Ускочки речник); Његош: спазити се, сетити се, присетити се:
оградили негђе воденицу / ђе нити је сплаке ни потока; / кад
пригради, спази се за воду! (ГВ, 831–833); Скок: авидати се
(види то); пример у двостиху из једне пркосно-подруљиве песмици коју су певали четници у Херцеговини, у којој подсећају на
то ко је све од њихових противника погинуо:
И Попара [Миро] и Мизара [Сава Ковачевић]
Јеси ли се овизала.
овога ми ни́мета – уобичајена формула заклињања у говорној
комуникацији, тј. заклињање у хлеб (нимет ар. божија благодет,
фиг. хлеб – Шкаљић).
òвћер-пòћер – синтагма која означава општу стрку, потрагу, пометњу; по конструкцији слична синтагми повуци-потегни; у изразу: Било је овћер-поћер, али га некако сустигосмо.
оглу̀шак – астрактна именица, поствербал изведен од
оглу́шити се занемарити, испустити из вида или пречути нечију
наредбу; у прекору Шта купиш оглушке!
одàдријети – ударити некога свом снагом; слично: верцати;
види то.
одмјèрити од ша̀ке до лâкта – врло непристојан гест невербалне комуникације којим се нешто некоме одриче уз крајње ниподаштавање: полуиспружена подлактица са чврсто стиснутом
песницом нагло се повуче према надлактици; тај гест понекад
може бити пропраћен изразом: Ево ти га на!
од се́рева до пи́шева – само у пејоративној поруги-похвали:
Нема га од серева до пишева; синтагма настала конверзијом
двеју у народном говору стандардних речи које означавају две
човекове радње излучивања, које поименичене добијају не-
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обичне облике као у овој синтагми; реч је и о хипостази стандардних назива за два анатомски и физиолошки блиска дела људског
тела, при чему њихова анатомска блискост алудира на то колико
је мали простор на којем нико „похваљеном“ није раван, а њихова
пејоративност алудира на то у којој је то равни он неупоредив;
може се упоредити са изразом: Нема му пара до ћесара, у којем
нема пејоративности, али има нескривене ироније.
од тр̀буа – одока, отприлике, произвољно нешто проценити, нечему одредити димензије, вредност и сл.
Ође глу́во било! – говорна формула народне магије која нема
ништа од магијске езотеричности, него се у свакодневној комуникацији користи спонтано, готово узгред и без икаквог ритуала.
Ипак, она има функцију басме против урока или зла уопште; по
значењу, најближа јој је фраза Да зло не чује.
òжило му се – каже се за некога ко је изгубио вољу понајпре за
каквим послом; али, овај говорни израз има и шире значење указивања на извесну депресију или летаргију.
ознојити се испод језика – подругљив коментар за нерадника:
Види нашег Рићуна како се ознојио испод језика.
окòјасити се – салетати некога, не дати му мира, заокупити га
на све начине; Окојасио се, не да му ока отворит ни зуба
објелит.
околòматина – део опанка од штављене коже који покрива пету,
прсте и странице стопала (пружа се око стопала, отуда и назив),
са „носцем“ као украсним детаљем; околоматина се „кукцима“
од жице везује за ђон (од аутомобилске гуме), а на њу се наплиће опута којом се обликује горњи део опанка („врнчанице“).
òкопрчан – кочоперан, енергичан, жустар, предузимљив, „жива
ватра“; за окопрчног човека се каже: Да га истресеш ко из рукавице, увијек ће се на ноге дочекати.
окòшт – мршав, кошчат, сувоњав (у лицу).
окр̀љати се – ојачати после неке болести, оздравити.
òкрчке – замахом испружене руке (нешто бацити); в. камена с
рамена.
òлчумити – премишљати се, оклевати.
òман (Inula helenium L.) – велико зеље, девесиље; „Оман има
јаку апотропејску моћ“ (Чајкановић).
оми́сити се – снуждити се.
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о његову глâву – фразеологизам који има смисао утехе због
неког губитка (грла стоке, нпр.), а значи: добро је, само да се све
на томе заврши, да се све „на томе размине“.
òпјешити – смршати, ископнети, телесно ослабити; Нешто си
ми опјешио.
оплàзина – делић неузоране њиве између две бразде.
òпута – на уске каишеве исечена обријана овчија или козија
кожа која се упреда и служи за израду горњих деловаа опанака.
òпучити се – преждерати се, све јело опуцати, спуцати.
òргот – камењар, предео засут камењем;
Ја посадих виту јелу
У орготу, у планини.
о̂рле –1. вокатив речи орао, 2. пејоративни надимак за човека
превисоког раста; у једној анегдоти:
Сишо однекуд преко Трусине у Дабар неки Видоје Телетина који је био растом мимо сваког, па нијесу залуду
говорили како се „процријевио до небеса“. Срео на Блацама Мила Гушовића, коме су севет малог раста ко уз
гусле пјевали: „А какав је Гушовићу Миле / Око би му
извадило пиле / Са долине да се не пропиње.“ Кад је угледо ону божију згромину од човјека, Миле је одма помислио како би и он мого да се некоме наруга, па је
поздравио Видоја: „Добројутро, орле!“ – „Бог ти помого,
врана полигуза“, одговорио му је Видоје;
и: орлушина; у народном предању Орлибан.
орлов ви́јек – синоним за дуг живот, нешто што је дуговеко;
Живјеће он орлова вијека.
òскоруша (Sorbus doomestica L.) – дивља воћка опорог плода;
Чајкановић је забележио да је оскоруша лек од срдобоље;
сродна брекињи; у изразима: Оскоруша деригуша и Сапиње
уста ко оскоруша.
òскочке – прилог од глагола одскáкати или од именице òдскок;
код Вука уз òдскок иде једна песма необичне лепоте:
Играх се златном јабуком
По пољу по мједеноме,
По гувну по сребрноме,
Одскоком скочи јабука,
Удари Будви у врата,
Саломи врата на двоје;
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може да означава ударац каменом (Погоди га каменом оскочке)
или поскакивање у колу званом пролета (у ласцивној „поскочици“
Играла би оскочке / Ал не могу од п...е).
осòрљив – строг, охол, груб, непријатан.
остáвај наздравље! – узвична синтагма по значењу блиска изразу ту га види, ту га чуј.
отишло низ кри́ве улице – поједено; криве улице су метафора
за једњак, желудац и црева.
отплèнџати – 1. размрсити, 2. одлучно одговорити, „скресати у
брк“.
òтријет уста – освежити се; У оном њиовом осоју није било
воћке ни колико да отреш уста.
оће у сваку прèђу – склон је свакаквом неприличном понашању; Петља се у све ко прња у пркно.
П
пантàруљ – виљушка.
пао ко мокра гу̀њина – сликовит говорни израз са значењем:
савладан умором, исцрпљен до изнемоглости.
пàпрат (Aspidium dryopteris L.) (папрад, бујад) – „Папрат је митска биљка по чудотворном цвету и семену: по народном веровању, ко се њих домогне знаће немушти језик. Али је тешко
домоћи се, јер папрат процвета и исемена само уочи Ивањдана
око поноћи, и његов цвет и семе зграбе стухе, вештице и друге
‘нечисте душе’, које би без тога остале без моћи...“ „Поповци,
пак, верују да човек може доћи до п. семена ако ноћу уочи Ивањдана стане на папрат, направи око ње бразду мачем вуковцем
(тј. мачем најбоље израде, Р.Ш.), ту бразду поспе благословљеном сољу, и не препадне се од ‘нечистих душа’ , него тако чува
до сутра, кад ће моћи да покупи семе“ (Чајкановић).
пàприца – „на жрвњу као шупља цијев, од дрвета или кости,
што стоји на гвоздену шиљку, те се њиме жрвањ окреће“ (Вук); у
клетви; Сва ти се кожа на паприцу скупила.
пàсанција – свакодневно задовољавање елементарних животних потреба; сродан смисао има израз: све дан и нафака.
пàсо би га се – смисао је: не бих да имам ишта са њим.
пàтента – метална спона на одећи која замењује дугме.
пàтисати – предахнути (каже се и: предушити); Никад не патише, колико ни коњски реп.
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пâћ – чист; турцизам персијског порекла.
пàча – овчија глава.
пêдо мјеста – специфична метафора за неко мало растојање;
синтагма са значењем: врло близу; То ти је педо мјеста одавле.
пѐксијан – поган, нечист човек.
пелèнгаће – гаће од вунене тканине; „вунене подебеле гаће до
ниже колена, које се особито носе по Херцеговини“ (Вук); у овој
анегдоти:
Оно је некаква дозивала мужа (изгласа – брез мозга!) са
вр’ брда: О Јоване, ето мрака преко Волујака, унеси ми
гаће пеленгаће, киша ће!
пèча (< итал. pezza, < лат. petia) – труба неке тканине, а особито
платна.
пи́њати – брати, скупљати отаву; Отишла је да упиња који паљетак.
пЍпун – диња; „далматско-романски лексички остатак“, (Скок).
пЍтати – хранити мало дете.
пјàн матрак-ћутук – „мртав пијан“, пијан „ко летва“; у овој поредбеној синтагми матрак-ћутук значи колац, батина, а реч
пјан (пијан) налазимо у једној пословици: И пјана врана за орла
знала; овде ваља поменути и презиме Пјанић.
пјèва и мрав – плева и мрави; синтагма у којој су спојене две
именице које, свака за себе, асоцирају на мноштво јединки или
материјалних честица, да би се посебно нагласило неко
мноштво, па би право њено значење било небројено мноштво.
плȁса – комад земље, камена или леда; у једном поређењу:
Руке су ми ко двије пласе леда.
плèтиво – 1. сама радња плетења, 2. општи назив за све што је
израђено плетењем; Највећа је срамота за жену или ђевојку
била би ако би пришила закрпу на плетиво.
плèтиће игле – игле за плетење; (види шићка игла); као решење загонетке Пет се баба око јаме вада једна другу у гузицу
збада (одгонетка: плетиће игле).
пòбаучке – погурено, готово четвороношке (ићи).
пòводањ – поплава; хидрографска појава у периодично плављеним крашким пољима Херцеговине (Дабарско, Фатничко, Попово); вода ујесен поплави ниже делове поља и задржи се до
пролећа; Јаме рижу (ригају) а Требишњица задаја – може се
чути у Поповом пољу овакав опис почетка поводња.
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пода̀дуо – са надувеним, отеченим образима; исто: подбуо.
подарàкати – наговорити, подбости кога, подстакнути (обично
децу на тучу).
пòдгузац – краћи („три-четврт“) зимски капут.
пȍдина – равна површина обрасла травом; из једне приче: Има
ту лијепа подина, има и воде, па ћу ту да преспавам до јутра...;
синтагма: с голе подине значи немотивисано, тј. без видљивог
разлога, изненада (вербално) напасти некога.
пòдробац – види затоп; Откако сам постао, подробац ми није
остао.
пȍдубица – право одрасло дрво; у једној шали: Обад би говече
ишћеро до на вр подубице, ама не море од смијеха.
поду́канити се – заузети се, упрети из петних жила да се нешто
уради.
по истилáху – полако, без журбе.
покро̂вац – прекривач за коње, врло груба тканина, која је ткана
учетврт, са тањом основом и подебљом потком; у шаљивој
песми:
Да сам знала да ћу за удовца,
Сашила би гаће од покровца,
Ногавице од двије зобнице.
поку́чити – донети некоме скромну понуду, скромно и ненаметљиво даривати.
пòмиљети – направити прве кораке.
пòнтати – појавити се као извесна промена, обично на кожи; у
изразу понтало му наздраво.
пòпарли – нетрпељив, загрижљив (човек).
Пòплашић – топоним; у једној причи:
У нашег Максима биле омркле овце неђе у брду, а он,
како је био страшив, није ни помишљо да оде и потражи
и’. Ама није мого мироват, окојасила се жена му Мандрапуша да и’ иде тражит, а он све одбијо, те: шта ће им
бит?, те: још нема вукова! Али није имо куткамо, но је
моро поћ да и’ тражи, ма није млого одмицо откуће. Како
се брзо вратио брез оваца, упитала га Мандрапуша:
Докле оде Максиме? До на Поплашић, одговорио јој Максим. – А ко те поплаши, јадан не био? – Твој покојни
Мато, јебем ти Мата!
пòпоћи – дуго ходати; Ваља до тамо попоћи.
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пòпруг – оток на кожи од ударца камџијом, прутом...; види фашница.
порáјсебе (изаћи) – изаћи ради велике или мале нужде.
посèбитати – свечану (стајаћу) робу претворити у радну („себичну“).
посèларка – скитара, беспослена, залудна жена или девојка
која иде од куће до куће; каже се: отишла мòма да није дòма.
постàкнути – подјарити, разгорети (објекат: ватра), машицама,
ватраљем или машом разгрнути дрва или жар да ватра боље
гори; Постакни ту ватру, утулиће се.
постáла – епитет који се односи на девојку која је одавно стасала за удају, а усиђелица је иде уз девојку о којој се погрдно (и
грубо) каже: прошо је ћòс.
по табијáту – по нарави, по ћуди (некоме одговарати), од турцизма табијȁт нарав, природа; Он ми је баш по табијату.
потàпати – заташкати, прикрити, укрити трагове; Брзо се све то
потапало.
пòтворити – лажно оптужити некога.
пòтворити âдет – учинити нешто само обичаја ради.
пòткан а неоснован – човек нескладног и телесног и душевног
склопа.
поткли́пити – ударити батином; изведено од клип(ина), тј. батина, штап, мотка.
потплèтати – плетиво се, кад се подере, потплеће, а никада се
не крпи.
потрèбит – 1. потребан, нужан, 2. сиромашан.
почЍвало – место на коме неко ко дуго пешачи или носи какав
терет може сести и одморити се, отпочинути; топоним Почивала.
пошпрди́вати се – исмевати некога, спрдати се са ким; Свак се
пошпрдује с њим, само што га не шупају у гузицу.
прàтеџија – онај који прати сточаре приликом издига стоке у
планину; из једног казивања:
Кад се у прољеће крене из нискије крајева Ерцеговине,
из умнине, како се то каже, у планине за стоком не могу
сами чобани да оћерају стада на љетну испашу, него
им помогну и други које зову пратеџијама.
прȁшка – најмања количина неке прашкасте материје, нпр.
брашна, мрвица; Немам ни прашке брашна у кући; види зèра.
пр̀да за пр̀ду – пејоративна синтагма која значи вратити
истом мером, тј. мера за меру, „жао за срамоту“.
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пр̀делéкнути – само у једној анегдоти:
Попушћала била Ђукану петља па кад се посагео да са
огњишта машицама дофати жишку да припали лулу
чуло се подобро оно што није требало да се чује. Правећи се невјешта, упитала невјеста што је недавно
доведена: Ђе но, бабо, теле бекну? А Ђукануша јој
рекла: Какво теле, јадна, оно бабо прделекну!
прдимàхоле – бесмислице, празне приче.
прèгети – одлучити се, предузети нешто; поименичено: прегалац и прегнуће – и у књижевном језику.
прегузи́вати се – натезати се око нееког посла, радити ко од
беде.
прèдиво – оно што је испредено.
преду́шити – застати с пијењем ради предаха; Пије, не предушује.
прèжати – вребати.
преко пр́кна – радити нешто преко воље, тек да се каже да је
урађено; радити ко ни себи ни другоме.
прекрстити суву преко сЍрове – ленствовати, „красти богу
дане“.
прèо свијета – врло далеко; у овој синтагми нема срастања вокала у један са промењеном дужином након губљења консонанта к између њих, што је А. Пецо забележио као редовну
појаву: прō свијета.
прèпран у стотину во̂да – говорна формула којом се описује
неко ко је веома искусан, али пре свега у смислу: лукав, превејан
(„махер“), неко ко може да се уплете у сваку пређу (види ту синтагму);. упореди: прошао је сито и решето, где акценат није на
лукавству, него на тешкоћама и искушењима којима је неко био
изложен, тј. то је неко ко поседује велико животно искуство.
претвори! – послушај и уради!
прЍганица (уштипак) – тесто пржено на масти или уљу; „далмато-романскиi лексички остатак од лат. frigere“ (Скок); Вук:
„Оприга му шиник приганица.“
прије́клад – ослонац за главње на средини огњишта, да не падају једна на другу и загуше ватру; то може бити дебљи комад
дрвета, камен (Вук, Српски рјечник) или нарочито обликована
конструкција од кованог гвожђа.
прЍмати – приближити се, прићи; Кад прима тамо, а оно има
шта и виђети!
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прЍпуз – домазет.
пр̀кнаћ – пркнаћ је резултат чварања, посебног поступка љубавне магије, који има неки материјализовани облик (у виду колача, кафе...) којим жена (девојка) смртно („мртвим чвором“)
везује свог љубавника само за себе; Испекла му је пркнаћ – каже
се за жену која је успела да неког човека веже за себе неразвезивим љубавним чвором.
препр̀книти – добро ошинути по стражњици.
пр̏жина – песак.
пр̀нуо у бу̀туру – изразито пејоративна синтагма која се односи
на некога ко је умро; са мање пејоративности је напео баџаке
(види то).
прòвор – пробад у телу, жигање.
провЍнтура – из војничке терминологије: провијант; у једном казивању:
Послаше ме у Беч. Те тамо кад сам дошо, каже један
ћато: Ајде да носите ову провинтуру, робу за војску.
Прођи ме се! – Остави ме на миру!
промèтнути се – претворити се у нешто друго; Вук: Ах да ми се
бувом прометнути.
прòносак – прво јаје које кокошка снесе; пошто је мало, ушло је
у једну клетву: Сва ти срећа у проносак стала.
прòсо – неки извори тврде да је просо у 9. и 10. веку било
најважнији словенски производ и да је то искључиво словенски
назив за жито (Скок); из нашег пољопривредног календара: Илисије (Јелисијевдан) просо сије, дође Виде (Видовдан) да обиде.
просто му ко јунету у раж – говорни израз који је развијени еквивалент за епитете: лакомислен, непромишљен; односи се на
безазленије поступке и има у себи ноту блажег прекора, док
израз оће у сваку пређу, тј. спреман је на све, већ садржи извесну моралну осуду.
прòстриж – отвор на туру код деце; лажигаће.
прòћукало се – прочуло се, разгласило се, „раструбило“ се, сазнало се, рашчуло се; Ћук по ћук – до голе гузице – тј. глас(ина)
за глас(ин)ом – до потпуне срамоте.
проћу́лити – провирити.
прсте узбрдо, пете кући – у једној причици о домишљатом, али
прозирном упозорењу:
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Дошли жандари по Луку, јер се проћукало да је п’јан
о’сово „цара ћелавога“ (није, небојсе, био једини, ама је
њега чуо ко треба!), па она његова демпрда Баћуша зинула ко Линџо у петак и раскривила се, како она умије
из оног њезиног грла, да су им уши процикле, те нијесу
могли добро чут шта говори (а Лука је, слободно, мого
да је био иза деветог брда, а не повише куће): О, Лукааа! прсте узбрдо, пете кући, траже те царски људи!;
види царски људи.
пр̀тено – односи се на тканину или одећу што је начињена од
памука (ређе од лана, конопље и свиле).
пр̀тљати – селити са читавом покретном имовином.
пр̀ца – врста лошег сира, урда.
пу́в (пу̀ваћ) – пух (die Bilchmaus, glis, Вук, Српски рјечник); облик
пув забележен у 15. веку у Срему (Скок); у пословици: Боље и
миша пува него љеба сува.
пу̀на шàка брáде! – израз којим се изражава неки добитак,
обично праћена гестом који одговара његовом значењу.
пу́ру вáри, пу́ру лáди – час једно, час друго; можда алузија на
једноличну исхрану.
пустòловина – (облик којим се наглашеније изражава значење
речи пустолина) пуст крај, пуст предео, напуштено станиште;
Остаде сам у оној пустоловини.
пу̀ца – дугме; фиг. здраво ко пуца (неко чељаде).
Р
рàдило – оруђе за пољопривредне радове.
разгòдити (инф. разгађати) – правилно распоредити (у времену), равномерно трошити (неке залихе)
рèш (< ар. решма) – украсна трака на одећи; „куповна врпца са
изресцима по рубу“ (Шкаљић); у једној песмици:
Поћерала Мишковића Сара
Поћерала на пазар шевара
Па га дала седам-осам круна
Па купила реша и кордуна
Гласа дала да би се удала
За Секула првога јарана.
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ржàница – хлеб од ражаног брашна; у једном шаљивом
дијалогу:
Шта си ручао?
Ржанице-прданице, са дна стапа млаћанице.
рЍвина – меко, растресито тло; у једном поређењу: задро ко
јуне у ривину.
рòба – општи назив за одећу.
рòнцати – звоцати, говорити без прекида.
рòточка – закрпа на мјешини; да би се сачувао сир (кајмак) у
мјешини, она не сме бити шупља, не сме имати „одухе“, па се и
најмањи отвор на њој крпи тако што се на рупицу са унутрашње
стране постави нека куглица (коштица од трешње и сл.) која се
онда споља добро подвеже јаким концем или опутом.
ру́бац – 1. марамица, 2. марама за главу, која се лако претвори
у завежљај (види то); Што кума донијела у рупцу то однијела у
шупку; овде се могу поменути и сродни изрази: Што кума донијела у ручици, то однијела у гузици или Што кума у крилу донијела, то у шупку однијела.
ру̏во – 1. рухо, мираз, прћија; у једном шаљиво-ласцивном
дијалогу:
Камо , ђевојко, руво?
Ево уво!
А камо пртиште?
Ево пркниште!
2. одећа; Што је рува на мени је, што је крува у мени је.
ру́деж – мекана површина на новом плетиву (види то) или
ткалу (види то) од вуне; рудеж најпре опадне са лактова и тура
док, најпосле, они „прогледају“, тј. подеру се; код Вука има ру̏да,
честа и коврџаста вуна.
ру́дине – травнати предели у неким деловима Херцеговине
(нпр. Билећке рудине); у овим стиховима који изгледају као
стајаћи, стереотипни почетни стихови из народне поезије:
Кад се гора заођене листом
А рудине травом и цвијетом...
ру̀њаво – длакаво; у загонеткама: Руњав Мате скочи на те (одгонетка: кабаница), Ја ућера голо у руњаво (одгонетка: обух чарапу).
ру̀њаво срце – метафорична синтагма, означава одсуство саосећања и самилости (модерно: емпатије); у изразу У њега је
руњаво срце.
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ру̀тина – стара, покидана крпа, „крпетина“.
ру́цељ – дршка на коју је насађена нека алатка; дршка на неким
посудама зове се уво (уво од казана), као у овој легенди:
Ниже цркве у Седларима има закопан казан злата. На
Илиндан се из земље појави уво од казана, толико да о
њега може коза очешат рог, али га људи не могу виђети. Речено је да ће то злато најпошње наћи сирота
ђевојка.
С
сакло̀нити и сабрáнити – заклонити, заштитити и сачувати, спасти; у једном призивању бога у помоћ: Боже, саклони и сабрани.
сàксија – црепуља под којом се пече хлеб; сач је пак метални
поклопац, пека.
самдру́га – трудна жена.
сàпријети – сапро, -ла -ло; код Вука: сапрети, сапрела –ло: сапрела га со и хљеб; код Станића: сапрести, -едем, сатрти,
уништити; у херцеговачком заклињању: Дабогда ме сапрло оно
што сам појела, а теби нијесам дала, или у клетви: Млијеко те
моје сапрло!
сасути кости у мјешину – види верцати.
сату̀рисати – затурити, изгубити.
сâћо – пејоратив који се односи на онога који стално понавља:
сад ћу, сад ћу, а никад ништа не уради; у пословици Биће и у
саће гаће, ама кад ће.
сàћура – котарица од сламе.
сау̀лисати – смирити, обуздати, савладати; из једног казивања:
Те ми одовуд повикасмо: саула! саула! и, богами, једва
га саулисасмо.
сау̀стала – изговара се као поздрав при сусрету домаћица од
којих једна иде по воду са бурилом, а друга се враћа са извора:
- Саустала.
- Полако се и ти уморила (или, у шали: Ево сад устала).
свака прèђа – синтагма која означава све непримерене, друштвено неприхватљиве поступке; у изразу: Баста му у сваку пређу.
све́дно – свеједно; у једној питалици:
Шта је сведно?
Кад од два ништа изабереш једно!

Ратко Шутић

529

сви́јетњак – буба свитац; у изразу: Понио се ко свијетњак с гузицом (каже се за охолог човека).
свЍтај – свануће, праскозорје.
свòја̀тан – придев изведен од именице својта (рођак, рођака,
родбина) а односи се на онога који гаји родбинска осећања, који
поштује своју родбину.
с голе пòдине – без видљивог разлога, немотивисано; у изразу:
Нападе ме с голе подине, тј „на правди бога“.
себи кЍдисати – убити се; из једног казивања:
Била је велика глад уз Први рат... И умирало се од
глади, а неки су и сами себи кидисавали.
сегèнтати – напорно радити, носити велики терет на грбачи,
грбачити.
сèтећи – псећи; у једном казивању:
Говорио је Ђуро Абрамовић: У народу имају три нације –
крмећа, сетећа и људска. Највише је оне крмеће, па онда
оне сетеће, а, тако ми бога, најмање је људске.
сЍђети – седети; ову реч наводимо у вези са старим вокалом ѣ
и његовом променом испред ђ; А. Пецо: „Примјери са и мј. ѣ испред ђ нису тако бројни“ (Говор источне Херцеговине), и он наводи још само ове примере: сиђет, сиђела, сиђели, засиђесмо
се, заповиђели су, приповиђет, посиђе; потврду за облик сиђела
налазимо у једном двостиху који, очигледно, потиче из Дабарског поља:
Сиђела сам у брду на плочи,
Све ми лете преко Дабра очи.
сјèрчаница – хлеб од сирка (сијеркка); иако није цењен храна,
каже се: Ићиндији сјерчаница смок.
скàкала – у речици или потоку са плитким газом камење које
штрчи изнад воде; преко воде се прелази прескачући с камена
на камен.
скàлати – на брзину скинути (чакшире), срозати; у једној причици:
Заокупила ђеца Лака Бековог да скине гаће: Скалај
гаће, Лако! Скалај гаће! Па да и’ се отресе, Лако скал’о
гаће говорећи: Ето, ђаво вас однио!
скле́птати – салетети, сколити, сахватати; (Станић: склепетати); упореди: затулити.
скљèчати – исконструисати неку причу, гласину.
скнàдити – саставити песму.
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смлáћен – (од смлатити, било како урадити) 1. склепан, супротно: шесан, чуст, 2. фиг. „пао од умора“; у изразу: Ко да ме је
неко смлатио.
смлàћина – незграпна, нескладно грађена особа.
смòк – оно што иде уз хлеб, као основно јело, што се присмочи уз
хлеб; „узимати што од смока с хљебом (сир, кајмак)“ (Скок); Вук:
Све смокове зове у сватове:
Кума куми граха бијелога
Старосвата боба главатога
А дјевери купус и сланину.
смр̀дати – фиг. забадати нос свуда, њушкати.
смр̀мосити – неразговетно изговорити, промрмљати себи у
браду; супротно: скресати у брк.
сно̀вати – 1. (конкретум) из ткалачке терминологије: припремати
основу за ткање, 2. (фигуративно) планирати нешто у тајности,
ковати заверу.
сòглав – (< псòглав) који има главу попут псеће, пејоративна
сложеница на основу тог поређења.
со̀ва (соха) – чврст дрвени стуб који може да носи велики терет.
сплèнџати – замрсити; супр. распленџати.
спу̀жалина – пужева кућица.
спу̀чити – закопчати; у говорном изразу: Једва је спучила блузу
преко прсију.
стари гри́во – подругљива синтагма; каже се за старог човека;
Види старог грива како се помамио; има слична пејоративна
синтагма: стари кењац, у једној причи:
Сиђео Спасојев отац под онијем кљеном уз Унски пут,
а наљегле неке ђевојке однекуд од Убоска. Враћале се
с планине (помогле да се оћера стока), па једна рекла:
Види оног старог кењца како је себи нашо згоду, док се
ми печемо на овом звиздану! Чуо је стари Јоксим што
је чуо, и ништа није реко, ама је добро запамтио. Прошло неко вријеме и Спасоје доведе у кућу баш ту ђевојку (нафалила му је била стрина, која је отуда из
њезина краја). Па кад су је увели у кућу, уграбио Јоксим
прву прилику и реко јој, да други не чују: О злога пута,
нађосмо ли се, нађосмо!;
синтагма стари кењац има и у овој шаљивој песмици:
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Санда-манда кућу мете
За њом стари кењци лете;
види и синтагму стара вашка.
стàриково – (за дрво) полусув стари огранак на дрвету; супротно: младица.
стимàвати – 1. процењивати вредност, количину, 2. вребати прилику, 2. гледати са завишћу, погле́дати; у изразу Свега имаво а
у другога стимаво.
стр̀в – 1. стрвина, последњи остатак живог бића, 2. траг (Нема
ни стрва од њега, тј. нема ни трага од њега); „а осталим ни
стрва се не зна“ (Његош, Огледало српско); у једној клетви:
Стрва од тебе не остало.
стр̀мо-бр̀до – узбрдо-низбрдо, горе-доле; Има да се попође до
Удрежња, а све до тамо ти је стрмо-брдо.
сув ко бакàљар – једно поређење које се односи на мршавог
човека; још и: суво бедро као метафора за мршавог човека у једном кратком дијалогу:
Је ли ведро сува бедро?
Пада киша, мој килеша!
сувòзидина – зид од ломљеног камена без малтера.
су́греб – од скраћеног композита псугреб (им. пас и гл. гребати);
место где пас загребе задњим шапама; веровање у народу да
је сугреб нечисто, заразно место; у изразу: Моребит је ограисо
на сугреб; уз сугреб Вук има: „Узео сугреб, тј. утекао“, што се
можда може довести у везу са дијалекатским изразом загребао.
су́ђеник – онај кога је судбина предодредила некој девојци за
мужа; у љубавној магији има више поступака да се открије суђеник, а један се изводи уз помоћ трава жућенице и петеропрстенице, уз ове речи:
Ој травице жућенице
Жућенице и петеропрстенице
Довете ми у сан суђеника
У сан ко на јави.
су̀кнено – односи се на оно што је начињено од сукна, тј. (у Херцеговини) од вуне; види пртено.
су̀мицати – израз који се односи на плетење а означава смањење броја кукица у једном реду, тј. уобличавање предмета који
се израђује.
су́нчева ждра̀ка – сунчев зрак (промене речи зрак: з>ж + додат
глас д који је секундарне природе); у једној клетви: Сунчева те
ждрака спржила.
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Т
тȁбијасуз – карактерна особина онога који је тешке нарави, зле
ћуди.
таксЍрат (ар.) – несрећа, зла коб; у говорним изразима: Дужан
таксирату (каже се за човека кога је снашла некаква несрећа)
и Таксирату, близу ли си п...е! (у једном ласцивном лицемерном
мушком вајкању).
тамо у њèга! – заштитна формула коју изговара онај који прича
о нечијој болести (рани, инфекцији и сл.) како би себе заштитио;
види не буди примјењено.
тȁндара-мȁндара – ономатопејски спој двеју речи чије значење
није јасно; у једном још ширем споју речи: Тандара-мандара,
цицвара- попара, као да би се могло назрети значење: окрениобрни, као алузија на једноличну исхрану; види Тиква-пита...
та̀слак – грубо отесан комад дрвета, посебно дршка од неке пољопривредне алатке.
тврд је с репа дријети – израз се односи на тврдицу; види
титиз.
тевећèлија – прикраћена особа, без здравог разума.
тèлевез – врат; говорни израз: Посро га по телевезу; код Вука,
Пословице, 5763: Ударио га куд се теоци вежу (по глави, или
по врату).
тèнац – вједогоња, вампир, стуха (здуха, здухач, здувач).
тèнџера (тур.) – „дубока бакрена посуда“ (Шкаљић); „ругао се
лонац тенџери (што је црна)“ (Вук).
тешке сјèни – непријатан не само по изразу лица него и по нарави, намћор.
тиква-пита ру́чку, тиква-пита вèчери – шаљива алузија на једноличну исхрану; види тандара-мандара.
тинтЍлин – биће из народне демонологије, кућни дух, дух некрштеног детета; в. цикавац.
тЍпа – закрпа; све типа на типу, израз за бедну одећу.
ти́с, тисовина (Taxus baccata L.) – дрво „са таквом апотропејском
снагом какву, осим глоговине, нема ни једно друго дрво. Од тиса
беже ђаволи, вештице, море и друге утваре“ (Чајкановић); свето,
вилинско дрво; т. дрво је чувар среће; тисивијек, прил. – увек,
вечито (М. Станић); везује се за искон, настанак света: „Је ли
икад игђе било / откад тиса и вијек никоше“ (Његош, Шћепан
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Мали, V, 80–81); на особитој је цени предворена тисовина (она
коју предворе три лица до зоре, као што се предвори мртвац).
тЍтиз – тврдица; Не би од онога титиза одбио пару ни ћускијом; за тврдицу види и израз тврд је с репа дријети.
тЍца пјèвица – честа, стајаћа синтагма у ситнијим фолклорним
облицима; у једној подругљивој песмици:
Пјева тица пјевица
Шта ће ђеду ђевица
Подајте му трупину
Да испари гузину;
у једној шаљивој здравици:
Здарв си, Риле
У мајке сине!
Бог ти срећу завратио
Вијек продуљио
А гуњину пократио
Па пјево ко тица пјевица
На црну трну.
ткâло – 1. сама радња ткања, 2. општи назив за све што је израђено ткањем; види: швело.
тороманка – затвор; у народу још: пржун, шиш, прдекана, сургун, бајбок, апс, апсана, бувара...; у једној причици:
Говорио је Васиљ Добранић да сви добро чују: „Нећу платит’ пореза док је Васиља у Мечу, а Фрање у Бечу!“ Не
платио он порез, дошли жандари па га повели у затвор.
„Ђе ћеш то Васиље, јадан?”, питале га комшије. „Одо’
у тороманку”, одговорио им Васиљ
торòтан – врста посног сира; „У Херцеговини има сир торотан.
(Исти овај сир торотан Матавуљ описује у свом чланку ‘Око
млека’ под именом ротан [?]). Он је сух да би се њиме могле
пушке чистити као песком“ (С. Тројановић).
трèфити се – задесити се, наћи се на месту неког догађаја.
тр̀злине – натрули и покидани конопци или ужад; од: истрзати
искидати, раскинути (И вериге гадне истрзати, Његош,
Пјесме).
трофаћ – каже се за нешто што је сасвим пропало. Нема ништа
од тога, то је увелико трофаћ.
тр̀тор и талàмар – велики неред (тртор, неред отпаци; таламар немар); Ту ти је вазда тртор и таламар, тј. ту нема никаквог
реда; слично вршај, реч која поред основног значења: вршидба
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жита, има и фигуративно значење: неред, као алузија на испреметане струкове жита под копитима коња на гумну (гувну).
тр̀холити – лелујати; у једном казивању:
Ја сам ту и више пута виђала виле, све у бјелади, како
трхоле, таман ко ковиље на вјетру.
ту га вЍди, ту га чу́ј – каже се за некога ко се нагло изгубио из
нашег видокруга; види синтагму оставај наздравље.
ту̀рина (аугмент. од тур) – „у гаћа (и у чакшира и шалвара) оно
у сриједи што стоји између ногу“ (Вук).
Ћ
ћаје! – узвик за вабљење говеда.
ћалàсан – неко ко је нескладан на више начина: у погледу телесне грађе, понашања и (можда пре свега) у погледу облачења;
Мој Хасане, ћаласане!
ћàркати – на ситно трговати, понешто трампити; Ћарка ко Токо
са смоквама.
ћâт – танки папир у који се увија дуван при ручном прављењу
цигарета.
ћêбер – путујући трговац који свој дућан носи са собом; из једне
приче:
Што је био неки Маријан, знаш што је носио ону галантерију, оно, знаш, прије се носило: бритава, ђердана,
плетећије и шићкије игала, огледала... свачега... ћебери
што су се звали, са оном н’аквом кутијом што им је висила о врату...
ћèлепух – 1. велики лист биљке коју у народу зову репушина, 2.
подругљиво, шешир или неки други покривач за главу; Натако
они ћелепух па таман ко страшило.
ћèлетак – закржљали клип кукуруза.
ћèлица – непоорани комад земље (њиве, ливаде).
ћелòкупо – цело, у једном комаду; јести ћелокупо, јести без
жвакања, прождирати.
ћèмер – 1. свод, лук, 2. широки појас за новац, прибор за пушење, нож, кубуру и сл.
ћéно – млади пас; у једној анегдоти:
Оно је једна с Чантровине, кад се била нешто
замјерила ш Ћетом Ђутићем, вабила кера из свег
гласа, да сви добро чују: Ћено Ђурић! Ћено ма!
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ћèпало – пањ или трупац на коме се цепају дрва; фиг. метнути
главу на ћепало, тј. изложити се великом ризику, „ставити главу
на пањ“.
ћèпаница – део уздужно расечене облице, цепаница.
ћèралица – змија поскок; у народној машти приписују јој се невероватне способности: Ћералица те море тако опушит да и
на добру коњу једва скапулаш.
ћерâница – женска особа лаког морала; у изразу: Погледај оне
ћеранице како витли очима; директнија морална осуда ћеранице у ласцивном изразу: Метнула образ под гузицу.
ћèтна нèђеља – Цветна недеља, Цвети; у благослову: Помогла
ти Ћетна и Велика, тј. Цветна и Велика недеља.
ћèшкек – врста јела, добро укувана каша од ступане пшенице и
меса; Ругали би се онијем са Преворца како им се неђе магаре
посрало у ћешкек.
ћи̏лит – катанац; турцизам грчког порекла.
ћЍтира – кокица од кукуруза; ћитирати, правити кокице.
ћирибóза – реч која остаје без прозирног значења, само би
њена конструкција могла бити мотивисана захтевима риме у овој
краткој шаљивој песмици:
Ћирибоза у брду код коза,
Музе млијеко од јалових коза;.
код Вука (Српски рјечник) има реч парамента за коју нема тумачење, него само каже да је за њу чуо „у Тршићу и у ова неколика шаљива стиха“:
У нашега чиче параменте
Три ардова у подруму прде:
У једноме нигђе ништа нема,
У другоме (заборавио сам шта је),
А у трећи прни па заврни.
ћòати се – (субјект: домаћа животиња) биркати храну.
ћòк – племе, сој, род.
ћòпет – наредба коњу да промени смер кретања укруг приликом
вршења жита на гувну.
ћòрило – слепило; у клетви Бог ти дао ћорило.
ћòрнути се – трампити се.
ћу̀кас – са ровашеним ухом.
ћу́ко – пас (из миља), ваби се: Ћуко! Ћуко!; пејоративи за пса
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су кèрина (са фиг. значењем: матори човек без моралних ограда)
и вашка (такође пејоративно за старог човека: стара вашка,
попут: стари гриво, види то); кèра само као псовка упућена женској особи.
ћу́лав – пејоративно, капетина; као џока за комад одеће.
ћу̀ма – руковет, кита цвећа, лишћа..., свежањ; ћу̀мица – хипокористик од ћума.
ћу̀нути – заударати, смрдети (за покварено јело).
ћурли́кати – свирати у ћурлик, чобанску свиралу.
ћу̀скија – метална полуга која обично служи за разбијање и померање камења.
ћу̀стек – путо, путило; скочити из ћустека, тј. скочити из места
са скупљеним стопалима ( као да су везане путом).
ћу̀тка – дрвенасти део клипа кукуруза на коме се налазе зрна,
окласина.
ћу̀тук – батина, квргава тврда тољага; каже се за љутитог и преког човека који не трпи поговора: Свака му ријеч носи ћутука!
ћу̀шина – лош дуван, крџа.
ћу̀шкапе – назив за игру у којој капа замењује лопту.
У
убèутити се – онесвестити се; турцизам персијског порекла.
убèчити се – загледати се, „избечити очи“; Бечи се ко крава на
изјаловче; види изјаловче.
у̀вардити – схватити, разумети, утувити; види аладуми!
уда̀рљив – спреман на сваки несташлук (субјект: дечак), слично:
чивтелија.
узêтиња – необично мршава особа.
у зечјим опанцима – одмах, истог трена, „не часећи часа“, „из
ових стопа“; каже се кад се коме одмах врати „мило за драго“:
Вратио му у зечјим опанцима; овде је нагласак на брзини одговора, уз помоћ јасне алузије на то да је зечија кожа толико танка
да би се опанци начињени од такве коже – ако би икоме и пало
на памет да их скроји – кад се обују, подерали истог трена.
у̀зма – одузетост; у клетви: Узма га узела.
ујо̀лити – најчешће у императивном облику ујоли, одлази, „пут
под ноге“; неопозива наредба која се не изриче нарочито повишеним тоном, као нпр. реч (турцизам): сиктер!, која се и по интонацији и по функцији схвата више као псовка, него као
наредба.
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у̀јсту – наредба волу да мало устукне при скидању јарма или да
се заустави.
У које ти нити уводиш? – добродушно питање у смислу: шта
радиш, а у коме нема подозривости која се очитује у фигуративном изразу: шта ли то снујеш (смишљаш)?
умелу́нити се – претварати се, посебно у смислу: симулирати
неку болест или телесну слабост.
умнЍна – хумнина, нижи питомији предео Херцеговине; у здравици: Више куће ти планина, под кућом умнина; има и облик
умЍна, жупно, присојно место; види Хум.
упеко звЍздан – то јест, усијано летње подне кад бије сунчева
јара.
упи́њати – убрати још понеки заостали плод.
уср̀нути – (субјект: пас) устремити се свом снагом и бесомучно
лајати; слично зумпати; види жевкати.
уста му мраморем, а капија за морем! – клетва упућена вуку,
тамо где је заборављена легенда да су вуци пси Светог Саве.
утишЍјати – падати тихо а истрајно (субјект: киша), каже се за
кишу росуљу, која пада лагано, уједначено а упорно, која добро
натапа тло.
уфàндати се – упрљати се.
у̂ш – вашка; за осионог скоројевића каже се: кад почне уш из
опанака јес’.
у̀ша – марш псу).
у̀шљепак – грудвица неумешеног брашна која остане у хлебу; у
овој причици, из које сазнајемо да ушљепак може бити и средство имитативне магије, којом се успоставља узрочно-последична веза између две појаве путем опонашања или на основу
сличности:
Кад се мијеси тијесто за ‘љеб, море остати грудва неумјешеног брашна, и то смо звали ушљепак. Па кад
неко нађе ушљепак, метне га између двије гране које
се тару једна о другу – да се оједе она што је ‘љеб
мијесила.
Ф
фâлац – хвалисавац, разметљивац; народни суд о таквима исказан је у пословици: Фалац зачепио (или: посро) кланац.
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фалèтати – притворно, удворички хвалити и благосиљати некога да се од њега нешто искамчи; Фалета ко гурбетка.
фâшница – траг на кожи од ударца неком еластичном шибом;
види попруг.
филанци – (од франц. речи финанс); најнижи орган финансијске, пореске или царинске контроле у анектираној Босни и
Херцеговини.
У Херцеговини су сељаци најчешће долазили у додир са
финансима (филанцима) као државним службеницима
који су контролисали производњу, откуп и продају дувана, у циљу заштите државног монопола. У народу се о
финансима говорило са страхом, понекад и страхопоштовањем, јер, наводно, могу „у један лис’ дувана“ да процене род (па је сељак предавао откупној станици и
последњи лист и тако би за његове потребе остао само
по који листић отаве). Са још већим чуђењем причало се
о њиховој спремности да опросте прекршај поседовања
дувана (што је било строго забрањено) уколико их виновник угледа на време и проспе дуван из дуванске кутије
или дуванкесе, чак и „на њиове очи“ – само да га не
ухвате са пуном дуванкесом у рукама!
фр̀ж – чвор; презиме Фржовић.
фр̀жово – чворновато.
Х
х – поред Космета, источна Херцеговина спада у оне наше
крајеве „гдје х замукује“ (Скок), и то готово редовно у оним срединама са православним, па и у оним са мешовитим живљем;
истраживања ијекавског говора херцеговачког типа А. Пеца потвдила су губљење овог сугласника на свим позицијама: на почетку речи (оће, рáна), у средини речи (греота, доодити), на крају
речи (падо, сирома); поред тога, глас х замењује се другим гласовима: в (уво), ј (њијов), к (одок), г (твојијег), а група хв замењује
се са ф (фала) или са в (заватити).
ху̂м – 1. брежуљак, главица, 2. име насеља Хум; ова реч има
своју историјско-географску потврду (средњовековне области
Хум и Захумље), затим физичко-географску потврду (под 1. и 2.
у овде наведеној експликацији речи хум и у речима хумина и
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Унски пут, топоним у Дабарском пољу) и, најзад, антропо-географску потврду (Хумњак, хумњачки).
(х)у̀мина – тј. жу́па, „крај изложен сунцу, присоје, умина, гдје не
пада снијег или, ако падне, одмах окопни“ (Вук).
Ху̀мњак – човек из хумнине, доњих, нижих крајева Херцеговине
(Хума, Хумнине), оног дела који се у народу назива Херцеговина
„лозовог пања“, док је Горњаш становник високе, планинске Херцеговина, која се назива Херцеговином „буковог пања“.
ху̀мњачки, гòрњашки – који припада Хумњацима односно Горњашима; Један дио сељака носи хумњачку а другу горњашку
ношњу (Ј. Дедијер).
Ц
цâбло – стабло (ц < ст); Родила ми она слива испод грудине, не
море цабло на себи рода одржат.
цàкло – стакло (ц < ст); Не виђе они фрж, па како удари по њему,
пуче сјекира ко да је од цакла.
цáрски људи – у народном говору, сви државни службеници:
жандарми, финанси (види. филанц) и други.
цвôњак – ништа, ситница (најчешће се односи на новац); Треба
то платити, а ја немам у џепу ни цвоњка.
цегљàнац – прзница, свађалица.
це́ка – сој, род, природа, нарав; пејоративно значење видљиво
у синтагми пасја цека, којом се у сваком погледу дисквалификује
нека породица или неки њени припадници.
цèрот – облога на модрој хартији (пак-папир) која се ставља на
оболело место; церот од убоја садржи: воска колико орах, толико јелове смоле, неколико зрна тамјана, бјеланце и филџан
лозове ракије и то све укувано.
цèцељ – веома слано, преслано.
цЍбати – каже се за кишу која лије густим млазевима; Скок има
реч циба, за коју каже да је недовољно потврђена у нашем
језику; види: утишијати.
цЍвара – колица за превоз терета са једним точком, платформом за терет и две ручке за гураање терета.
цЍгар дувана – необична мера за дужину (раздаљину): .Нема
ти до тамо ни цигар дувана, тј. колико док испушиш цигарету.
цЍгло – само, једино.
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цијепац – 1. дрвена шипка (обично какав прут) која размиче нити
основе између задњег вратила и брда на ткачком разбоју
(стану), 2. њива издуженог облика („Ирадна је земља села
Врпоља у Љубомирском пољу. Она је мргињима издијељена на
дуге цијепце“, Ј. Дедијер, Херцеговина); микротопоним у Бориловићима изнад Љубомирског поља цијепац (њива).
ци́кавац – биће из фолклорне демонологије које вештице или
жене које су у дослуху са њима легу испод пазуха; „Када се цикавац излеже, изгледа као мјешчић, те га жена чији је шаље по
комшилуку, те једе мрс, сир, кајмак, масло, или сиса туђе овце,
козе и краве“ (Л. Грђић Бјелокосић); „Јаје је од црне кокоши чудновато, јер се из тог јајета излеже цицкавац“ (Вид Вулетић Вукасовић).
ци̏квање – стара игра удвоје помоћу прстију једне руке:
Играчи, који седе или стоје један наспрам другог, истовремено испуштају одређени број прстију десне руке
гласно изговарајући један од италијанских бројева (наравно, прилагођено нашем изговору) од два до девет: до
(два), тре (три), кватре (четири), цикве (пет), шије
(шест), сете (седам), ото (осам), нове (девет), док се за
десет употребљава реч туте (тј. све); играчи су веома
усредсређени како би видели да ли збир испружених
прстију одговара једном од бројева који су изговорили;
ако збир испружених прстију не одговара ни једном ни
другом изговореном броју, или ако оба играча изговоре
исти број и он одговара збиру испружених прстију, игра
се наставља све док један од играча не погоди колико је
испружених прстију, чиме стиче поен у игри; игра се до
уговореног броја поена; веома импресионира брзина
којом вешти играчи утврђују збир испружених прстију;
игра се из задовољства или ради неког ситнијег добитка
(пиће, дуван и сл.), а понекад да побеђени прихвати неку
казну (нпр. клемпа, ношење на кркачи).
цЍкнути – напрснути; Цикнуо ми цилиндер на газарици.
цЍма, цимина – надземни зељасти део кромпира; Зелени се цимина ко шума, а кад је ишчупаш трколи само по који шмањак;
топоним Цими (Дедијер).
цЍцвара – јело од брашна, масла и сира.
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цЍци-мЍци – синтагма неодређеног значења, само у ритмичкој
функцији у једној шаљивој песмици:
Цици-мици на тавици
Све у инат млаћаници.
цòтав – шантав, хром.
црвéн – финији комад сувог меса (пастрме).
цр̂н – кукаван, јадан, жалостан; епитет уз кукавица: Шта ће сад
црна кукавица; и у једном кратком дијалогу:
Црн Јоване, црн ли си ми, сине!
Црна си ме и родила, мајко!
цу̀кпанте – металне стеге које везују колску осовину са трапом.
Ч
чàвао – клин којим се прикивају потковице; у клетви: Чавлена
те рђа убила.
чавèљати – од ономатопејске основе чав- чав- кад се преноси
са животињских гласова да би се појачало пејоративно значење;
још и човетати.
чàканац – чекић за откивање косе; у једном подражавању удараца чаканца: А чаканац дака, дака.
чàкараст – коме два ока у глави нису исте боје.
чàкмак – кресиво, оцило; у Херцеговини су чакмаке правили ковачи, најчежће од старе лимице (види то), јер је то поуздано
добар челик који може да избије варницу из камена за кресиво.
чàктар – звоно на овну предводнику; Зачусмо чактар, те ми потеци по оном невиђелу.
чалЍшити – трудити се око чега; у овом кратком дијалогу:
– Како ти је име, ђевојко?
– Недозвана!
– А чија си?
– Чалишева!
чàнак – плићи дрвени суд са поклопцем у коме чобани носе брашаницу (обично сир урду); види жђела.
чàпра – кожа; у једној ратној рам-песми:
На вр’х горе Романије
(...........) се чапра вије
Па нека је, нек се вије
Правићемо фишеклије.
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чарапин поче́так – честа пејоративна метафора за велика уста;
уз ову синтагму иде и израз: зинуо ко пеш.
чàтрња – резервоар за кишницу у безводним крајевима, где
нема извора („живе воде“).
чèвра – марамица са везом на угловима којом су кићени сватови; деминутив чеврица.
чевр̀нтија – кретање укруг (ваздуха – „вијарац“, воде – вир, коња
на гувну...).
чȅгрст – сукоб, зађевица, омраза, пизма; Некаква је чегрст
међу њима; ова реч би могла бити пример за „црногоризам“ који
се није задржао у рубном подручју, него се дубље распростро
по источној Херцеговини.
чȅктало – зглобна полуга на ручном млину за кафу која се по
обављеном послу склопи и одложи испод поклопца.
чепýкати – трупкати ногама у месту да се сачува телесна температура.
чȅрјен – преплет од јачег прућа који се положи на греде „више
ватре гдје удара сила од ње“ (Вук), као таваница која делимично
раздваја просторију од њеног поткровног дела; Ко да си га на
черјену сушио –поредбена формула за све што је јако суво, пресушено.
чибу́кати – тући, шибати; Мало га џандари ишчибукали и на
том се све свршило.
чивтèлија – немиран, несташан дечак; види ударљив.
чЍпле гô – синтагма која би требало да има значење тзв. апсолутног суперлатива, али је само реч о необичној комбинацији
турцизма чипле (од тур. чиплак, тј. го) и наше речи го, те то
дакле није апсолутни суперлатиив него поновљено го (чипле го
значи го го), што сведочи о непознавању значења речи чипле;
наш апс. суперлатив био би гô гȍлцат, а турски чин чиплак.
чиста нèчис – „крмећак“ (свињски измет), користи се као лек у
народној медицини; Најбоље да му привалиш мало чисте нечисти.
чЍти – дијалектални придев: налик, исти (ликом и особинама);
исто значење имају и синтагме: метнути се, турити се (А
Марко се тури на ујака / На ујака војводу Момчила); Он је чити
његова мајка.
чòплити – тргати лишће рукама.
чудевèније – велико чудо.
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чу̀рук – оштећен, сакат; балкански турцизам; ако се односи на
човека реч је обично о оштећењу ноге или руке; Како ће се цикват кад је чурук у два прста!
чу̏ст– 1. крепак, поносит, тачан, брз, 2. добро скројен, складан;
за чусту и дотерану жену каже се и фисна.
чу̂сто – човек који држи до складног одевања, одмереног понашања, што у Херцеговини не може бити без подругљивог тона.
Џ
џàм – окно, прозорско стакло; балкански турцизам персијског порекла.
џамàдан – прслук („премитача“) од финијег материјала.
џенâбет – 1. поган, неваљао, 2. нечист човек; балкански турцизам арапског порекла.
џóка – неприкладна, подерана хаљина; Да не мислиш у тој џоки
ићи цркви?
џòмбос – пропаст, бездан (< перс. џомба, понор, бездан); у
клетви: Џомбос те однио.
џомбòсати – нешто упропастити; слично: батерисати.
џомбòсати се – пропасти.
џòра – мршава свиња; фиг. прљава, неуредна жена; види:
лутор и пексијан.
џу̀мле – сви скупа, заједно; балкански турцизам.
Ш
шàка и перчин – синтагма сачињена од две именице са
метафоричким значењем, где шака значи ударац а перчин чупање
за косу; у изразу: Вазда је међу њима шака и перчин.
шáлџија – шаљивџија, весељак.
швáгати – ходати клатећи се, неспретно и с напором ходати;
Швага ко да су јој ноге на багламе
швéло – 1. шивење, 2. све што је израђено шивењем; упореди:
предиво, плетиво, ткало.
шевèљати – љуљати се, гегати се у ходу; упореди: швагати.
шèпут – узао који се може лако одрешити; супротно: мртви
узао; Вук уз смрсак („нешто замршено“) даје значење „узао без
шепута“.
шȅсно – (< итал. sesto латинског порекла) складно, уредно;
види: чусто.
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ши́кати – мамити пчеле; у једној анегдоти:
Кад побјегне рој из кошнице и заустави се на некој
грани, онда се челе шикају у нову кошницу. При том се
обично говори матици: „Сједи, мати, сједох ја, сједи
мајко медена!“ А неки Панто Дука дошо у своје родице
Шалваруше да шика челе па је овако говорио: „Уза
страну, мајко, да те нађе Панто!“
шиљѐже – млада овца: у пролеће јагње а у јесен шиљеже; у
овој причици:
Никад се у њиовој кући никаквом браву није подносио
нож под грло, но кад се више није имало куд-камо... Па
кад им је умрла баба нијесу могли а да не закољу једно
шиљеже. Ама није се знало рашта више кукају, ради
бабе или ради брава, па су им скнадили:
Закла Ђуран шиљеже
Уза њ Милаш прилеже:
Куку мени, моје шиљеже!
ши̏љкати – задиркивати, пецкати некога.
шЍндец-мЍндец – овај ономатопејски спој речи неодређене категорије, које саме за себе немају никакво реално значење, ипак
би се могао довести у везу са спојем трц-врц, који означава
врдање, нечије избегавање да уради оно што се од њега захтева; Нема ту шиндец-миндец но пут под ноге; Скок наводи
сличну конструкцију (ши́ле-би́ле), коју категорише као прилошку
синтагму са значењем: некога заваравати речима да би се избегао прави разговор.
шЍпунови – густи низови кишних капи, кишни млазеви који се
виде на хоризонту.
шЍћка игла – игла којом се шије било која тканина или кожа
(види: плетиће игле).
шЍфка – једногодишњи изданак који је шикнуо из корена или
стабла; синтагма житка шифка.
шки́ја – лош дуван од отаве која остане произвођачу након
државног откупа строго процењеног приноса.
шкЍљав – зрикав, човек који има конвергентни страбизам (езотропију), код којег је једно око померено према унутра.
шкло̀пац – место на кожи иритирано уједом неког инсекта, плик
или пришт.
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шкри̂п – облик микрорељефа, процеп, пећина у стеновитом пределу.
шкрȍб – ретка каша од пшеничног брашна.
шљу̀нути се – израз из кулинарства: спласнути у процесу кувања; Била је пуна шерпа а сад се шљунуло па једва покрива дно.
шмањак – ситан плод, паљетак (кромпира, воћа).
шњу̀вати – њушкати, шпијунирати; упореди: смрдати.
шпЍја – шпијун, потказивач; глаголска изведеница прошпијати,
тј. потказати.
шпЍљка – сигурносна игла кпјом се спајају делови тканине
(одеће), герм. зихернадла; Отпала ми неђе пуца па ја котулу
спучила шпиљком.
штȁ ли, ђȅ ли – пејоративна синтагма којом се изражава презрив, потцењивачки однос према некоме ко је неугледан.
штâнга – метална шипка; види: ћускија.
штèкавица – квака; Ја притисну штекавицу, али се врата не
отворише, неко је био изнутра превро кључаницу (закључао).
штèктати – лајати, кевтати; кад неко нешто изгуби каже му се
подругљиво: Штекни му по трагу!; слично познатом изразу:
Стави му соло на реп!
шти̏р – (Aramanthus L.) – коровска биљка која је у гладним годинама служила и за људску исхрану; каже се: Ђе расту штир и
лобода, ту је земља добра.
што ‘но има ри́јек – што би се рекло, каже се; говорни израз
који се користи кад се подсећа на какву народну изреку, мудрост;
у народном говору понекад је и синоним за пословицу или,
често, потпуно замењује ту реч; у овом примеру је тај израз
изречен уз пословицу: Што но има ријек, ничија није до зоре горела.
штр̀мка – комадичак, парченце, последња мрвица од нечега,
оно што би се још могло штрпнути, тј. откинути и грицнути; код
Станића (Ускочки речник) има само гл.: штрмнути; пример у
једном казивању:
Чували у Марића кући двије овчије плећке – крили и’ и од
самије себе. Само је Тодор кришом кид’о од њи’, те данпо-дан оглод’о и’ до пошљедње штрмке;
пример у једном говорном изразу: ниђе штрмке меса на њему;
упореди: сув ко бакаљар.
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штру́ца – бели хлеб.
шћèти – хтети (хт[ј] > шћ); у синтагми: ако шћебудне изражава
се погодбени начин од шћети, што је композит са инверзијом од
израза „ако буде хтео“; пример у овој пословици:
Оженила сина, постала вила
Оженила другог, стекла крила
Оженила трећег, лећела куд не шћела;
у народној песми:
Кад се шћаше по земљи Србији
По Србији земљи да преврне;
код М. Лалића (Прелазни период):
Овако је Ђоко Шајов укорио попа Милића: „Шта ти шће
то, убио те бог!... Сви су твоји у партизанима, а ти
држиш службу божју кад је нико други не држи...“
шћу́лити се – притајити се; има и ономатопејска реч шћућуритити се; из једног казивања:
„А ја се шћућурим под једну кукрицу и слушам како се
по странама дозивају зоводоске чобанице...“
шувèли – сумњив; турцизам арапског порекла.
шу̀љага – крупан зрнаст снег; Окренула шуљага по вјетру па
не да ока отворит.
шу́паљ нос до очију – метафора за немаштину:
– Шта имаш?
– Имам шупаљ нос до очију;
слично: (бити) газда празније јама.
шу́ћети – ћутати; у анегдоти која говори о томе чија је последња
реч у односу између мужа и жене:
– Ушути, Ђурђа! Мореш ли икад ушућет?
– Ево, шућећу!
шу́шањ – слој сувог опалог лишћа, грм са сувим лишћем; у пословици: Од лозе гроз, од шушња бабура.
шу̀шкор – шуцкор, „1. нерегуларна милиција коју су у Босну и
Херцеговину увеле аустроугарске окупационе влаcти 1908. г. 2.
припадник те милиције“ (Клајн–Шипка, Речник страних речи); у
једној шаљиво-подругљивој песмици:
Шушкор, џандар, поп и кнез
Издали су заповијес
Да се купе сир и јаја
Чиновничка ‘рана.
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КЛОМПЕ
Ко се не сећа кломпа, прве обуће по доласку из Херцеговине у
Војводину? Неки досељеници су налазили у старим швапским
кућама делове намештаја , „златне“ оквире, лустере... али су
готово сви испред кухиње на ходнику затекли кломпе, за њих
чудну дрвену обућу из које је вирила свежа слама. Вероватно,
нико у Херцеговини до тада није чуо, а још мање је видео такву
обућу (па ни име нису потрефили – сви су говорили „кломфе“).
Додуше, неки су служећи у различитијем војскама, чули за ципеле са дрвеним ђоновима. Али, нису их намицали на ноге.
Нису онда ни могле бити прављене тамо никакве кломпе, иако
су Херцеговци можда вештије дрводеље него каменоресци. А
камена је много више у Херцеговини, него што има дрвета. Али,
опет, у херцеговачком народном говору нема речи „дрводеља“,
нити се много ко изјашњава као такав заначија. Само се каже
да је неко вјешт да направи ово и оно од дрвета.
Кломпе није тешко направити. Најважнији је онај оштруљ за
дубљење. Па се онда нађе нека биља (од тополе је најбоља)
одсијече се од те ћепанице према дужини ножурине, чешће
више него мање, јер су се ђечије кломпе ријетко правиле, а кажемо, да простите, „ножурине“, јер се морају узет у обзир чарапе за кломпе дебеле ко колац. Затим се, према стопалу, то
парче дрвета, знатно височије од тог стопала, почне дубити.
Али, посебно, пазећи да се дубљењем дрво не прогризе напоље, јер ако се то деси, нема више ни дубљења ни кломпа.
Бацај дрво у шпорет!
Кломпе су се носиле како ко, или како која врста чељади. Оне
сличне нађеним у ходницима гајдобранских кућа, сељаци из
околних места („мјешћани“) носили су једнократно. Хоћемо
рећи да су кломпе обућа са строгом, суженом употребом. Служиле су превасходно зими и више ноћу, да се оде до штале,
или до свињца, који су најчешће били у „доњој авлији“, и да се
стока нахрани и напоји за дугих зимских ноћи. Или да се стигне
тамо „ђе и цар иде пјешке“, а што је, такође, било изграђено у
доњој авлији, „на крају баладе“ (зидано, или од дрвета). И новодошли становници Гајдобре најпре су поступали са клом-
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пама слично претходницима. Само што су томе знатније допринеле и њихове невоље са обућом. Зепе, гумењаши, нешто
од коже... то је све од обуће што је људима било на располагању. И то на терену који је био блатњав или прашњав, када си
више напољу него унутра, јер, земља се морала обрађивати,
испуњавати стопама у пољу и око куће. А прилази кући, опет,
гола земља, нешто поплочано на улици, али не друм него стаза
испред кућа и, унутра, ходници, са стубовима (често украсне
плочице), па горња „авлија“, ако је кућа с једне стране улазне
капије, делимично цигле, односно никако (воћњак), а ако је с
обе стране капије, опет цигле између њених делова. До „доње“
авлије, поплочане само уско, уз сточне просторије. Једном речју,
падне ли киша, свуд је блато, а лети прашина на друму, куда иду
колска возила, ко прст дебела. Са обућом какве су биле зепе,
исплетене од вуне и подшивене (крмећом) кожом, ходати по
свеприсутном блату била је права мука. Сквасе се одозго и
одоздо, па облијећу око ноге, опрати се не могу, а морају се опет
назуват чим се мало присуше. О нечему другом, гуменом или
кожном, (чизме, макар за свињце, или луксузније „шкипаре“)
није се могло ни сањати. А са зепама ући у свињац то је тек
чиста пропаст! Отуда су кломпе, моћна дрвена обућа, биле
прави спас. Само је простор раизовања у кломпама, рекосмо,
био ограничен. Низ ходник, уз ходник, до штале и свињаца...
Нећеш ваљда на улицу па до центра штрапацират у кломпама.
Али, почело је и то (из нужде или моде) па су се неки довлачили
до дома, на игранку: Кад може С. из „логора“ у копачкама да
плеше, зашто ми не можемо у кломпама. А неко од ђеце је нормално играло фудбал у кломпма (истина оним шпицастим,
мањим). Требало је за то вјештине. Неопрезност – цикнуће ти
кост, па куку од бола, и од мајке и ћаће, што је још горе!
Нижу се и други захтеви које су кломпе постављале власнику.
Треба мијењати сламу да се не убуђа, а то значи мораш имати
оштар двороги нож, попети се на камару сламе и дубоко засећи
да би дошао до сувог, као злато жутог празног класја, које се
онда у танком слоју распростре по дну кломпа. Меко и топло
ногама, поготово ако дебеле чарапе није плела нека мање
вешта женска рука! Кломпе главу чувају, шубаре је кваре! Онда,
треба у мрачној ноћи оварисати у једну, па у другу кломпу.
Нећеш ваљда ускочити истовремено у обе кломпе, као у
чамац. А то значи погодити у једну, затим, потражити у мраку
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другу, коју обично мачке и керови помјере, и стојећи чврсто на
једној, примаћи другу, наравно, пошто си је обуо. То је прва
опасност пре оне највеће – опасности клизања у коју те жестоко поставља ходање. Мораш пошто-пото да научиш како да
вешто ходаш у кломпама по као огледало глатком гањку. Јер,
не дај Боже!, оклизнеш ли се, како Вук „говедарским“ језиком
рече, „оде тур на кур“. Џаба га било, допузаћеш у кухињу са
ребрима мекшим од трбуха! Но нећемо о тим ружним стварима,
није тога било много. Незгода као и све друге.
Али, опет, кломпе су некако невидљиво и брзо почеле нестајати, и сасвим су нестале, па да сада упиташ некога када је
и како то било, нико ти не би знао одговорит. Једоставно, нека
мистерија, као не баш много ствари у животу који се није спроводио тако давно. И нису ово нестајање узрочиле само неке
опште, видљиве друштвене прилике, него је оно било права
драма за неке личне судбине. Узроковало је, болан, ту и оно
лично, појединачно опште и оно опште лично. Нисмо лако допрли до једног таквог случаја, до једног либрића у растуреној
архиви општине, односно месне заједнице Гајдобра. Нашли
смо у једном орману тај либрић пожутелих листова, што је још
важније, открили смо име његовог власника, и неколико написа о ономе што нас је посебно интересовало, о кломпама.
На крају, сазнали смо у каквој су вези ова обућа и догађаји који
су је пратили са карактером и чак животном судбином тога
власника: „Крецуља“.
На првом листу поменутог либрића је врло уредно написана
белешка о догађају који је власника задесио очигледно непосредно пре тог описа. Пише Крецуљ како је једне од јесењих
ноћи заспао доста касно и како се у сну нашао у Манџурији, где
је заиста, за Првог рата, боравио вољом више силе, а зна се,
по питањима оружаних сукоба једних са другима. Бјежао је
пред потером која му је на терет ставила (тврдили су а он се
бранио) крађу неких коња. Упадне у хитњи на руску територију,
и таман помисли да се спасао кад у ходнику испред његове
собе заварда неки ђаво и то вардање настави да га, сустигнутог
од гонилаца, на граници сна и јаве, прати као мутан поток.
После неког времена престаде лупа а Крецуљ, збланут и ознојен, начутурен у кревету дочека будан јутро. Али одмах
схвати да је то у кломпама његова снаха хитала да брзо обави
шталске послове, и што пре поново се врати у логу. И заиста
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се у Крецуљевој соби убрзо зачу исто вардање, али у супротном смеру. Е, те муке и тај белај натераше К. да истог трена
донесе одлуку о потпуном уништењу дрвене обуће, што га баци
у дубоку трауму. Чим је свануло, потражи он кломпе, пажљиво
их намести на једну греду у шупи и секиром их истиринта у стотину комадића. Није много дрвета, закључи К., али ће држати
ватру боље него поздер у тек набављеној поздерњачи. Од тог
момента започела је његова офанзива на све кломпе у
Гајдобри. Виђан је у многим ходницима како тобож хоће у пролазу да поздрави домаћине, а он је, у ствари, трпао кломпе у
једну џачину. Потрајало је тако, а К. је непрекидно наставио
своју свакодневну праксу. Узимао је књиге из чувене гајдобранске библиотеке, која је читаоцима пружала тада невиђен
дијапазон – од сабраних дела Максима Горког, до романа Џека
Лондона, Балзака, Купера, Кервуда. Била је та библиотека, са
читаоницом, тачније са играоницом шаха, натруњена и марксистичким књигама, које су морали читат комитетлије, рекламирајући се, али их занесени шахисти за столовима на
олајисаном поду нису констатовали.

Кломпа из Гајдобре.

Једном је К. из библиотеке узео књигу Низоземске приче, и
хитро промакавши поред столова изашао. Сео је на зид поред
католичке цркве, отворио нову лектиру и одмах запазио реченицу, коју је уредно преписао, а на листу направио „уши“ да још
једном провери: „Не може се пришуњати у кломпама.“ Сад му
се, као и оне ноћи, брзо и нервозно, уселише поново у свест
кломпе. Али, истовремено жестоко га опече једна реч (био је
К. нарочито осетљив на написане или изговорене речи). Та реч:
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„пришуњати се“ испуни сваки кутак његове свести и окрену његове мисли у правцу преокупција које су га пратиле тих, педесетих година. Крецуљ се пекао на ватри „Ифонбироа“, који је
ставио на пробу сваког живог створа тадашње Титове Југославије. Најпре га је, као и обично, узрујала звучна слика наведене
речи. „Пришуњати се“ или „шуњати се“, муњевито је откривао
себи К., исто је што и „њушити“. Само што једно ради човек а
друго животиња. Повезује их животињски орган „њушка“, иста
слова само различито размештена. Али, повезује их и то што
се и једно и друго упражњавају када се осети неки плен у близини. Па се онда прикраду, пажљиво осмотре ђе је тај плен
најслабији и јурну на њега. Исти нагон повезује и једне и друге:
да се дочепају нечега милом или силом
Крецуља је неведена реч потпуно опчинила зато што се ко
краја уклапала у једну његову теорију, коју је више кришом него
јавно пропагирао у Гајдобри и околини. Тврдио је да је од једног
мудрог човека чуо причу о томе да је Бог одавно почео да
спушта ђавола на земљу. Полако је то радио док рогати није
дотакао тло. К. је мислио да се то десило пред сам почетак Другог светског рата. По њему, ђаво је једном ногом опро на Северну Америку, а другом на Европу, тачно на Низоземску. То је
у ствари био искорак Западних земаља према Истоку, баш на
ону вековну Русију у којој је он нашао спас пред манџурским
хетманима у Првом рату. Овај искорак, подсећао је К. народ,
познат је од Наполеона, а поновио га је Хитлер. Кломпе, повезивао је К. чињенице, су из Низоземске, која је постојбина и
место процвата ове обуће. Будући неподобне за тајна извиђања (шуњање) послате су нама са немачким досељеницима
да, као сломиврат, замене „шором шајке“, а они ће наћи
трајнију, за неке друге ствари подобнију обућу на путу према
Истоку. К. је у либрићу написао само почетно слово те обуће:
„ч“. И ту се пребило „срце“ његове тинтоловке. Готово је сигурно
да је завршио на Голом отоку. Јер, почетком педесетих година
Гајдобру, пуну јутарњих и вечерњих пјесама радних бригада
(ковач Андрија, Немац, испуштао је из руку чекић и излазио на
сокак да види тај занос, често празних стомака). Такву Гајдобру
је добро продрмала једна цедуља (коцкаста хартија) прибијена
рајснеглом на багремово стабло, коју су први видели јутарњи
ђаци. На тој хартији је, тинтоловком овлаженом на губици, писало: Доле Титови џелати. Десило се то пошто је ухапшен
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један професор руског језика, а људима од „свог посла“ сигурно
није било тешко пронаћи сумњиве (Крецуљ, међу првима) и послати их теретним вагонима пут мора, на летовање.
Али, да се Крецуљева теорија показала исправном, руку на
срце, јесте. Најпре су се Натови бомбардери, од којих долази
свако зло, пришуњали Србији и са висине од двадесет хиљада
метара сручили тоне бомби, гађајући болнице, мостове, сиротињске куће, децу, болесне, новинаре, раднике на њивама. И
то су злочинци радили седамдесет два дана, почетком 21. века
у сред Европе! Империјалистичко завођење реда од „цивилизованих“ и свих Србији суседних земаља. После тога, у Низоземској су основали Хашки суд да осуди оне које су
противправно бомбардовали. И данас, злочинци са задовољством долазе на место злочина, у Србију, а званичници их демократски, пријатељски дочекују. Отворене су границе за
белосветске госте – узми аго колико ти драго! Данас такође
Крецуљева теорија о походу на Исток добија нови замах. Милитантни НАТО се пришуњао простором пуним европских малограђанских присталица до саме границе Украјине са Русијом.
Уместо кломпа навукли су гвоздене (чизме) и заиграли гопак уз
свирку америчког Клинкура на кожном саксофону. Дотични се,
као главнокомандујући, прославио дочекујући сваке вечери
ловце који су се враћали из Србије и, зависно од погођених
живих мета, отварајући одређени број флаша вискија. Игра се
та игра испред уперених ракета из огромне базе на тлу окупиране Србије, њеног срца Косова, и са поздравима домородацаотимача који, гле варварске дрскости, поред споменика светске
вредности, порушише и српска гробља, што је било и биће светогрђе највише врсте. И гле, „цивилизована“ Европа то подржава. И још више, тражи да се, поред предаје Косова, са
таквим отимачима успоставе добросуседски односи. Српски
званичници, опет, то мирно раде, преговарају о судбини земље,
без референдума! Сам Крецуљ би се – било жив, било испод
неког камена на Голом отоку – да ово види, прекрстио. А реакција онога који је спојио нешто што је на први поглед неспојиво,
кломпе са крстарећим ракетама, поводом мечке са решетом
испред руске границе, била би само, уз осмех, подсећање на
раније „славне“ европске освајачке подухвате.

Далибор Пејак, Силбаш
УТИХНУЛА СИЛБАШКА ТАМБУРА
(Прича о Жики Николићу)
Дакле, постоји ли нешто у Силбашу довољно вредно да буде записано и сачувано од заборава? Mного тога ми пада на памет. Богато је историјско наслеђе и мог Силбаша и околних места.
Додуше, мало тога је записано, а понешто се може још чути од
неколико старијих суграђана, са којима разговор представља изузетно задовољство. Ваљало би све што они могу да испричају записати, али колико би времена требало за то? Избор се мора
сузити и ево приче која је довољно вредна да буде записана. То
је прича о силбашкој тамбури и силбашким тамбурашима, а
једини, који би ми најтачније могао испричати ту причу био је, наравно, деда-Жика, Жиа Николић, мој стари пријатељ, чија ме је
тамбура безброј пута истовремено и увесељавала и растуживала.

Па ипак, требало ми је неколико дана да се упутим до дедаЖике. Написао сам сва питања која бих могао да му поставити
и запутио се ка његовој кући. Било је сунчано преподне, црквено
звоно је управо одзвањало једанаести сат. Право време, не би
вредело да сам раније пошао. Још увек Жика свира пo бирцузима (кафанама) до касно у ноћ, па ујутро мало дуже спава.
Пришао сам капији зелене боје а поглед ми се задржа на вешто
израђеној тамбури од лима која је доминирала мрежастим горњим делом. Уз тамбуру, стоји ћирилицом написано име: ЖИКА.
Од детињства ме је фасцинирала та капија. Никада и нигде више
нисам видео такву са тамбуром као украсом и знаком распознавања. Пада ми на памет да је можда некада давно Жика свирао
неком лимару, или можда ковачу, па му је тај, немајући новаца да
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исплати музику, капију украсио тамбуром. Хм... Ваљало би Жику
и то питати. Ако не заборавим.

На почетку музичке каријере.

Откључано је. Наравно, очекује ме деда-Жика, најавио сам се
претходне вечери.
– Помаже Бог – изговарам гласно док улазим кроз ниска врата.
Довратак ми је у висини очију, па морам да се подобро сагнем.
Јербо је Жика човек ниског раста, а врата су, дабоме, прављена
спрам њега.
– Бог ти добро дао, деране, ајде улази да се издиванимо – одговара ми Жика.
Посматрам га испод ока. Видим, чио је још увек, али је време
оставило прилично трага на његовом лицу. Али нећемо сада о
томе, јер нас двојица треба „да се издиванимо“, и зато одма прелазим на ствар:
– Жико, кажи ти мени, молим те, какав би живот био без тамбуре?
Погледа ме је значајно ситним очима у којима су се истицале пожутеле беоњаче... а и не пожутеле! Колико су само бескрајних
кафанских ноћи испуњених димом цигарета виделе те очи. Колико ли су виделе растанака, састанака, свађа и мирења, колико
љубавника, пијанаца, картароша, дама сумњивог морала... Умориле су се старе очи, није ни чудо.
– Е, мој деране, нема ти живота брез тамбуре.
Изговорио је то са много сете у гласу. Јасно је, није то љубав
према тамбури као тамбури. Засигурно је било прилика када му
је толико досадила да би је могао разбити у ситне парчиће. Не.
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То је љубав старог мајстора према свом алату којим је прехрањивао себе и своју децу. А још увек чезне да види да ли ће имати
достојног наследника, али нада је све блеђа.
Позива ме да седнемо.
– Жико, јеси ли ти увек био тако стар као сада – питам га у шали.
– Нисам баш одувек – насмеја се – био сам кадгод и млад. Е, а
био сам кицош, млад и леп... Етo, пито си ме да ти испричам, па
ћу ти ‘вако касти. Давно је била 1936. година када сам се родио.
Тачније, рођен сам 13. Јуна те године. Тамбуру сам поч’о свирати
од најранијег детињства. Живио сам ондак као посвојче код Гојице
и Алкице Пејак, све до своје осамн’есте године. Они нису имали
своје деце, а јако су ме волели. ‘Тео Гојица да ме да на високе
школе, ал’ ја, ето, вол’о моју тамбуру и са шњом сам век пров’о.
Кад сам из војске дош’о, поч’о сам већ озбиљније свирати у тамбуру. Тад некако смо и основали прву банду. Еј... как’и су то момци
били, све првокласни музиканти! Нема так’и више... Ето, сви су
ту на слики, а ниједан више није жив... Свирали смо по свим тадашњим бирцузима по селу. Почели смо у бирцузу „Бела лађа“,
па смо ондак ишли од једне до друге кафане у Силбашу: код „Лалићана“, код „Синђелића“, код „Милчића“... Нема више ниједног
од ти’ бирцуза, ал памте их још добро стари Силбашани.

Чланови оркестра, с лева на десно: Жика, Момир, Шандор, Неша, Јовица,
Бране, Драго.

Жика тражи мало предаха. Није лако... Толико успомена!
– Свирали смо и по сватови’. У та доба то је трајало три дана, а
не к’о данаске. Један дан су биле припреме и поста’љање
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шатре, сутрадан свадба, а прек’сутра ручак за све оне што су
помагали. Добро сам зарађив’о, па сам решио себи купити тамбуру. Иш’о сам чак у Футог по њу, платио сам је јел’ шездес’
‘иљада, јел’ шездес’ милијона, не сећам се тачно кол’ко, ал’ знам
да сам мог’о купити по’ јутра земље за њу. Није ми жао ниједног
динара, са њом сам од’ранио своје троје деце, две ћерке и сина
Тому, свирам је већ преко шездес’ година, а она има више од 200
година. После сам поч’о свирати са другом бандом. Как’и су то
тек свирци били. И Јаника је ономад на Тврђави каз’о да смо
добри к’о и његова банда.
– Кажи ми, Жико, свираш ли само тамбуру или... ?
– Знам д свирам у све што жице има, ал’ тамбура ми је на срцу
била и остала. Свир’о сам и приму, ал’ закратко је то било.
– А реци ми – постајем знатижељан – ‘јеси ли свирао у пратњи
неким познатим певачима?
– Да шта сам но свир’о, и то... ма, пратио сам Тозовца, Цунета,
Лепу Лукић, Звонка Богдана..., ко ће се сви’ већ и сетити! Свир’о
сам и Титу.
– Титу!? – изненадио сам се.
– Шта, јел’ не верујеш? Ајд’ онда, покашћу ти слику.
– Верујем ти Жико, али, признајем, изненадио сам се. А која му
је била омиљена песма?
– Највише је вол’о ону „Кад сам био млађан ловац ја“, ал и ону
„Јовано, Јованке“. Вол’о је тамбураше, свир’о сам му једаред у
„Туристу“ и једаред у Багремари, у Паланки. Фини је то човек био...
Гледајући слику са Титом, пажњу ми је привукла слика поред ње
– урамљена диплома!
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– Жико, каква је ово диплома?
– Е, мој синовац, није кадгод свако мог’о музикант бити. Мор’о
се и стручни испит полагати, све пред комисијом. Данаске су
нека друкчија времена. А музичар се пре млого више ценио. Ја
сам свир’о по целој бившој Југославији. Кад сам у „Еспланади“
и „Интерконтиненталу“ у Загребу свир’о, ту су само господа долазила и господске песме поручивала. И музиканти су господа
били. Знао сам и по ‘иљаду марака за једно вече да зарадим.
Свир’о сам и свир’о. Млоги су ми крај тамбуре плакали, или се
смејали и веселили. Кад гост у бирцуз улази ја сам о’ма с’ врата
видио која је песма његова. И данаске их знам одсвирати више
нег’ три ‘иљаде.
– Жико, не могу, а да не питам имаш ли неку песму коју ти
највише волиш?
Погледао ме је за тренутак, старо око се у моменту заросило, а
онда је кренула суза за сузом. Сетих се и сам, питао сам га то
већ неком приликом када ми је свирао „Моје Милче“...

Жика Николић, „последњи Мохиканац“.

Жика са бандом свира Титу.

Већ је скоро година од како му је преминула жена Милка. Обилазе га, каже, и деца и унуци, али се он и поред свега тога осећа
врло усамљено. Пратила га је Милка његова кроз живот, била уз
њега и у добру и у злу, чекала га у бескрајним ноћима да јој се
врати из кафане. А њему – посао у кафани. И тако, ноћу је сви-
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рао, дању спавао, те је са својом Милком проводио мање времена него што је то заиста желео и остао је жељан истинског
заједничког живота, заувек. Тужно је то, али свако од нас носи
свој властити крст.
Хтедох да мало разбијем тугу која се накупила у великом срцу
мога пријатеља. Сетих се капије па рекох да га упитам и за то.
– Жико, она тамбура на капији. Каква је њена прича?
Опет му се вратио осмех на лице, обрисао је сузе и наставио са
причом.
– Еј, давно је то било када ми је мајстор Ушјак капију направио.
Не сећам се више колко сам је платио (благо сам се разочарао,
у неку руку било би ми интересантније да је исплаћена у размени, лично сам у више наврата музиканте исплаћивао у кобасицама, када ми новаца нестане, сва у складу са својим
месарским занатом, али...), ал та тамбура на капији је била јако
важна у то време. Сви су по њој знали ди ће тражити Жику музичара када им затреба за неко славље.
Хвата тамбуру у руке, и мени одмах понестаје жеље да га и
даље испитујем. Криво ми је што нема још ког члана банде па
да се препустимо уживању уз тамбуру, приму, бегеш, контру, виолину... ех, како је покојни Миодраг знао натерати виолину да заплаче! Плакали би и он и виолина, а за њима и сви гости у
кафани. А тек да је још жив и црни Стева па да удари у бегеш из
све снаге, па да се све затресе као да је земљотрес. Да су нам
сада ту сви они који су са Жиком свирали и који су обележили
једно раздобље, раздобље силбашких тамбураша, време кога
више нема. Сам је Жика остао, ко последњи Мохиканац, како
његов син Тома често кроз шалу каже. Утихнула је тамбура силбашка, све мање се неко млађи ухвати да свира, а могло би се
од Жике много научити...
Могао бих писати о Жики још много страна, али од свега тога ми
је важније што сам био један од оних који је имао част да га
слуша како милује жице на својој тамбури. Оставимо се приче
деда-Жико, дај ону моју...
Нажалост, пре него што је ова прича доспела у штампу, Жика Николић је преминуо. Опраштам се од њега са ових неколико речи:
IN MEMORIAM
Жика Николић (1936–2014)
Искрено жалим што ова кратка прича о теби није објављена за
твога живота, па да чујем још једанпут: „Синовац, добро си ово
написо.“ Остаје ми само да кажем: „Збогом велики пријатељу,
почивај у миру.“
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