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НЕПОЗНАТИ СРПСКИ ИЛУСТРОВАНИ ЧАСОПИС ИЗ САД:

РАТНИК У СЛИЦИ И РЕЧИ

Abstract:

Ratnik u slici i reči is a recently discovered Serbian-American illus-
trated magazine published in the USA, first in New York and later in
Detroit. It was a semi-monthly launched on March 1, 1916. The editor
was Plavša Leskovac, who also owned the Ratnik Publishing Com-
pany where it was printed.

This publication, advertised as “The only Serbo-Croatian semi-
monthly illustrated magazine in America”, sought to address the Ser-
bian and Croatian immigrant reading public in the USA. Therefore,
early issues were printed in the Roman alphabet used mostly by
Croatians, but also Serbs. However, since most Serbian immigrants
were reluctant to “read and support newspapers and books unless
they were printed in the Cyrillic alphabet”, the editor decided to print
the magazine in Cyrillic with “the only exception of articles on South
Slavs (Yugoslavs) and Slavs in general” that were printed in the
Roman alphabet.

This paper seeks to analyze the editorial policy of this publication,
the contents of the contributions, the typology of the latter, the rela-
tionship between textual and graphic material, advertisements, as
well as the position of the magazine in the framework of Serbian im-
migrant periodical publications in the USA of that period.

Кључне речи: српски исељеници у САД, периодика, илустровани
часопис, Ратник у слици и речи
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лога у формату друкчијем од новинског. Међу новинама тога вре-
мена споменућемо Американски Србобран, Уједињено српство,
Балкански свијет, Балкан, Српска стража, Србобран, Српски
дневник, Дневни гласник, Српски гласник, а међу календарима
Петар Велики, Српски народни календар, Југославија, Исеље-
нички календар, Царевина, Домовина, Слога, Отаџбина,  Кара-
ђорђе. Поред ова два формата – дневних/недељних новина и
календара/годишњака – било је покушаја да се издају часописи:

Најближи часописном моделу били су месечници,
поготово ако су били ”илустровани”. Било је више
покушаја да се устали издавање ”илустрованих”
периодичних публикација, али онe су се брзо га-
силe јер је њихово издавање било скупо а број за-
интересованих читалаца недовољан. Подаци о
њима су непоуздани, јер углавном нису очувани.
П. Лесковац је кратко време издавао Нови живот,
”једини наш илустровани лист за поуку, забаву и
књижевност”. Ј. Дулетић је покушао са Отаџби-
ном, месечним ”листом за забаву, поуку и књи-
жевност”. Други илустровани месечник под
називом Отаџбина излазио је изгледа у Њујорку,
а уређивао га је П. Стијачић. После Ратника,
појавили су се Нови род и Yugoslav Review (Ви-
даковић-Петров 2007: 381–382).

Споменути Ратник, имао је пуни наслов Ратник у слици и речи,
а његов је власник и уредник био Плавша Лесковац. Ово је, ко-
лико је нама познато, једини српски исељенички илустровани
часопис објављен у ово време у Америци који је барем дели-
мично сачуван.

О Плавши Лесковцу знамо врло мало, углавном оно што смо
нашли у његовим уредничким текстовима у Ратнику. Он и ње-
гова супруга Јелена живели су најпре у Њујорку, где је Лесковац
био главни рачуновођа у савезу Слога којим је руководио Ми-
хаило Пупин. Он је, међутим, својевољно дао оставку на тај по-
ложај почетком 1916. одрекавши се ”савезних јасала”, да би, о

У време избијања првог рата у низу који ће трајати  седам година
(1912–1918), у Сједињеним Америчким Државама већ је био
већи број српских исељеника. Једни су пошли још средином 19.
века из Боке которске и Паштровића, а други на прелазу из 19.
у 20. век из свих српских земаља у оквиру Аустроугарске, као и
из Црне Горе (залеђа). Многи ранији исељеници, који су у Аме-
рици живели већ више генерација, имали су америчко држав-
љанство, док су већина ових других, у време избијања Првог
светског рата, још увек били грађани држава из којих су дошли.
Многи од њих схватали су свој боравак у Америци привременим,
те се нису посебно трудили ни да се интегришу у америчко окру-
жење, ни да стекну америчко држављанство. 

И једни и други настојали су да у америчком мултиетничком
окружењу одрже културни идентитет који их је повезивао међу-
собно и са завичајем. Њихов национални идентитет долазио је
до посебног изражаја у америчком мултиетничком и мултикул-
турном окружењу које су поимали као страно и туђе. Аустроугар-
ска, држава из које су бежали у печалбу и исељеништво, била
им је не само страна и туђа, него је – за разлику од Америке –
била и симбол неслободе, репресије и сиромаштва. Врло кри-
тични став према Аустроугарској испољио се у време кризе иза-
зване анексијом Босне и Херцеговине, а још више када је Србији
предочен неприхватљиви ултиматум. Ово се догађало у време
када САД још нису спроводиле политику американизације исе-
љеника. Исељеници су изражавали своје ставове, нарочито по-
литичке, у својим етничким медијима који су у српској заједници
почели да се развијају након 1893, када су у Сан Франциску по-
кренуте први српске исељеничке новине у Америци – недељник
Слобода. Српска исељеничка штампа нагло се развила у првој
деценији 20. века, а достигла је врхунац управо за време ратова
1912–1918, када је потреба за међусобном интеракцијом, као за
комуникацијом са српским националним корпусом у завичају и
са Србијом као центром који је био директни носилац борбе за
ослобођење и уједињење, достигла врхунац. 

У то време излазиле су у Америци бројне српске исељеничке
новине, као и календари који су дозвољавали публикацију при-
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Ово је контекст у којем ваља тумачити Лесковчеву одлуку да Рат-
ник у слици и речи остане ”неутралан у нашој ‘партијској‘ борби у
Америци”, коју је очигледно сматрао штетном по опште српске
интересе. Мада су председници два завађена савеза, Михаило
Пупин и Паја Радосављевић, претходне године на Видовдан
упутили заједничку поруку да ће ”све партијске распре” престати,
оне су ипак настављене. Плавша Лесковац је сходно томе кренуо
сам и о свом трошку у издавање Ратника у слици и речи, али је
самим тиме осудио овај ”једини српско-хрватски илустровани
часопис” на ивичну позицију на српској исељеничкој медијској
сцени. Уредник је једном приликом навео да су се на овај нови
часопис осврнуле, с ”одличним приказима”, разне српске и
хрватске новине. Српске новине које су донеле приказе - Дневни
гласник, Српски гласник, Отаџбина, Американски Србобран и
Бич -  све припадају групацији која се супротстављала Пупину, док
су медији под Пупиновим утицајем прећутали појаву Ратника. То
сугерише да је Лесковчева ”неутралност”, макар прећутно, ипак
била ближа овој првој струји. 

Формат часописа је 35 по висини и 27 цм по ширини. Број
страница био је променљив (од 10 до 24 странице у двоброју).
Бројеви од првог до шестог (или седмог, што не знамо јер овај
број немамо) објављени су у Њујорку, а потом се Лесковац
преселио у Детроит, да би тамо наставио да објављује свој
часопис. Прелазак у Детроит вероватно је био мотивисан
економским разлозима. Стигавши у Детроит Лесковац је почео
да се бави разним пословима: локалном продајом некретнина и
заступањем произвођача разне робе – одеће, грамофонских
плоча, јувелирских производа. Поред тога,  нудио је услуге
тумача и заступања у писању разних уговора, између осталог на
мађарском и немачком. На основу тога претпостављамо да је
Лесковац био родом из Војводине. 

Колико нам је познато, успевао је да објављује Ратника само
1916. године, али је извесно да су он и сурпуга Јелена и после
тога остали да живе у Детроиту и да су активно учествовали у
животу српске заједнице, јер је Јелена била прва председница
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свом трошку, у Њујорку покренуо часопис Ратник. То је било
време када је Пупин издавао не само Србобран као гласило
Слоге, него је помогао и покретање Српског дневника, који је
уређивао његов блиски сарадник Божа Ранковић.1 Раздори у
српском исељеничком корпусу су се манифестивали у не-
пријатљству разних струја, не само између питсбуршког савеза
Србобрана и њујоршког савеза Слоге, него и унутар овог дру-
гог:

Било је у почетку негативних реакција на овај
лист [Српски дневник], пре свега зато што су неки
сматрали да конкурише Србобрану, органу
савеза Слога, који је уређивао Петар О. Стијачић.
У то време почела је да се развија кампања
против Пупина, те је његов сарадник Ранковић
лажно оптужен да је новац за штампарију узео из
касе Слоге. Кампања се захуктавала, тако да је
Пупин 1913. имао против себе не само
супарнички савез Србобран, него и део управе
Слоге, чији је био председник. Пупинова
опозиција у Слоги успела је да придобије
уредника Србобрана, тако да је Пупин једино
могао да се поузда у Ранковићев Српски дневник,
који је све више деловао као гласило ”Пупинове
странке”. Пошто је Пупин био почасни конзул
Србије, а његов сарадник Ранковић родом из
Ваљева, из непријатељских кругова ширила се
гласина да овај лист финансира Краљевина
Србија  (Видаковић-Петров  2007: 259–260).

_______________
1 ”Пупин не само да је преузео све трошкове конзулата, него се носио и мишљу да
покрене лист који би био полузванични орган конзулата. Ту идеју предложио је
Пупинов пријатељ Божидар Ранковић. Пупин је Ранковићу позајмио 10.000 долара
за куповину штампарије и покретање листа. Тако је настао Српски дневник, чији је
први број изашао 10. oктобра 1910. gодине. Првих 45 бројева финансирао је Пупин.
Ранковић је касније отплатио дугове и постао власник овог листа. Српски дневник
осмишљен је као гласило српског Црвеног крста, а делио се бесплатно свим
члановима савеза Слога.” (Видаковић-Петров 2007: 259–260). 
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До осмог броја штампан је у чешкој штампарији ”Nova Era” у
Њујорку, док су потоњи бројеви штампани у ”Српско-хрватској
штампарији” у Детроиту. Мада је у двоброју од 15. јула уредник
изразио наду да ће Ратник почети да се издаје редовно сваке
недеље, не знамо да ли је часопис после овог броја уопште
више излазио. У сваком случају нема података да је излазио
после 1916. године. 

Уредник је већ у шестом броју навео да часопис касни због сла-
бог финансијског стања издавача, односно, ”слабог одзива чи-
талачке публике”.  Истом приликом наводи да га је до тада
помагао ”један брат Чех”, вероватно власник штампарије ”Нова
ера”, који је одустао од подршке услед других обавеза, али да о
квалитету часописа сведоче и позитивни прикази у другим
српско-хрватским медијима и бројна писма читалаца (које уред-
ник није објављивао). 

У овом контексту ваља споменути писмо које је уредник кори-
стио у часопису. Не знамо за први број, али је други број штам-
пан латиничним писмом, за шта је вероватно било два разлога:
први, што је чешка штампарија тек требало да набави ћири-
лична слова (она ”ће набавити српска слова”), а други, што је
циљна читалачка публика обухватала и хрватске исељенике.
Једини изузетак у другом броју је једна страница на којој је објав-
љена народна поезија, али не она из усмене традиције, већ
нова, ауторска. Број три, штампан претежно ћирилично, доноси
уреднички прилог у којем се опширније коментарише питање
писма. Овде Лесковац указује да ”многи Срби”, без обзира што
читају латиницу, ”неће да помажу ништа што није ћирилично”.
Зато уредник најављује да ће убудуће приче и песме бити штам-
пане ћирилицом, те да ће ”једино чланци о Југо-Словенима и
словенству” (1-2 странице) бити штампани латинично. После
одустајања чешког пријатеља, Лесковац се очигледно могао фи-
нансијски ослонти само на сопствена средства, претплату и
оглашиваче. 

Немамо податке о претплатницима, али из наведених уредни-
кових коментара произлази да су већина њих били српски исе-
љеници који су инсистирали на ћириличном писму, а да је
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Кола српских сестара основаног у том граду 1918. године.
Српска заједница у Детроиту потиче из 1902. године. Лука
Пејовић наводи да она потиче директно из теретног вагона којим
се неколико десетина српских исељеника пребацило из
Пенсилваније: 

Српска колонија у Детроиту потиче директно из
бакс каре. Родила се, дакле, у теретном вагону.
[…] Између осталих вагона натоварених разном
сировином, приспио је том приликом на
детроитску железничку станицу и један вагон
људске сировине из Шарона, у држави
Пенсилванији. У том вагону било је 48 Срба,
наших радника, оснивача данашње многобројне
детроитске колоније  (Пејовић 1936: 25).

Прво потпорно друштво, Видовдан, основано је 1909. и
припадало је питсбуршком савезу Србобран; соколско друштво
успостављено је 1909; црквено-школска општина формирана је
1917, цркву су почели да граде 1927. (али је освећена тек 1934.).
Први талас досељеника чинили су углавном Војвођани, али је
касније дошло доста Црногораца. Поред њих, било је и Хрвата
и Македонаца. Мањи део ових сарађивао је за време рата са
Србима: они су основали локални Југословенски одбор у који су
ушли представници српске Народне одбране и хрватског
друштва Осветници. Ипак је део Хрвата и Македонаца ометао
рад српских организација, тако да ”туче између једних и других
нису биле ретке и полиција је често… имала пуне руке посла”.
(Пејовић 1936: 40) То су били услови у којима је Лесковац
настојао да настави издавање свог ”српско-хрватског”
илустрованог часописа.
Часопис у чијем заглављу стоји да је ”The only Serbo-Croatian
semi-weekly illustrated magazine in America” (”Једини српско-
хрватски двонедељни илустровани часопис у Америци”) почео
је да излази 1. марта 1916. Доступно нам је, међутим, само шест
бројева: други (15. март), трећи (1. април), шести (15. мај), осми
(15. јун) и двоброј десети-једанаести (15. јул). Часопис је излазио
два пута месечно, а издавао га је Лесковчев Ratnik Publishing Co.
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знаком Народне хрватске заједнице, а оглашавала своје про-
изводе у разним исељеничким листовима. Међу необичним
оглашивачима је један грађевинар, затим и власник такси ком-
паније (Balkan Taxicab Co). Посебно спомињено ”Југословенску
књижару у Детроиту” Петра Миловановића која је имала ”велики
избор српских и хрватских књига, песмарица, речника и
молитвеника”, али и ”велико стовариште грамофона и рекорда
[плоча] у свим језицима”, а посебно рекламирала Енглеско-
хрватски ријечник, који је ”за Хрвате и Србе” приредио адвокат
Фрањо А. Богадек и Тумачење конституције Сјед. Држава са
”питањима и одговорима за постати грађанином ове земље”.
Поред тога, књижара је продавала свеће, српске тробојнице,
хармонике, виолине, бријаче, ћемере, парфеме, помаде и многу
другу ”базарску робу”. На крају је занимљиво споменути и оглас
браће Хајдин, власника позоришне/биоскопске сале Boulevard
Theatre u Barbertonu (Ohajo). Међу посебним оглашивачима, који
су на овај начин хтели да подрже часопис, јављају се и српски
свештеник из Детроита Душан Трбуховић и почасни конзул Црне
Горе у Њујорку Анте Сеферовић (што подвлачи одсуство почасног
конзула Србије у Њујорку Михаила Пупина, чији је сарадник
Плавша Лесковац био пре но што је покренуо часопис Ратник).

Пупиново одсуство је један од индикатора зашто се Лесковац
одлучио за селидбу из Њујорка, једног од главних центара
тадашњег српског исељеништва, у Детроит, где се налазила
знатно мања заједница. Огласи јасно показују да Ратник није
успео да стекне подршку српских претплатника и оглашивача у
Њујорку. Међу ретким оглашивачима из овог града су поменути
црногорски конзул Сеферовић, затим власник путничке агенције
Adolph Tvrdy (вероватно Чех, можда пријатељ и власник штам-
парије ”Нова ера”?), затим власник горе поменуте хрватске го-
стионице и још пар мањих оглашивача. Главнина огласа потиче
из Барбертона и Акрона у Охају и из Детроита у Мичигену, а по-
неки ређи из Питсбурга (Пенсилванија), Чикага (Илиној), Герија
(Индијана), Кливланда (Охајо) и два мала места у Мичигену
(Хемтрека и Хајленд Парка).  
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хрватских претплатника било мало или нимало. То потврђује
списак оглашивача. У сваком броју, на почетној унутрашњој стра-
ни, као и на унутрашњој и спољашној последњој страни, а по-
некад и на другим страницама, излазили су огласи. По етничком
одређењу, велика већина оглашивача били су српски исеље-
ници, са ту и тамо понеким странцем (Американцем, Чехом или
др.), једним Хрватом (реклама за гостиону ”Код града Загреба”
у Њујорку) и једним Македонцем (сладолеџијом). По социјално-
-економском одређењу већина су припадали средње-нижем
друштвеном слоју: трговци (намештајем, одећом, обућом, галан-
теријом, дуваном, пићем), занатлије (берберин, фризер, кројач,
обућар, бакалин, месар, столар, пекар) и припадници услужних
делатности (власници кафана, ”салуна”, ресторана, билијар-ре-
сторана тј. ”пул-рума”, гостиона). Као и у другим исељеничким
гласилима, и овде налазимо огласе у стиху оних који су рекла-
мирали пиће и храну.2 У огласима се јављају и канцеларијске
професије попут агента за некретнине, адвоката, јавног бележ-
ника, преводиоца, увозника српских и хрватских грамофорнских
плоча, власника путничке агенције и власника агенције за транс-
фер новца. Последње делатности биле су врло уносне јер су
исељеници обезбеђивали бродске карте за рођаке који су дола-
зили у Америку и слали тешко зарађени новац у завичај. О томе
су се бринули такозвани ”шифкарташи” (од енглеске речи
ship/брод и српске речи карта), који су згртали велики новац на
исељеничкој клијентели. Главни оглашивач била је позната јуве-
лирско-златарска фирма Браће Момчиловић из Ст. Луиса (Mom-
chilovich Bros.) која је објавила оглас на читавој страни. Ова
фирма правила је сатове са српском круном, с  хрватским грбом,
с грбом цара Душана, са знаком савеза Србобрана, са
_______________
2 Овакви огласи били су по правилу шаљиви и писани народним језиком. Ево једног
примера огласа за кафану у Детроиту коју је држао Новица Тлачанац, а пићем снаб-
девао познати гостионичар Мита Петљански: ”Стој Србине, српски сине рода јунач-
кога,/ Да упишеш и упамтиш име брата твога./ Новица је моје име, Тлачанац
презиме,/ А кувар сам ћевапчића из славне Србије../ Моја кујна, српска кујна, свима
је позната, /Зато браћо што сам стари кувар од заната […] Ћевапчиће мож’те јести
и када сте сити,/ А Митино вино мож’ се и без жеђи пити./ Стога брате не дангуби,
него одма’ крени,/ Ћевапчићи већ су врући, вичу: ходите мени.”
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носи већи број непотписаних прилога чији је аутор вероватно
сам Лесковац. У њима је реч о ратном тријумфу Русије, не-
пријатељству Бугара, опустешеној Пруској, ситуацији у Белгији
и Француској. Између осталог, пише и о Хрватима који се ”боре
под туђим именом и за туђи рачун”, као слуге које ”господар
хвали само дотле док слугу треба и док га слуга слуша” (”Крвно
сродство на Балкану” Ратник 1916, 2: 24). С тим у вези преноси
писање Хрватског свијета, ”угледног” исељеничког гласила у
Америци, по којем се изражава чуђење што сви говоре о
Србима, а да ”за Хрвате нитко и не мари и не пита”, да чак и
пуно Хрвата у старом крају ”још се нада нешто од Срба, а около
по свијету и ти Хрвати славе Србе и с њима и за њих раде”
(”Срби сви и свуда”, Ратник, 1916, 2: 24).  
Ударни чланак у овом броју, пласиран на целој почетној страни,
тиче се српско-хрватских односа. Реч је о чланку ”Шта вели г.
Чеда Мијатовић о југословенском уједињењу” (Ратник, 1916, 2:
23). Боравећи у то време у САД, Мијатовић је у листу New York
Tribune објавио чланак који Ратник делимично преноси уз уред-
нички коментар. Чланак указује на генезу југословенске идеоло-
гије, објашњава зашто је ова у оштром сукобу с политиком
хабзбуршке монархије која идентифкује Србију с југословенским
покретом, и најављује да ће се борба водити до победе: ”Као
народ, сломљен од туге, утучен несрећом, али духом никад кло-
нуо, ми се у збиљи надамо да ће наши савезници – Енглеска,
Француска, Русија и Италија – победити, да ћемо ми писати
услове за сталан мир, који ће преуредити Европу на темељу
стварања народних држава.” Чланак прате велика Мијатовићева
фотографија и уреднички коментар у којем се овоме одаје по-
штовање и похвала као ”видном представнику српског народа
пред Американцима”.
Лесковчева полазна тачка је југословенство српско-хрватског
профила (Словенаца готово и да нема у Ратнику), које се у
пракси постепено претварало у југословенство српског профила.
Тако у двоброју десет-једанаест уредник моли читаоце да шире
и да се претплаћују на Ратник у слици и речи као једини српски
илустровани лист у Америци. 
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Ратник није стекао подршку хрватских исељеника из једног раз-
лога, а из сасвим других разлога није стекао претплатнике ни из
тадашњих главних српских исељеничких центара – Њујорка,
Питсбурга и Чикага – јер су у овим центрима била седишта
најбројнијих исељеничких потпорних и других организација и њи-
хових гласила. Они су у Ратнику препознали најпре конкурен-
цију сопственим гласилима (новинама и календарима) и
њиховом престижу, а потом и покушај независног појединца да
мимо српских ”партија”, самостално и о сопственом трошку
објављује за то време луксузни формат ”илустрованог часописа”
српско-хрватске оријентације. Лесковац је, за разлику од њих,
представљао само себе (а не српски конзулат или неки од воде-
ћих потпорних савеза), није имао инфраструктуру коју су имале
ове организације (организовано чланство широм САД), није
имао ни финансијску подршку коју су могле обезбедити исеље-
ничке организације или богати појединци попут Пупина. Зато
његов подухват није био одржив на дужи рок, али данас, када
сагледавамо ратни период српског исељеништва у Америци,
Ратник представља занимљив изузетак, једини сачувани при-
мер периодичне публикације овог формата тог времена на
српској исељеникој медијској сцени у Америци.
Циљ уређивачке политике Ратника у слици и речи био је да се
пруже информације о ратишту, да се прикажу велика дела
српских ратника, да се развија родољубље и допринесе борби
за ослобођење и уједињење. Пошто је реч о светском рату во-
ђеном широм Европе, уредник је могао доћи до великог броја
информација о ратишту из разних медијских извора из Европе
и Америке који су пратили догађаје, али су 1916. САД још увек
биле неутралне. Те су информације пласиране у часопису, али
је пажња уредника била усредсређена пре свега на догађања
на српском ратишту – страдање цивила у окупираној Србији,
храброст и пожртвовање српске војске – ради ширења подршке
српским интересима. 
Уреднику је било стало да објављује прилоге српских аутора о
српским темама, али му је очигледно требало времена да успо-
стави везе које би му то омогућиле. Зато Ратник број два до-
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најбољи приповедачи и новинарске снаге, чије смо рукописе већ
примили и који нам своју сталну сарадњу обећаше”.  
Као главни сарадник наведен је познати новинар Душан М.
Шијачки који је за време рата, према доступним биографским
подацима, боравио на Крфу, у Женеви и Њујорку.3 Према пода-
цима из Ратника, Шијачки је слао прилоге за овај часопис из
Париза и Цириха. Послао је више прилога – ”Борба на Балином
гробу”,  ”Како наши јунаци умиру” и ”Светли примери” (у настав-
цима) – који су објављени у бројевима три, шест, осам и десет-
једанаест. Међу ”светлим примерима” посебно место дато је
Димитрију Туцовићу, за кога Шијачки пише: ”Пролио је крв и
живот свој дао за наше народне идеале, он се ваљано жртвовао
за слободу родне груде, он највећи идеалиста Слободе, он који
је Слободу сматрао за једину светињу. Погибија Туцовића
највећа је жртва што ју је српска интелигенција дала за Слободу
Србије” (Ратник 1916, 10-11: 164).
Остали аутори које је Лесковац именовао као могуће сараднике
нису имали прилоге у овом часопису, али су уместо њих сара-
ђивали други дописници.
Живојин Дачић, некадашњи власник и уредник Народних новина
(1909) и аутор књиге прича Мучеништво српског народа, објав-
љене на француском у Женеви,4 не појављује се као сарадник,
_______________
3 Поводом Дана новинара Војводине у холу Скупштине града Новог Сада 21. фебруара
2013. приређена је изложба посвећена ”великану српског новинарства” Душану Шијач-
ком (1882–1958) чија је биста том приликом откривена. На тој свечаности говорио је и
аутор изложбе Боривоје Миросављевић, који је изнео податке из живота и рада Шијач-
ког: да је као млади новинар сарађивао у ”Социјалдемократији” и Скерлићевим ”Рад-
ничким новинама”, потом и у ”Шилу”; био је директор београдске ”Страже” и сарадник
листова који су излазили у Словенији и Софији; основао је и био власник ”првог
српског таблоида – недељника ‘Балкански рат’ који је излазио 1913.” и ”који је захва-
љујући Шијачком гајио фотографију и изашао пре многих познатих светских таблоида”
(међу сарадницима листа били су Алекса Шантић, Бора Станковић, Војислав Илић и
Паја Јовановић); у Првом светском рату био је добровољац и    ”новинар на Крфу (до-
писник српске Врховне команде), радио у Женеви и Њујорку, покренуо и уређивао ча-
сопис ”Видовдан”, а после рата био први председник Београдске секције
Југословенског новинарског удружења; умро је 1958. као сиромашан и заборављен
човек; његов брат Стеван био је композитор и хоровођа, а други брат Коста грађевин-
ски инжењер и предузимач. О изложби в. Чубрановић 2013.  
4 Le Martyre du Peuple Serbe с ”речима старог краља Србије” у својству предговора,
Женева, 1918.
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У броју два уредник најављује да ће објављивати ”најновије
ратне приче од наших најбољих приповедача” међу које убраја
Душана М. Шијачког, Емила Димитријевића, Живојина Дачића,
Луја Врбанића, Јелену и Новицу Шаулића, да би у броју три
навео да се постарао да обезбеди добре сараднике из Европе
(Париза, Женеве, Цириха, Атине и Солуна), а да су они ”наши

16 Кринка Видаковић-Петров

Чланак Чеде Мијатовића у Ратнику



које је 1916. објавио у Америци.5 Лако је могуће да је пре до-
ласка у Америку, јер су дописи потписани Облачићу Раде дати-
рани март и април 1916, Слијепчевић слао прилоге за Ратник
под овим псеудонимом, чију је варијанту (Радослав Облак) ко-
ристио и касније у радовима објављеним 1920. и1923.6 Да је овај
сарадник из Швајцарске био Перо Слијепчевић сугерише и
појава приказа Ратника у часопису Југословенска држава, гла-
сила Југословенске народне одбране, који је излазио у чилеан-
ском граду Антофагасти.7 Слијепчевић је 1916. објавио неколико
прилога у овом листу тако да се може претпоставити да је
управо он посредовао између уредника Ратника и издавача
Југословенске државе.
На првој страни броја осам је прилог ”Аустријски злочини у
Србији” у којем аутор под псеудонимом Облачићу Раде пише о
вешањима и стрељањима које врши аустроугарска војска, али
то чини дискурсом који је претежно информативан. Много по-
треснији је прилог ”Преображење у Мачви” из пера Хран. М. Јок-
симовића,8 који је из прве руке и подробно описао жртве
зверстава почињених у овом делу Србије када је као војни лекар
дошао да им пружи прву помоћ: ”Невиђено, нечувено и неверо-
ватно! Кад се све ово види својим очима, онда ноге утрну, крв се
заледи, мозак престане да мисли, а срце се укочи. Гледам све
својим очима и ипак се питам: је ли ово стварност или уобра-
жење!” (Ратник 1916, 10–11: 165).
_______________ 
5 Међу њима су: Рат против својих поданика у Аустроугарској: аутентичне вести,
Њујорк, 1915 (издање финансијски обезбедио М. Пупин); Бањалучки процес, Питс-
бург: Српски православни савез Србобран, 1916; Видовданска споменица, Њујорк:
Отаџбина, 1916; Добровољци, Бјут, 1916 (финансијском подршком српских рудара);
Нова страдања, Њујорк, 1916 (о трошку М. Пупина); Патња Србије, Лос Анђелес:
Ново време, 1916, и др.
6 В. Ћирковић, 2013.
7 “Tokom Prvog svetskog rata iseljenici u Čileu, nacionalno svesnijem i ekonomski jačem
delu kolonije, i kasnije u Argentini, udružili su iseljenička društva u Jugoslovensku narodnu
odbranu, dajući materijalnu i moralnu podršku stvaranju nove jugoslovenske države”
( h t t p : / / w w w . a r h i v y u . g o v . r s / a c t i v e / s r
latin/home/glavna_navigacija/izlozbe/internet_izlozbe/dokumenti_govore/jugoslovensak_d
rzava_i_iseljenistvo.html.)
8 Др Хран. М. Јоксимовић, коаутор књиге Лековите воде и климатска места у Кра-
љевини Срба, Хрвата и Словенаца, са балнеолошком картом, објављене 1922. у
Београду издању Министарства народног здравља.
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али је зато из Швајцарског града Берна слао дописе непознати
сарадник који се потписивао псеудонимом Облачићу Раде. 
У вези с овим ваља напоменути да су 1916. у Америци боравила
два млада патриотска посленика који су уз подршку српске
владе дошли из Швајцарске: Владимир Гаћиновић и Перо
Слијепчевић. Овај други је 1915, односно, пре доласка у Аме-
рику потписивао своје радове псеудонимом Милан Топлица, и
исти псеудоним наставио је да користи за књиге и друге прилоге
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Ратна прича  Душана Шијачког у Ратнику 10–11, 1916.



се и у најави да ће увести у Ратник рубрику под насловом ”Жен-
ски свет”. Већ у том броју објавио је фотографију српског женског
одбора Народне одбране у Њујорку, на којој су жене представ-
љене у традиционалној градској или народној ношњи. У броју три
појавила се рубрика ”Женски свет” у којој ударно место заузима
чланак потписан иницијалима Ј. П. Л., а који је посвећен Емелин
Панкхурст, ”познатом генералу енглеских суфражеткиња”. Врло је
вероватно да је ауторка чланка Јелена (Плавше) Лесковац, су-
пруга уредника и власника Ратника, која је помагала мужу и била
заинтересована за активности и права жена, што потврђује чиње-
ница да је била прва председница Кола српских сестара у Дет-
роиту. Ево почетних параграфа њеног чланка:

Г-ђа Панкхурст, чију слику овде доносимо, дошла
је у Америку с г. Чедом Мијатовићем, бившим
српским министром и послаником у Лондону, те у
високим америчким круговима држи предавања и
села у корист наше ратне сирочади. 
Задње успешно предавање држала је (са г.
Мијатовићем) 22. марта у Чикагу, у великој дво-
рани Lа Salle хотела, под покровитељством
друштва «Кћери Бритског краљевства” (Daughters
of the British Empire) у Илиноису. Г-ђа Панкхурст
имаде нарочити начин да осваја и придобива за
женски покрет њезином речитошћу, ратобор-
ношћу, али и љубазношћу. Сада је напустила
суфражетску борбу, кад се мушкарци боре на
фронту, за домовину и за опстанак државе, те се
посветила свим срцем за српску мисију, за српске
хероје, знајући њихов тешки положај (Ратник
1916, 3: 54).

Ауторка у овом контексту пише и о познатој поборници за права
српске жене, ”нашој заслужној старици госпођи Савки Суб-
отићки, која у свој Европи и тако рећи целом образованом свету
ужива углед и поштовање”, али напомињући да се Суботићка
разликује од Е. Панкхурст утолико што ”наша Српкиња тражи за
жену само она права за које је дужности способна да врши”. 
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Лесковац је вероватно преко Шијачког добио допис Миомира
Миленовића, секретара Српског новинарског удружења у време
када је његов председник био Владислав Рибникар. Овај допис
насловљен ”Новинари у рату” објављен је у броју шест на целој
првој страни, где га употпуњује слика макете Косовског храма
Ивана Мештровића. Аутор најпре преноси мишљење једног
француског новинара који је написао ”да није видео и не зна
штампу која би била националистичкија и оданија идеји своје
државе него што је то српска штампа”, а потом указује на специ-
фичну улогу коју је играла и игра штампа у Србији:

У средини једног народа који се једва пре стотину
година извукао из шума и гудура, и из ропства
које је убијало сваку културу, наша штампа имала
је више него што би била и у једној земљи да
буде учитељ нашем народу, водећи га од места
до места, откривајући му крај по крај Српске
Земље. А када су дошли ратови, онда су српски
новинари стали у прве редове бојних трупа да са
пушком у руци донесу слободу тим нашим
крајевима (Ратник 1916, 6: 99).

У ”том колу јунака”, који ће се вечито ”помињати са хвалом и са
славом”, најпре су наведени браћа Рибникар и Димитрије Туцо-
вић, а потом Милош Трифуновић, Чедомир Павић, Милорад
Илић, Милан Поробић, Славко Крчевинац, Леон Лебл и Љубо-
мир Јовановић. Читаоци Ратника могли су приметити да је међу
њима и Чеда Павић, уредник више исељеничких новина, који је
био добровољац у Првом балканском рату, а потом и у Првом
светском рату. Павић је посебно значајан као једини доброво-
љац из Америке који је оставио за собом сведочанство о свом
искуству у Првом балканском рату у књизи С Пацифика на Ска-
дарско блато објављеној у Сан Франциску 1913. године.
Необично је, али за похвалу, што је уредник желео да ангажује
и једну жену дописника: учитељицу Јелену Шаулић (касније
Бојовић). Она се следеће 1917. године истакла као борац против
окупатора у топличком у дурмиторским крају, али се она борила
пушком, а не пером. Уредников слух за женско питање одражава
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о женском праву гласа. Низ мишљења завршава се најкраћим и
најпозитивнијим одговором једног професора права: ”Моје је
тврдо уверење да жена треба да гласа као и ми.” На страницама
Ратника редовно су се појављивали мањи непотписани при-
лози о женама: ”Српска мајка. Љубав маје према Отаџбини”,
”Хероизам српске мајке”, ”Слике са зборишта: Жене јунаци”, ”Из
ратних бележака:  Жена поред борца”, ”Духовити људи о лепим
женама”, ”Право деце: Српским матерама”), које је врло веро-
ватно писала Јелена Лесковац. Укључивање женских тема у
илустровани часопис посвећен српском војнику у јеку рата ука-
зује на једну новину, а то је веће ангажовање жена у Првом свет-
ском рату. Ово је посредно допринело јачању свести о родној
неједнакости и скренуло пажњу на покрет за женска права.

Многи чланци, дужи а поготово краћи, нису били потписани, што
наводи на претпоставку да их је писао сам уредник на основу
разних европских и англо-америчких извора које је имао на рас-
полагању. У броју два уредник наводи конкретни извор када
пише о ”познатом ратном дописнику, Американцу, Г. Г. Смиту,
који је био на балканском ратишту и прошао кроз Албанију”. Реч
је о енглеском, а не америчком, новинару Гордону Гордону-
Смиту, који је објавио књигу Кроз српску кампању: повлачење
српске војске у Лондону 1916.9 Вероватно је и пре тога дописе о
српском ратишту и повлачењу српске војске и цивила преко ал-
банских планина објављивао у енглеској и америчкој штампи.
Уредник препричава само један мали фрагмент Гордон-Смито-
вог опширног сведочанства посвећеног српској војсци – ”војсци
која не може да умре”. Занимљиво је да овим поводом уредник
напомиње да су му ”исто казивали” исељенички добровољци
који су се вратили у Америку, чиме уводи тему српских доброво-
љаца из те земље. 

У то време САД су биле неутралне, нису учествовале у великом
рату који се одвијао у Европи. Законски је било забрањено да 
_______________
9 М. С. Бошковић написао је предговор за ову књигу (Through the Serbian Campaign:
The Retreat of the Serbian Army, London: Hutchinson, 1916). Г. Гордон-Смит објавио је
касније још једну књигу – From Serbia to Yugoslavia, New York and London: Putnam’s
Sons, 1920, са предговором Славка Грујића.
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Без обзира што се ауторка слаже са ставом С. Суботић, цела
следећа страна посвећена је извештају и фотографијама са
уличних демонстрација америчких суфражеткиња у Њујорку, које
су захтевале право гласа за жене. У наставку занимања за жен-
ско питање, број шест из неименованог извора преноси анкету
у којој су се ”научници, посланици и књижевници” изјашњавали 
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Чланак посвећен Емелин Панкхурст, познатој сифражеткињи



У рату с Аустријом учествовао је у дванаест би-
така. Рањен је два пута. Предложен је од своје
команде и одликован златном медаљом Милоша
Обилића за храброст. У овом рату, овај син кршне
Лике био је подофицир и вршио дужност сина и
грађанина своје праве и миле Отаџбине – јуначке
Србије, све док је могао (Ратник 1916, 6: 107).

Граховац се вратио у Америку ”пре три недеље”, како наводи
уредник, с намером да обиђе исељеничке заједнице и инфор-
мише их о ратним догађањима. Уредник ”нарочито препоручује”
две Граховчеве брошуре управо објављене у Америци: ”Праш-
тање с Косовом” и ”Србија у последњим борбама”. Граховац је
по повратку у Америку уређивао Американски Србобран и очиг-
ледно био у вези с Лесковцем. Овај је у истом броју где је пред-
ставио Граховца почео да објављује и његову причу ”Визија
смрти” (која је изашла у два наставка), док је  Американски Србо-
бран објавио приказ Ратника. 

Веза с Граховцем индиректно наглашава одсуство Лесковчеве
комуникације с Пупином који је као почасни конзул био и зва-
нични представник Краљевине Србије у САД. Можда је то до-
принело Лесковчевом неуспеху у обезбеђивању најављених
дописника из Атине и Солуна, како је био најавио, али је ипак
добио један допис из Грчке, и то с Крфа, у којем се наглашава
потреба за попуњавањем састава српске војске добровољцима:

Јавља нам пријатељ с Крфа да се у Солуну по-
ново образовао одбор Добровољачке Легије са
две секције – добровољачком и четничком. У доб-
ровољачку чету примају се лица од 18 до 50 го-
дина, здрава. У комитску чету од 18 до 40 година,
здрава. Сваки онај ко жели може ступити добро-
вољно у једну од горњих чета. Сваки четник који
буде примљен, имаће поред одела, оружја, обуће
и своју месечну плату.

Француске лађе крећу из Њујорка сваке суботе.

На ноге, Омладино! (Ратник, 1916, 10–11:159).
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се на америчкој територији врши регрутовање страних држав-
љана, међу којима је био велики број српских исељеника из Ау-
строугарске, мада то није важило за црногорске држављане који
су били под војном обавезом. Један од многобројних ”илегалних”
добровољаца с аустроугарским држављанством био је Будимир
Граховац. У броју шест Ратник је објавио прилог под насловом
”Наши ратници”, где су представљене (са фотографијама) три
личности: Божидар Урошевић, Стево Симић и Будимир Грахо-
вац, који је као добровољац из америчког исељеништва учество-
вао у Балканским ратовима, а потом и у Првом светском рату:
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Прилог о повлачењу српске војске кроз Албанију



све до 1920, а међу српским исељеницима изузимани су само
они који су могли да докажу своје чланство у Народној одбрани.
Један од исељеника, Ђорђе Крстоношић из Детроита, пореклом
из Војводине, био је 1915. добровољац у црногорској војсци, да
би се 1916. вратио у Америку, а онда 1917. отишао на француско
ратиште као амерички војник.

Лесковац је настојао да утврди интерну структуру Ратника кроз
рубрике, од којих су неке биле устаљене, а друге повремене.
Рубрика ”Ситуација” доносила је актуелне вести о ратишту у Ев-
ропи и Србији, с посебним нагласком на улози руске војске. Као
семантички одјек ове рубрике јављају се многобројни чланци,
дужи и краћи, који су коментарисали догађаје из даље и ближе
историје (”Манифест Војвођанима. Један историјски докуменат
из 1848. године”, ”О прекинутим дипломатским односима Србије
с Аустро-Угарском”, ”Највећи грех Аустријин”) и актуелне поједи-
ности директно или индиректно везане за европски рат (”Ау-
стријски подморци”, ”Рат у ваздуху”, ”Финансије ратују”). Под
општим насловом ”Ратне ситнице” објављиване су разноврсне
информативне белешке о војним и цивилним питањима.

Најбројнији прилози су из круга српских ратних тема. Међу њима
је мањи број информативних чланака, док знатно већи број при-
лога чине новински дописи писани афективним дискурсом и
књижевни прилози у прози и стиху. Прозни новински и ”књи-
жевни” прилози објављивани су у рубрикама под насловима
”Ратне приче” и ”Ратни записи” (док су у рубрици ”Ратни дописи”
и ”Ратни записи” објављивани информативни чланци). Ва-
ријације у наслову ове рубрике указује на недоумице уредника
у погледу одређења прозних текстова који се појављују као на-
ративи о српским војницима и ратним догађајима (аутора који
нису били професионални књижевници), а који се позиционирају
између публицистике и књижевности. Међу њима су три текста
Шијачког (”Борба на Балином гробу”, ”Како наши јунаци умиру”,
”Светли примери”), један (у наставцима) Граховца (”Визија
смрти”), текст Х. М. Јоксимовића (”Преображење у Мачви”), али
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Мада је уредник очигледно подржавао добровољачки покрет, у
Ратнику нема обавештења о одзиву исељеника, осим једне фо-
тографије насловљене ”Наши ратници добровољци” на којој су
два младића, Никола Баћевић и Саво Машановић: ”Обојица су
ових дана пошли на бојно поље из Детроита, Мичиген. Први је
председник месне Народне одбране и друштва Слободе, а други
беше рачуновођа оба друштва. Г. Баћевић одликовао се као хра-
бар ратник у Балканском рату, те сада поново полази да своју
крв пролије за ослобођење своје браће. Ми им честитамо и же-
лимо срећан пут” (Ратник 1916, 10-11: 167). Српски исељеници
пријављивали су се као добровољци у великим бројевима као
црногорски, али и аустроугарски држављани (илегално или
изјашњавајући се да су рођени у Црној Гори). Ратник ипак под-
сећа на чињеницу да је за САД приоритет био такозвани Погра-
нични рат (Border War) са Мексиком, који је почео 1910. (у години
Мексичке револуције), а достигао врхунац 1916. Мексиканцима
је командовао генерал Франциско Панчо Виља а Американцима
генерал Џон Першинг, који ће следеће године, када се САД
априла 1917. буду укључиле у Први светски рат, с првим аме-
ричким војним транспортом стићи на тло Француске. Лесковац
подсећа читаоце на Погранични рат у више наврата. У броју три,
на дуплој средишњој страни Ратника налази се пет фотогра-
фија везаних за америчко-мексичко ратиште, а две везане за
балканско ратиште. У истом броју је и једна фотографија аме-
ричких војника учесника америчко-мексичког рата, међу којима
је и српски исељеник по имену Мане Петровић.

Ово спомињемо да би нагласили нешто што се у балканоцент-
ричној перспективи губи из вида, а то је да се српски исељеници
морају сагледавати и у америчком контексту. Неки од њих већ
су 1916. били амерички држављани, те су регрутовани у војску
САД. Други су били аустроугарски држављани на ”привременом”
боравку у САД, те се по америчким законима пре априла 1917.
нису смели регрутовати за било коју војску осим аустроугарске
(у коју нису хтели да иду). У Канади су за време рата аустроугар-
ски држављани хапшени и интернирани у логоре, где су остали
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У броју осам се поднасловом ”Ратна поезија” јавља и трећи тип
поезије – уметничка поезија савремених и старијих аутора. Тако
се једна поред друге налазе ”Бој на Губеревцу” – коју су спевали
Јанко Петровић, наредник, и Љуб. Марковић, каплар – и песма
”По гробовима” Владислава Петковића-Диса. Поред јединог са-
временог песника, Диса, Ратник објављује и песме неколико
песника старије генерације: Јована Јовановића Змаја (”Видов-
дан” и ”Слава мачу”), Ст. Вл. Каћанског (”Напред Србијо”) и В.
Илића млађег (”Отац”). Резимирајући, док су народне песме из
усмене традиције лирске, ауторске песме спеване по узору на
народну обрађују актуелне догађаје, по структури су епско-на-
ративне, а по доминантном осећању патриотске. Такве су и све
уметничке песме старијих и савремених аутора.

Ратник је обично на последњим страницама имао и рубрику на-
словљену ”Хумор и сатира”, у којој су се јављали вицеви, афо-
ризми, кратке шаљиве песме, анегдоте, цртежи и карикатуре. Два
пута се појавила рубрика ”Поука и забава” са прилозима о деци и
женама, и чланком ”Шта је човек на овоме свету?” П. Аршинова.
Ратник је објавио и ”изреке мудрих људи”, мада мимо ове руб-
рике: Николаја Велимировића и Лава Толстоја (”Из дневника Лава
Толстоја, по аутор. преводу Др Шмида и Др Скервана”).  

Само једном се појавила рубрика ”Уметнички део” у којем је
представљен један српски сликар у Америци: Цвета Поповић.
Чини се да је ово први пут да се у српској исељеничкој перио-
дици у Америци посвећује пажња једном сликару. Чланак о По-
повићу насловљен је ”Из живота нашег младог уметника” и
непотписан је, али се са сигурношћу може претпоставити да га
је писао уредник Ратника Плавша Лесковац. Штавише, захва-
љујући овом чланку знамо да су и Поповић и Лесковац били
Војвођани родом из Старе Паланке:

У лепој бачкој варошици Старој Паланци, на гра-
ници китњастог Срема, гледао сам пре 15 година
у основној школи малога Цвету Поповића, ђака мог
пок. брата Стевана, како на великој школској табли
са кредом у руци црта једног лепог коња, а на моју
жељу, нацртао ми веома брзо и веома лепог госпо-
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и један (такође у наставцима) Радована Казимировића под на-
словом ”Јунаштво и смрт Милуна Јанковића”.10

Поезија објављена у Ратнику сврстава се у три типа. Први је
народна поезија из усмене традиције. Други тип је поезија пи-
сана по узору на народну и она је по структури наративна и
епска, а тематски везана за актуелне ратне догађаје. Њени
аутори су људи из народа – војници, каплари, поручници – који
су именовани, али нису професионални писци, мада међу њима
има и неколико ових других. Ова поезија објављивана је заједно
с оном из усмене традиције у рубрици насловљеној ”Народна
поезија” или ”Народне умотворине”.  У броју два јављају се три
песме: ”Почетак рата” (спевао Игњат С. Николић, редов 3. бате-
рије), ”Нашем сељаку” (спевао Јован Ј. Бабић из Ваљева) и не-
насловљена песма Ј. В. Маговчевића. Уредник наводи да је ова
последња преузетa ”из нових добрих књига”. Извор је најверо-
ватније Маговчевићев спев Путем славе чије је америчко из-
дање објављено 1916. вероватно у Њујорку.11 У броју три
објављена је  ”Ратна песма”  (Уроша Грујичића, каплара). У броју
шест су у рубрици ”Народне умотворине” објављене четири лир-
ске народне песме, али и ”Освојење Бардањолта” Мићуна М. Па-
вићевића. Могуће је да је ова песма, везана иначе за догађај из
Првог балканског рата, узета из Павићевићеве књиге Крвавим
пољанама објављене 1916. у издању Канадског гласника у Ве-
ланду (Онтарио).12 У двоброју десет-једанаест изашлe су песме
”Славној Русији” Ђорђа Рашића, поднаредника, ”Српски војник”
Тих. Б. Ђорђевића и истоимена песма Боже Весића. 
_______________
10 Казимировић је студирао православну теологију у Кијеву, а докторирао правне
науке у Тибингену. Казимировићев школски друг вл. Николај Велимировић написао
је предговор за његову књигу Тајанствене појаве у нашем народу – Креманско про-
рочанство објављену 1940.
11 Издавач је Петар О. Стијачић, свештеник који је истовремено био уредник разних
исељеничких публикација, укључујући њујоршки Србобран.
12 Павићевић је описао свој пут из Црне Горе у Америку у књизи Od Cetinja do Nju-
jorka: Pismo Majci, Pjesma za Narod, која је објављена 1916. у Њујорку. Скрасивши
се у канадском граду Веланду, Павићевић  је исте године покренуо лист Канадски
гласник који је и уређивао. Више његових књига, у оргиналу и енглеском преводу,
објављено је у Америци пре него што се вратио у Југославију и настанио у Загребу,
где је наставио да пише и објављује.
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нео је напредовању илустрованих часописа, који су се разлико-
вали од других периодичних публикација најпре по квантитету
визуелних прилога и њиховој функцији – ови више нису били ма-
лобројни и секундарни прилози тексту, него су тежили да пре-
узму важнију, па и примарну улогу – али и по квалитету
визуелних прилога и распону њихових типова. Поред вињета
јављају се различити типови цртежа – карикатуре, кроки, по-
стери, али и слике које су радили професионални цртачи-илу-
стратори, а потом и фотографије. Развој фотографије омогућио
је да се фокус пажње прошири и да се демократизује: уз елитне
личности – војсковође и политичаре – јављали су се на илуст-
рацијама и фотографијама и обични људи из средњих и нижих
друштвених слојева, укључујући жене и децу, војнике и цивиле.
Поред појединаца приказиване су и колективне ратне сцене.
Развој фотографије омогућио је и детаљније преношење сцене
догађања тј. различитих типова пејзажа – природних, урба-
них, радних, културних, војних и др. Велики светски рат додатно
је подстакао развој илустрованих часописа и демократизацију
њиховог рецепционог корпуса: овај се проширује и омасовљује,
а то доводи до успона тиража, успеха и утицаја оваквих публи-
кација. Ратне теме имале су снажни емотивни и морални набој,
а то је даље подстицало интерактивни однос текстовних и
визуелних прилога, генеришући јачи утицај на примаоца. Што се
примаоца тиче, он више није био само читалац, него и гледа-
лац. То је било златно доба специфичних цртача-сликара, тако-
званих илустратора. Они су приказивали задате теме најпре
за књиге, а потом за часописе, чиме је делокруг њиховог рада
знатно проширен.

Ратник је објављивао различите визуелне прилоге: слике илу-
стратора, фотографије, вињете, цртеже, крокије, карикатуре,
мапе. Биле су три ударне позиције у илустрованом часопису:
насловна страна, дупла страна у средини броја и заглавља. 

Насловне стране Ратника биле су увек у боји и то су се по пра-
вилу налазили радови илустратора, од којих су неки идентифи-
ковани, а други не. Слике на насловним страницама броја два и
двоброја десет-једанаест радили су двојица америчких илустра-
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дина са халбцилиндером на глави, са цигаром у
устима и штапом у руци... (”Из живота нашег мла-
дог уметника”, Ратник, 1916, 10–11:169).

Као дете из сиромашне породице, Поповић је после школе
радио као молерски шегрт, али се убрзо отиснуо у Европу да учи
сликарски занат. Провео је око шест година у Пешти, Бечу и Мин-
хену, издржавајући се као радник, цртајући фирме и радећи жи-
вопис у богомољама, али без могућности да стекне академско
школовање. Једног дана, на изненађење Лесковчево, Поповић
се појавио у Детроиту. Лесковац га је замолио да репродукује
један цртеж (”картон”) који се претходне године био појавио у
њујоршком листу Sun, ”где се Србија (у пегавом тифусу) бори у
чељустима мртвачке лобање на живот и смрт и то у овом гроз-
ном ратном стању”, што је Поповић и учинио. Чланак о овом сли-
кару пропраћен је уметниковом фотографијом и неколицином
његових радова. То су репродукција наведеног цртежа (”Србија
у рату за време пегавца”), две иконе (св. Николаја и св. Димит-
рија, које је радио за грчку цркву у Детроиту, за коју је осликао
цео иконостас), а најзанимљивији прилог је ”Завеса на бини
Југосл. Соц. Радничког Дома у Детроиту, Мич.” Цвета Поповић
је једини српски исељенички сликар у Америци за кога знамо из
тог периода, и то захваљујући уреднику Ратника.

Кључна специфичност Ратника у слици и речи је то што је био
илустровани часопис. Наслов донекле подсећа на Балкански
рат 1912–1913 у слици и речи чијих је двадесет бројева 1913.
уредио и објавио Душан Шијачки. Међутим, модел илустрованог
часописа појавио се још половином 19. века. Међу најранијим и
најпрестижнијим таквим публикацијама били су париски L’Illus-
tration, покренут 1843, и The Illustrated London News, покренут
1842. Међу водећим илустрованим часописима за време Првог
светског рата на енглеском говорном подручју био је The War Il-
lustrated, који је почео да излази у Лондону 1914.13 Развој техно-
логије репродуковања графичких материјала у штампи  допри-
_______________
13 Уз илустроване периодичне публикације појављивале су се и илустроване хронике
и историје рата, од којих је једна била Historia ilustrada de la Gran Guerra, чијих је
девет томова уредио В. Бласко Ибањес у Шпанији.  
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је насликао младу жену налик на античку богињу  која седи
држећи у савијеној десној руци кичицу, с пруженом левом руком
која простире вео и придржава глобус на којем се препознаје Ев-
ропа. Радове ових илустратора уредник је преузимао из англо-
амерчких извора, али се на корицама броја три налази једна
изразито српска сцена: ”Капетан прослављене српске војске код
своје родбине на Косову пољу”. Уреднику Ратника било је теже
да дође до графичког материјала из Србије. Српски визуелни
материјал састоји се искључиво од  фотографија, преузетих ве-
роватно из европских, можда највише француских штампаних
извора.15 Наведена слика српског капетана делује као фотогра-
фија, а не илустрација. Она има јак емотивни и симболички ква-
литет – униформисани ратник приказан је у срећном породичном
окружењу: мада се у првом плану виде његов опасач и пиштољ,
насмејани и опуштени војник држи у нежном загрљају мало дете,
поред њега је усправни и поносни дечак који гледа у оца, а у по-
задини је сељанка, мајка која их дискретно посматра. Не слу-
чајно, сцена је кроз наслов идентификована с Косовом пољем.
У време најтеже за српску војску и српски народ, ова сцена зрачи
не само љубављу, него и надом. 

У средини сваког броја била је илустрована дупла страна, некад
с једном сликом, некад с више визуелних прилога (фотографија,
цртежа и др.). У броју два је илустрација с коментаром. На слици
се виде трупе које у расулу беже преко једног брега, затим и
реке, док се у позадини види коњица друге војске која их гони.
Ево уредниковог коментара под насловом ”Пораз аустријских
трупа”: ”Када су Аустријанци на Космају потучени 27. новембра
1914. почели су одмах одступати с највећом брзином с бојишта.
(...) Наступило је једно велико бежање. Мостови беху закрчени,
те сви траже само реку Саву, где су многи нашли и своју смрт. 

_______________
15 Многе од ових фотографије могле су бити оне које је радио Риста Марјановић, који
је пре рата у Паризу ”од 1908. био прво члан, а потом и уредник илустрације за Ев-
ропу Њујорк Хералда” (М. Димитријевић, ”Потресна сведочанства о Великом рату”,
Политика, 15. октобар 2014, 13). Међу српским ратним илустраторима били су Васа
Ешкићевић, Михаило Миловановић и други, али је Плавша Лесковац тешко могао
доћи до њихових радова, те их у Ратнику нема. 
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тора: В. К. Рајс (W. C. Rice) је насликао припаднике француске
коњице у јуришу, док је знатно познатији Хауард Чендлер Кристи
(Howаrd Chandler Christy)14 сачинио алегоријску илустрацију про-
мена европских граница која ће уследити после рата. Чендлер 
_______________
14 Х. Чендлер Кристи школовао се на Националној академији у Њујорку. Постао је
познат по квалитетним реалистичним илустрацијама Шпанско-америчког рата које
је објављивао тада у Scribner’s, Harper’s  и Collier’s Weekly. Као познат и признат
илустратор наставио је да ради за време Првог светског рата, објављујући радове у
најбољим америким часописима.
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који је радио за лондонски илустровани часопис The Sphere: ту
је илустрација изворно објављена, одатле ју је преузео New York
Herald, а из овога је даље преузео Ратник.

Карикатуре је Ратник објављивао углавном у рубрикама ”Хумор
и сатира”. За многе од њих извор није назначен, али тамо где
има извора види се да их је уредник преузимао не само из аме-
ричких извора, него и из различитих европских новина. Међу
њима су Нови сатирикон из Петрограда, Hellas из Атине, La
campana de gracia (сатирички, републикански и антиклерикални
лист) из Барселоне, The Montreal Star из Канаде и Evening
Ledger из Филаделфије.

Највећи број визуелних прилога у Ратнику чине фотографије
истакнутих личности, локација, трупа, војних активности, при-
зора страдања цивила итд. Данас, сто година након Првог свет-
ског рата и мноштва публикованих ратних фотографија, можда
су највредније фотографије у Ратнику оне малобројне које се
односе на српске исељенике у Америци, јер тих сведочанстава
данас имамо најмање.

Ратник у слици и речи значајан је као једини илустровани часо-
пис који је за време рата излазио међу српским исељеницима у
Америци или бар једини који је делимично сачуван. Лесковчева
намера да покрене управо такав часопис, који је као илустро-
вана публикација захтевао више новца и техничких ресурса, био
је сасвим у складу с тадашњим тенденцијама у Енглеској, Фран-
цуској и Америци. С обзиром на слаб одзив претплатника и огла-
шивача, овај часопис није био одржив на дужи рок нити је имао
неки битан јавни утицај, али остаје као важан покушај да се исе-
љеничка периодика употпуни једним новим жанром – илустро-
ваним часописом – у складу са доминантном тенденцијом у
европској ратној штампи. 

Штавише, Лесковац је предузео још један корак у том правцу:
објавио је Велики ратни албум. Овај албум оглашен је на целој
задњој страни броја три од 1. априла 1916. године. Албум нам
није доступан, тако да имамо само податке из огласа. Знамо да
садржи ”велики број слика” и то ”са српским описом”, а рекла-
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Уметник сликар верно је приказао на овој слици тај пораз ау-
стријских трупа” (Ратник 1916, 2: 30–31). Илустратор је познати
сликар италијанског порекла Ф. Матанија (Fortunino Matania)16, 
_______________
16 Фортунино Матанија рођен је у Италији у сликарској породици. Рано је почео да
сарађује у часопису L’Illustrazione Italiania, потом је радио у Паризу за Illustration Fran-
caise, затим у Лондону за Graphic и The London Sphere, да би за време рата више
пута ишао на фронт и постао истакнути ратни илустратор за Illustrated London News
и друге часописе, посебно англо-америчке. Ваља напоменути да је као аутор ове
илустрације наведен J. Matania, али нисмо могли наћи податке о овом сликару истог
презимена из истог времена, те не знамо да ли је посреди грешка или су заиста по-
стојала два сликара савременика и презимењака који су обојица радили ратне
илустрације и објављивали у истим часописима у исто време.
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ник одговара потврдно, да ће наставити да га објављује упркос
повишеним трошковима штампања и недовољном  броју пре-
тплатника, а то зато што је Ратник ”један заиста ваљани лист”
који у својим приказима препоручују и читаоци и ”наше југосло-
венско новинство”.18 Уредник наводи да је у преговорима с неким
људима који су вољни да помогну излажење Ратника као недељ-
ника на осам страна. Пошто немамо потврде да је после овога
Ратник наставио да излази, претпостављамо да се ипак угасио. 

Слично другим исељеничким публикацијама овога доба и Рат-
ник је прекривен наслагама заборава, док су примерци првог
исељеничког илустрованог часописа и Великог ратног албума
изгубљени, осим неколико бројева који су нам омогућили да
овим радом дамо прилог историји српске исељеничке периодике
у Америци за време Првог светског рата.
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18 Дневни гласник, Хрватски свијет, Отаџбина, Луча Југославије, Американски
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миран је као примерени ”ускршњи дар”.17 Овде се уредник
обраћа искључиво српским читаоцима. Ратник је представљен
као часопис који ”приказује сва чудеса светског рата”, али што
је још важније, ”стоји на бранику српског народа, стварајући
уједно веру у нашу лепшу будућност, у уједињење целога
Српства у једну моћну Царевину”. То ће, наставља уредник, ”да
проповеда Ратник, што ће чинити и сваки ‘добровољац Рат-
ника‘, сваки напредан Србин и Српкиња”. Лесковац је пре тога
(у броју два) објавио још два огласа у којима се спомињу два
друга ”албума”. Први је уреднички оглас који најављује да ће
”концем сваке године” Ратник издати  ”красне корице, са финим
платном опшивене”, у којима ће претплатници моћи да чувају
бројеве овог часописа, и које ће изгледати ”као прави албум”. Да
ли је реч о истом ”албуму”? Можемо само да шпекулишемо о
томе, али изгледа да није. У истом броју и на истој страни, у ок-
виру огласа за путничку агенцију Адолфа Тврдог, оглашава се и
Велики ратни албум ”који садржи 130 ратних слика”, а ”штампан
је на седам разних словенских језика”. Претпостављамо да ни
ово није Ратников албум који доноси ”описе слика” на српском
језику и стоји ”на бранику српског народа”. 

Из свега овога произлази да је Лесковац настојао да створи мо-
дерну српско-хрватску, односно, српску варијанту илустрованог-
ратног часописа по моделу сличних публикација на англофоном
и франкофоном подручју. Штавише, настојао је и да понуди
својој исељеничкој публици, бројчано врло скромној, и ратни
албум, који претходи сличним подухватима на српском језичком
подручју (као што  су били Велики ратни албум 1914–1918
Андре Поповића и Видовдан. Илустрована историја српских
ратова 1912–1918 Новице Шаулића). Ова његова настојања од-
вијају се у првој половини 1916. године, у јеку рата, али у Аме-
рици која се још налазила далеко од ратних операција. 
Страна 173. двоброја десет-једанаест од 15. јула садржи уред-
ничку белешку под насловом ”Хоће ли Ратник излазити?”. Уред-
_______________
17 По цени од једног долара за оне који нису претплаћени, само педесет центи за
претплатнике, а као поклон за такозване ”добровољце Ратника” који треба да обез-
беде нове претплатнике. Лесковац је пре тога (у броју два) објавио још два огласа.   
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SUMMARY

Krinka Vidaković-Petrov

An Unknown Serbian Illustrated Magazine in the USA: Ratnik u slici
i reči

Ratnik u slici i reči was «the only Serbo-Croatian illustrated magazine
in America» published in New York and Detroit in 1916 by Plavša
Leskovac, a Serbian immigrant from Vojvodina who had previously
been affiliated with the Serbian-American fraternal organization
Sloga, based in New York and managed by Mihailo Pupin. This by-
weekly publication appeared in the context of the flourishing of illus-
trated magazines during the wartime period such as the London
based War Illustrated. Although it was positioned on the margin of
the Serbian-American media scene and ceased publication after a
few months, it provides pertinent insights into the cultural and political
framework of the Serbian-American community and is even more
valuable as the only representative of the genre of illustrated maga-
zines in the Serbian-American media corpus. We have analyzed the
structure of the magazine, the contributors (Serbian, Serbian-Amer-
ican, foreign), types of textual materials (articles, war reports, stories,
poetry) and visual materials (contributions by known and unknown
illustrators, photographs, cartoons, drawings), their distribution and
interaction, and thematic clusters highlighting the most important is-
sues discussed in the magazine. We have also analyzed commercial
advertisements as a source of  information on profiles of those who
supported the magazine. The profile of supporters, thematic perspec-
tive, top issues as well as the choice of alphabet – Roman, Cyrillic
or mixed – point to a gradual shift from an initial Serbo-Croatian to a
later Serbian interpretation of Yugoslavism. One of the topics high-
lighted in this illustrated war magazine was the issue of women’s
rights and their role in the war effort. Another contribution of Plavša
Leskovac was the publication of the first Serbian War Album in the
Serbian-American framework, which preceded more sophisticated
albums published in Serbia in the period after the war and the Es-
tavlishment of Yugoslavia.
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акад. Радомир В. Ивановић 

УМЈЕТНИЧКЕ И НАУЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ДЈЕЛА 

МАРКА МИЉАНОВА ПОПОВИЋА 

(Прилог науци о науци) 

„Ријечи треба мјерити, а не бројити…
Мјером мјерити, а цијеном цијенити!“

С. М. Љубиша

САЖЕТАК
Студију „Умјетничке и научне вриједности дјела Марка
Миљанова Поповића (прилог науци о науци)“ аутор је посветио
опису евидентног развоја низа друштвених и хуманистичких
наука. Уводни одјељак „Монографије, студије и огледи“ (стр. 4–
11) посвећен је најпознатијим монографијама објављиваним у
том периоду (Ј. Чађеновића, Д. Вучинић-Варге, Р. В. Ивановића,
Р. Глушице, Б. Н. Ивановића, Ј. Холечека, М. Вукчевића и Т.
Ђукића), као и веома познатим расправама (С. Томовића, Ж.
Ђурковића, Р. Радојевића, Љ. Зуковића, Д. Ичевића и других). 
Други одјељак студије „Научни скупови, зборници радова и
издања дјела“ (стр. 11–27) посвећен је зборницима које је махом
објављивала Црногорска академија наука и умјетности (1981,
1992) и десетини зборника које је објављивала Културно-
просветна заједница Титограда (Подгорица) и Музеји и галерије
Подгорице у оквирима културне, научне и књижевне
манифестације „Дани Марка Миљанова“ (1988–1998). „Студију
књижевности“ придодат је и „студиј културе“, при чему
првенствено мислимо на издавање Поповићевих Сабраних

дјела у два тома (ЦАНУ, Подгорица, 1989–1990), Фонда „Марко
Миљанов“ из Куча – Цјелокупна дјела у седам књига (Подгорица,
2017), као и „Матице српске“ у Новом Саду, 2017, у једном тому.

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: методологија, афирмација, вредновање,
монографија, студија, расправа, зборници, издања, основница,
изведеница, аманетни текст, наука о науци. 



На крају уводног дијела овог рада радозналог читаоца
подсјећамо на три релевантна парадигматска чворишта најшире
схваћеног проучавања филозофије и психологије стварања:
онтолошки, гносеолошки и аксиолошки аспект. Већ и раније смо
имали прилике да укажемо на то како реномирани критичари у
првој фази афирмације посебну пажњу посвећују одвајању
књижевне од некњижевне форме, користећи најновије домете
модернизоване наратологије и версологије. У другој фази
проучавања феномена и ноумена контекст расправе је увелико
проширен на нове научне дисциплине – генологију,
фолклористику, компаратистику и културологију. Тек у трећој
фази, међутим, омогућено је да се у епицентар критичког
погледа на свијет, који је дефинисан као интегралистички, уведу
средишни филолошки проблеми и апорије: 

а) генерирање поетских идеја и књижевног текста, 
б) проучавање односа поетике и ноетике, прецизније

речено односа поетике, аутопоетике и метапоетике, и 
в) проучавање односа архетекста, генотекста, контекста

и паратекста. При томе је веома важно напоменути да тек у
трећој фази унутрашњи приступ књижевном дјелу стиче примат
над спољашњим.  
Непосредан повод за настанак овога  рада пред-
ставља недавно објављена историјско-естетичко-поетолошка
студија „Одабрани коментари и критичка издања Горског

вијенца у посљедњим деценијама развоја његошологије (1975–
2017)“, писана као допринос развоју савремене књижевне
аксиологије. Студија је објављена у монографији Његош.

Његошологија. Његошолози (ЦАНУ, Подгорица, 2017, стр. 199–
228). Њен први дио (стр. 203–207) посвећен је историографском
и текстолошком аспекту проучавања Његошевог историјско-
романтичног првијенца (тј. оцјењивању и преоцјењивању дјела
реномираних његошолога Вида Латковића и Николе
Банашевића), док је други дио (стр. 203–228) посвећен
филолошком и гносеолошком аспекту (тј. оцјењивању и
преоцјењивању дјела реномираних његошолога – Слободана
Томовића, Александра Младеновића и Радмила Маројевића).2

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

„Умјетност је живот 

освијетљен мишљу“. 

Томас Ман

У недавно објављеној студији „Велика радост стварања“,
која представља предговор избору Слово и вијек (Марко

Миљанов у огледалу критике), Фонд „Марко Миљанов“,
Подгорица, 2016, стр. 9–35, проучавање Поповићевог
хетерономног дјела током протеклих тринаест и по деценија
(1883–2016) анализирали смо са два становишта: хронолошког

и типолошког. Хронолошки смо подијелили у три периода:
почетну фазу афирмације писца и дјела (1883–1944), фазу
потпуне афирмације (1945–1995) и фазу специјалистичких
тумачења и разумијевања (1996–2016), а типолошки на више
врста, у зависности од развоја метода, методика и методологија
науке о књижевности, науке о језику, фолклористике и
компаратистике.1

Двјема подјелама настојали смо да истовремено укажемо на
вишеструки развој науке о науци, особито уколико имамо у виду
истовремене процесе дивергенције и конвергенције појединих
научних дисциплина као облика моделовања свијета.
Поповићево дјело је изазовно и прикладно за велики број
друштвених и хуманистичких наука (историографију,
антропологију, религију, право, етнологију, психологију,
социологију, културологију, етику и естетику), с
једне; остварени резултати у оквирима филолошких наука
(првенствено литературологије и лингвистике) омогућавају
примјену веома разнородних метода и методологија, с
друге; док у оквирима најуже схваћене тематике, проблематике
и апоретике сугериране другим издањем избора Марко

Миљанов у огледалу критике (књ. 6 Цјелокупних дјела, Фонд
„Марко Миљанов“, Подгорица, 2017, стр. 516), аутор жели да
укаже на повремену али судбоносну промјену аналитичких
парадигми, с треће стране посматрано. 
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веома чест и неопходан предмет проучавања: „хибридизација
култура“, „хибридизација језика“ и „хибридизација жанрова“, о
којима инвентивно пише М. М. Бахтин. 
О разноврсности међусобне иницијације и афирмативних
процеса који доприносе и ширењу сазнања и продубљивању
умења илустративно свједоче неке од објављених монографија,
које служе као прекретница развоја (а), затим организовање
међународних научних скупова (б), као и издавачки подухвати
који олакшавају приступ понекад неприступачној грађи (в).
Навешћемо пет таквих примјера, с обзиром на то да они
представљају пет центара научне, културне и умјетничке
иницијације: 

1. Одбрана и објављивање докторске дисертације
Јована Чађеновића Књижевно стваралаштво Марка

Миљанова („Научна књига“, Београд, 1981, стр. 285, у рукописној
верзији 1976. године било је 690 страница). Обиљем
неопходних и провјерених информација, она је до наших дана
остала незаобилазна, упркос извјесним недостацима на које смо
указали у студији „Велика радост стварања“ (Подгорица, 2016). 

2. Почетком маја 1981. године Црногорска академија
наука и умјетности организовала је поводом пишчеве
осамдесетогодишњице смрти, веома успјешни „Симпозијум о
животу и дјелу Марка Миљанова“, у чијем раду је учествовало
више десетина југословенских и европских научника различитих
профила. Извјестан број прилога је објављен у часопису ЦАНУ
„Гласник Одјељења умјетности“ (Подгорица, књ. 3, 1981, уредник
Јевто Миловић). 

3. Несумњиво најважнији допринос афирмацији
Поповићевих дјела представљало је издање ЦАНУ (у заједници
са титоградском „Побједом“) – Сабраних дјела (Критичко

издање) у два волуминозна тома (Подгорица, 1989–1990). Први
том садржи историјско-књижевну хронику Племе Кучи у народној

причи и пјесми (стр. 530), а други сва остала Поповићева дјела,
осим Посланице сердару Јову Пилетићу (стр. 451), која су
зналачки приредили Јован Чађеновић и Љубомир Зуковић,
професори универзитета. 
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Да бисмо избјегли понављање основних премиса метода и
методологија примијењених у наведеним студијама о Поповићу
и Његошу, рецепијента бисмо упутили на уводни дио прве –
„Критика као предуслов књижевног развоја“ (стр. 9–13), као и
уводни дио друге студије „Увод“ (стр. 199–202). Основни циљ
најновијег рада аутор види најприје у проучавању односа
продукционог и рецептивног модела (први одјељак:
„Монографије, расправе и студије“), док други циљ види у
проширењу „студија књижевности“ на „студиј културе“ (други
одјељак „Научни скупови, зборници радова и издања дјела“). У
њему се истовремено, на три нивоа, проучавају –„културни
живот“, „научни живот“ и „књижевни живот“. При томе је
евидентно ауторово настојање да у полувјековну вредносну
скалу укључи како резултате библиометрије тако и резултате
сциентометрије. Они несумњиво доприносе утврђивању
изворности „аманетног текста“, што се најбоље види на основу
поређења прве верзије (основнице) и друге верзије текста
(изведенице).3

МОНОГРАФИЈЕ, РАСПРАВЕ И СТУДИЈЕ

Пажљиви проучавалац историјата глобалних идеја током
посљедњих пола вијека (1977–2017) без тешкоћа може
констатовати евидентан напредак појединих друштвених и
хуманистичких наука. Нагао развој научних дисциплина
потпомогнут је владајућим процесима дивергенције и
конвергенције великог броја постојећих и нових наука, чији се
акценат помера на нова „поља духа“ (о чему инвентивно пише
Кенет Вајт у књизи Номадски дух, 1987). При томе изузетну
важност добија процес генерирања књижевног текста и поетских
идеја, односно процес убицирања глобалних премиса
интенционалног и лингвистичког лука дјела. Све је присутнија
позајмица метода, домета, искустава и сазнања између
појединих националних и наднационалних наука, будући да се
видно ширио круг иницијације. При томе су три процеса постала
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посвећена је примијењеној, а друга половина (главе: VIII, IX, X
и XI) теоријској равни проучавања. 
Из савремене (дијахронијске) перспективе посматрано,
најпроблематичнији дио дисертације је глава VI. Она је
посвећена анализи Посланице сердару Јолу Пилетићу

(подијељена је у пет ужих аналитичких цјелина), при чему је
монограф досљедно и до краја живота заступао погрешну тезу
– да је поменута Посланица дјело Тома П. Ораовца, мада током
другог пишчевог живота она ни један једини пут није објављена
под Ораовчевим именом. И Чађеновић и Стојовић били су
заведени ауторитетима Михаила Вукчевића, Тома Ораовца и
Трифуна Ђукића, који су и допринијели стварању ове
мистификације. Још већу грешку начинио је Чађеновић
објавивши 1997. године студију „Посланица сердару Јолу

Пилетићу – Спор око једне пјесме“, коју је подијелио на 18 ужих
цјелина не прихватајући енормно велики број прихватљивих
мишљења, саопштених у књигама Б. Н. Ивановића Истина о

поезији Марка Миљанова (Никшић, 1996) и Први књижевни суд

у Црној Гори (2000), у којој су објављена исправна становишта
Б. Н. Ивановића, Д. Ћукића, С. Пилетића, Р. Прелевића, С.
Калезића, С. Вујачића, Р. Глушице и Б. Поповића.5

Професор Чађеновић припада оном реду научника
литературолога који његују култ завичајности. У том погледу он
заслужује не само једну него и више студија које ће, надамо се,
у блиској будућности написати неки од његових савременика или
сљедбеника, а сличан дуг би ваљало одужити и према
Милораду Стојовићу, чији допринос афирмацији Поповићевих
дјела такође убрајамо у први ред афирматора. Из десетине
прилога које је педантно верификовала Б. Г. Драгосавац у Био-

библиографији Марка Миљанова (књ. 7) издвојили смо сумарни
предговор избору Поповићевих дјела Примјери чојства и

јунаштва („Обод“, Цетиње, 2001, стр. 9–27), у коме
аутор показује максимум аналитичких искустава, знања и
умјења. Он истовремено пружа обиље поузданих и прегледно
саопштених информација из области егзистенције, историје,
културе, науке и умјетности. У њему Чађеновић пише о каталогу
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4. Објављивањем Сабраних дјела (Критичко издање), I–
II, послужило је као непосредни повод Републичком одбору,
ЦАНУ, Централној народној библиотеци „Ђурђе Црнојевић“,
Културно-просвјетној заједници Титограда, Удружењу
књижевника Црне Горе и Музејима и галеријама Титограда да
најприје организују Међународни научни скуп „Живот и дјело
Марка Миљанова Поповића“ (у Подгорици, 8–10. V 1991, а
непосредно потом и да објаве истоимени зборник радова (чији
су издавачи КПЗ Титограда и „Цветник“, Титоград – Нови Сад,
1992, стр. 249) у чијем раду је учествовало 32 југословенска и
европска научника. Зборник је објављен на четири језика, а
послужио је као подстицај новим издањима наредних зборника,
које ће исти издавачи објављивати заредом више година потом
(1994–1999).4. 

5. На крају, као најпотпуније послужило је издање
Поповићевих Цјелокупних дјела у седам књига, у којима новину
представља то што је по први пут објављена Посланица сердару

Јову Пилетићу (књ. 1), заједничке књиге Б. Богишића и М. М.
Поповића (о коауторском учешћу у анкети о правним обичајима,
књ. 5), избор књижевне критике (књ. 6) и Био-библиографија

Марка Миљанова (књ. 7), у којој је објављен сводни оглед о
претходних седам предговора овога издања. 
Историјско-књижевну дисертацију о Поповићевом дјелу
одбранио је Чађеновић на Филолошком факултету у Београду
(27. јануара 1977), под руководством проф. др Димитрија
Вученова, изванредног познаваоца епохе реализма у српској
књижевности. Наведена монографија је рађена сходно
уобичајеној научној пракси коју су теоретичари критике
дефинисали као „универзитетску критику“, са мноштвом
позитивистичких елемената, а потом и као „историјску критику“,
чији је родоначелник био Павле Поповић, који је у ову врсту
сврстао још четири одговарајућа жанра: „биографску критику“,
„критику текста“, „критику укуса“ и „компаратистичку критику“.
Осим „Увода“, Чађеновићева монографија је подијељена на 11
релативно сразмјерних глава, обиљежених римским
бројевима. Прва половина (главе: I, II, III, IV, V, VI и VII)
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посвећене примијењеној доминирају у вредносном погледу, у
односу на странице посвећене теоријској равни тумачења и
разумијевања. Неке од елаборираних тема и проблема,
међутим, захтијевају прецизнија објашњења и нову
аргументацију. 
За разлику од двије анализиране монографије, које припадају
књижевно-историјском типу, нашу монографију Реторика

човјечности (Морфологија и семантика у дјелу Марка

Миљанова Поповића), „Цветник“ – Културно-просвјетна
заједница Подгорице, Нови Сад – Подгорица, 1993, стр. 296.
(која је доживјела и друго издање – Марко Миљанов Поповић,
„Пегаз“ – „Орфеус“, Бијело Поље – Нови Сад, 2003, стр. 378)
посветили смо превасходно естетичкој и поетичкој равни
проучавања настојећи да прије свега осталог укажемо на
искључиву литерарност Поповићевог дјела.7 Естетичко-
поетолошким питањима посвећене су средишне студије
монографије: „Поетика дјела Марка Миљанова-Поповића“ (стр.
9–50), „Знаци живота и знаци књижевности (Наративна
структура Мале и Велике приче)“, стр. 161–217, и „Лична
литература“ (Епистоларна проза и поезија), стр. 320–343, у којој
смо доказали Поповићеву оригиналност када је у питању
Посланица сердару Јолу Пилетићу. Нарочито смо инсистирали
да докажемо оригиналност књижевног ствараоца. Потом смо
из корпуса његових дјела издвојили пет посланица (од осталих
писама). Афирмацији Поповићевих дела донекле смо помогли
издавањем двају специјалистичких избора: први и други од њих
су рађени у коауторству са Р. Глушицом – Посланице („Орфеус“,
Нови Сад, 2001) и – Три књижевна аманета (Фонд „Марко
Миљанов“, Подгорица, 2015, стр. 264), док смо у коауторству са
Б. Драгосавац објавили избор – Слово и вијек (Марко Миљанов

у огледалу критике), Фонд „Марко Миљанов“, Подгорица, 2016,
стр. 398.8   

Видан допринос изучавању Поповићевих дела остварила је
Рајка Глушица у узорно рађеној лингвистичкој монографији –
Језик Марка Миљанова (КПЗ Подгорице, Подгорица, 1997, стр.
345), рађеној под руководством акад. Б. Остојића. У закључку
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врлина у који је убројио: јунаштво, чојсто, доброчинство,
великодушност, пожртвовање, самосавлађивање, уздржаност,
држање дате ријечи, поштење, правичност, скромност,
дружељубље, искреност, истичући чињеницу да поменуте
карактеристике доприносе језгровитости казивања, љепоти
приче и анегдоте. Стога је у потпуности прихватљив
Чађеновићев закључак да Примјери чојства и јунаштва

представљају „синтезу пишчева стваралаштва“.6

Рађена по узору на Чађеновићеву, и монографија Даре Вучинић-
Варге Сусрети, додири и прожимања усменог народног

стваралаштва и писане књижевности у делу Марка Миљанова

(„Научна књига“, Београд, 1982, стр. 179) такође је дјело
књижевноисторијског типа, али са акцентом на фол-
клористичком и компаратистичком проучавању. Одбрањена је
на свеучилишту у Загребу (1978), под менторством познатог
југословенског фолклористе Твртка Чубелића (у рукописној
верзији садржи 337 стр.). Започета је и завршена
композиционим прстеном, чију прву половину чини „Предговор“,
а други дио закључна ријеч „И на крају...”. Рађена амбициозно,
у складу са ауторкиним способностима, она је подијељена у
више кругова који међусобно кореспондирају великим бројем
парадигматских оса. Први круг је најобухватнији – „Скица
друштвених, просветних и културних прилика у Црној Гори у
доба Марка Миљанова“, а затим слиједе други кругови:
„Теоријски и идејни аспект мотивско-тематског распона и његове
специфичности у дјелу Марка Миљанова“ и „Литерарно-
теоријски и поетични аспекти обраде ликова у делу Марка
Миљанова“. Средишни дио монографије чине кругови који се
нижу у наставку: „Обликовни проседе у анегдотама Марка
Миљанова и у примерима народних анегдота на тлу Црне Горе“
и „Језик и распон језичког израза у књижевном дјелу Марка
Миљанова“. Завршни део резервисан је за неопходне прилоге,
као што су општа и посебна литература, биљешке, синтетичко-
критички поглед на књижевно дело Марка Миљанова, два
резимеа, индекс имена, основних појмова и проблема. И у овој
монографији, која је остала без адекватне рецепције, странице
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Миљанова“ (1971), „Пријатељство – особита вриједност чојства
код старих Црногораца“ (1975), као и фељтон у 10 наставака –
„Јунак чојку коња води“ (објављиван у подлистку „Побједе“,
1976). На веома добар пријем и ускостручне књижевне критике
и шире читалачке публике наишла је својевремено и расправа
Живка Ђурковића – Чојство и анегдота (Културни центар,
Никшић, 1981, стр. 104). Најзначајнији њен дио представља
глава – „Композиција Примјера чојства и јунаштва“, у којој је
аутор заступљене анегдоте подијелио на основу тематско-
мотивске припадности у седам врста: а) мотиви праштања, б)
мотиви јуначких подвига, в) мотиви из породичних односа, г)
мотиви разборитости, д) мотиви о важности дате ријечи, ђ)
мотиви о истини и е) мотиви о старим обичајима.9

Буђењу интересовања и афирмацији Поповићевих дјела видно
су доприносиле ријетке књиге попут – Истине о поезији Марка

Миљанова, коју је објавио Бане Новаков Ивановић („Унирекс“,
Никшић, 1996, стр. 445). Она је подијељена у два дијела, са
мноштвом документарне грађе и штампаних прилога који служе
као илустрације ауторовим судовима, мишљењима и
претпоставкама. Занимљиво је напоменути и то да је Ивановић
један од заговорника књижевно-научне истине коју је бранио
континуирано и пасионирано у више сфера културног, научног и
књижевног живота одједном (од литературологије до
музеологије). У такву врсту доприноса убрајамо и расправу –
Први гувернер Подгорице (коју је приредио заједно са Р.
Милићем), Подгорица – Београд, 1997, стр. 70, као и
приређивање књиге – Први књижевни суд у Црној Гори

(Књижевни клуб „Марко Миљанов“, Подгорица, 2000. стр. 217).
У књ. 7 – Био-библиографија Марка Миљанова забиљежено је
укупно 85 Ивановићевих библиографских јединица посвећених
проучавању Поповићевог дјела. 
Изостављајући читав низ заслужних историчара, лингвиста,
теоретичара, критичара, психолога, социолога, културолога у
овом периоду сматрамо неопходним да на крају забиљежимо
бар неке од значајнијих прилога. Најприје бисмо издвојили
етичку расправу Чојство („Медеон“, Подгорица, 2017, стр. 144)
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монографије (О језику Марка Миљанова) ауторка је монографију
подијелила у шест римским бројевима означених глава,
резимирајући остварене резултате у проучаваним сферама
научног интересовања. Као глобални циљ монографије Глушица
истиче настојање да допре до аутентичних фонетских и
морфолошких особености, користећи сачуване пишчеве
аутографе и поредећи их са наредним издањима. У другој глави
бави се испитивањем графијског система, у трећој вокалског
система, подијељеног у осам ужих цјелина. Четврта глава
посвећена је морфолошким карактеристикама, пета испитивању
реда ријечи, а шеста истраживању дијалекатских специ-
фичности Марковог језика. Бочно свјетло на остварене
резултате анализиране монографије пружа двије деценије
касније објављен Речник Куча (Институт за српски језик САНУ,
Београд, 2013, стр. 461), којим је обухваћено 12.000 лексичких
чињеница, а који су приредили Д. Петровић, И. Ћелић и Ј.
Капустина. О научним резултатима Глушичине монографије
међу првима су писали Б. Остојић (1997), Д. Вујичић (1997) и З.
Радуловић (1998), тврдећи да је ауторка „коректно, педантно и
стручно“ остварила два најважнија задатка (посред-
ни лингвистички и непосредни филолошки). 
Познати црногорски и југословенски полиграф (филозоф, теолог,
естетичар, етичар, литературолог и белетриста) Слободан
Томовић најприје је објавио историјско-етичку монографију –
Црногорске војводе Марко Миљанов и Миљан Вуков („Обод“,
Цетиње, 1979, стр. 173), а потом и расправу као посебно издање
– Војвода Марко Миљанов (есеји о схватању

морала), „Ступови“, Андријевица, 1999, стр. 81. Етимон
настанка монографије и расправе представља раније објављена
Томовићева књига Есеј о чојству („Побједа“, Титоград, 1976, стр.
162). Истовјетност ауторових етичких становишта и црногорских
моралних норми у свакидашњем животу аутор је понудио у
двадесетак прилога које је посветио Поповићевом дјелу. Ту
првенствено мислимо на оглед „Новозавјетни рефлекси у
дјелима Марка Миљанова“ (1992), „Бесједу о Марку Миљанову“
(1991), оглед „Доброчинство – морална филозофија Марка
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германо-слависти (Бернхард Шварц, Герхард Геземан, Алојз
Шмаус) и италијанисти (Франћеско Киниго). Од преводилаца
споменућемо: Сава Брковића, Радосава Меденицу, Ленку
Блехову-Челебић, Михаила Јанушева, Вукала Ђерковића,
Драгана Пуришића, Невенку Јовановић, Дагмар Вукчевић,
Александра Георгијевича Карасјова и друге, који су преводили
са српскохрватског језика и на српскохрватски језик. 
У дијахронијском ланцу посматрано постоје три значајне
прекретнице у релативно дугом процесу афирмације
Поповићевог дјела. Први се односи на почетак осме, други на
почетак девете деценије ХХ, а трећи на средину друге деценије
ХХI вијека. Први су обиљежила два догађаја: организовање
„Симпозијума о животу и дјелу Марка Миљанова“ (Подгорица,
1981), односно објављивање групе аутора у часопису „Гласник
Одјељења умјетности“ ЦАНУ (Подгорица, књ. 3, 1981, уредник
Јевто М. Миловић), као и објављивање двију књижевно-
историјских монографија: Ј. Чађеновића (Београд, 1981) и Даре
Вучинић-Варге (Београд, 1982). Друга прекретница не само што
садржи далеко већи број издања него је и њено трајање
испунило последњу деценију прошлога века, о чему рјечито
свједочи – Илустрована монографија „Дани Марка Миљанова

(1988–1998), која данас представља праву библиографску
ријеткост, јер је сачувано свега три до пет примерака (Културно-
просвјетна заједница Подгорице, Подгорица, 1998, стр.
320).11 Најзначајнији допринос свакако представља издање
Сабраних дјела (Критичко издање) у два тома, која су
приредили Ј. Чађеновић и Љ. Зуковић (1989–1990), затим
зборник радова Живот и дјело Марка Миљанова Поповића (КПЗ
– „Цветник“, Титоград – Нови Сад, 1992, стр. 249) и двије
монографије – Р.В. Ивановић Реторика човјечности (Нови Сад,
1993) и Р. Глушица Језик Марка Миљанова (Подгорица, 1997).
Истовремено са њима објављено је и пет зборника
манифестације „Дани Марка Миљанова“ (I–1994, II–1996, III–
1997, IV–1998. и V–2000).    
Трећа прекретница је најдуже припремана. У посљедње три
године објављена су значајна издања: Три књижевна аманета,
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полиграфа Душана Ичевића. У њој је аутор своја махом
есејистички интонирана искуства и сазнања усмјерио на
невелики број идеографских средишта какве су главе посвећене
чојству, потом свевремености етичких категорија,
чојствености Црногорки и компаративном проучавању

етичких постулата. Ичевић је свом креативном снагом настојао
да најпре актуелизује и проблематизује, а потом и да ре-
актуелизује и ре-проблематизује оне етичке вриједности које
сматра универзалним у савременој цивилизацији. 
Истовјетан примјер пружа и Бранко Поповић чијих би се десетак
прилога ове провенијенције могло објавити као занимљиво
посебно издање. О томе рјечито свједочи избор Бранка
Поповића – Машта и мудрост (Фонд „Марко Миљанов“,
Подгорица, 2016, стр. 328), који су приредили Р. В. Ивановић и
Ж. Ђурковић, написавши обимни предговор и поговор овом
издању. Окупљене на једном мјесту, студије и огледи Б.
Поповића показале би сва аналитичка својства овог критичара,
особито у репрезентативним прилозима као што су: „Марко
Миљанов у делима Михаила Лалића“, „Творачка самосвест
Марка Миљанова“, „Матавуљ и Марко Миљанов“, „Марко
Миљанов у свом и нашем времену“, „Лепота честитости и
витештва – о делу Марка Миљанова“, „Ђукићев Марко
Миљанов“, „Идеја српства у делу Марка Миљанова“, итд.10

НАУЧНИ СКУПОВИ, ЗБОРНИЦИ РАДОВА И ИЗДАЊА ДЈЕЛА

Релативно мали број превода Поповићевих дјела у овом
периоду тумачимо идиоматичношћу језика и особеношћу
пишчевог стила. Утолико су увећани задаци преводиоца, с
обзиром на то да осим доброг познавања изворног језика
преводилац мора посједовати и изразите умјетничке склоности,
што се може провјерити на основу превода Поповићевих дјела
на албански (1971. и 2001), руски (1996) и енглески језик (2001).
Осим у оквирима југославистике и славистике, Поповићевим
дјелом су се повремено бавили и албанолози (Хасан Мекули,
Халит Трнавци, Марко Цамај), германисти, тачније речено
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будући да неки од прилога показују како ни изблиза нијесу биле
исцрпене све његове стваралачке способности. 
Б) Друго коло у цјелини представља новину и баца нову
свјетлост не само на продукциони него и на рецептивни модел
истовремено: 

– Књига 5: коауторско дјело – Одговори Марка

Миљанова у Богишићевој анкети о правним обичајима. У првом
дијелу објављен је приређивачев предговор, састављен из три
дијела („Мисија Балтазара Богишића у Црној Гори“, „Анкета о
правним обичајима“ и „Војвода Марко Миљанов као одговориоц
у анкети“), а у другом дијелу резултати педантно забиљежене
анкете, записане Богишићевом руком: „Питања др Балтазара
Богишића и одговориоц Марка Миљанова“, подијељени у осам
ужих одјељака (од „Уже фамилије“ до „Поступка изван суда“). 

– Књига 6: избор Марко Миљанов у огледалу критике

представља ужи избор, састављен од прилога књижевних
историчара, теоретичара и критичара, подијељен у три дијела:
„Почетна фаза афирмације писца и дјела“, „Доба пуне
афирмације писца и дјела“ и „Специјалистичка тумачења и
разумијевања“. Избор је допуњен селективном библиографијом,
која је састављена од 200 библиографских јединица. 

– Књига 7: По први пут је објављена цјелокупна,
персонална и анотативна Био-библиографија Марка Миљанова

Поповића, која садржи 1.364 библиографске јединице. На
почетку је објављен приређивачев предговор, а на крају
регистри, био-библиографске биљешке о приређивачима и
поговор издању Цјелокупних дјела, чији је аутор Ненад
Вуковић.12

Без икаквог ризика од промашаја може се закључити да
на особити начин међусобно кореспондирају два најпотпунија
издања у посљедње три деценије: Сабрана дјела (Критичко

издање), у два тома (I – 1989 , и II – 1990) и Цјелокупних дјела у
седам књига.13 Прво издање наишло је на веома добар пријем
како уже стручне критике тако и широког слоја читалаца. Сви
учесници Међународног научног скупа у Подгорици 1991. године
користили су ово издање. О томе речито свједочи истоимени
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Подгорица, 2015, затим избор Слово и вијек (Марко Миљанов у

огледалу критике), Подгорица, 2016. и књига Р. Прелевића –
Одговори Марка Миљанова у Богишићевој анкети о правним

обичајима, Подгорица, 2016. Након тога су објављена
Поповићева Цјелокупна дјела (1–7), при чему трећина текстова
се по први пут објављује у оквиру изабраних, сабраних и
цјелокупних дјела. 
Ово издање подијељено је у два кола: 
А) Прво коло показује евидентну пишчеву оригиналност: 

– Књига 1: Посланице. Примјери чојства и јунаштва.

У њој је по први пут као посебан литерарни корпус објављено
пет посланица: Посланица Леки Ивану (1876), Посланица

сердару Јолу Пилетићу (1883), Посланица војводи Пеку

Павловићу (1882–1885), Посланица честитковићу и

одобриковићу (недатирана) и Посланица књазу Николи (1901).
У другом дијелу објављени су Примјери чојства и јунаштва,

састављени од 71 цјелине, најчешће издавано и коментарисано
дјело током готово дванаест деценија. 

– Књига 2: историјско-књижевна хроника Племе Кучи у

народној причи и пјесми, писана у прози и стиховима. Она
садржи племенску предајну историју од почетка XVI до
краја XIX вијека. Њоме је обухваћена владавина 14 кучких
војвода (од родоначелника, војводе Дрекала, до војводе Васа
Брацанова). 

– Књига 3: етнолошко-књижевна проза – Живот и

обичаји Арбанаса, која је састављена од два компатибилна
дјела: „Живот и обичаји Арбанаса“, којим доминира етнолошки
стил, и повијести „Српски хајдуци“, којима доминира изразито
књижевни стил. За разлику од Стојовићевог издања (1967), у
коме су два дијела објављена као посебне цјелине, поводећи
се за првим издавачима, приређивач је ово дјело објавио као
цјеловито издање, међунасловима указујући на унутрашњу
подвојеност у композиционој схеми. 

– Књига 4: садржи родовски и жанровски разноврсне
облике – Проза. Есеји. Лирски записи. Писма. Рјечник. Њоме је
на видљив начин употпуњен Поповићев стваралачки портрет,
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Поповића „Матавуљ и Марко Миљанов“ (стр. 88–94), Видака
Вујачића „Етика Марка Миљанова – Критеријум за вредновање
моралних радњи“ (стр. 170–172), Слободана Томовића
„Новозавјетни рефлекси у дјелима Марка Миљанова“ (стр. 173–
177), Нова Вујошевића „Социолошки поглед на морал у дјелима
Марка Миљанова“, Петра Влаховића „Племе као историјска и
друштвена заједница у књижевном делу Марка Миљанова“ (стр.
199–204) и Павла С. Радусиновића „Рецепција патријархалне
културе у дјелу Марка Миљанова“ (стр. 212–221). Радусиновић
је покренуо најзначајнију културолошку и балканоло-
шку тематику и проблематику: проучавање Истока као аморфне
и Запада као кристалне цивилизације, потом проучавање односа
патријархалног и модерног, прецизније речено руралног и
урбаног модела културе, посебно уколико имамо у виду
разноврсне домете савремене балканистике и оријенталистике,
о чему занимљиво пишу: Фернан Бродел у књизи – Списи о

историји (1992), Предраг Матејевић у – Медитеранском

бревијару (1990) и Едвард Саид у – Оријентализму.16

У избор Слово и вијек (Марко Миљанов у огледалу критике)

приређивачи су уврстили 25 прилога, од чега више од половине
чине текстови који припадају посљедњим деценијама (1977–
2017).17 Највећи број од њих припада књижевној критици јер су
приређивачи настојали да кроз вишедеценијски избор покажу
као основни предмет филологије – литерарност књижевног

дјела, тј. да Марко Миљанов у првом реду пажњу савременог
читаоца изазива литерарношћу својих прилога, а тек у другом
плану прикладношћу за историјска, антрополошка, етнолошка,
етичка, психолошка, социолошка и културолошка истраживања.
Међутим, не могу се изоставити ни прилози који припадају
осталим друштвеним и хуманистичким наукама, тако да би дуг
према писцу у потпуности био одужен уколико би се објавио још
један избор. Тај нови избор би обухватио до сада ријетко
објављиване или необјављиване прилоге у изборима. При томе
мислимо на широк спектар прилога и публикација, од историјско-
књижевне монографије Јагоша Јовановића (Цетиње, 1952) до
издања заједничке књиге С. М. Љубише и Марка Миљанова у
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зборник објављен 1992, а нарочито прилози страних научника:
Борис Н. Путилов „Марко Миљанов и епическая традиция“ (стр.
19–27), чешки полиграф Иван Доровски „Recepce lidove sloves-
nosti Jižnih Slovanu a postava Marka Miljanova v česke literature“
(стр. 43–52), македонски лингвиста Драги Стефанија „Марко
Миљанов и Горгија Пулевски“ (стр. 53–57), македонски
литературолог Науме Радически „Марко Миљанов и македонски
јазик“ (стр. 111–114) и мађарски полиграф Иштван Пот „Боравак
Марка Миљанова у Будимпешти 1893. године“ (стр. 243–247).14

Са друге стране посматрано, зборник радова о М. Миљанову
1992. указује на оширење научног интересовања, нарочито
уколико подразумевамо уже књижевне дисциплине, као што
су: наратологија, генологија, версификација и семиологија. У
анализираном зборнику радова такви прилози су: студија
Милосава Бабовића „Фигуративност нарације у делу Племе Кучи

у народној причи и пјесми Марка Миљанова Поповића“ (стр. 58–
71), оглед Миодрага Радовића „Реторика аргумента и
комплимента у „Примјерима чојства и јунаштва“ Марка
Миљанова Поповића“ (стр. 72–79), оглед Петра Милосављевића
„Знаковна природа текста Марка Миљанова“ (стр. 83–87),
студија Р. В. Ивановића „Ауторски коментари у дјелу Марка
Миљанова Поповића (Племе Кучи у народној причи и пјесми)“,

стр. 115–128, оглед Ј. Чађеновића „Проблеми критичког издања
дјела Марка Миљанова“ (стр. 129–138) и студија Слободана
Калезића „Марка Миљанова расправа о историји“ (стр. 156–169),
у којој је по први пут занимљиво, систематично и на иновантан
начин писано о до тада непознатој Поповићевој дијатриби
Посланица честитковићу и одобриковићу.15

ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА 

У некима од заступљених прилога видно је помјерен аналитички
фокус са примијењене на теоријску раван проучавања. При томе
се све више и све чешће појављују прилози који припадају новим
научним областима. Такви су, на примјер, огледи Бранка
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базируется на элементах наукометрии и библиометрии, в то
время как вторая часть включала в себя «культурные
исследования» и посвящена изучению культурной, научной и
литературной жизни. Автор последовательно следовал за
«точкoй пересечения» двух из этих исследований, или «точкoй
пересечения» парадигматической и синтагматической оси, а
также за основнoй предпосылкe намеренной и лингвистической
оси, который завершил картину текущего исследования
отношения продуктивной и восприимчивым модели за период
1977–2017. годa.

Из серии монографий автора исследования выделены
литературно-исторические диссертации Й. Чаденовича (1981),
который инициировал ряд дискуссий, исследований и
экспериментов, фольклорную диссертацию Д. Вучинич-Варги
(1982), историческую Й. Холечека (1995), стихологическo-
документальную Б. Н. Ивановича, лингвистическую
М. Вукчевичa (1996) и вымышленную Т. Дюкича (2000),
эстетическо-поетическую Р. В. Ивановича (1993),
лингвистическую Райки Глушици (1997). Из обсуждений
выделенные: историко-литературнoe исследованиe –
Ж. Дюрковича (1981), фольклорнoe Л. Зуковича
(1988), этическое С. Томовича (1999) и этическое Д. Ичевича
(2017). Когда речь идет о сборниках, он выделил некоторых из
них, которых он назвал поворотными (шесть сборников «Дни
Марка Милянова», 1991–1999), a тут и названная
проиллюстрированная монография (1999). Из специальных
изданий наиболее важные: Собрание сочинений (Критическое

издание), 1988–1990, в двух томах, и Полное собрание

сочинений в семи томах (2017), и, в частности, три книги
Поповича – Послания (2001), Три литературных завещаний

(2015) и Стефан Митров Любиша. Марко Милянов (2017),
который подготовила Лидия Томич (2017).
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Антологији српске књижевности (у 100 књига), Издавачки
центар Матице српске, Нови Сад, 2017, коју је приредила Лидија
Томић. Само по себи се разумије, да би новим избором били
обухваћени и неки од репрезентативних предговора издања
Поповићевих Цјелокупних дјела.18

На потребу нових проучавања Поповићевих и њему сличних
дјела, правовремено је и пророчки указала умна Исидора
Секулић, захтијевајући од научника истинска рјешења проблема
и апорема, а не понуду многих лажних рјешења која она назива
псеудопроблемима и псеудорјешењима. У недатираном а веома
драгоцјеном огледу „Стјепан Митров Љубиша“ (написаном
вјероватно крајем четрдесетих година прошлога вијека, током
дужег боравка у Црној Гори и припреме за објављивање
монографије о Његошу) ауторка пророчки тврди:

„Сви наши писци који су тај дивни народни језик носили

у себи као природу и крв – немамо их сувише – грешили

су заиста не само против чистоће књижевних родова

и против симетрије литерарног стила, него и против

граматике, али су оставили бесмртна дела“ (подвукао
Р. В. И.), 

мислећи прије свега на богатство језичке фантазије и депое
вербалне енергије Петра Другог Петровића Његоша, Стефана
Митрова Љубише и Марка Миљанова Поповића.19

Академик Радомир В. Иванович 

Художественное и научное значение работы

Марка Милянова Поповича

(Вклад в науку o науки)

Р е з ю м э Последнее исследование является естественным и
логическим продолжением ранее опубликованного предисловия
«Великая радость творчества» (2016 г.), в которой онo является
частью аналитического диптиха. Новое исследование делится
на две части: первая относится к «изучение литературы» и
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(2014), Стваралачки узори и изазови (Његош. Андрић. Лалић),

2015, Обнављање лепоте (2016) и Значења и тумачења (Нови
Сад, 2018, у штампи). 

МОНОГРАФИЈЕ, РАСПРАВЕ И СТУДИЈЕ 

4 Вишедневна културна, научна и књижевна
манифестација „Дани Марка Миљанова“ у првом плану је
посвећена проучавању Поповићевих дјела, али су паралелно са
тим изучавана и друга дјела југословенских аутора. У пет
зборника (I–V) објављено је пет сегмената посвећених
Поповићу: 

– у тому I: „Етика Марка Миљанова на крају ХХ вијека“ (9
учесника, стр. 25–101), 

– у тому II: „Марко Миљанов, Лазар Сочица и њихово
вријеме“ (6 учесника, стр. 89–153). Овај одјељак зборника издат
је и као сепарат. 

– у тому III: најприје „Књижевни суд: Чија је Посланица

сердару Јолу Пилетићу?“ (7 учесника, стр. 31–92), а потом и
„Марко Миљанов и Арбанаси“ (3 учесника, стр. 93–118), и 

- у тому IV: „Пеко Павловић и Марко Миљанов у свом и
нашем времену“ (2 учесника, стр. 45–63). 

5 На који начин Т. П. Ораовац 1930. демантује самог себе
из 1883. године илуструје његово писмо упућено Трифуну
Ђукићу чији факсимил прилажемо in extenso, након што смо
добили одобрење за објављивање од колегинице Јелене Ђукић,
супруге Радивоја Лоле Ђукића и снахе Трифуна Ђукића. Колико
је нама познато, факсимил овог писма се објављује по први пут:
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Б И Љ Е Ш К Е

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

1 Прву фазу репрезентују прилози Т. Ораовца, Ј. Холечека,
Ј. Скерлића, Т. Ђукића, Б. Поповића, В. Петровића и Г. Геземана;
другу фазу прилози Ђ. Радовића, М. Стојовића, Р. Радојевића,
Ж. Ђурковића, Љ. Зуковића, Б. Поповића, Б. Н. Ивановића, Ј.
Чађеновића и М. Јеврића; а трећу фазу прилози Б. Остојића, Р.
Глушице, С. Калезића, Б. Н. Путилова, И. Доровског, Р. В.
Ивановића, Н. И. Толстоја и М. Лалића.

2 У најпознатије методолошке постулате аутор је уврстио
сљедеће: прецизну употребу књижевно-научне терминологије;
дефинисање рјешивих проблема и нерјешивих апорема;
утрђивање низа разлика између чврстих термина, термина
индикатора и термина на пола пута; прецизну анализу прве и
друге верзије текста (основнице и изведенице); проучавање
односа „биографије времена“, „биографије писца“ и „биографије
дјела“; утврђивање сродности и разнородности супстанцијалне
и релацијске теорије; проучавање текста у примијењеној и
теоријској равни; као и каталогизирање основних премиса
интенционалног и лингвистичког лука дјела. 

3 Занимљивост примјене појединих метода
и методологија (аналитичког, синтетичког, генеративног,
аналогног, логичког и компаративног модела) на илустративан
начин показују неке од наших последњих књига, издатих током
ове деценије: 

а) монографије: Лавиринти чаробног реализма

Габријела Гарсије Маркеса (2011), Снови и судбине у

наративној прози Михаила А. Шолохова (2013) и Његош.

Његошологија. Његошолози (2017), као и 
б) књиге студија и огледа: Писци и посредници (2011),

Амалгам чуда и труда (2011), Сунчаном страном књижевности

(2013), Зачарани круг (Историја, стварност и уметност),
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6 Репрезентативни избор Поповићевих дјела објављен је
у оквиру реномиране едиције „Вјечна зубља“, у којој су
објављени још и сљедећи избори: Петар Први Петровић Његош
– Посланице, Петар Други Петровић Његош – Горски вијенац.

Луча микрокозма, Стефан Митров Љубиша – Приповијести

црногорске и приморске, Никола Први Петровић Његош –
Књижевно дјело, коју су приредили: Ч. Вуковић, С. Томовић, Н.
Вуковић, Р. В. Ивановић и Ј. Чађеновић. 

7 По други пут је монографија објављена у оквиру
наших Изабраних дјела у седам књига („Змај“ – „Пегаз“ –
„Орфеус“, Нови Сад – Бијело Поље, 2003–2004). У првом тому
објављене су монографије: Петар Други Петровић Његош,

Стефан Митров Љубиша, Марко Миљанов Поповић и Никола

Први Петровић Његош, а у другом колу: Ристо Ратковић,

Михаило Лалић и Душан Костић. Поговор првом колу написала
је Соња Томовић-Шундић, а другом колу Весна Вукићевић-
Јанковић. О Поповићевом дјелу међу првима су писали Милосав
Бабовић (1993), Слободан Калезић (1993) и Милорад
Предојевић (1993) и Ж. Ђурковић (1993). У Био-библиографију

Марка Миљанова Поповића Б. Г. Драгосавац уврстила је 249
библиографских јединица посвећених овом писцу. Упутно је
видети и Био-библиографију академика Радомира Ивановића –
Монтенегрина (Централна народна библиотека Црне Горе
„Ђурђе Црнојевић“, Цетиње, 2010, стр. 300, библ. јед. 1.339), коју
је саставио Милорад Т. Миловић. 

8 У књигу Посланице („Орфеус“, Нови Сад, 2001, стр. 376)
уврстили смо три истоврсна дела: Посланицу сердару Јолу

Пилетићу (стр. 55–119), Посланицу војводи Пеку Павловићу

(стр. 121–199) и Посланицу честитковићу и одобриковићу (стр.
201-308). У књигу Три књижевна аманета (Фонд „Марко
Миљанов“, Подгорица 2015, стр. 264) најрепрезентативнија три
пишчева књижевна дјела: Примјери чојства и јунаштва (стр.
19–94), Српски хајдуци (стр. 95–169) и Посланицу

честитковићу и одобриковићу (стр. 171–235). Предговор овом
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12 Припремање издања Цјелокупних дјела, прије свега
осталог, подразумијевало је – обухват свих познатих, ауторских
и коауторских дјела и релативно нову интерпретацију. То се
нарочитом снагом очитује у предговорима појединих
приређивача: Р. Глушице (књ. 1), М. Јеврића (књ. 2), Ј.
Башановић-Чечовић (књ. 3), Ж. Ђурковића (књ. 4), Р. Прелевића
(књ. 5), Р. В. Ивановића (књ. 6), Б. Г. Драгосавац (књ. 7) и
поговору уредника Ненада Вуковића (књ. 7). Сва најновија
књижевно-научна истраживања требало би најприје објавити
као посебно издање а потом превести на француски и руски
језик. 

13 У „Напоменама приређивача“ (књ. 3), Ј. Башановић-
Чечовић је указала на постојеће разлике издања из 1990. и 2017.
У напомени број 2 ауторка тим поводом пише: „2. Увид у рукопис
омогућио нам је да исправимо нека одступања критичког издања
од оригинала која се могу подијелити у двије групе: а) одступања
лингвистичке природе и б) одступања семантичке природе. Прва
су значајнија за језичка испитивања, друга су настала због
погрешног читања и тумачења ријечи, синтагми или читавих
реченица, некада се и једна и друга могу објашњавати
пропустом коректора“ (стр. 149), затим на крају, у напомени број
12, указује на још једну уочљиву разлику двају издања: „Ово
издање дјела Живот и обичаји Арбанаса, подијељено је у два
дијела: „Живот и обичаји Арбанаса“ (стр. 23–76) и „Српски
хајдуци“ (стр. 77–145), комплетније је и вјерније рукопису јер
садржи и дјелове разговора између Рака и Илије који су или
испуштени у критичком издању и записани у „Напоменама
приређивача“ или су препричани. Сегменте овога разговора,
тамо где је то омогућила њихова десетерачка форма, дали смо
у стиховима“ (стр. 157). 

14 Резимеи радова објављивани су на српскохрватском,
руском, македонском, словеначком и француском језику (у
већини). Неки од прилога су потом прештампани у периодичним
публикацијама и посебним издањима књига, док недавно нијесу
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издању написао је Никита Илич Толстој (стр. 9–15), а поговор
Михаило Лалић (стр. 239–242). 

9 За разлику од Ђурковића, ми смо у књизи Реторика

човјечности (1993) 58 анегдота типолошки подијелили и
анализирали у три групе: 1. неразвијену анегдоту (има их 14), 2.
развијену анегдоту (има их 35) и 3. развијену анегдоту са
украсом (има их 9). 

10 У шире заснованој расправи неопходну пажњу требало
би посветити низу аутора различитих научних интересовања.
Примјере налазимо у књигама Љ. Зуковића Стазама

усмености („Универзитетска ријеч“, Никшић, 1988), М.
Вукчевића О Марку Миљанову (КПЗ, Подгорица, 1996, приредио
Ј. Чађеновић), Н. Вујошевића Војвода Марко Миљанов по други

пут међу Србима („Унирекс“, Подгорица, 2005), двије књиге
поновљених издања: Ј. Холечека – Марко Миљанов у свом

времену и данас (КПЗ, Подгорица, 1995, превела Ленка Блехова-
Челебић) и Марко Миљанов („Просвета“, Београд, 2014, превео
Саво Оровић), да не спомињемо десетине зналаца који су
објавили драгоцјене текстове, а о којима ће бити више ријечи у
другом дијелу студије. 

НАУЧНИ СКУПОВИ, ЗБОРНИЦИ РАДОВА И ИЗДАЊА ДЈЕЛА 

11 Ово ријетко и тешко доступно издање требало би
допунити и преиздати, са сљедећим садржајем: 

– Предговор (стр. 9–26)
–  „Бесједе о Марку Миљанову“ (стр. 37–95).
–  „Поздравни и пригодни говори“ (30 учесника, стр. 117–

210)
–  „Илустрације“ (стр. 211–228)
–   Програми Манифестације „Дани Марка Миљанова“ 

(стр. 229–307)
Регистар имена (стр. 309–316)
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17 Приређивачки одбор је за 2018. годину предвидео
издавање још једног антологијског избора, посвећеног
друштвеними хуманистичким наукама – Знак и вријеме (Марко

Миљанов у огледалу науке), Фонд „Марко Миљанов“,
Подгорица, 2018). У нови избор ће бити уврштени научни
прилози различитих профила од Васа Чубриловића, Љубомира
Ковачевића, Јагоша Јовановића до Слободана Томовића, Петра
Влаховића, Милосава Бабовића, Радомира Прелевића, Видака
Вујачића, Лидије Томић и других. 

18 Постоје и друга многоврсна издања која увелико помажу
тумачењу и разумијевању односа продукционог и рецептивног
модела Поповићевих дјела од којих ваља издвојити: 

а) она која припадају белетристици: Т. Ђукић –
романсирана биографија Марко Миљанов и Или-Куч; Стеван
Дучић – роман Или- Куч, Б. Н. Ивановић – драма Прстен, Н.
Килибарда – драмски исказ Марко Миљанов, састављен од
XXXVI сцена итд. и 

б) она која припадају различитим научним врстама и која
захтијевају посебну генолошку расправу: Ђорђе Костић –
Речник Марка Миљанова (Superior, Wisconsin: Wisconsin State
University, 1973, стр. 337), Српски хајдуци: поетски

роман (Народна библиотека „Радосав Љумовић“, 1996, стр. 112,
приредили Р. Милић и П. Поповић), Бесједе о Марку Миљанову

(Подгорица, 1993, стр. 39), Марко Б. Рашовић – Кучи, памтише

и паметари („Комови“, Андријевица 2000, стр. 374). Хроника

2016. (Фонд „Марко Миљанов“, Подгорица, 2017, стр. 96), Р.
Прелевић – Записи о Кучима у Богишићевом архиву у Цавтату

(Фонд Марко Миљанов“, Подгорица, 2016, стр. 108), Музеј Марка

Миљанова (са илустрацијама и грађом), Подгорица, 2017, стр.
96, уредници текста Т. Ђурановић, Л. Мишуровић и М.
Радуновић), итд. 

19 По ко зна који пут, када је ријеч о науци о науци, показује
се у најљепшој свјетлости прихватљивост и примјењивост
мишљења филозофа Карла Попера који тим поводом пише:
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ушли у избор Слово и вијек (Марко Миљанов у огледалу

критике), 2016, поновно штампани као књига 6 – Марко

Миљанов у огледалу критике (2017). Два од њих су преведена:
Б. Н. Путилов „Марко Миљанов и епска традиција“ (стр. 292–
304), преводилац је Невена Јовановић, и Иван Доровски
„Рецепција народне књижевности Јужних Словена и личност
Марка Миљанова у чешкој литератури“ (стр. 304–320),
преводилац је Дагмар Вучковић. „Рјечник мање познатих и
непознатих ријечи“ (на крају књ. 4) саставила је мр Данијела
Радојевић, а „Илустрације“ (на крају књ. 7) изабрали су Р.
Прелевић и Б. Р. Поповић. 

15 У првом плану Сабраних дјела (Критичко издање)
Чађеновић је објавио касно пронађену, али репрезентативну
посланицу која је, вјероватно, била саставни дио хронике Племе

Кучи, али није уврштена у њу вољом приређивача Љ.
Ковачевића. Чађеновић јој је дао наслов који припада тзв.
„неутралној лексици“ – „Дио рукописа који није објављен“ (стр.
417–458). Поучени искуством претходних издавача и
приређивача, ми смо јој дали назив по лексемама преузетим из
саме посланице, у поповићевском духу: „Посланица
честитковићу и одобриковићу“, која је под тим насловом
објављена у два издања Посланица (Нови Сад, 2001. и 2005), а
потом у избору Три књижевна аманета (Подгорица, 2015) и два
издања књиге 6 – Марко Миљанов у огледалу критике

(Подгорица, 2016 и 2017), дакле укупно 5 пута. Посланицу смо
генолошки дефинисали као дијатрибу (тј. расправу са
непознатим опонентом). Расправу са познатим опонентом
дефинисали смо као неикос.

ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА 

16 Ново Вујошевић је аутор занимљиво конципиране књиге
– Војвода Марко Миљанов по други пут међу Србима (Унирекс,
Подгорица, 2005, стр. 344). 
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„Тако смо дошли до тачке са које науку можемо
видјети као величанствену авантуру људског духа.
Проналажење увек нових теорија и неуморна
испитивања њјихових моћи је оно што баца светлост на
искуство“. 
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Владимир Баљ, Бачка Паланка

ПРОБЛЕМ АУТОБИОГРАФСКОГ ИСКАЗА У СРПСКОМ

СРЕДЊОВЕКОВНОМ КЊИЖЕВНОМ ТЕКСТУ

Сажетак: У раду се разматра специфичан вид

аутобиографије која је баштињена у средњем веку.

Аутобиографски исказ средњег века другачији је од

природе аутобиографија у претходним и потоњим

епохама јер је одређен средњовековним поетичким

начелима. У раду се даје обиље примера

аутобиографског карактера у српском средњем веку.

Коначно, у раду је постављена теза да је управо

појава аутобиографије крај средњовековне поетике и

почетак нове епохе.

Кључне речи: аутобиографски исказ, надлично,

средњовековни књижевни текст, повеље, житија,

писма, тестаменти, записи, епитафи, аутобиографија,

индивидуализам.

У решавању питања аутобиографског исказа у средњем веку,

треба, пре свега, дефинисати књижевни текст тог доба. Писмо

и језик (па смим тим и књижевност) у средњем веку сматрани су

Божијом милошћу, чија је Реч (Логос) била исписана тим истим

писмом, те се стога оно није смело скрнавити баналним

исказима. Писање је било начин провођења Божанске енергије

и истине, те се сматрало светом радњом. Зато је у средњем веку

писац сматран само Божијим сарадником, његовим

инструментом. Бог је извор свега доброг и њему припада слава

за све, док је писац своје ауторство прихватао само у грешкама

и пропустима. У медиевалистици зато и не постоји граница

између књижевности и писмености, али ни између писара и

писца, између преписивача и књижевника.1 Ту су корени 
_______________

1 Димитрије Богдановић, Историја старе српске књижевности, СКЗ, Београд, 1991,

стр. 39.



Србија је писменост примила из Византије, а са писменошћу и

античко књижевно наслеђе – које је византијска култура

баштинила – наравно, прилагођавајући је својој, хришћанској

цивилизацији. Античка биографија изабране личности у

Византији претвара се у житије, док аутобиографију, такође

неговану у антици, нећемо срести у средњовековној

књижевности. Заправо, правих аутобиографија у средњем веку

нема,6 оне ће тек од ренесансе поново почети да улазе у систем

књижевних жанрова. Међутим, у средњем веку има доста

аутобиографских и мемоарских исказа, који функционишу као

несамостални књижевни жанрови, то јест, најважнија одлика

аутобиографије у срдњем веку била је фрагментарност. Пишући

о себи, средњовековни писац се задржава само на

појединостима из свог живота. Тај фрагмент се не може

разумети без контекста дела у коме је дат, јер смисао

аутобиографске изјаве даје сам текст у коме се налази.

Строга хијерархијска подељеност друштвених слојева налагала

је одређеним класама и високим слојевима друштва чешће

пројављивање своје личности. Дворске канцеларије издавале

су велики број разних докумената – прогласе, саопштења,

повеље, законике, уредбе... И у свим тим документима морао се

огласити и човек који их издаје. Строго узевши, то и није

књижевност у најужем смислу, али даровити дијак ће и од

најсувопарнијег канцеларијског, правног текста направити

уметнички – књижевни текст. Од свих списа који су излазили из

дворске канцеларије најбројније место заузимају повеље, оне

су, истовремено, у највећем броју и сачуване. Издаване су у

бројним приликама – при ступању новог владара на трон 

_______________

6 У Византији је две аутобиографије написао научник Никифор Влемид (1264. и 1256.

године) и једну цариградски патријарх Григорије Кипранин (1283–1289). Иста је

ситуација и у источним и јужним словенским књижевностима: чешће су

аутобиографске белешке, него ли праве аутобиографије. Прву и праву

аутобиографију у руској књижевности треба тражити у делу протопопа Авакума

(1672), док је код Срба на праву аутобиографију највише личила реч цара Душана

уз Законик, сачувана само у раковачком рукопису. Ђорђе Трифуновић, Азбучник

српских средњовековних књижевних појмова, Нолит, Београд, 1990, стр. 26–27.
7 Ђорђе Трифуновић, Нав. дело, стр. 24.

схватања да све што се напише мора бити аутентично,

истинито,2 а пошто је истина једна онда ни аутор текста нема

власт над својим делом, него је све дело Божије, па на тај начин

сви они који учествују у стварању или рецепцији текста у

средњем веку не разликују документ од књижевног текста.

Књижевност средњег века подразумева другачије естетске

законе од оних који важе данас, она у први план истиче оно што

је опште, универзално, метареално и, што је за ову тему веома

битно, надлично.3 Дакле, одсуство пишчеве индивидалности и

аутентичност исказа су два основна обележја која су у вези са

овом темом, али и средњовековне књижевноисти уопште. То

наравно не значи да средњовековни писар није могао да пројави

своју личност или да његово дело болује од апсолутног одсуства

маште и фикције. Напротив. Аутор, пишући о ономе што је чуо,

видео, чега је сведок, постаје гарант веродостојности, а заправо

добија могућност да проговори и о себи. Међутим, та

аутобиографичност није сама себи циљ него је управо

сведочанство истинитости исказа.4 По истом принципу

функционише и машта, фикција, која је у неким жанровима

битан чинилац стварања, али је увек употребљена да делује као

стварност, као истина.5 Дакле, средњовековни текст је увек у

некој функцији, данас бисмо то назвали ангажованошћу, те он

мора бити актуелан и кад говори о прошлости и кад говори о

садашњости. Тренутак садашњице у свести средњовековног

човека био је само део историјског догађаја јер је и прошлост

била само предисторија садашњости, то јест оно што је

припремало актуелне догађаје. То значи да је текст истовремено

и актуелан и историчан, актуелан јер је увек био „ангажован“,

историчан јер је објашњавао и давао потврду и легитимитет

садашњем тренутку. 

_______________

2 Радмила Маринковић, Светородна господа српска, Друштво за српски језик и

књижевност Србије, Београд, 1998, стр. 16.
3 Димитрије Богдановић, Исто, стр. 29.
4 Радмила Маринковић, Исто, стр. 17. 
5 Исто.
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је и свечани, леп потпис са пуном титулом такође сведочио о

особинама те личности.9 Повељу је могао сам подносилац

диктирати писару, који би је уобличавао. Можда је дијак пред

владара долазио са већ састављеном аренгом, обрасцем

(можда је постојала скрипта узора, образаца, као за неке друге

књижевне облике), па су заједно одређивали њен коначан облик.

Коначно, сасвим је могуће да је било и даровитих владара који

су сами састављали аренге и да су те аренге писари касније

инкорпорирали у повељу. У сваком случају, поетичне слике

неких збивања из владаревог живота толико су живописне да је

сасвим немогуће да су настале без владареве интервенције или

ауторства.10 Ту, осим имена, дворски канцелари-логотети и

писари-дијаци нису могли оставити друге податке о себи, али је

и то довољно да данас знамо да су то била световна лица (о

чему сведоче њихова народна имена: Владоје, Бранош, Богдан,

Бутко, Радоје, Братослав, Лукач).11

Једна од најпознатијих повеља у којој срећемо аутобиографски

исказ јесте Симеонова повеља манастиру Хиландару из 1199.

Међутим, потребно је нагласити да Симеон када говори о себи

заправо успоставља политички програм:

„Искони сатвори Бог небо и земљу и људе на њој, и благослови

их и даде им власт над свој твари својој.

И постави ове за цареве, друге за кнезове, ине владике, и

свакоме даде пасти стадо своје и чувати га од свакога зла

наилазећег на њ.

Стога, браћо, Бог премилостиви утврди Грке царевима, а Угре

краљевима, и сваки народ разделив, и закон дав, и обичаје

установи, и владике над њима по обичају и по закону раставив

својом премудрошћу.

Стога, по многој његовој и неизмерној милости и човекољубљу,

дарова нашим прадедима и нашим дедима владати овом

Земљом Српском. 
_______________

9 Исто, стр. 245.
10 Ђорђе Трифуновић, Огледи и преводи: XIV–XVIII век, Источник, Београд, 1995,

стр. 26.
11 Радмила Маринковић, Исто, стр. 245.
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повељом се потврђиво његов легитимитет; при градњама

задужбина ктитор је повељом потврђивао своју заштиту над

задужбином или јој поклањао одређена добра за издржавање,

која је, опет, гарантовао повељом. При објављивању законика у

уводним и завршним деловима оглашавао се и законодавац

својом речју, која је, заправо, пропратна повеља о издавању

законика. У српској књижевности средњега века имамо две

врсте повеља – краће, које су, речено данашњим језиком,

пословна писма и дуге, свечане и златопечатне повеље

(хрисовуље). Оне код Срба имају углавном устаљену формулу

– после краће инскрипције и салутације следи дужи увод или

аренга у којој се читаоцима и слушаоцима образлаже правна

одлука изнесена у повељи.7 Користећи се сликама, симболима

алегоријама и личностима из Старога и Новога завета, издавачи

повеље постављају духовне основе свом правном чину. Из ових

општих места и богословско-филозофских разматрања

издавачи повеље, кроз казивање у првом лицу једнине, често

прелазе у поетско уопштавање. Тако аренга израста из повеље

готово као смостална врста у којој се преплићу богословска

разматрања, песничке слике, и што је за ову тему веома важно

– аутобиографско казивање. Требало би опет нагласити да идеја

о самобитности у средњем веку не постоји, да ни

аутобиографско казивање није само себи сврха и да издавач

повеље који у аренги пројављује своју личност то чини да би

своме материјалном дару дао легитимитет и гаранцију

валидности. Осим тога, поетика средњег века налагала је да се

оно што повеља излаже стави у контекст вечности. Стога

повеља у почетку говори о Богу, чиме се подухват из повеље

уздиже на раван вечног.8 За аутобиографију издавача повеље

значајан је и завршни део у коме се обично изриче проклетство

ономе ко би прекршио одлуку доносиоца, што представља

сведочанство о свести владара о могућим приликама које ће

после њега наступити. Датум и место издавања такође су битни

елементи повеље. Радмила Маринковић с правом констатује да 

_______________

8 Радмила Маринковић, Нав. дело, стр. 244.
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својем и благосрдан буде свету крстијанском, и о црквама да се

брине, и о служионицама у њима, и никако да не буде зазоран

од свих Твораца и Господа.

А потом, извољењем Владике мојега Исуса Христа, као што

јавља Писмо: ‘Ниједан пророк у отачаству својем примљен није’,

поче подвизавати се мисао моја да изиђем од познања мојега и

деце, и постигнем неко место, и ту добијем спасење.

И не оставив мене Владика мој и моје жеље, јер се више радује

због грешника који се каја.

Изиђох из отачаства својега у Свету Гору и нађох манастир

некада бивши Хиландар, Ваведење Свете и Преславне

Владичице наше Богородице, где не беше камен остао на

камену, но разваљен одасвуд.

И потрудив старост своју, уз помоћ сина ми, велијег жупана

Стефана, удостоји ме Владика мој да му будем ктитор. И чести

његове пропале поисках и обнових га, по извољењу владичице

Богородице.

И пошто испросих у цара Парике у Призрену, дадох од њих

манастиру у Светој Гори, светој Богородици у Милејама, села:

Непробишта, Момушу, Сламодрави, Ретивљу, Трније,

Ретивштица, Трновац, Хоча, и друга Хоча и трг тујде; и два

винограда тујде насадих, улијаника 4 – један у Трапезима, други

у Дабшору, трећи у Голишеву, четврти у Парицама, а за сваком

улијаником по два човека; и планину Богачу; а од Влаха Радово,

Судство и Ђурђево, а свега влаха 170; и дадох од добитка што

могох; и у Зети кобиле и соли 30 спудова. 

И ако ко од манастирских људи бежи, или Влаха, под велијег

жупана, или под инога кога, да се враћају опет; ако ли од

жупањих људи дођу у манастирске људе, да се враћају опет.

И све што дадох манастиру у Свету Гору, да не треба ни мојему

детету, ни мојему унуку, ни мојему рођеноме, ни иномо никому-ре.

Ако ли ко ово претвори, да му Бог суди, и да му је супарница

Света Богородица на Страшном судишту оном и јаз, грешник

Симеон. Крст Симеонов и подписаније.“12

_______________

12 Радмила Маринковић, Писах и потписах, Нолит, Беогард,1996, стр. 10–12.
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И свакојако Бог чинећи на добро људима, не хотећи човечије

погибељи, и постави ме велијега жупана, нареченога у светом

крштењу Стефана Немању.

И обнових своју дедину и већма утврдих Божјом помоћу и својом

мудрошћу даном ми од Бога. И уздигох пропалу своју дедину, и

придобих од Морске земље Зету, и са градовима, а од Арбанаса

Пилот, а од Грчке земље Лаб са Липљаном, Глбочицу, Реке,

Загрлату, Левче, Белицу, Лапеницу.

И Божјом помоћу и својим трудом то све придобив, кад

поспешењем Бoжјим мир и тихост прими владичанство моје

одасвуд, почех пооштравати мисао своју и поучавати ум свој,

желети и бринути се о души својој, који број убројан бићу у дан

Страшнога суда, и како би ми било могуће примити анђелски и

апостолски образ, и последовати Владичњим речима: ‘Умите иго

моје на се и научите се од мене, јер кротак сам и смеран срцем.

Та, иго моје благо и време моје лако јест!’

И кад је минуло времена много, владика мој премилостиви не

презре моленије створења својега, но као штедри

трудоположник и наградодавац, који рече неоскврњеним својим

устима: ‘Не дођох призвати праведнике, но грешнике на

покајање’, и мени, по милосрђу његовом, одједном јасно наиђе

добар час, и сва овога света част и слава ни у шта ми се

претвори, и сву красоту живота овога и диван изглед као дим

видех, а Христова љубав више се привезиваше к мени, ако и ка

недостојном.

И одмах оставих владичанство моје, и све моје, различно моје,

јер Христу се изволи тако, и Пресветој Госпођи Богородици, и

удостоји ме, грешнога, светога ига његова благога, и учесником

ме сатвори часнога и анђелскога образа, малога и великога.

И кад се ово свршило са мном, кад се ово сређивало, оставих

на престолу мојем и у христодарованом ми владичаству

љубљенога ми сина Стефана, велијег жупана и севастократора,

зета од Бога венчанога кир Алексија, цара грчкога. Па ако и

недостојан раб Христу нарећи се Симеон Мних, благослових га

сваким благословом, као што благослови Исак Јакова, сина

својега, да он напредује у сваком делу благом у владичаству
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– Тога ради падам к пречасним ногама твојим клањајући се, не

бих ли ја, неисправљени, ради твојих пречасних молитава,

добио неко мало олакшање о оном страшном доласку господа

нашега Исуса Христа.

А кад дође осми дан тога месеца, рече ми:

– Чедо моје, пошаљи ми по оца духовног и по све часне старце

Свете Горе да дођу к мени, јер се приближује дан исхода мојега.

И, пошто се испуни заповест његова, дође мноштво чрнаца као

мирисних цветова који цветају у тој светој пустињи (...)

А блажени старац од седмога дана па све до своје смрти му не

окуси хлеба ни воде, само се сваки дан причешћиваше светих и

пречасних тајни, тела и крви Господа Бога и Спаса нашег Исуса

Христа.

У дванаести дан тога месеца видех га где се спрема на одлазак

и рекох му:

– О блажени господине Симеоне! Ево се већ спрема благи твој

исход у покој твој. Већ сам слушао како си благословио

наследнике своје, али им и сад дај свој последњи благослов (...)

А кад је прошао дванаести дан тога месеца, рече:

– Чедо моје, принеси ми Пресвету Богородицу, јер такав завет

имам да пред њом испустим дух мој. 

И кад заповест би извршена, и кад би вече, рече:

– Чедо моје, учини љубав, метни ме на расу која ми је за погреб,

и спреми ме потпуно на свети начин, како ћу и у гроб лећи. И

простри рогозину на земљу и положи ме на њу. И положи ми

камен под главу да ту лежим док ме не походи Господ да ме узме

одавде!

А ја све испунив, учиних како ми је заповедио.

И сви ми гледасмо и плакасмо горко, гледајући на овом

блаженом старцу такву неисказану Божју вољу (...)

А кад наста ноћ, сви се опростише и благословише у њега, па

отидоше у ћелије да врше службе и да мало отпочину. А ја остадох,

и једнога јереја оставих са собом, и остадосмо сву ту ноћ.

Кад би поноћ, утиша се блажени старац и више ми не проговори.

Кад би јутро, и започе црквено појање, намах се просветли лице

блаженоме старцу, и подигав руке к небу, рече:
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У српским средњовековним биографијама наилазимо на

аутобиографске елементе код писаца  који су савременици

своме јунаку или су му по рангу или сродству блиски. Што је та

временска или родбинска веза ближа то је и ауторова могућност

да проговори о себи већа. У опису живота свога оца Стефана

Немање и Стефан Првовенчани и свети Сава врло живо говоре

о себи, јер су то махом догађаји у којима су и сами учествовали.

Уз све то, код Саве у „Животу господина Симеона“ налазимо и

дневничке записе, где он из дана у дан прати последње тренутке

очевог живота и о томе говори у форми дневника:

„У седми дан месеца фебруара поче нешто мало да поболева

часна старост његова. И одмах блажени старац, господин

Симеон, позвав мене недостојнога и унижена одасвуд, с тихошћу

поче ми говорити свете и часне речи:

– Чедо моје слатко и утехо старости моје, сине, слушај моје речи,

к мојим речима приклони своје ухо и, да не оскудевају извори

живота твојега, сачувај их у својем срцу. Јер су живот свима који

их налазе (...)

И, подигав руке своје блажени их положи на врат мој грешни и

поче плакати жалосно, и дарујући ми слатке своје пољупце, поче

ми говорити.

– Чедо моје омиљено, светлости очију мојих, и утехо и чувару

старости моје! Ево већ приспе време да се растајемо(...)

– А ти не тугуј, чедо, гледајући растанак, јер је ово чаша за све

општа. Јер ако се овде растајемо, онде ћемо се опет састати где

више нема растајања.

И, подигав пречисте руке своје и положив их на главу моју,

говораше:

– Благослове, благосиљам те. Господ Бог благословљен помоћи

ће спасење твоје. И да ти дâ уместо земаљскога благодет и

милост и царство небеско. И да исправи пут хода твојега, којим

из младости од мене пође, имајући са собом нераздвојну, овде

и онде, моју, ако и грешну, молитву.

А ја, павши ничице на пречасне ноге његове, са сузама говорах:

– Многих и великих дарова науживах се од тебе, блажени

господине мој Симеоне, па се показах ја, бедни и неблагодетни,

да се не сећам свега (...)
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читала: „И молимо да сазнамо најтачније и метеж препирке од

нас да одагнамо и ка светлости разума да се упутимо.“

Од свих жанрова у српском средњовековљу жене су најчешће

користиле писма-посланице. Због прецизно одређеног стила,

писма су често била оптерећена општим местима и узорима.

Свега тога има код Јеле Балшић. Иако је жаљење због

раздвојености, чежња за духовним сједињењем и истицање

смерности као духовног идеала типичан епистоларни топос,

Јелена га оживљује личним тоном изашлим из њене искрене

жеље за подвигом. 

Још на једном важном месту у средњем веку било је нужно

оставити аутобоиграфски запис о себи. То су ктиторски натписи

феудалаца на задужбинама. Ту, свакако, није било места

реторским украшавањима, али натпис изричито говори о ономе

ко је, када и зашто подигао задужбину, и, неретко, у првом лицу

једнине, попут натписа кнеза Мирослава на цркви у Бијелом

Пољу из 1170:

„У име Отца и Сина и Светаго Духа, ја син Завидин, а именем

раб Божји Стјепан Мирослав, кнез Хлмски, сазидах црк’в светаго

апостола Петра. Ох.”14

Или натписа Стефана, сина кнеза Вукана, у цркви манастира

Мораче из 1252:

„Сиј свети храм пресветије деви Богородице с’здах и украсих в

име Успенија је, аз Стефан, син велијега кнеза Влка, внук светаго

Симеона Немањи.

И сија бише в дни благоч’стиваго краља нашего Уроша, в лето

6760, индикта 10-го.“15

И тестаменти, попут ктиторских натписа, не остављају простора

за реторска украшавања, али остављају сведочанство о

личности која их је саставила, те у себи често садрже

аутобиографске елементе. Слепи деспот Стефан Бранковић

саставља тестамент у који стаје цео његов живот испуњен тугом

и лутањем. Он Дубровчанима препоручује да пазе на његову 
_______________

14 Исто, стр. 60.
15 Радмила Маринковић ,Нав. дело, стр. 21-–24.

83Владимир Баљ

– Хвалите Бога ва свјатих јего, хвалите јего и по премногому

владичаствију јего!

А ја му рекох:

– Оче, кога виде, кад тако говориш?

А он, погледав на ме, рече ми:

– Хвалите јего и на силах јего, хвалите јего и по премногому

владичаствију јего!

И, то рекав, одмах испусти пребожанствени дух свој и усну у

Господу.

А ја, пав на лице његово, плаках горко за дуго часова, и, устав,

захвалих Богу што сам видео такву смрт овога пречаснога

мужа.“13

Приватна писма, иако сачувана у сасвим малом броју, неусцрпан

су извор аутобиографске грађе. Колико само топлине и интимног

исказује госпођа Јелена, кћи кнеза Лазара, своме духовноку

Никону Јерусалимцу писмом које је познато као „Отписаније

богољубно“. Она се дубоко захваљује за одговоре које је

примила и не крије срећу због духовне користи коју је имала,

уједно жалећи што се са њим није дуже видела и што их сада

раздваја даљина. „Посланицу твога рукописања примисмо и

великолепно и љубазно од све моје душе изљубисмо и

целивасмо... И често ову прочитавасмо.“ Јела се опомиње

сујетног живота и сталне тежње ка богатству и слави, који не

дозвољавају да „проникнемо ка светлости часнога и

бестелеснога пребивања. Јер помрачише се очи муком и

метежом који је у свету.“ Она не скрива ни своју жеђ за истинским

подвигом, па моли Никона да јој одговори на недоумицу да ли је

већа милостиња или монаштво. Такође, она каже да неки говоре

како Свети Василије Велики хвали општежиће и „у мноштву

пребивање да буде. Ови и усамљеништво и неговорење

сматрају као богоугодни живот и старање о самоме себи.“ Око

ових недоумица Јелена се спорила са некима из своје околине,

чиме је оставила јасно сведочанство о живој заинтересованости

за питања вере у Зети, као и за врсту литературе која се онда 
_______________
13 Радмила Маринковић ,Нав. дело, стр. 7.
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И овој напокоње препорученије учиних госпотству вашему,

слободан будући памећу својом.

Ја, господин Стефан, повелех писати месеца охтоври први

дан.“16

Исказ о себи налазимо и на споменицима у виду епитафа. Један

од таквих је и запис на спомен-камену на месту смрти деспота

Стефана Лазаревића из 1427:

„Ја деспот Стефан, син светога кнеза Лазара, и по његовом

престављењу милошћу Божјом бих господин свим Србљима и

Подунављу, и Посављу, и чести Угарске земље и Босанске, и још

и Приморју Зетскоме.

И у богоданој ми власти проводих житија мојега време, колико

благоме изволи се Богу, лета 38.

И тако дође ка мени заповест општа од свих цара и Бога,

говорећи послани ка мени анђео: „Греди!“

И тако душа моја од убогога ми разлучи се тела, на месту по

имену Глава, а тада је текло лето 6935-о, индиктион 5, сунцу круг

19, и луни 19, месеца јулија 19. дан.“17

Наравно да постоји могућност да је богата и утицајна властела

још за живота писала себи епитафе, али ако се зна да је деспот

Стефан умро изненада, у лову, не треба много доказивати да је

ово једна од фиктивних аутобиографских изјава. Међутим,

сасвим је могуће да такав  и томе слични искази нису обавезно

плод пишчеве маште, него да их је он заиста чуо или пронашао

у некој од повеља које су му, као „службеном“ дворском писару-

хроничару биле доступне. Таква је, рецимо, беседа Симеонова

при напуштању престола, затим, говор краља Драгутина на

сабору у Дежеву, када предаје престо Милутину, а коју нам

доноси Данило Други, или реч кнеза Лазара пред битку, коју

записује Данило Трећи.

На белинама старих књига проналазимо и читав низ записа где

је преписивач, коричар, па и сам читалац могао да остави траг

о себи, који свакако морамо посматрати као аутобиографски 
_______________

16 Радмила Маринковић, Нав. дело, стр. 218–219.
17 Радмила Маринковић ,Нав. дело, стр. 188. 
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породицу јер он нема никаква блага да им остави. Тестамент

саставља 1. октобра 1476. и осам дана након тога умире.

„Од деспота Стефана племенитим и мудрим и у всем почтеним

и нашим добрим пријатељем, брату ми обраному

самовладуштнаго града Дубровника и всем властелом. Писанију

да јест сем обрести господство ви здраво и весело мислију. Ја и

Ангелина, Ђура и Мара, Јован, милостју Божјом живимо колико

је воља Божја.

Властеле, ви знате, и пређе сам бил у велике болести и скрби.

Да, аво, виђу јере приходи кончина моја, јере сам у сумње од

живота мојега. И затој пишу вашему господству да не жаљу моје

болест и смрти колико жалим моје Ангелине и моје дечице, Ђуре

и Маре, Јована, на ким их месту остављам. Да, господо, много

бих писал вашему госпотсву мнозех ради узрок и ради узданија

и љубве које смо имали наши први и ми. Да не могох ви много

писати вашему госпотству јере сам много болан и нејаки од

болести моје.

Да, властеле, много се мољу вашему госпотству,

многомилостиво и смерно, и препорочују ви моју Ангелину и моју

дечицу, Ђуру и Мару, Јована пред Богом и пред Пречистом и

пред свими светими. Што ви ш њими, то и Бог с вами.

И, властеле, молим ви се, немојте оставити моју Ангелину и моју

дечицу да погину по мени. И да ви Бог научи да имате к њим

љубав како сте имали нашим првим и с нами, и да их не

оставите у њих невољно време.

И, моја господо, аво се видех јере прехођу од овога света и овој

учиних напокоње препорученије госпотству ви.

И, властеле, ни на чем не сам имал у мом убогом дому учинити

тестамент, ни злата ни сребра ни покућја, што бих оставил

Ангелине з дечицом. Одложивши за све добро и за благо и за

све утешеније, по Богу тој сам оставил.

И, ваше госпотство, за све благо – напокоњу препоруку од мене

и напокоње препорученије госпотству вашему с великом мојом

скрбљу и с великом жалостију, видећи јере се ћу одлучити од

овога света.
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и узор сликарима, а нерукотворени образ се чувао у Цариграду,

одакле је родом био студенички зограф. Лични карактер

белешке потврђује и то што је она написана на сликаревом

матерњем језику и то ситним брзописом, тако да је била

неприметна за оне који стоје у храму.20

Ови и читав низ других примера сведоче да је српска

књижевност у средњем веку баштинила аутобиографију, не,

додуше, као самосталан жанр, али у далеко развијенијој форми

од оне коју бисмо могли очекивати с обзиром на топос

скромности и негативан став према начелу ауторства.

Међутим, природа аутобиографских исказа била је другачија од

природе аутобиографија у претходним и потоњим епохама и

битно одређена средњовековним поетичким начелима: лични

искази нису били сами себи циљ, већ су били својеврсно

сведочанство о истинитости исприповеданога.

Због свега тога, средњовековни аутобиографски искази и

аутобиографије каснијих столећа, осамнаестог, пре свега, могу

се узети као једно од мерила разграничења епоха и поетика:

појава прве праве аутобиографије, коју је написао већ поменути

протопоп Авакум, у Русији 1672. године, означава, у извесном

смислу, смену епоха и одумирање средњовековне поетике.

Настанком ове аутобиографије идеал средњег века је

промашен: уместо да се обожује кроз подвиг, човек почиње да

се хуманизује, ослањајући се на снаге сопственог разума,

униженог грехом. Иако се, дакле, антропоцентричност као срж

интересовања и средњег века и просветитељства битније не

мења, мења се призма кроз коју се човек посматра. Истицање

индивидуалности наспрам надличног широко ће отворити врата

новој филозофији, као и аутобиографији као самосталном

жанру. Аутобиографија какву познајемо од XVIII столећа

сублимирала је у себи сву различитост и одељеност

просветитељске од средњовековне епохе.

_______________

20 Бранислав Тодић, Лични записи сликара, у: Смиља Марјановић-Душанић,

Даница Поповић, Приватни живот у српским земљама средњег века, Clio, 2004,

стр. 509–511.
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исказ. Ђорђе Трифуновић претпоставља да је у старој српској

књижевности сачувано око петнаест хиљада записа.18 Теодор

Граматик, који је око 1262. преписивао „Шестоднев“ за

књижевника Доментијана, жали се како су га као ћосавог гонили

са Свете Горе; или Тимитеј, монах манастира Озрена у Босни,

због грешке коју је направио у преписивању, одмах је написао:

„Бојех се јаничар зде и метех се умом“, да би на крају преписа

Метафраста забележио тужну исповест о својој глухоти:

“(...)Велики недостатак навали на разум мој, јер биће већ

дванаест година откада ништа не могох слушати својим ушима,

што ће рећи – звечећи гром или звекет ратоносног оружја, све у

залуд. И беше тужно видети мојега саговорника где махањем

руку и климањем главе и мицањем усана, све знајући види.“19

Да није само књижевност у средњем веку пружала могућност да

се остави траг о себи сведоче и бројне аутобиографске изјаве

сликара и градитеља храмова. Најстарији такав сликарев запис

у српском зидном сликарству сачуван је само делимично у

Богородичиној цркви у Студеници. Без обзира на то што није

сачувано име уметника, само место и начин на који је оставио

траг о себи је вишеструко занимљив. „Господе Исусе Христе,

Боже наш, помилуј, спаси грешног твог...“ исписано је ситним

курзивом на грчком језику. Натпис се налази уз доњу ивицу

мандилиона, непосредно испод свечаног ктиторског натписа у

прстену куполе, који крупним позлаћеним словима на српском

језику говори о ктиторима заслужним за подизање и осликавање

Студенице. Местом, величином слова и садржајем натписа

сликар је следио уобичајену хијерархију: прво су поменути

ктитори: Симеон, Стефан и Вукан, затим духовни ауторитет

оличен у лику Саве, док на сасвим другом месту – уз доњу ивицу

нерукотвореног Христовог лика – непознати сликар оставља

запис о себи. Није необично зашто је зограф баш то место

изабрао за свој потпис; по предању, свети убрус је настао тако

што је Христос свој лик отиснуо у платно, што је била прва икона 
_______________
18Ђорђе Трифуновић: Нав. дело, стр. 78–79.
19 Исто, стр. 84–85.
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У ЊЕГОШЕВОМ ОГЛЕДАЛУ

Допринос Радомира В. Ивановића савременој његошологији 

Резиме

Ивановић осветљава  преглед педесет монографија његошолога

у  минулких 17 деценија и показује како хуманистичка визија

великог владара, мислиоца и песника живи као наслеђе у

српској и светској кутрури. 

Анализа показује и  зашто се Његош не може поништити после

удара антињегошолога данас. 

У раду је Радомир Ивановић приказан као велики његошолог, јер

се песником бави већ шест деценија.

Кључне речи: Радомир Ивановић, Његош, његошолози,

његошологија, српска књижевност, критика, култура

Искусан и плодан историчар књижевности, Радомир В.

Ивановић (1936), као и бројне друге, и монографију Његош.

Његошологија. Његошолози1 отвара мотом или шифром 

_______________
1 Радомир В. Ивановић, Његош. Његошологија. Његошолози, ЦАНУ, Подгорица, 2017.
О ауторовим прилогзима из литературологије током последњих деценија видети
публикације: Бранко Јокић – Јелица Јововић – Библиографија академика Радомира
В. Ивановића – Македонистика (Институт за српску културу – „Змај“, Приштина –
Нови Сад, 2003.), Б. Јокић – Ј. Јововић: Библиографија академика Радомира В.
Ивановића („Змај“, Нови Сад, 2006, треће издање), Милорад Т. Миловић:
Библиографија академика Радомира В. Ивановића – Монтенегрина (Централна
народна библиотека Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, Цетиње, 2016.) и Бранка
Драгосавац: „Био-библиографија академика Радомира В. Ивановића (2006–2016)“,
објављена у избору Дарови и уздарја (Критичари о дјелу Радомира В. Ивановића),
Фонд за развој Куча „Марко Миљанов“, Подгорица, 2016. 



његошологије у анализираном периоду.4 Означава их вредносно

као подстицај развоју његошологије у првој половини  XIX века,

и то:

Историјско-књижевну монографију Петра Алексејевича

Лаврова Петръ II Петровичъ НѢгошъ владыка черногорскiй и

его литературная деятельность (Москва, 1887), која је послу-

жила као „иницијативни замајац“ у осветљавању “дјелатности

Ловћенског Прометеја као владаоца, мислиоца и ствараоца“.

Свестрано вреднујући и превреднујући монографију руског сла-

висте и апострофирајући њену словесност и словенски дух,

Ивановић прецизно закључује: “мјерена савременим књижевно-

научним мјерилима“ она “и данас представља поуздано, заним-

љиво и изазовно дјело које и даље доприноси актуелизацији и

проблематизацији проблема и апорија савремене његошологије“

(16).

Историјско-биографску монографију Павла А. Ровинског

Петръ II  (Раде) Петровичъ НѢгошъ владыка черногорскiй (С.

Петербургъ, 1889) као вредну монографију, засновану на

аналитичко-интерпретативном моделу критике којим се открива

„психолошки портрет“ Његошев. Као историчар књижевности он

је вреднује на темељу контекстуализације у времену и,

наглашавајући идеју Ровинског да се цели дух Његошев налази

тек „у области мисли и књижевности“, закључује:

„Савременом читаоцу Ровински импонује ширином

научникх интересовања, несвакидашњом радном и 
_______________

4 Делом ловћенског Прометеја критичар се бави већ пет и по деценије и та чињеница

вреднује судове срочене у овој монографији. Први прилог представља приказ

монографије Вида Латковића (1963) – „Његош као литерарна симпатија“, објављен

у приштинском часопису „Стремљења“, а посљедњи –  студија  „Компаративно

проучавање Његошевог и Љубишиног дјела“ у „Изворнику“, Годишњаку Вукове

задужбине – огранка у Гајдобри, Гајдобра (2016). 

Између та два прилога аутор је објавио књиге о Његошу: Његошев поетски говор

(Нови Сад, 1991), Његошева психологија и филозофија стварања (Нови Сад, 1997),

Његошева поетика и естетика (Нови Сад, 2002), Петар Други Петровић Његош

(Бијело Поље – Нови Сад, 2003) и Стваралачки узори и изазови (Његош, Андрић,

Лалић),  (ЦАНУ, Подгорица, 2015). Осим тога, приредио је књигу Његошеве поеме

(Врбас, 2014).  Сви  дотадашњи важниприлози о Његошу штампани су у

монографији Петар Други Петровић Његош (Б ијело Поље – Нови Сад, 2002) као

први том Изабраних дела (1–7).

разумевања и тумачења – овога пута идејом  Божидара

Кнежевића: „Тако је уметност увек прва школа  науке  и прва

фаза њена; наука се развија на основу оних истина које износи

уметност“ – и тако, поводом Горског вијенца владике, владара

и уметника Петра II Петровића Његоша, доводи у чврсту везу

поље стварања света (које припада уметности) и поље

тумачења света (које припада науци). 

Компонована, и садржински и структурно, као и остале

монографије и књиге књижевних студија и огледа,2 и најновија

монографија, настајала је дуго и с априорним циљем у поступку

исцрпне анализе (сагледавањем проблема „са свих страна“,

како би рекао И. Андрић) и осветљава значајан јубилеј српске

књижевности и културе – 170 година од појаве Горског вијенца.

Реч је о делу присутном у српској националној свести једнако

снажно колико и епска народна поезија, која представља

средишњи културни образац националног и културног

идентитета.3

У првом делу, “Прилози из његошологије“, историчар

књижевности се појављује у улози историчара идеја и, „судећи

по књижевнонаучном вредновању и превредновању“, означава

пет најзначајнијих монографија у теоријској и примењеној равни

и вредносно средишње коментаре као најзначајније домете 

_______________

2 Ивановић је објавио 28 монографија и 38 књиге студија и огледа посвећених југо-

словенској и светској књижевности.
3 Вишедеценијска искуства и сазнања у овој духовној области  Ивановић је ообјвио

у монографијама, књигама студија и огледа и низом тематизованих прилога у по-

следњој деценији. Издвајају се прилози који чине основицу ове моногорафије:  „Анд-

рићеви „учитељи енергије“ (Вук и Његош)“ (2006), „Књижевни мит о Шћепану Малом

у дјелима Стјепана Зановића, Петра Другог Петровића Његоша и Стефана Митрова

Љубише“ (2014), „Најзначајније монографије и коментари као подстицаји развоја ње-

гошологије у другој половини XIX вијека“ (2014), „Његош као животна инспирација

Михаила Лалића (у белетристици и критици)“ (2015), „Допринос Исидоре Секулић

развоју савремене његошологије“ (2015). 
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„Томановићева историјска монографија о Његошу као

владаоцу заслужује много више признања но што би се то

могло закључити на основу досадашње рецепције. Прије

свега стога што она није само наставак претходних

монографских покушаја (Лаврова и Ровинског) него је и

претходник дјела која ће, знатно методски

модификована, бити објављена у ХХ вијеку“ (24).

Наспрам триптихона историјских, књижевних и биографских

монографија Лаврова, Ровинског и Томановића, Ивановић је

поставио диптихон: расправу Милана Решетара и монографију

Павла Поповића.  Решетар је у расправи Живот и рад Петра

Петровића Његоша као „врсни његошолог остао у матици

његошологије, обогаћујући раније коментаре новим искуствима

и сазнањима, како сопственим тако и туђим“. Признање је,

Ивановићев је вредносни суд ослоњен на ауторитет и познатих

његошолога, „стекао након почетне реализације истраживачког,

приређивачког и издавачког подухвата посвећеног превасходно

Његошевом Горском вијенцу али и осталим његовим дјелима“. 

Током једнога века (1890–1990), подвлачи он чињеницу,

„објављено је тридесет драгоцјених издања Његошевог дјела,

пропраћеног најчешће расправом и подробним коментарима“

Решетаровим, на што указује и Павле Поповић. Ивановић

подвлачи чињеницу да је „његова је расправа дубља и потпунија

од досадашњих и може се с правом сматрати као коначна

студија о Горском вијенцу, као последња реч литерарне критике

о овом делу“ (25). Његоша је Решетар доживео и оценио као

„рођеног пјесника“ а својом интерпретацијом и сталним

дијалогом с писцем условио је развој његошологије у прошлом

веку, па је разложан закључак Р. Маројевића да Решетар  „сâм

чини епоху у његошологији“.

Павла Поповића, његошолога од формата и представника

историјске критике, Ивановић тумачи примерено

Кнежевићевом кључу с почетка монографије и у светлу

чињенице да “наука и умјетност представљају духовну потребу
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креативном енергијом, као и занимљивошћу казивања,

која се састоји у честој смјени области којима се

монограф бави као аутентични полиграф или

полихисторик (историограф, етнолог, географ, историчар

књижевности, филолог, ботаничар, фолклориста,

културни просвјетни прегалац), који није само учествовао

у културном и научном животу Црне Горе него

истовремено и у дипломатском  и политичком. Ровински

непосустало трага за новим документима и

артефактима. Након открића, он их прихватљиво и

сугестивно пласира широком слоју читалаца, настојећи

да a priori отклони потенцијалне примједбе савременика

и насљедника. У том смислу он се залаже за етичност

научних открића“ (18). 

Историјско-биографску монографију Лазара Томановића

Петар Други Петровић-Његош као владалац (Цетиње, 1896)

као сродну с монографијама наведених истраживача. За

Ивановића је битан податак да је „Томановић поникао у

амбијенту о коме пише као свједок, учесник и интерпретатор

историјских догађаја, увелико ослоњен на веома живу усмену

традицију, коју користи мање но што би се очекивало (за разлику

од Ровинског). Историограф је био на добитку тиме што се

налазио у матици историјских и егзистенцијалних догађаја,

будући да је његова монографија представљала једну од битних

ознака обиљежавања ријетког јубилеја црногорске историје –

двјестагодишњице владавине династије Петровић Његош

(1696–1896)“. Са тог становишта он високо вреднује

Томановићев допринос његошологији у XIX веку, иако је његова

монографија била потиснута са културног хоризонта дуги низ

година.

Лако је уочљива Ивановићева сигурност у доношењу судова и

оцена, заснована на поузданом тумачењу чињеница и

познавању битних проблема и апорија његошологије, не само

поводом Томановићеве монографије. Читаоца упућујемо на

илустративни закључак: 
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разумевања проблема и апорија, јер је продро у његошологију

као интердисциплинарну област.5 Тврди да „монографија О

Горском вијенцу није током протеклих једанаест и по деценија

изгубила много од своје садржајности, актуелности и научности“.

Истовремено уочава и њене мане и наглашава да је „аутор

унутрашњи приступ (‘критику текста’ и ‘критику укуса’)

претпоставио спољашњем приступу (‘биографској критици’),

док се, нажалост, веома мало бавио ‘компаративном критиком’,

за коју је имао све потребне предиспозиције“ (120). Ево епилога

анализе или сводног суда:

„У књижевноисторијској монографији О Горском вијенцу

Поповић показује наглашену интелектуалну радозналост

за бројне аспекте тематике и мотивике о којој

расправља, али истовремено показује ријетко сретано

духовну дисциплинованост, усмјерену само на уско

одабран број тема, мотива и изазова који се само

примереним поступком могу реализовати, по априорно

одабраној тематској, структурној, конструкционој и

композиционој схеми. Водеће Поповићево начело је да

употребом нових модела и нових мјерила, заједно са

читаоцем као са-ствараоцем, у највећој могућој мјери,

региструје, освијетли и објасни бројне проблеме и

апорије, да их на нов начин актуелизује и

проблематизује (М. Ђ.) и да то учини по узорима

регистрованим у европском културном контексту“ (115).

_______________

5 Суштински је Ивановићев историјски пресек развоја критике о Његошу и његовом

делу: „У првих неколико деценија након Његошеве смрти (1851) његошологија је

прошла кроз три фазе књижевнонаучне метаморфозе: фазу ишчекивања

аутентичних његошолога, фазу провере естетичких критеријума и афирмативну

фазу, која ће већ на почетку наредног вијека прерасти у апологију Његошевог

стваралачког генија. Прву фазу одликује извјесна равнодушност према писцу и дјелу,

другу бројне дилеме и оспоравања (Ђ. Малетић, на примјер), као и доминација

спољашњег приступа проучавања над унутрашњим, док тек у трећој фази, од

Поповићеве монографије, може се говорити о фази примјене махом афирмативне

критике. Размеђу ових фаза представља V целина ‘Дикција’, која је несумњиво

послужила као интонација за апологетски приступ, попут оног који је његовао

Слободан Јовановић (1925) безрезервно тврдећи: ‘У нашој књижевности постоји

само један горостас – и то је Његош’“ (127).
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времена, да се њима могу бавити само образовани и даровити

људи и да високе естетске и научне вриједности омогућавају

овој врсти духовне дјелатности и ауторитарност професије и

ауторитарност личности, уколико се ради о аутентичним

ствараоцима и мислиоцима“ (113). Његова специјалистички

рађена књижевно-историјска монографија О Горском вијенцу

(Мостар, 1900) јесте пројекат којим је „увелико сужен простор

спољашњем, а увелико проширен унутрашњем приступу

књижевном дјелу“. 

Реторика Ивановићевог наслова упућује на опрез у избору и

доношењу судова, јер схвата да се Поповић, позивајући се на

друге његошологе, бави „глобалним идејама епохе, пишчевом

филозофијом и психологијом стварања, односно естетиком и

поетиком, историјом и критиком“. Поповић о том свестраном

суочавањем с рођеним песником непосредно сведочи у

полемици из 1902. године: „Ја се при писању нарочито трудим

да, одмах од сâмог почетка, одсечно издвојим питање о којем ћу

говорити и да га не мешам са другим сродним питањима“ (114).

Дакле, представљањем пет врсних његошолога из  XIX  века,

чувених слависта у којима се преламају модерне европске

школе књижевне критике, Ивановић је показао како се његов ум

„међу јавом и мед сном“ разабира у плетиву од којег су створени

свет, време Његошевог дела и његошологија. То плетиво чини

преко 22 000 библиографских јединица. Компарацију домета

критике о Његошу зсановао је на сазнању  да се догодио

„суштински важни преокрет књижевнонаучне методологије, који

се збио на размеђи XIX, посвећеног историзацији свијести, и

XX века, посвећеног теоретизацији свијести“ (М.Ђ.) (111). 

Нужно је зато у представљању пресека идеја и чињеница

препустити се лакоћи критичког стила монографије, сагласју

поузданих оцена, врсном познавању и тумачењу чињеница,

једном речи – Ивановићевом духу независном од сваке

зависности. Он показује енциклопедијски дух знања и
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оспорити међу четрдесет научних дисциплина колико чини

његошологију данас.8

У научној равни, усмерена ка зналцима, Ивановићева

монографија потврђује ту и такву слику Његоша. У медијској

равни исту слику потврђује, илуструјемо је једним примером,

специјални додатак Политике  „Његошев трећи век“ (приредили

Батрић Баћевић и Никола Тркља) објављен поводом два века

од рођења под сводним  насловом Матије Бећковића (који

делимично парафразира а суштински вреднује његово дело,

значај и значење): „Благо томе ко два  века живи – живеће док

је света и века.“ 

Полазећи од чињенице да „сви докази су ништавни ако их нема

у језику“,  као средишње  издвајају се Бећковићеве идеје да је

Његош стигао „из далеке будућности и да његова реч припада

вечној садашњости“ (1), да  је створио “ванвремено, аутентично

уметничко дело“ у коме „сваки нараштај открива и себе и нешто

ново“ (2) и да  његова „свенародна канонизација“ у српском

народу  траје два века, јер је он „ сад све што имамо“  и  једина

рука  „у чије се руководство можемо поуздати“ (3).

Осврћући се на актелне коментаре Његошевог дела, примерено

природи медија, имајући на уму такође две чињенице: да је

Његош створио дело силазећи с небеса на земљу и успињћи се

са земље небесима и да је узалуд тражити истрагу потурица у

историји, Бећковић закаључује:

_______________

8 Плени силом аргумената и стила Ивановићево сводно закључивање о златној

години српске културе у коју пада и појава Горског вијенца: „Историчари,

историчари идеја и књижевни историчари унисоно тврде да се 1847. година у српској

историји, науци, култури и умјетности може прогласити златном годином по значају

објелодањених остварења у њој, као предуслов за коначну побједу Вукових

реформи. Ради се о тријумфу говорног (природног) језика над вјештачким

(нормираним језиком), односно о тријумфу патријархалног над грађанским моделом

културе. Низ драгоцјених издања у тој години свешћемо на сљедеће: Његошев

Горски вијенац, Вуков превод Новог завјета, Бранкове Песме и Даничићев Рат за

српски језик и правопис, између осталих. Само у том контексту може бити схваћена

добродошлица Горском вијенцу, Вукова несебична помоћ у објављивању прве верзије

дјела, писана на српскословенском језику и нереформисаном ћирилицом“ (204).
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Други тежишни део Ивановићеве књиге поводом 170 година од

штампања најпознатијег Његошевог дела чине монографије и

коментари који обележавају критику у последње четири деценије

прошлог и овог века под насловом Одабрани коментари и

критичка издања Горског вијенца у последњим деценијама

(1975 – 2017). У њему осветљава садржај, домете и структуру

критике Вида Латковића, Николе Банашевића, Слободана

Томовића, Александра Младеновића и Радмила Маројевића. 6

Индикативан је као кључ за Ивановићеву теорију сазнања и

теорију  тумачења мото И. Андрића под којим се сабирају идеје

историчара књижевности као културе: „Најпосле, све на свету и

не мора увек бити казано, написано, штампано и преведено.

Много од тога остаје међу људима неизражено и прећутано, али

ипак живо и непролазно. И често је оно то што је најбоље и

најсветлије у нама.“  Андрић, дакле, понавља идеју коју је

Платон записао двадесет и три века раније у својим писмима,

објашањавајући начин сазнања и однос према записаном: „Пази

да се једном не покајеш због онога што сада недостојно

објављујеш. А најсигурнија заштита од тога је да се не пише, већ

да се ствари држе у памети, јер није могуће да оно што је

написано не изађе у јавност.“ 7

Начин на који Његошево дело живи у српској култури и

седамнаест деценија нараста као тесто за домаћи хлеб и

позитиван приступ критици и рецепција читалаца потврђује да

оно траје као српска народна епика и да га ништа не може 

_______________

6 Неспорно је да тумачење Његоша и њеогошолога Ивановић заснива на много

широј основи, укључујући и друге монографије, и то његовој критичкој елаборацији

даје дубљу научну вредност. У значајне монографије прве половине ХХ века он

уброја: Велимировићеву Религију Његошеву (Београд, 1911), Петронијевићеву

Филозофију у „Горском вијенцу“ и „Лучи микрокозма“ (Београд, 1924), Шмаусову

Његошеву Лучу микрокозма (Београд, 1927), Миловићеву Велики утицај Гетеов на

Његоша (Београд, 1934), Латковићеву Петар Петровић Његош (Београд, 1949) и

Исисдорину Његошу – књига дубоке оданости (Београд, 1951).  
7 Платон, Писма,  Сремски Карловци, 1998, 11.
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– владика  Николај познаје  Његоша свештеника,

револуционара и пророка и идеју о њeговом значењу у

српској култури саопштава у облику пословице: “Његошевом

национализму религија даје ореол, револуционарство –

пламен, пророчанство – оправдање“ (6);

– за М. Црњанског владика је “велик као и Есхил, мења нас,

изводи пред оно што је непознато и невиђено, свемогуће и

свуд присутно, несхватљиво и непролазно“ (8);

– за сликара Петра Лубарду, аутора слике „Ламент за

песником – Његошу“ било  је неспорно да су Његошеви

савременици имали „велико поштовање и љубав према

њему и сигурно је да би му и у оно доба подигли велелепни

споменик. Али, поштујући његову жељу, однели су га у

планину да почива у нетакнутој приоди“ (10);

– за М. Селимовића муслиманска народна балада Омер и

Мерима и Његош су недостижан узор „у погледу језика који

је способан да изрази апстракцију и да се сублимише у

суптилан израз“ (7);

– за Д. Радовића Његош све ово заједно значи и идеју о

значењу и трајању у српском духу и културном идентитету

изнео је у песми Већи гроб за нову смрт, која објашњавају

и све актуелне расправе и спорове:

Његоша подмићују 

нуде му нову смрт и већи гроб

мама га у своју руку, у казамат,

да га ставе под свој камен и своје страже

да једино они буду надлежни за његов случај

да нам једино они могу препричавати његове праве мисли

да није мислио оно што је мислио

и да нам није написао оно што нам је написао

и да је одувек мислио оно шо они мисле.
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„Разњегошен, разгробљен, развладичен, отиман цркви,

више пута сахрањиван, цензурисан, свлачен с небеса и

увлачен у живо блато актуелних парница и ситних рачуница,

простачки тумачен мимо иједног великог светског песника,

не би ли бар на тај начин био певазиђен – Његош се винуо

до сфера где нема ничег осим светлости, где су сви највећи

духови који различитим језицима кроз векове говоре о

једном те истом. Сва питања (ко је, чији је, какав је, колики

је) добила су одговор да није од овог света. А не може се

бити свет а не бити светски, ни небески а да ниси српски.“9

Како је специјални додатак у новинама намењен широј

публлици, иако нуди чињенице писаца, научника, сликара,

историчара и културолога, пружамо и лепезу идеја које показују

колико и како Његош живи у српском етосу:

– За И. Андрићa, разумевајући га као трагичног јунака

косовског мита, Његош је „прототип косовског борца“ и

„оличење косовске борбе, пораза и несаломљиве наде“ (2); 

– за Ј. Скерлића „он је имао више унутрашњег живота и

духовне дубине но иједан српски песник; то је најмисаонији

човек, најбоља филозофска глава, најачи и најдубљи дух

међу српским поесницима“ (2); 

– за Ј. Цвијића Његош је геније динарског духа и

„представник најдубљег осећајнога и  мисленога у нашем

народу“ (4);

– за С. Јовановића једини је горостас књижевности који је

„налик на легендарне краљеве  из првих дана историје“ (4); 

– за краља Николу  Његошу се  наш „добри српски народ

давно одазвао“ (4); 

– Д. Ћосић је, руковођен идејом да нас од мржње може

„спасити  само нови Горски вијенац“, експлицитан: „Ја не

знам шта је Његош, ако није највећи српски песник XX

века, нити знам шта је српска култура ако у њој нема

Његоша“ (5); 
_______________

9 Матија Бећковић,  „Благо томе ко два  века живи – живеће док је света и века“ ,

Политика, 4. 11. 2013, 1. Иза осталих навода страница је обележена у загради.
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које смо сврстали у релацијску теорију: филозофију,

антропологију, историју, религију, психологију,

социологију, педагогију, етику, естетику,

културологију, кибернетику и астрофизику (М. Ђ.)“

(191). 

Тражећи „залеђину разумијевања“ и „обједињавајућа начела“

као заједнички именитељ свих монографија и коментара у првом

одељку студије, Ивановић налази да је у историографској и

текстолошкој равни за Н. Банашевића Горски вијенац аутен-

тичном дело „националне књижевности“ и „изузетне структурне

сложености и аналитичке изазовности, веома прикладном за

различите облике научне егзегезе“. Посебно апострофира

чињеницу да су он и Латковић поникли „у окриљу патријархалног

(црногорског) модела културе, под утицајем усменог народног

стваралаштва, а оснаженог Вуковим и Његошевим дјелима“ и

да се Вук и Његош могу схватити као њихови  „учитељи

енергије“. У тој чињеници, с обзиром на то да и сам потиче из

климе духа у којој епика и патријархална култура чине основу

његове биографије и бића, ми налазимо услов и узрок и

Ивановићеве емпатије према Његошу и његошологији.

Вредност Латковићевих коментара у књижевно-историјској

монографији Петар Петровић Његош, (Београд, 1949. и 1963)

налази и у чињеници да је „успио да попише и у правој мјери

опише многа од осамдесетак дотадашњих издања Горског

вијенца, чиме се аналитички круг затвара, јер је и започет и

завршен расправом о историографском и текстолошком

аспекту анализе спјева“ (198). A Решетарова и Поповићева

полемика су, по њему, „пример толерантне, истински научне и

на предмет усмерене расправе“ (127). На трагу таквих оцена је,

такође, и наше вредновање Ивановићевог поступка и домета

његове монографије. Ова монографија је подједнако значајна за

историју и теорију књижевности и књижевну критику, али и за

методику, или методологију наука, и пример је технике савршено

изведеног рада. И он је читаоцу и стручној јавности, с поводом

и разлогом, представио трајање и рецепцију Горског вијенца у

минулих седамнаест деценија.
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У последње време, међутим, јавља се и негативан приступ

Његошевом делу. Нови приступ стварају антињегошолози, који

врше историјску актуелизацију (коју је, упозорава Ивановић,

накнадно предложио Ханс Роберт Јаус, родоначелник

савремене теорије рецепције).10 Теоријски и историјски

уопштавајући оцене о последњим монографијама и

коментарима Горског вијенца, а имајући на уму суму идеја која

постоји у народу и коју афирмишу и медији, он сумарно

представља „издања која се одликују низом аутентичних

карактеристика, великим бројем поновљених издања и

несумњивим учешћем у формирању новог рецептивног модела“

и  закључује:

„Послије специјалистички рађених монографија о

Његошу, коментари посвећени Горском вијенцу

представљају веома значајан дио његошологије, с

обзиром на то да су их најчешће писали зналци

анализиране тематике, проблематике и апоретике (а), да

су прилози интердисциплинарни по својој природи (б), да

представљају покушај овладавања цјелокупном сумом

знања коју теоретичари идеја називају „биографијом

времена“, „биографијом писца“ и „биографијом дјела“ (в),

да су аутори веома заслужни за развој његошологије (г)

и да су својим достигнућима знатно допринијели

уравнотеживању центрифугалних и центрипеталних сила

у науци, уопште узето (д). Пратећи истовремено

аналитички, генеративни, аналогни и синтетички метод

коментара, установили смо да коментатори највише

доприносе оним дисциплинама које смо сврстали у

супстанцијалну теорију: науку о језику, науку о

књижевности, фолклористику и компаративистику,

док је не мањи допринос остварен у оним дисциплинамa

_______________

10 Бележимо Ивановићев суд ослоњен на егзактне бројке: „Тек у посљедњим

деценијама јавља се нова врста – антињегошологија, која користи негативни

принцип. Ипак, од преко 470 самосталних издања, апсолутна већина аутора користи

афирмативни метод“ (190).
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постојећих дилема или полилема, упркос елаборацији

енормног броја тема, проблема и апорема“ (208). 12

Или: 

„Маројевић је у потпуности усагласио однос

појединости и цјелине, почевши од најситнијих питања

ортографије и ортоепије до утврђивања основних

премиса пишчеве естетике и критике. Такав поступак

је прихватљив и за херменеутички аспект расправе“

(209). 

Његошологу Томовићу Ивановић приступа као  неуморном

ствараоцу и мислиоцу који је објавио преко шездесет књига

разнородне провенијенције, који, као и остали критичари

заступљени у његовој Енциклопедији Његош,  којима се бавио,

тежи да оствари „интегралну слику свијета“. У уводу

Енциклопедије Његош Томовић пише: „Његошево књижевно-

филозофско насљеђе представља трајну вриједност

српскоправославне културе и словенских народа у цјелини.“ Тај

суштински и магистрални вредносни суд открива и узроке

експанзије његошологије данас. 

Из наведених чињеница и судова кристалисао се Ивановићев

закључак о дометима његошологије данас и главним

његошолозима. За њега је несумњив допринос који су својим

критичким издањима Горског вијенца остварили коментатори:

В. Латковић, Н. Банашевић, С. Томовић, А. Младеновић и Р.

Маројевић, „како у његошологији тако и у филологији, у 

_______________

12 Представљајући се снагом опуса као врстан зналац проблема и апорија

његошологије, Ивановић указује и на неке слабости Маројевићевог поступка: „Један

од водећих апорема, по нашем мишљењу, представља тајна и тајновитост („тајна

чојку човјек је највиша“), термини који се могу узети као теоријски синоними за тешко

рјешива два идеографска чворишта. Посебно мјесто у естетици, поетици и критици

апореме добијају уколико имамо у виду примјене процеса синергије (употребе

различитих врста енергије), епифаније (неочекиваних открића) и ентелехије

(усмјерености ка циљу), јер је одавно позната истина да су пјесничке слике по својој

природи неисцрпне, а да су поетске идеје исцрпиве“ (209). 
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Преглед домета и смера развоја његошологије Ивановић у

другом одељку студије наставља анализом њеног филолошког

и гносеолошког аспекта, а као репрезенти узети су Слободан

Томовић, Александар Младеновић и Радмило Маројевић.

Разлику у коментарима Горског вијенца код Маројевића11 и

Младеновића  види заправо као развојни лук његошологије у

новом веку, али и као прецизно дефинисану релацију између

дела и Његоша, коју је уметник доследно означио инсистирајући

истовремено на споју „драме живљења“ и „драме стварања“: „За

разлику од Маројевићевог коментара, који тежи ка екстензивном

опису у Младеновићевом коментару аутор тежи ка интензивном

опису“ (205). Међутим, Ивановићева висока вредносна оцена

Маројевићевог рада на Горском вијенцу показује пуни замах

његошологије управо у време када се оглашавају и

антињегошолози:

„Захваљујући предспреми и енормној радној енергији,

Маројевић је могао да планира и реализује највећи

број циљева у три равни: дијахроној, синхроној и

равни историјске актуелизације, континуирано

пратећи два важна процеса: генерирање поетских

идеја и књижевног текста. У први план такође избија

приређивачева амбиција да читаоцу истовремено

понуди обиље познатих, мало познатих и непознатих

информација (а), да усагласи туђе и сопствене

интерпретације (б) и да, као крајњи резултат саопшти

невелик број открића, инсистирајући  на интегралној

слици Његошевог дјела. При томе постаје евидентно

да монограф радо и често  инсистира на

полемичности сопствених судова, мишљења и

претпоставки, не остављајући саговорнику ниједну од 

_______________

11 Радмило Маројевић (1949) је „познати његошолог, југослависта, слависта, русиста,

компаратиста, политолог, културолог, преводилац и белетриста“. Објавио је на 1008

страница најобухватније критичко издање Горског вијенца са поднасловом

Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић

(Подгорица, 2005), двоструко или троструко обимније од свих досадашњих издања.
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пасажи попут оних „саопштених у приказу ‘Горски вијенац

на позорници’ (1951), у коме она најприје тврди: ‘Јако као

драма, а није драма; живо као прича, а није прича; фигуре

херојских пропорција, тачно као на позорници, а није

позорница; бројни стихови као музика, а није музика’,

формулишући на непоновљив начин сопствени доживљај

дјела: ‘Требало би делове Горског вијенца у камен

урезати, као што су Римљани у камен урезивали своје

елегије од особите лепоте и вредности. Ако би неки наши

даљи потомци, ко зна, пали опет у неко стање

цивилизованог почетка, нашли се без писане и уметничке

речи, хијероглифи Горског вијенца родили би им

писменост, мисленост, уметност’.“14

Трећи део Ивановићеве монографије представља компаративно

проучавање Његошевог и Љубишиног дела, означавање кругова

и паралела утицаја, подстицаја и дотицаја Вука и Његоша у

интерпретацији Ива Андрића и Његоша и Михаила Лалића у

интерпретацији Р. Ивановића. Лалић је, на пример, налази

Ивановић, у Његошу препознао тип прегаоца, ствараоца и

мислиоца који је „заслужио апсолутно признање поштовалаца

умјетности, стила и језика, јер је до крајњих граница предат

књижевној мисији као путу ка откривању апсолутног смисла,

уколико он постоји!? Стога нам се чини да му је, и искуствено и

стваралачки, могла бити веома блиска ничеански срочена

апофтегма: Ко пише крвљу и у изрекама, тог није доста само

читати, већ га треба и наизуст учити“ (189). 

Чињеница да Његош пише готово у гномама и како и колико је

непрекидно присутан у песми и свести народа као најмудрија

српска глава што бесмртна на Ловћену спава, готово да нема у

српском роду никога ко не зна неки стих Горског вијенца напамет

– јасно показује зашто се њеошологија развија. У тој функцији је

и Ивановићева монографија данас која као синтеза валоризује

његошологију и даје јој нови замах. Но, имајући на уму природу

овог рада, ширу елаборацију свих ових веза и односа
_______________

14 Исидора Секулић, СД, књ. V, 360.
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националном и наднационалном контексту посматрано“, а то

значи и одређивање високог места Његоша у српској

књижевности и култури.

Занимљиво је и књижевно-историјски утемељено Ивановићево

вредновање доприноса развоју његошологије у прошлом веку

које је дала Исидора Секулић. Као парадигматски узима њен

оглед Проблеми критике и критичарских талената (1932) у

којем заступа одбрану аутентичности дела и аутентичности

критике и као „прворазредно питање поставља однос

псеудопроблема и псеудорјешења, у корист истинских проблема

и истинских рјешења“, залажући се за „приближавањем

интерпретације (блиске умјетности) и анализе (блиске науци)“.

Њен приступ Његошу и његошологији Ивановић, као и на

примеру Томовића, налази у најширем хоризонту – у свести која

указује на „словенску духовну баштину“ његовог дела и

магистралну идеју: „Сви резултати су смртни само је

проблематика вечна“ (211).

Наравно, средишњи је допринос Исидоре Секулић његошологији

у  историјско-биографско-поетичкој монографији Његошу –

књига дубоке оданости. У Ивановићевој интерпретацији он се

може сагледати из њеног критичког начела о природи уметности

(као стварања) и природи критике (као тумачења) и њихове

аутентичности. Исидора пише:

„Има аутентичних и неаутентичних дела; и има аутентичних

и неаутентичних критика. Ако се састану две аутентичности,

дело и критика о делу, могу једно другом и писцима, чинити

извесне услуге. Ако се не састану – аутентично дело остане

без аутентичне критике – дело ће својом живом вредношћу

живети кроз читаоце (...). Дело живи без критике, а критика

не живи ни са делом ни без њега.“ 13

Или:

Са колико преданости и поштовања приступа ауторка

изради будуће монографије без посредника свједоче  

_______________

13 Исидора Секулић,  Из страних књижевности, Нови Сад, 1966, 283.
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проблеме  и апореме на које упућује као на „тамна места“

Његошевог дела.17 У монографији је дошла до изражаја

способност историчара књижевности да књижевним темама и

проблемима приступа пуном снагом и да се њима бави дуго и

континуирано с априорним циљем да их исцрпно проучи и

протумачи.18 И ова монографија носи све одлике и вредности

претходних и у знаку је научног опредељења Ивановића да се

_______________

17 Из ризнице Ивановићевих података и смерница за разумевање и тумачење

Његошевог дела као илустративне издавајамо две напомене: „Драгоцјена је и

‘Библиографија издања Његошевих дјела на српском и хрватском језику’ Николе

Рацковића, објављена у волуминозној књизи – Енциклопедија Његош, I (Подгорица,

1999, стр. 1001–1092, двостубачно). У њој је регистровано 384 издања, од чега се

на Горски вијенац односи чак 201 издање. У њој су такође регистрована сва

Решетарова издања за живота, па чак и многи од коментара (1890, 1892, 1904, 1905,

1909, 1912, 1920, 1923, 1928 и 1940), као и исто толико постхумно објављених (1954,

1962, два пута, 1964, 1965, 1966, 1968, 1972, 1974, 1975, и 1978), што чини укупно

31 издање у периоду од 1890. до 1978. године.“ 

И:  

„Проширење интересовања његошолога на нова ‘аналитичка поља’ илустроваћемо

летимично изабраним монографијама из различитих области: историје (Л.

Томановић, 1896),  филозофије (Б. Петронијевић, 1908), религије (Н. Велимировић,

1911), компаратистике (А. Шмаус, 1927), психологије (Д. Бранковић, 1936), етике

(М. Ф. Ракочевић, 1941), поетике (И. Секулић, 1951), права (Л. М. Костић)

архивистике (С. Вукмановић, 1966), композиције (Ј. Деретић, 1969), филозофије

природе (С. Томовић, 1975), језика (М. Стевановић, 1976), психоанализе (Ј.

Стриковић, 1980), педагогије (Р. Делибашић, 1984), социологије (Б. Ковачевић,

1987), антропологије (Б. М. Ивановић, 1994), лексикографије (С. Томовић, 1995),

енциклопедистике (С. Томовић, 1999), естетике (Р. В. Ивановић, 2002),

епистолографије (В. Вукићевић-Јанковић, 2002) и многих других.“
18 O томе сведочи и Ивановићева књига огледа и студија Значења и тумачења

књижевног дела (Нови Сад, 2017) која доноси елаборацију тема проблема и апорија

дела и писаца о којима је Ивановић написао монографије, какви су прилози о

Умберту Еку, или приредио изабрана или сабрана дела, какви су прилози о Његошу,

Љубиши и Миљанову, као и  прилог о естетици и поетици у којем тумачи допринос

познатог и признатог русисте, слависте, копаратисте и југослависте Милосава

Бабовића (1921–1997) његошологији, а који се надовезује на пројекат о Његошу и

његошолозима.

Прилог показује како се Ивановић непрестано враћа проблему и продубљује питања

и из области његошологије. Бабовића је као његошолога, по којем је Горки вијенац

„најаутентичније дјело“ представио као сушту супротност својој критичкој личности

и методолошком поступку, оценивши да су му „прилози неуједначено остварени, да

је примењена раван доминантна у односу на теоријску“ и да није показивао

интересовање да проблематику и апоретику „исцрпи без остатка“.1То је и разлог

зашто га није сврастао у водеће његошологе.
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остављамо изван анализе. Напомињемо само да све те везе и 

односи писаца несумњиво показују колики је утицај Његоша у 

наслеђу као вредности српске књижевности и културе.15

Апострофирањем тог феномена, историчар идеја се померио с

поља науке поново на поље уметности и тако је оправдао

филозофски кључ Божидара Кнежевића којим је отворио

монографију указујући на уметност као претходницу науке.

У закључном суду, приказујући сумарно најновију монографију

Радомира Ивановића, апострофирамо и чињеницу да се овај

историчар књижевности и идеја најлакше објашњава самим

собом. Објашњавајући појам знања, он се, на пример, позива на

историчара филозофије Ивана Коларића, који у Филозофско-

теолошком лексикону појам сазнања тумачи као филозофску

дисциплину која истражује суштинска питања људског сазнања

(порекло, изворе, чиниоце, врсте, критеријуме, истинитости, врсте

истина, методе сазнања и сл.) и закључује: „Сазнање је процес

истраживања истине. Резултат сазнања је знање. Истинско

сазнање (знање) с правом рачуна на то да буде исто за све.“16

Знање које пружа Ивановићева монографија у којој је исказан

његов апсолутни дух посвећен доминантно Његошевој

уметности, а мање религији и филозофији и у којој су се

кристалисала сазнања других његошолога, има непроцењиву

вредност. Онo доминира, како у основном тексту тако и у

подножним напоменама, и суштински и бочно осветљава 
_______________

15 Од  студија и огледа штампаних као поговори појединим Ивановићевим књигама

наводимо: Соња Томовић-Шундић „Допринос науци о књижевности“ (поговор

Изабраним дјелима, књ. 4, „Пегаз“ – „Орфеус“, Бијело Поље – Нови Сад, 2003, стр.

285–294); Милош Ђорђевић: „Књижевна критика као композитни појам

(Валоризовање критике о делу Радомира Ивановића)“, поговор избору Критика

критике (Нови Сад, 2010, стр. 241–255); Мила Медиговић-Стефановић: „Атлас књига

о књигама“ (Естетичка и поетичка тетралогија Радомира В. Ивановића), поговор

монографији Снови и судбине у наративној прози Михаила А. Шолохова (ЦАНУ,

Подгорица, 2012, стр. 201–227); Милорад Јеврић: „Општи приступ Његошевом делу“,

поговор књизи студија и огледа Зачарани круг (Историја, стварност и уметност),

(„Змај“, Нови Сад, 2014, стр. 201–202) и Весна Вукићевић-Јанковић: „Научни

допринос рецепцији Лалићевог књижевног дјела“, поговор монографији  Енигме и

парадигме у дјелу Михаила Лалића („Медеон“, Подгорица, 2016). 
16 Иван Коларић, Философиа, Златибор, 2004, 68. 
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вођама епохе и послушном пуку истражујући мит о Шћепану

Малом код Зановића, Његоша и Љубише као прилог

наратологији, он наводи следећу  мисао Стјепана  Зановића:

„Рекло би се као да једна половина свијета вара другу.

Рећи ћу и више од овога: три или четири генијална

човјека роде се у току вијекова, да би варали остале

људе, утолико лакше што је човјек по природи својој

склон заблуди и, са задовољством и надом, да тако

кажем, тражи онога ко би га завео. Већ је закључено да

јачи и лукавији управља свијетом, а запажено је да

лукавији често побјеђује јачега. Најзад, свака политика,

свака религија, која има у себи чудесног и неразумљивог,

стекла је више присташа него сâма истина, која пошто је

огољена, без опреме, својом једноликошћу досадна је

обичном човјеку.“ 21

И тако нас, доказујући  уводну идеју од које је кренуо у тумачењу

домета његошологије данас да уметност претходи науци, упућује

и на наше време. Тиме се на илустративан начин у овој књизи

паралелно затвара круг расправе познате дијаде уметност и

наука и приказује развојни лук Ивановића као његошолога и

његов допринос његошологији. Овај прилог је само један у низу

оних који вреднују Ивановићев допринос његошологији и науци

о књижевности у равни славистике.22 И он показује зашто се

Ивановић определио за Његоша и зашто је Ђовани Франчески

поводом Горског вијенца рекао: 
_______________
21 Стјепан Зановић, Шћепан Мали, Париз, 1784, 173.
22 Од значајнијих студија и огледа који су махом штампани као поговори појединим

ауторовим књигама споменућемо: Соња Томовић-Шундић „Допринос науци о

књижевности“ (поговор Изабраним дјелима, књ. 4, „Пегаз“ – „Орфеус“, Бијело Поље

– Нови Сад, 2003); Милош Ђорђевић: „Књижевна критика као композитни појам.

(Валоризовање критике о делу Радомира Ивановића)“, поговор избору Критика

критике (Нови Сад, 2010); Мила Медиговић-Стефановић: „Атлас књига о књигама“

(Естетичка и поетичка тетралогија Радомира В. Ивановића), поговор монографији

Снови и судбине у наративној прози Михаила А. Шолохова (ЦАНУ, Подгорица, 2012);

Милорад Јеврић: „Општи приступ Његошевом делу“, поговор књизи студија и огледа

Зачарани круг (Историја, стварност и уметност), „Змај“, Нови Сад, 2014) и Весна

Вукићевић-Јанковић: „Научни допринос рецепцији Лалићевог књижевног дјела“,

поговор монографији  Енигме и парадигме у дјелу Михаила Лалића („Медеон“,

Подгорица, 2016).  
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бави само великим темама и писцима.19 Она је нови допринос

савременој његошологији, јер је Ивановић (као аутор више

монографија, књиге огледа и студија о Његошу и приређивач

његових књига) већ стекао статус водећег савременог

њeголошога од ауторитета способног да снагом аргумената

одговори на све теме и дилеме које то дело поставља пред

савременике и да сагледа и превреднује домете претходника.

Последња монографија сажима сва сазнања и методе његовог

научног рада који траје готово шест деценија. 

И у њој налазимо прагматичне поруке историчара књижевности

и критичара, иако их као такве Ивановић у свом раду никада не

саопштава.20 Када разрађује познату макијавелистичку идеју о 
_______________
19 Упућујемо само на Ивановићеве монографије настале у последње две деценије
које потврђују то опредељење и представљају његова најзрелија остварња у дугом
трајању од готово шест деценија: Самописи и казалице Стефана Митрова Љубише
(„Змај“, Нови Сад, 2000); По сунчаном сату (Поетика и естетика Владана
Деснице), ИТП „Змај“ – „Петар Кочић“, Нови Сад – Бања Лука, 2001); Његошева
поетика и естетика („Змај“, Нови Сад, 2002); Машта и мудрост – Поезија и
поетика Блажа Конеског („Змај“, Нови Сад, 2004); Андрићева мудроносна проза
(Знаци живота и знаци уметности), („Змај“, Нови Сад, 2006) ; Митеме и поетеме
Томаса Мана („Змај“, Нови Сад, 2007); Анаграми и криптограми у романима
Умберта Ека (Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица, 2009);
Лавиринти чаробног реализма Габријела Гарсије Маркеса (Црногорска академија
наука и умјетности, Подгорица, 2011) ; Снови и судбине у наративној прози Михаила
А. Шолохова (ЦАНУ, Подгорица, 2013) и Енигме и парадигме у дјелу Михаила Лалића
(„Медеон“, Подгорица, 2016).
20 Поводом шездесет и пете године живота и четрдесете године плодног научног и
педагошког рада објављена је књига – Liber amicorum (Зборник радова у почаст
академику Радомиру В. Ивановићу), (Филозофски факултет – ИТП „Змај“, Нови Сад,
2001) у којој је заступљено 36 сарадника, а коју је зналачки уредио проф. др Миодраг
Радовић. Исти издавачи су поводом педесетогодишњице научног рада објавили
избор Критика критике – Критичари о делу Радомира В. Ивановића (Филозофски
факултет – „Змај“, Нови Сад, 2010), који је приредио проф. др Милош Ђорђевић и
за који је написао инструктиван поговор “Књижевна критика као композитни појам”.
У њему је заступљено 25 реномираних српских, црногорских и македонских
књижевних историчара и критичара, представника различитих генерација и
методолошких опредјељења. Поводом осамдесетогодишњице живота и педесет и
пете годишњице научног рада Фонд за развој Куча „Марко Миљанов“ из Подгорице
објавио је књигу Дарови и уздарја (Критичари о делу Радомира В. Ивановића),
(Подгорица, 2016), коју је зналачки уредио др Милорад Јеврић и написао поговор.
Издавачка предузећа „Пегаз“ (Бијело Поље), „Орфеус“ (Нови Сад) и „Змај“ (Нови
Сад) издала су 2003–2004. године Ивановићева Изабрана дјела у седам књига.  У
првом колу објављене су монографије:  Петар Други Петровић Његош (стр. 498),
Стефан Митров Љубиша (стр. 200), Марко Миљанов Поповић (стр. 380) и Никола 
Први Петровић Његош (стр. 296), а у другом колу монографије: Ристо Ратковић
(стр. 232), Михаило Лалић (стр. 554) и Душан Костић (стр. 260). Поговор првом колу
написала је проф. др Соња Томовић-Шундић, а поговор другом колу проф.  др Весна
Вукићевић-Јанковић. 
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Зато не могу да не честитам Словенима, који су овим делом

добили прву драму великог надахнућа и правог народног духа.“ 

Prof. dr Miloš M. Djordjevic
In Njegos’s mirror
(Contribution of  Radomir V. Ivanovic to science of Njegos)

Summary

Ivanovic illuminates the overview of fifty monographs on the topic

of Njegoš in the past 17 decades and shows how the humanistic

vision of the great ruler, thinker and poet lives as a heritage in the

Serbian and world culture.

The analysis also shows why Njegoš can not be canceled after the

impact of an his critics today.

In his work, Radomir Ivanovic is portrayed as a great literary critic

of Njegoš since he has been researching the poets work for six

decades.

Keywords: Radomir Ivanovic, Njegoš, litrary critics of Njagoš, Ser-

bian literature, criticism, culture
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Vinko Stojanov, Bačka Palanka

VLADARSKE TITULE KOD  SLOVENA I INDOEVROPLJANA

Uvod

Obično neki istoričari i lingvisti navode da vladarske titule, zvanja,
kao što su: caesar (kaisar) – ćesar, car – vodi poreklo od Gaja Julija
Cezara, čuvenog rimskog diktatora; da kralj vodi poreklo od imena
čuvenog germanskog vladara Karla Velikog, koga je krunisao rimski
papa Leon III; a da ban vodi poreklo od velikog avarskog vladara Ba-
jana, i slično.

Za potvrdu napred navedenog citiraćemo nekoliko istoričara i
lingvista.

U Divkovićevom rječniku: „Cezar, ime glasovitoj porodici plemena
Julijeva... Gajus Jul. C., diktator, poznat iz povjesti. Rođak njegov
Oktavijan, potonji car, primi ime Caesar, i poslije nosili su svi carevi
pridjev C. s naslovom Augustus... te se vladajući car zvao Caesar
Augustus,  a određeni nasljednik prijestola samo Caesar...” 1

„Na Božić, za vrijeme svečane mise, papa Leon III stavio je Karlu
krunu na glavu, odao mu po bizantskom dvorskom ceremonijalu po-
čast pavši mu pred noge, a rimski puk koji se nalazio u Petrovoj crkvi
aklamirao je Karla u rimskoj pravnoj formi kao cara. U novom na-
slovu što ga je Karlo prihvatio 801. zadržao je oznaku ‘kralj Franaka
i Langobarda’, ali je naslov patricija, koji su pape dali Pipinu i njego-
vim sinovima kao zaštitnicima crkvene države, zamijenio nas lovom
cara... Svoje je Carstvo shvaćao kao dostojanstvo koje se temelji na
ri mskim tradicijama, ali je nezavisno od Rima, Rimljana i pape… Tek
počevši od Lotarovih nasljednika postalo je uobičajeno da carsku
krunidbu vrši papa u Rimu. Karlovu krunidbu za cara u Bizantu su
smatrali uzur pacijom. Tek 812. zaključen je mir kojim je bi zantski car
priznao Karla kao jednakopravnog cara na Zapadu…”2

_______________
1 Divković, Latinsko-hrvatski rječnik; Familet, Neven, Beograd, 2006, str. 156.
2 Johen Bleikenet al., Povijest svijeta, Marjan tisak, Split, 2005, str. 307, 308.



Sargon I sin Ninov i Semiramin se pominje prvo kao savladar svoje
majke, kao Zariqum, što bi bilo kao Carević. Neki misle da je ovo Za-
riqum ili Zariqoum moglo da znači i car sveštenik i da je od toga na-
stalo Sharrouken, to jest Sargon. Sarghun je asirska titula...”4

„Salmanesar I vladao je nešto pre 1300 godine i on je osnovao grad
Kalah. U Svetom pismu stoji da je ovaj grad osnovao Asur. To znači
da je Asur iz Postanja Salmanesar u klinopisnim zapisima. Salma-
nesar je Sarban car, odnosno Serbon car, kod Euzebija Sosares.
Na čelu haldejskih, odnosno asirskih gradova stajali su upravnici koji
su jednovremeno bili i prvosveštenici glavnog božanstva zaštitnika
grada. Ovi upravnici su imali zvanje patesa, a to zvanje je prven-
stveno svešteno.
Varuna je bog neba, na kome žive svi bogovi. Nebo je tvrdi nepomi-
čni svod, to jest tvrđava, i ujedno utvrđeni dvorac bogova gde stoluje
Varuna, kao oličenje vrhovnog čuvara – neba tvrđave i reda i poretka.
Utvrđeni dvorac, kula ili slična građevina na staroslovenskom se na-
ziva var. Čuvari tvrđave su vari ili varda. Otuda potiče ime Varuna,
čuvar nebeske tvrđave. Reč čuvar, kao ču-var, slično kao i čo-ban,
u vezi je sa varima, vardom. Ova reč se prošetala kroz strane jezike
i vratila se nama kao gvardija ili garda. U svim slovenskim zemljama
postoje nazivi mesta u čijem se sastavu nalazi reč var. U savreme-
nom srpskom jeziku reč varoš je sinonim za grad, gradsko naselje.
”Rečima čuvar i čoban je smanjen rang, sada su to u savremenom
srpskom i hrvatskom jeziku sasvim prozaična zanimanja. Čuvar je
verovatno bio vrhovni sveštenik boga Vara, i čuvar grada-svetilišta.
Čoban je verovatno bio čelnik rodovske zajednice, njegov prvosve-
štenik, predvodnik i zaštitnik roda i njegovog glavnog bogatstva –
stoke.
Prema jednom svedočanstvu kod Josifa Flavijusa, koje usvaja i Sveti
Jeronim, kaže se da su Grci nazivali Aškenaze i kao Regiones. Beda
kaže Aškenazi su Sarmati koje Grci Regiones zovu. Ovo isto kažu
Isidor i Sveti Jeronim. Strabon kaže da se jedna reka u Trakiji zvala
Rhegina. Grci su tako nazivali jednu reku u Trakiji, a Regionom stari 
_______________
4 Jovan Deretić, Serbi, narod i rasa; Glas srpski, Banja Luka, 1998, str.31, 32, 49, 50, 51.

V. Ćorović piše: „...dosta rano javlja se reč župan, kao poglavar župe.
Reč je, po svoj prilici, hunskog porekla. Reč je rano ušla u opštu
slovensku upotrebu; od nje je češko u poljsko hpan i pan, i posle
mađarsko ispan. I drugi nazivi za poglavice stranog su porekla: ban
je došlo od avarskog kagana Bajana, a knez (кънѧзь) je od ger-
manske reči kuningiaz. Reč kralj postala je metatezom od Karl,
prema Karlu Velikom. Kod Bugara (Kumana) u početku je: kagan,
kan, han, kao vrhovni poglavar države.”3

No, da li je sve baš tako?

Istorijski i lingvistički izvori

Da bi se povodom pitanja naziva vladarskih titula, zvanja, mogao
doneti ispravan zaključak neophodno je šire sagledati problem sa is-
torijskog i lingvističkog gledišta – sa većim brojem primera titula višeg
i nižeg ranga, sa njihovim značenjem i promenom ranga, u dužem
vremenskom preriodu – kako bi se etimologija i naziv vladarskih titula
mogla generalizovati.

1. Istorijski izvori

Za ovu namenu dovoljno je pozvati se na generalne, opštepoznate
nazive iz istorijskih izvora, koji će biti posebno istaknuti. 
„...Džordž Barton pominje ime iz jednog zapisa Ninšar... Radi se o
imenu i zvanju Ninovim, Nino-car. Zvanje car imali su svi asirski vla-
dari, i ono se nalazi zapisano kao sar ili šar kod svih onih pisama
koji nisu imali slovo c. Sumeri pominju Nina kao Ur-Nina. Navodi se
zapis: Ur-Nina kralj Širpurla...
Asirski i ninovski carevi su upotrebljavali izraz sarru-ti-ya = imperii
mei. Ovo je iz klinopisa koji ne može u potpunosti da prenese reči.
Ovo treba čitati kao carutija ili carstvija, što se podudara sa istove-
tnim nazivom kod cara Dušana – carstvomi. Zvanje car nalazimo ne
samo kod vladara Asirije, nego i u Maloj Aziji i u Evropi... Pjer Donu
je napravio tačno upoređenje, kada kaže: “To će biti na primer, od
gotskog  sor, od engleskog sir, od ruskog car što dolazi Caesar la-
tinski, sur jevrejski i poslednji slog u imenu Nabukodonosor.” 
_______________
3 Ćorović Vladimir, Ilustrovana istorija Srba, knj. 1, str. 72, 97.
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minju se vođe, od kojih se jedan pominje kao Brano, a dugi kao Bato
(Baton). Sično ovim nazivima, kod savremenih Srba i Slovena uopšte
postoje lična imena, dok su u stara vremena to bila zvanja. Markale
kaže da naziv Breno potiče od keltske reči bran. Na staroslovenskom
ova reč znači: брань – rat, boj, borba; брань (сѧ) – boriti (se);
бранити – braniti. Breno, osvajač Rima, se zvao Bran sin Divinova-
lov. Bran ima isto značenje kao Branko u slovenskim jezicima. Stra-
bon kaže da je Breno, vođa pohoda na Delfe, bio iz plemena Prauzi...
Drugi po časti u Rodaniji je Vergobrat, što znači Vrhobrat, Vrhovni
Bato ili Vrhovni Brato. 
Versingetoriks nije ime nego titula. Reč ver kod Kelta je imala isto
značenje kao hiper na grčkom. Ver je koren od verhovni, odnosno
vrhovni. Vršioci izvršne vlasti su imali zvanje vergobret. Brato ili Bato
je kod Arijevaca naziv za vođu, pa je vergobret – vrhovni brat. Ver-
singetoriks je vrhovni getski zapovednik. Pelloutier kaže da su Kelti
davali ime Karl ili Kerl njihovim junacima. Znači davali su to ime naj-
boljim ljudima, prvim među njima. Ovo ime se izgovara u Slovena i
Король, Karol, Краль, to jest Kralj, što znači da je i to bilo zvanje.” 6

„U Kišu, Ku-Baba... koja je postavila čvrste temelje Kiša, po-
stade kralj...”7 Ona se spominje u Epu o Gilgamešu. Ovde se najve-
rovatnije radi o obogotvorenoj vladarki Kibabi, Kibeli, koja je
verovatno bila, s obzirom na svoj naziv, i verski poglavar.
„43  Kuvava dade hleb ribaru i dade vodu, ona mu ponudi ribu za
Esagilu.
44  Marduk, kralj, gospodar Apsua, pomože joj i reče: „Neka bude
tako!”
45  On je poverio Kuvavi, krčmarici, vrhovnu vlast nad celim svetom.
46  Ur-Zababa je naredio Sargonu, njegovom peharniku, da promeni
svetkovinu vina u Esagili.
47  Sargon nije promenio ali je bio obazriv da ponudi […] brzo Esagili.
48  Marduk, kralj sveta, pomože mu i dade vladavinu nad četiri ugla
sveta.”8

_______________
6 Jovan Deretić; Serbi, narod i rasa; str. 285, 286, 292, 294.
7 Hronike Mesopotamije, Pešić i sinovi, Beograd, 2007, Sumerska kraljevska lista, str. 21.
8 Isto; Esagila hronika, str. 45
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Epiras, što je savremeni Halkidik. Stanovnike Epirasa nazivali su Re-
gianima. Kolonija Epirašana je Region u Italiji. Možemo zaključiti da
je zemlja Askanija obuhvatala delove zapadne Male Azije i, u Evropi,
istočnu i južnu Trakiju i Epir. To što su Aškenazima nazivali i neka
plemena u Trakiji  razumljivo je, jer se radi o istim srodnim pleme-
nima koja se nalaze i u zapadnoj Maloj Aziji.
Staro ime Jermenije je Hajastan, kako se ona zove i na jermenskom
jeziku. Hatuški zapisi spominju je kao Hajasa. Prve vesti o Hajasi
imamo sa kraja XV veka s.e. kada je hatuški car Tutalija III vodio rat
protiv vladara Hajase po imenu Karana... naziv Karan je u stvari zva-
nje, čin niži od carskog...
Bošar... Pelasti u Palestini su imali naziv seranim za gospodara, i
misli se da je od toga nastala reč tiran. Iako je napred navedeno ling-
vistički moguće da tiran nastaje od seranim ili druna... Raseni su
imali više raznih činova i zvanja među kojima druna i lukomon...
Kini objašnjava poreklo grčke reči tiranois i kaže da je ona nastala
od lidiske reči suran. Grci su zamenili početno slovo sigma sa tau. U
Svetom pismu se pominje zvanje seranim kod Filistejaca, što je je-
vrejski oblik reči suran. Suran je jedno od imena boga Serbona.
Kod Samnita glavni zapovednik se zvao embratur, od čega je nastalo
imperator.”5

„Bocharti navodi zvanja dostojanstvenika kod Gala ovim redom:
Brennus, Vergobretus, Mar, Rix, Pateae, Canae, Bardi, Druidae, Sa-
ronides et Eubages... Brennus je bilo zvanje galskog  biranog vla-
dara. Vergobretus  je bio magistar. Mar je bio pokrajinski upravljač,
Bocharti kaže dominus... Riks je u stvari rich, što Bocharti prevodi
kao snažni ili moćni; ovo je bilo vojno zvanje. Pateae su, prema Boc-
harti, bili sveštenici boga Bela. Za Saronides Bocharti kaže da su bili
teolozi i filozofi, koje Diodor upoređuje sa Drevidima. U stvari, oni su
bili sveštenici boga Serbona, a Eubages su bili sveštenici boga Baka.
Za Druidae je već rečeno. Bardi su bili pesnici i pevači, njihova uloga
je bila značajna... Uloga Canae nije poznata... Upoređenja radi po-
minju se vođe ustanka ilirskih plemena protiv Rimljana, na prostoru
od Jadrana do Dunava, u vreme cara Avgusta. Na čelu ustanka po-
_______________
5 Isto; str. 61, 62, 65–67, 67–70, 170, 177, 178; 199, 200, 200, 212.
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krenu mačem. Tada Bolorev predloži da pričekamo Gote i mi se sa
svojim vođom borismo za život oružjem očeva naših. 
I Mater Sva dolete Bolorevu i reče da razbije Hune i zatim okrete na
Gote. Uradi on tako i razbismo Hune. A kada krenu na Gote ubi sina
Germanareha i vojnike Gulareha. Išao je Belojar Segenja koji ubi
sina Germanareha i vojnike Gulareha kod Voronježca. Posle Gula-
reha bejahu Goti na severu i tamo iščezoše.
Knez Sloven, po Bojanovoj himni, zajedno sa Busom ranije je pobe-
dio Germanareha. Govori se da je on takođe pobedio i Amala Venda.
Na drugim mestima u VK se tvrdi da se za pogibiju Busa Gotima
osvetio i novgorodski knez Boloreh i vojvoda Segenja. Jordan, pak,
kaže da je Amala Venda pokorio neki kralj Huna Balamer. Verovatno
je Balamer zapravo Bolorev iz VK.” 14 Razlika u nazivu Bolorev/Bo-
loreh verovatno dolazi zbog poznate alternacije h/v. Znači ovde se
radi o kralju Bolu/Belu, a možda i o zvanju u značenju Božanski kralj.

„…ovaj Kij knezovaše u rodu svojemu i odlazaše on caru; kako go-
vore: veliku čast dobio je od cara u čije je vrijeme dolazio…”15

„Ostrvo Rigen se u svim istorijskim hronikama pominje kao sloven-
sko. Na njemu se nalazio grad Arkona sa čuvenim slovenskim hra-
mom Svetovida. Sam naziv „Rigen” očigledno potiče od imena
slovenskog plemena Rugi...” 16

„§ 86. Prateći tragove ovog boga, otkrivamo da je bio poznat kod
raznih naroda pod različitim imenima. U Meklenburgu se zvao Voda,
Vodan. U drugim mestima, naročito među Frižanima – Veda, kod
nordijskih naroda – Otin i Guden, a kod istočnih Vajdavut.

...Ime „Voda” je drevna skitska reč, koja približno označava vođu,
naročito onoga koji stoji na čelu vojske u vreme rata ili jednog dela
naroda... Ime „Guden” je isto ime, a promena se objašnjava samo
razlikama u izgovoru... Vendsko ime „Vajdevut” potiče od reči „vajdiu”
(„znanje” ili „um”) i „vujtis” („poglavar” ili „vođa”). Dakle ovo božanstvo
je božanstvo rata koje, zahvaljujući veštom vođstvu, zadobija
pobede.”17

_______________
14 Isto, D-36, str.131,132;F-16,str.136;str.187.
15 Povijest minulih ljeta ili Nestorov ljetopis, IKP „Nikola Pašić”, Beograd, 2003. str. 8.
16 Isto, str. 233.
17 Andreas Gotlib Maš, Retra – poslednje slovensko svetilište, Pešić i sinovi, Beograd, 2008. str.95. 
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Legendarna sumerska kraljica i jedini član Treće Dinastije iz Kiša.
Ukoliko je istorijska ličnost, za šta još nemamo potvrdu, vladala je
oko 2400. godine pre n.e.
Apsu-slatke vode ispod zemlje. (SV, Napomena, veda/snskrt: -âpaḥ
= vode, - Indra se naziva apsu-jit = onaj koji savladava vode; Zend
avesta: - apâm = voda)
Sargonova vladavina je datovana od 2334. do 2279. godine pre n.e.
„I tada otac Or (Arij) reče svojim sinovima da predvode rodove. Ne
htedoše oni jedni od drugih da se dele i tada knez (кнеже) Or povede
svoje ljude na jug u primorski kraj. A beše tamo velika suša i pustinja
i oni krenuše do planina koje naseliše…”9

„Pevasmo o Indri i Valu i postasmo jedno sa bogovima svojim. A kad
je trebalo darove prinositi nazivahu nas jazičnicima jer trpesmo ka-
balu vavilonsku. Knez tada beše Nabsur car koji uzimaše naše mla-
diće za vojnike…”10

Nabsur – Nabukodonosor (605–562. g. pre n.e.) bio je oženjen skit-
skom princezom Amagom, kćerkom cara Skita i Midijaca Astijage. I
prema mišljenju ovog autora, sastavnica sur, sor ima značenjje car,
gospodar, a što je sve u etimološkoj vezi sa surijom, suncem.
„…U stepi bojar Skotenj ne pade pod vlast Hazara. Beše on Ironac...”11

Bojar je niže vladalačko zvanje u plemićkom rangu, u etimološkoj
vezi sa nazivom boga, bogataša, boja ili vojne, odnosno sa sinoni-
mima kao što je bog Var, Bar, vara-varne (rata), barona i sl.
Kod gotskog istoričara Jordana pominje se gotski konung Berig (III–
II vek pre n.e.), koji je predvodio Gote iz Skandinavije u pobedi nad
Vendima u Vendiji, tj. na Baltiku. 12

Natpis na spomeniku kneza Busa:
„…Om hej! Om hej! Om hej! Probudi cara
Verujte Car, Jar, Bus-Božji Bus…”
5875. godina, 31. ljutena, (368. godina naše ere, 21. mart).13

„Gote proterasmo do Dona i Donca. Germanareh tada ispijaše vino
u bratstvu sa vojvodama našim. Tako utvrđen beše novi život. A onda 
_______________
9 Velesova knjiga, Pešić i  sinovi, Beograd, 2005. D-13, str. 104.
10 Velesova knjiga, D-21, str. 114.
11 Isto, F-27, str. 145.
12 Isto, F-27, str. 169.
13 Isto, str. 183.
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element baba. Prema tome, najstariji oblik glasi Ko-baba „prababa,
stara majka” (up. prevod Magna Mater). Stoga će ovo ime i zbog
prefiksa i zbog osnovnog elementa biti pre indoevropskog nego su-
merskog ili huritskog porekla, iako su i Sumerci poznavali božanstvo
zvano Baba (v. Hrozni, D. ält. Gesch. Vorderasiens 91), dok se hu-
ritsko Chepa kao i docnije na grčki preudešeno Hippa (ἵππη) mogu
shvatiti kao kraći oblici starijeg i potpunijeg Ku-baba. Oblici βάβας i
Παπαῖoς (skitski Zevs) nemaju prefiksa κε/κο.” 20

„Na jednom latinskom natpisu iz doba carstva čitamo Bato qui et
Celer. Kad se taj način izražavanja poredi sa paralelnim izrazima
Itrius qui et Secundianus ili Εἰρηναῖος ὅ Πς καιᾶκατος, izlazi da ime
Bato kazuje isto što i njegova interpretatio latina ‘brz, hitar’.
Homerski epitet πολύσκαρθμος pruža nam u pesničkom stilu isto što
i celer u latinskoj epigrafskoj prozi. Imenica pridevskog porekla
βατίεια pretpostavlja istu osnovu βατ-ι- koju nalazimo ne samo u
imenu legendarnog vozača koji učestvuje u ekspediciji sedmorice
protiv Tebe, nego i u imenu kirenskih vladara, o kojima nas obave-
štava Herodot da njihovo ime Βάττος znači ‘vladar’. 
Za bojotsko βάττιξ (žena), kao i za neobjašnjiv bojotski sinonim
βαλάρα (žena), pored već poznatih bojotskih glosa βανά (rezultat
asimilacije od starijeg βένα gvena) ‘γυνή’ i βανῆ ‘γυναίκες’ moraće
se ipak uzeti u obzir mogućnost raznih ukrštanja grčkih i predgrčkih
sinonima, pa bi, prema tome, oblik βάττις sa ekspresivnom gemina-
tom morali smatrati pozajmicom iz predgrčkog matrijarhatskog dru-
štva... Na uticaj predgrčkog matrijarhatskog društva u tom pogledu
upućuje nas i sam predgrčki naziv boginje zemlje kao prve i najstarije
majke, koji je u antičkom kultu i prema antičkim natpisima iz sredine
V veka st.e. glasio Βασίλη, a tek docnije Βασίλεα. Ovaj poslednji oblik
nesumnjivo je postao prema muškom obliku Βασιλεύς... Stoga je
Βασίλη ‘žena kao rukovodilac u matrijarhatskom društvu, kraljica’ (up.
engl. queen ‘kraljica’, koje je koradikalno sa slov. žena) ne samo u
vezi sa bojotskom glosom βαττιξ, nego i sa kirenskim nazivom vla-
dara Βάττος… Kao najpoznatiji sinonim za predgrč. Βασίλη Βασιλέυς
važi frigijski naziv βαλ(λ)ήν i njegova manje poznata varijanta παλήν 
_______________
20 M. Budimir, Grci i Pelasti, str. 28
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Napomena komentatora: „Jasno je… da je VODA izvedeno od gla-
gola VODITI isto koliko i obična reč „voda (vođa)”. Voda je, prema
tome, jednostavno obogotvoreni VOŽD (upor. VOJVODA – Red.). U
ovakvom drugostepenom božanstvu može se videti da je paganstvo
priznalo prelazak sa vlasti hramova na kneževsku vlast...” 18

Značenju Vodan – Vođa, može se pridružiti i reč Prvi kao neka vrsta
sinonima.

„...slov. gospodь i staroind. jaspatih… Možda se radi o takvoj slože-
nici u kojoj se prvi deo da identifikovati sa opšteindoevropskim nazi-
vom govečeta gveu/gvou/gvu-… Drugi deo složenice bi bio nomen
actionis ili agentis od leksičke grupe sep- „baviti se, zanimati se” (grč.
ἕπω staroind. sapati itd.), pa bi se ova složena reč odnosila na dru-
štvenu strukturu primitivnih indoevropskih nomada.”19

„Na osnovu ovih dvaju leksičkih grupa κασαλβάς i Κόμβαβος utvr-
đena je na nesumnjiv način egzistencija prefiksa κο-, κα-, κι- u pred-
grčkim govorima balkanskoanadolske oblasti, čije nosioce zovemo
indoevropskim Pelasima… Dobiva se utisak da je arhetipski oblik
tog prefiksa pokazivao specifično indoevropsku alternaciju κε/κο. Ime
staroanadolske boginje Κυβήλη, čiji stariji oblik može da bude samo
Κυβήβη, dok joj skraćeni hipokoristički oblici glase Κύβα i Κόμβη,
ima i svoj muški odgovarajući oblik. On glasi Κυβήβος a varijante su
Κομβαβος i Κομαφίς „castratus”. Imajući u vidu alternacije a/u, na-
stale po svoj prilici od starijeg o i njegove otvorene ili zatvorene arti-
kulacije, možemo bez rizika identifikovati sa ovim imenima i imenice
odnosno prideve κάβηλος, κάληβος, βάκηλος kod kojih značenje „ca-
stratus” potpuno obezbeđuje postavljenu vezu. Kao verovatni arhe-
tipski oblik ovog važnog imena može se odrediti Co-baba „magna
meter”, a njen muški oblik Co-babos, sa kojim se po značenju podu-
dara drugo ime Attis, što ga nosi Kibelin sveštenik (B. Hrozni, Die äl-
teste Geschichte Vorderasiens 141), dokumentarno utvrđuje
staro-anadolske oblike ovog imena: Kupapas i Kubabat. Samo se
njegova analiza ne može prihvatiti jer ne uzima u obzir pomenute
Hesihijeve glose βάβαξ itd., koje nesumnjivo utvrđuju kao radikalni 
_______________
18 Andreas Gotlib Maš, Retra – poslednje slovensko svetilište, str. 240. 
19 M. Budimir, Grci i Pelasti, Naučna knjiga, Beograd, 1950, str. 15, 16.
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republikanskih vremena, rex sacrorum, nije dovoljno da odredi meru
te različitosti, veza između rex i najvišeg flamina (Liv. I, 20, 2) u naj-
manju ruku podseća na vezu između rā́j(an) ili rí i njihovog glavnog
brahmana ili druida; s druge strane, u republikanskom Rimu se za-
držala povezanost, koja će kasnije biti ispitana, između godišnjeg žr-
tvovanja konja i, u nedostatku kralja, ‘kraljeve kuće’ (Regia) i to u
obredu čija je simbolika slična simbolici indijske aśvamedhe. Ti tačno
određeni susreti, kada su u pitanju ličnosti koje nose isto ime, i čije
žene isto tako imaju ime koje je arhaična, nazalizovana, izvedenica
od njihovog (let. rēgīna, ved. rā́jñī-, ir. rígain), ne mogu biti slučajni:
postojao je kontinuitet indoevropske strukture u rimskoj strukturi koju
mi poznajemo… predstavljala su složenu tradicionalnu organizaciju,
sa jednim rex čiji je religijski dublet bio flamen…”
„…Dva ugledna stručnjaka sklona poređenju, keltolog Žozef Vandri-
jes i indolog Silvan Levi, složno su se čudili ne samo koliko su ri i
rajan, druid i brahman, nego i koliko su oblici epopeje i dvorske poe-
zije u njihovim dvema oblastima slični, koliko se bolje razumeju jedni
pomoću drugih…
...Gore je pomenut rex (ved. rāj́(an), galski rīg-), čemu svakako treba
dodati reč flāmen… (ved. bráhman, sr. rod, i brahmán, muški rod;
upor. v. –pers. brazman, sr. rod)...”
„...Nema sumnje da je kralj, u staro doba, morao da vrši verske
obrede kao što ih je svaki Rimljnin vršio u svojoj kući…”23

„... Helenska Rea jeste frigijska Kibele, a Reini kureti Kibelini korib-
anti, po kojima se još jače isticala pomenuta religija roda i vode…
Stara velika majka Κυβέλη… sjedi do velikog Βαγαῖος, i rađa
godišnje sunce Ἄττης, Ἄττις, ili Πάπας Παπαῖος, ‘oca’ i ‘gospodara’
proljetnog… Ime Ἄττης, ili Πάπας, nose i Kibelini sveštenici...”24

„S druge strane Kartažani su… nastojali uspostaviti izravan i potpun
nadzor nad otokom u pohodu koji je predvodio vojskovođa imenom
Malko (Málkhos, što možda odgovara feničkom naslovu melekh,
‘kralj’)...”25

_______________
23 Žorž Diemezil, Drevna rimska religija, str. 28, 29, 72–74, 91.
24 Natko Nodilo, Stara vjera Srba i Hrvata, Logos, Split, 1981. str. 74.
25 Massimo Pallottino, Etruščani – Eetruskologija, Svitava, Zagreb, 2008. str. 169.
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nastala možda pod uticajem sinonima παλμύς. Na osnovu tih varija-
nata u jeziku starih Friga, koji su se doselili verovatno u vreme je-
gejske seobe sa centralnog Balkana, postaje sasvim razumljiva
bojotska glosa βαλάρα... Moramo najzad pomenuti i tu formalnu mo-
gućnost da kirensko βάττος i frigijsko βαλήν sa istovetnim znače-
njem… stoje u vezi sa germanskom leksičkom grupom bald ‘brz,
smeo, hrabar’ anglosaks. bealdor ‘vladar’ i staronord. ballr ‘smeo,
drzak’, baldr ‘Knez i ime božanstva’.”21

„Numa nije taj koji je uveo službu triju prvosveštenika, a pogotovo
ne prvog, Jupiterovog flamina; to ne znači da motiv koji analisti pri-
pisuju tome uvođenju, to jest nastojanje da se rex oslobodi većine
verskih službi koje su bile nespojiva sa neophodnom slobodom nje-
govog delovanja, ne izražava srodstvo između rex i flamen Dialis i,
iznad sveštenika, između rex i Jupitera, srodstvo koje je u potpunoj
saglasnosti sa onim što uostalom pokazuje stvarni status te ličnosti.”
„...oni su bili Indoevropljani, i to, što opet dokazuje njihov jezik, kon-
zervativni Indoevropljani, koji su značajne političko-religijske pojmove
nazivali istim imenom koje su, na drugom kraju tog područja, vedski
Indijci ili najstariji Iranci, a ponekad i Kelti, upotrebljavali za isti pojam
ili sasvim slične pojmove… poglavar vedskog društva [rā́j(an)], kao
i poglavar svih drevnih keltskih društava (rīg-), poglavar prvobitnog
rimskog društva nosi staro indoevropsko ime *rēg-...”22

„No, ako ne poznajemo neposredno latinskog rex, upoređivanje ir-
skog rí i vedskog rā́j(an) omogućava da se prilično jasno shvati šta
je bio indoevropski *rēg-, iz koga su oni izvedeni. Funkcija reči rāj́(an)
nije, bez obzira na ranije predpostavke, ‘zvedena’ iz funkcije glave
porodice. Kao i rí, on prevazilazi društvene podele, predstavlja vred-
nosti, ima dužnosti i prava koji se ne mogu smatrati proširenjem sta-
tusa bilo kojeg porodičnog starešine. Kao i rí sa njegovim ličnim
druidom, on živi i funkcioniše u simbiozi sa nekim uglednim predsta-
vnikom svešteničke klase, brahmanom koji je njegov pomoćnik, nje-
gov puróhita… Ako ono što se zna o njegovom fantomu iz 

_______________
21 M. Budimir, Grci i Pelasti, str. 49–51.
22 Žorž Dimezil, Drevna rimska religija, Izd. knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad,
1997. str. 26, 28.
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snoga leksikografa Hezihija ipak prenesena – premda u grčkome
obliku – etruščanska riječ za ἀρχή, vlast, koja vjerojatno odgovara
latinskome imperium: δρούνα, prema čemu se dolazi do etruščan-
skoga oblika *truna, * ϑruna, koji bi mogao biti povezan s predgrčkim
korijenom u τύραννος, i s korijenom etruščanskog imena božice Ve-
nere, Turan (‘Gospodarica’?).”27

„Za opisivanje Slovena u latinskim izvorima iz VI i IX v. korišćeni su
termini: ‘rex’ – kralj, ‘dux’, ‘princeps’ – ‘herceg’, ‘vladar’, ‘primi’, ‘pri-
mores’, ‘priores’ – ‘ugledni ljudi’. U slovenskim jezicima reč ‘кнезъ’
koristila se u značenju hercega ili kralja (ruska reč ‘князъ’, srpska
‘кнез’). Reč knez potiče od nemačke reči ‘kuningas’, ali postoje i
iskonske slovenske reči koje imaju značenje vladara, kao što su ‘vla-
dika’ (od „владети” – vladati)...”28

„…Svi oni imaju mnogobrojne zajedničke reči, koje su po svom ko-
renu neosporno vlasništrvo svakog od njih i kod kojih bi bilo besmi-
sleno pitanje o prioritetu vlasništva, na primer: König i knjaz; supuni
i župan…”29

Isana…, Išana … = Gospod, Gospodar, Vladar.30

Knjiga II, „XII Potom Narada nastavi: Predvodniče roda Bharata, kra-
ljevi koji izvrše obred žrtve rađasuja* (*Rađasuja je žrtva na kojoj se
posvećuje kralj…), rađaju se u Indrinom društvu… O rši, trebalo je
da kažeš Judhišthiri da će moći da pokori celu Zemlju, samo ako ga
braća budu slušala. A kada to učini, neka priredi slavnu zrtvenu sve-
čanost zvanu rađasuja…
12. VIII Onda kralj Judhništhira sazva svoje savetnike i braću pa ih
upita šta misle o žrtvi rađasuja. Doglavnici mu odgovoriše: Ta žrtva
omogućuje postizanje dostojanstva Varune* (*Kao bog date reči, Va-
runa je i bog kraljevske zakletve…) i onaj, ko već ima kraljevstvo,
želi da uz njenu pomoć stekne i carska obeležja. O kraljeviću Kurua,
tvoji prijatelji misle da ti zaslužuješ carsko dostojanstvo* (*Carsko
dostojanstvo: skr. samradguna, dostojanstvo samrada).” 31

_______________
27 Massimo Pallottino, Etruščani – Etruskologija, str. 297, 298.
28 Marija Gimbutas, Sloveni, sinovi Peruna, Pešić i sinovi, Beograd 2004, str. 163, 164.
29 Pavel Jozef Šafarik, O poreklu Slovena, po Lorencu Surovjeckom, Arhiv Vojvodine –
Slovenski institut, Novi Sad 1999. str. 42.
30 Mahabharata, Logos art, Beograd 2007. str. 6, 70.
31 Isto. str. 91, 92.
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„…Monarhija i najviša ‘republička’ magistratura u ovo doba ne mogu
se jasno razlučiti, vodeći računa, među ostalim, o stanovitim oscila-
cijama koje se očituju u samim grčkim kolonijama između naslova
tiranin i kralj (basileús)… kakva je bila stvarna priroda dostojanstva
Tefarija Velijane prema tome kako je ono spomenuto u natpisima iz
Pirgija: ‘kralj Cere (ili nad Cerom, ili nad Ceranima)’ u feničkom tek-
stu, a možda zilac- u etruščanskome (naslov koji će se kasnije poja-
viti upravo za republikansko dužnosništvo, i to ono najviše)…”
„Glavni naziv izbornog dužnosništva zil(a)c, zilχ, zilaϑ, pojavljuje se,
kako znamo, već na pločicama iz Pirgija i bit će vrlo raširen osobito
u Tarkviniji i Volciju od 4. st…” 
„…poglavari (principes)…”
„…dužnosništvo označeno riječju zilaϑ prilično vjerno odgovara rim-
skome pretoru. Za meχl se može pretpostaviti da je genitiv riječi meχ
…i da je možda treba prevesti kao ‘naroda’. Iz toga bi proizlazilo da
naslov zilaϑ meχl rasnal odgovara naslovu praetor Etruriae ( popu-
lorum)…”
„…Mnogi izvori govore da su u etruščanskim gradovima postojali kra-
ljevi. Termin lukumon (lat. lucumo, lucmo, gr. λοκοίμων, λουκοίυμων,
na etruščanskome vjerojatno lauχume, lauχme, luχume) pojavljuje
se katkada i kao prenomen etruščanskih osoba, kao u primjeru rim-
skog kralja Tarkvinija Starijega (Tarquinius Priscus); ali se općenito
rabi kao apelativ za etruščanske poglavare… Sukladno s onime što
se u Rimu dogodilo s terminom rex (sacrificulus), pri preobrazbi dr-
žave u aristokratsku republiku naslov drevnih monarha vjerojatno
nije dokinut, već se sačuvao  uz nova dužnosništva, ali bez politi-
čkoga sadržaja i prebačen na vjerske dužnosti. Na natpisu tarkvinij-
skog svećenika iz 2. st. pr. Kr… među riječima koje iskazuju dužnosti
što ih je obnašao susreće se glagol lucairce, čiji je korijen u vezi s
korijenom imenice lukumon. U tekstu Zagrebačke mumije govori se
o obredima koji se obavljaju lauχumneti, ‘u laukhumni’, tj. vjerojatno
u boravištu lukumona, lauχume: nešto sukladno Regiju u Rimu, gdje
su stolovali pontifici…”26

„…Zamisao o imperiju (imperium) sa svojim vjerskim nijansama vje-
rojatno dolazi iz etruščanske monarhije. Također nam je u glosi ka-
_______________
26 Isto, str. 189, 190, 233, 292, 293, 295.
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zemljom i učiti kako im je volja.’ …Borba Haome i Keresâni je sta-
riindoevropski mit, Keresâni je isto što i vedski Krisânu, koji želi da
somu zadrži podalje od ruku čoveka. Njegovo ime postalo je u Avesti
ime antimagijanskog kralja [to bi mogao biti Darije, uzurpator (?)], a
deset vekova kasnije pretvorilo se u hrišćanske Kaisars Rûm (Kala-
syâk = *έκκλησια[κός]; Tarsaâka)…“34

„Negde sredinom II milenijuma pre n.e. sa zapada, preko planinskog
prevoja Hindukuš, prodrla su u severozapadnu Indiju, u region savre-
menog Pandžaba, ratoborna plemena, koja su sebe zvala Arijevci
(Ārya). Oni su govorili jedan od drevnih jezika indoevropskog
porekla, veoma blizak jeziku susednih plemena, koja su naseljavala
drevni Iran, isticali se ne samo ratničkim sposobnostima, nego i po-
etskim darom… Najveće blago ovih plemena postale su himne, koje
će poslužiti kao osnova budućeg zbornika – RV. Rg-Veda str. 5.

…Pojavivši se tamo prvi put, Arijevci su imali ne samo bojna kola,
nego i himne posvećene bogovima… Himne su se u svešteničkim
porodicama prenosile usmenim putem, s kolena na koleno. Kultna
poezija mnogih naroda uopšte odlikuje se arhaičnošću i konzervat-
izmom. Mitološka i ritualna sfera RV sadrži niz paralela sa drevnim
iranskim spomenikom ‘Avestom’ (koja je kasnijeg datuma); pojedine
nejasne mitološke ličnosti ili… osobine rg-vedskih božanstava od-
gonetaju se poređenjem sa odgovarajućim ličnostima drugih drevnih
indoevropskih tradicija, uključujući i slovensku i baltičku. Najzad, isti
književni postupak, arhaične književne formule i, uopšte, predstava
o Reči kao najvišoj tvoračkoj sili koja stvara kosmos, povezuje ovaj
poetski spomenik sa drevnom poezijom Grka, Germana, Kelta i dru-
gih indoevropskih naroda, doprinoseći rekonstrukciji fragmenata ili
bitnih obeležja opšte indoevropskog pesničkog jezika… Svedočan-
stva RV važna su u u tom smislu i zbog izuzetne obimnosti ovog
drevnog spomenika (RV približno odgovara obimu ‘Ilijade’ i ‘Odiseje’
zajedno).” 35

„Na čelu plemena stajao je kralj (rājan)… Kraljevska vlast nije sma-
trana božanskim institutom. Često je – mada ne i obavezno – bila 
_______________
34 Avesta, Vendidad; Pešić i sinovi, Beograd, 2010. str. 31, 32, 33.
35 RG VEDA, Pešić i sinovi, Beograd, 2007. str. 5.
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„Menander Protiktor, Historici graeci minores (Lipsiae, 1871; L. Dün-
dorf)
Četvrte godine kraljevanja Kajsara Tiberija Konstantina u Trakiju na-
grnu pleme Sklavina, njih oko stotinu hiljada, da oplene Trakiju i
mnoga druga.”32

„…u samoj Avesti (Jasna XIX, 18(50)) nalazi se odlomak koji aludira
ili pokazuje kako je nastala.
‘Koliko je gospodara?’
‘Gospodar kuće, gospodar sela, gospodar grada, gospodar oblasti i
Zaratustra (najviši sveštenik), kao peti. Tako je i u svim zemljama,
osim u zaratustrinom carstvu; jer su samo četiri gospodara u Raghi,
Zaratustrinom gradu.’
‘Ko su oni?’
‘To su gospodar kuće, gospodar sela, gospodar grada i Zaratustra,
četvrti’.
Vredno je pomenuti da je visoki sveštenik Maubedan Maubed, koji
je u Rai imao položaj dahvyuma, ili gospodar zemlje, bio glavni sve-
štenik. Moglo bi se pomisliti da je ovo nezavisna sveštenička država
o kojoj govori Marcelin, a tu sumnju donekle osnažuju sledeći redovi
u Yaqût:
‘Ustûnâwand, slavna tvrđava u oblasti Danbavand je oblast zemlje
Rai. Veoma je stara i snažno utvrđena. Prema kazivanjima, stara je
više od 3 000 godina i bila je utvrđenje zemlje Masmogana u vreme
paganstva. Ova reč koja označava visokog sveštenika zoroastrijske
religije, sastavljena je od mas ‘veliki’ i moghân što znači ‘vrač’. Kha-
led ju je osvojio i uništio moć poslednje od njih.”33

„… U pahlaviju postoji ‘onaj koji mrzi čoveka magu’. U odlomku LIII
(LII), 7, magéus nije vrač, već se prevodi kao magî ‘svetost, pobož-
nost’, što je u vezi sa vedskim magha. Kasnije su se ove dve reči
pomešale, odakle je potekla grčka tvrdnja da μάγος u isto vreme
znači i ‘sveštenik’ i ‘bog’ (Apoll. Tyan. Ep. XVII)…
…Dalji odjek antimagijanskih osećanja može se čuti u Jasni IX, 24
(75): ‘Haoma je srušila Keresâni … Neće ubuduće atharvani prolaziti  
_______________
32 Aleksandar M. Petrović; Kratka arheografija Srba, NEVKOŠ, Novi Sad, 1997. str. 158.
33 Avesta, Vendidad; Pešić i sinovi, Beograd, 2010. str. 31, 32.
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Klasi brahmana pripadali su pesnici-žreci, ršiji (ṛṣi), koji su stvarali
rg-vedske himne…
Termin kṣatriya vodi poreklo od reči kṣatra ‘vlast’, ‘vladavina’, i znači
‘vladar’, ‘gospodar’. Ovim se terminom u RV imenuju ne samo pred-
stavnici druge klase arijevskog društva, veći bogovi, pre svega Mitra-
Varuna i drugi Aditiji, koji su smatrani za gospodare čitavog sveta i
čuvare kosmičkog zakona. Kšatrije su u arijevskom društvu bili vla-
dajući sloj, ratnici koji su zajedno sa kraljem učestvovali u pohodima.
Kralj je obično poticao iz klase kšatrija (otud drugi naziv ove skupine
– rājanya, bukv. ‘povezan sa kraljem’)…
Obični članovi arijevskog društva zvali su se viç, bukv. ‘pleme’. Ovde
su ulazili predstavnici svih profesija, izuzev žreca i ratnika (tj. stočari,
ratari, zanatlije i dr.)… (viç u množini) – ‘ljudi’. U drugim kontekstima
ova reč tumači se kao ‘stanovništvo’. Iskazivano je mišljenje da je
reč ārya ne samo u kasnijim vremenima, nego i u RV označavala
klasu vaišja.
…Možemo samo reći da se u kasnijim delovima RV reč dāsa upo-
trebljava u značenju ‘sluga’… No, sa druge strane, iznošen je stav
da se šudre ne mogu poistovećivati sa dasama, jer su različitog po-
rekla: dase su aboridžini Indije, šudre – jedno od plemena koja su
migrirala u Indiju i bila potčinjena Arijevcima (tj. ovde se radi o pre-
nosu etnonima na socijalnu funkciju).
Ukazivano je, ne jednom, na to da u rg-vedskim himnama dāsa i
dasyu nisu jedno isto. Češće se govori o uništenju i pokoravanju
dasyu-a, a ne dāsa. Postoji reč dasyuhatyā ‘ubistvo dasjua’, dok ana-
logne složene reči sa dāsa nema. Posle RV reč dasyu potpuno isče-
zava, dok se dāsa upotrebljava isključivo u značenju ‘sluga’…
…Na čelu vojske stajao je kralj, u pratnji purohite i njegov vojni za-
povednik (senānī, bukv. ‘predvodnik vojske’)…”37

KOMENTARI, MANDALA I; I, 1 – 8 Kralju (rā́jantam od rā́j-
‘vladati’)… - Ili ‘svetlom’ (od rāj- ‘svetleti’).“38

„…u Rg-Vedi pominju deset kraljeva sjajnih kao zlato (VIII, 3, 38)…
Dasharâjña… Deset kraljeva sjajnih kao Sunce, koji se ponovo po-
minju, predstavljaju, izgleda, deset mesečnih solarnih bogova…”39

_______________
37 RG VEDA, Pešić i sinovi, Beograd, 2007. str. 34–38.
38 RG VEDA, Pešić i sinovi, Beograd, 2007. str. 457.
39 Bal GANGADHAR TILAK, Arktička pradomovina Veda, Pešić i sinovi, Beograd, 2008, str. 299
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nasledna. Kako se može zaključiti iz AV, kralj je mogao biti i biran
(verovatno iz određenih imućnih vojničkih porodica). Nepoželjni kralj
je mogao biti i svrgnut (on se pak, sa svoje strane, mogao uz pomoć
svojih pristalica izboriti za povratak na vlast). Vlast kralja je bila ogra-
ničena skupštinom… Zbor uz kralja je, po svemu sudeći, bio samiti
(bukv. ‘skupština’)… Sabhā… nije bila politička institucija, već mesto
‘svetovnog opštenja’, namenjeno igri sa kostima, razonodi, različitim
diskusijama. Vidatha je imala religijski karakter…
Kralju najbliža osoba bio je domaći dvorski žrec – purohita (purohita –
bukv. ‘postavljen ispred’)…Funkcija purohite često je bila nasledna.” 36

„Strukturu arijevskog društva RV činile su tri klase: brahmani
(brāhmaṇa), kšatrije (kṣatriya ili rājanya) i vaišje (viç ili vaiçya); do-
punjavala ih je četvrta klasa zavisnih ljudi – šudre (çūdra)… Za so-
cijalne grupacije upotrebljavala se reč varṇa ‘boja’: u osnovi
prvobitne podele ležala je, po mišljenju mnogih, boja kože. Tipično
je za RV suprotstavljanje varne Arijevaca (ārya-varṇa) dasima/da-
sjuima (na primer, III, 34, 9; I, 104, 2 i dr.) pri čemu se dase/dasjui
nazivaju ‘crnokošcima’ (I, 130, 8). 
Sve četiri klase pominju se u RV svega jednom u njenom kasnijem
delu. U himni X, 90 govori se o tome kako su od tela kosmičkog diva
Puruše nastali razni elementi vaseljene, živog i neživog sveta: ‘Nje-
gova usta postaše brahmanom, njegove ruke radžanja, njegovi bo-
kovi (postaše) vajšije, a od nogu nasta šudra’ (stih 12).
Brahmani i kšatrije predstavljali su dve više klase arijevskog društva
u RV. Termin á’brāhman potiče od brahmán m. ‘žrec’ (bráhman, n. –
‘molitva’)… Ipak, žrec je materijalno zavisio od naručioca žrtve: od
onoga koji je omogućavao žrtvovanje i davao žrecu platu (dakṣinṇā,
pojam personifikovan u RV u liku boginje)…
Potpuno je opravdana primedba… o tome da, primenjena na klase
brahmana i kšatrija, reč varṇa nikako nije mogla označavati razliku
u boji kože. Ona pre naginje značenju ‘izabrani’ (od var- ‘birati’), što
ih je odvajalo od ostatka plemena –viç.
…Reč je smatrana svetom, što je karakteristično obeležje kulture
Arijevaca RV – i bila je personifikovana u liku boginje Vać (Vāc bukv.
‘reč’, ‘govor’).
_______________
36 Isto, str. 29, 30.
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„Prema religiji velikog kneza Olega (879–912) i Rusa, Perun je ga-
rant mirovnog sporazuma sa Vizantijom iz 907. godine: ‘I zaključiše
tako car Lav i Aleksandar sa Olegom mir…’ 
…Župan = Sthapati /vladar/; Župan = Ir/Chupan /pastir, čuvar/;
Župan =  Ir/Zan-pait /od Zan-tu, pleme , plemenski poglavica/; Župan
= Ir/Vispaitis /poglavar klana/; Župan = jermenski/Isuan /knez/;
Župan = hetitski/Ishan /gospodar/.
Zahvaljujući nesposobnosti Bele Slepog, kraljevska vlast bila je za-
pravo u rukama kraljice Jelene, sestre Uroša II, sina i naslednika
Uroša I i, što je  još važnije, njenog brata Beloša, veoma sposobnog
i energičnog župana Ugarske i bana Hrvatske…
…Oko 1235. g. naziv titule srpskog kralja je Kral vsech raskich
zemlь…
…U izvorima iz Vizantije upotrebljava se titula arhon, kojom se oz-
načava slovenski plemenski vođa. Ona se, na primer, upotrebljava
u Bugarskoj i Srbiji…
U Beloj Srbiji može se naći nekoliko imena mesta izvedenih od krol
ili kral, slovenske reči za kralja (G. Labuda, rozprzestrzenienie sie
tytułu ‘krolu’ wsród Słowian, Wieki Średnie, 1962…)…”44

„Vladar ili vlodar, slovenska reč za vladara…
Vojvoda, slovenska reč za komandanta, koren je nekoliko imena
mesta u srednjovekovnoj Germaniji… 
Župan, slovenska reč za vladara župe (okruga) ili neke manje ili veće
političko-administrativne jedinice. 
Pan, reč istog porekla kao župan. ”45

„Onim vladarima i Dukljanin i stariji odlomci njegove hronike daju
svim, od prvog rodonačelnika pa do Gradihne – titulu kralja. Ovu ti-
tulu od Stefana Nemanjića Prvovenčanog, znamo da im pisci istorija
dosad nisu priznavali…
Rodonačelnik Dukljaninovih kraljeva bio je kralj po svojoj vlasti i do-
stojanstvu, a za takvog i priznavan od svojih savremenika. Fredegar
i drugi franački letopisci… davali su Samu izričito ovu titulu rex… i
savremeni Grci, kao letopisci solunski u Acta S. Demetrii (ῥῃ̑ξ –
ῥη̑γες)… 
_______________
44 Isto, str. 27, 54, 142, 150, 154, 243.
45 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007. str. 244, 245.
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„…ako se setimo činjenice da se reč kralj nije ograničavala na klasu
ratnika u Rg-Vedi i da je na jednom mestu (I, 139, 7), izgleda, pri-
menjena na Angirase, izrazi ‘deset zlatnih kraljeva” i ‘deset žrtvova-
telja’, ili ‘deset Angirasa’, ili ‘deset Dašagvasa koji žrtvuju tokom
deset meseci’ postaju sinonimi…”40

„U tom međuvremenu Polovci, skitalački narod turkmenskog porekla,
bili su zagospodarili zemljama između Volge i Dnjepra, Krimom i
delom Balkanskog poluostrva. Početkom XII veka ruski knezovi tuku
Polovce u nekoliko odlučnih bitaka, zaustavljaju njihovo dalje osva-
janje ruskih pokrajina i donekle stabilizuju granicu…”41

„…Novgorodski letopis (1208. g.) pominje ‘novgorodske dašcice’ sa
amanetom staroslovenskih paganskih kneževa /s. 732, 744/: ‘A čdo
na daskach, a to knjazju ostaviše i daša doskĭ knjazju Svjatoslavu,
bjaše na njich bez čisla’…
Tako i čitamo kod Herodota za Tračane i njihove poglavare: ‘Θεους
δε σεβονται μουνους τουσδε, Αρεα και Δυονυσον και Αρτεμιν οι δε
βασιλεες αυτων, παρεξ των αλλων ποιητεων, σεβονται Ερμηεν
μαλιστα θειωον, και ομνυουσι μουνον τουτον, και λεγουσι γεγονεναι
απο Ερμες εωυτους (V, 7)’ [Samo ove bogove poštuju – Aresa, Dio-
nisa i Artemidu, dok njihovi kraljevi, za razliku od drugih građana, po-
štuju Hermesa najviše od /svih/ bogova, i jedino se u njega zaklinju,
te kazuju da su oni sami od Hermesa nastali.]
FREDEGAR, Chronica… Četrdesete godine Hlotareve vlasti, čovek
imenom Samo, po nacionalnosti Franak iz oblasti Senoag, pozvao
je mnoge trgovce sa sobom i otišao među Sklave koji se zovu i Vi-
nedi /Winedos/ da trguju. Sklavi su već počeli da se bune protiv
Avara zvanih Huna i njigovog kralja gagana… Vidjevši tu važnost
Samovu, Vinidi ga izaberu za svog kralja …”42

„Postoje zapisi o tome da je Bog u obliku Bož bio omiljeno ime ranih
slovenskih vladara. Početkom IV veka, na primer, postoji zapis o Božu
kao vladaru moćnih Anta (regem eorum Boz nomine). Nekoliko ve-
kova kasnije, o caru Božu govori se kao o valadaru zemalja Anta.” 43

_______________
40 BAL Gangadhar Tilak, Arktička pradomovina Veda, Pešić i sinovi, Beograd, 2008, str. 300.
41 Slovo o polku Igorovu. Bard-fin d.o.o., Beograd, Romanov, Banjaluka, 2008. str. 23.
42 Aleksandar M. Petrović, Praistorija Srba, Pešić i sinovi, Beograd, 2004.str. 69, 118, 215. 
43 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007. str. 18.
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„…U to je doba vladao papa Grgur VII (1073–1085)… Grgur piše 9.
siječnja 1078. godine „Mihael sclavorum Regi”… 
Mihajlov nasljednik Bodin (1081–1101), nakon što je učvrstio svoju
vlast u Duklji, nastojao se što bolje orijentirati i u kompleksnoj politici
svog vremena. Bilo je to vrijeme rastuće moći Normana i njihovih
borbi s Bizantom, kao i razmahane borbe sacerdotiuma i imperiuma
oko investiture. Od normanske opasnosti zaštitio se ženidbom s Ja-
kvintom, kćerkom Arhiriza, vođe normanske stranke u Apuliji. U bor-
bama Normana i Bizanta kod Drača držao se uglavnom kao
promatrač, da bi nakon pada Drača i momentalne bizantske slabosti
provalio u Rašku, pokorio je i predao na upravu dvojici župana sa
dvora, Vukanu i Marku, kao svojim vazalima… ”51

Zapis P-04a, starofrigijski: 
„OTYFOIFETEIETLNAIE (O TU VOIVETE IE TLNAIE) – Srpski pre-
vod: O, tu vojvoda je pokopan.”52

„Rani dinastijski period počeo je oko 3100. godine pre n.e. kad su
se ujedinili Gornji i Donji Egipat…, a prvim se vladarem …smatra
Narmer, čija je paleta sačuvana kao povijesni dokument s njegovim
prikazom i s hijeroglifima. Prve su dvije dinastije dosta opskurne, no
u 2. pripada primerice faraon Ninećer… U to doba počele su izgra-
dnje mastaba kao grobnica s ravnim krovom i nakošenih zidova, kao
prapiramide…” 53

„Istočnoga je porekla i kult cara, koji je uveden od vremena Avgu-
stova. Caru su za života podizani hramovi (Caesarea i Augustae), te
su naročiti sveštenici (flamines) ukazivali božanske počasti… Kod
cara je, u Justinijanovim zakonima, sve božansko (divinum) ili sveto
(sacrum)…” 54

„…Vladalac dukljanskog primorja zove se, u XI veku, u papskim li-
stinama… ‘Sclavorum rex’… Kod Latina pak nazivaju se, od XIII do
XV veka, opštim imenom Sclavonia svi srpsko-hrvatski krajevi, od
Istre do ušća Bojane, a u unutrašnjosti od Jadranskog mora pa do
Dunava... Namesnik Hrvatske zove se ‘banus tocius Sclavonie’... U
_______________
51 Isto, str. 42.
52 Antonije Ambrozić, Gordijev čvor, Pešić i sinovi, Beograd, 2004. str. 60.
53 Kristina Šekrst, Igor Uranić, Staroegipatski jezik, Školska knjiga, Zagreb, 2014. str. 14.
54 Konstantin Jireček, Istorija Srba, Knjiga I, Slovo ljubve, Beograd, 1978. str. 25.
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…Jer ako je istina što se smatra, da je reč краль kod Slovena tek u
hrišćansko vreme postala, i od imena Karla Velikog na odgovarajući
način, kao царь od rimskog Caesar, a pre toga je vrhovni vladar u
slovenskoj monarhiji glasio кънѧзь - ova razlika u rečima nije mogla
baš ništa menjati u istovetnosti samog pojma; jer кънѧзь kod starih
Slovena bila je uvek i po etimologiji i po značenju podjednaka titula
nemačkoj: Kuning – König… Slovenski knezovi nisu li zato bili manje
pravi kraljevi na svojim prestolima, kao i nemački Königi… ili vladari
drugih naroda, što su umesto klasičnih: βασιλεύς - rex titulirali se
svojim, kao npr. avarski: hakanima, persijski: šahovima, indijski: ra-
džama itd… ” 46

„…Ljetopisci su uplitali sigurno svoja mišljenja: da je ovaj car, umesto
Konstansa, bio još Justinijan I; i da Semovlad II, kao i svi njegovi na-
slednici, pri svom ovom prvobitnom priznanju njihove kraljevske titule
od careva Vizantije, nisu ipak imali ni nosili druge, osim ‘kneževa du-
kljanskih’… to je istina potvrđivao još Porfirogenit (πρòς τỏν ἄρχοντα
Διοκλέας)…” 47

„Navod haldejskih reči: …a dalje surah znači: prvenstvujući, blistajući
preuzvišeni, otkuda je i ser kruna i sar, a kod Jevreja zar, što znači
car ili prvo lice na zemlji…”48

„Regnum Sclavorum Grgura Barskog, djelo općenito poznato kao
Ljetopis Popa Dukljanina ili kao Barski rodoslov…”49

„Prvi sigurni podatak koji se odnosi na jednog vladara Duklje jest
jedan olovni pečat s natpisom na grčkom, koji glasi: ‘PETAR AR-
HONT DUKLJE AMEB.’… S. M. Štedimlija pretpostavlja da je arhont
Petar, s pečata Petar ili Petrislav, suvremenik makedonskog cara
Samuila…
…Vrativši se u Duklju, daje se na ponovno pripremanje borbe sa Bi-
zantom, koji u isto vrijeme nastoji stvoriti koaliciju protiv Vojislava.
Odlučan se sukob odigrao 1042–1043. godine u kojem su bizantska
vojska i njezini saveznici – raški župan, bosanski ban i humski knez
Ljutovid – doživjeli potpun poraz…”50
_______________
46 Konstantin Nikolajević, Kritički pokušaji u periodu od prvih pet (sedam) vekova srpske
istorije, Pešić i sinovi, Beograd, 1998. str. 274, 275.
47 Isto, str. 331.
48 Miloš S. Milojević, Odlomci istorije Srba i srpskih, Ethos, Beograd, 2004. str. 27.
49 Eduard Peričić,Sklavorum regnum Grgura Barskog – Ljetopis popa Dukljanina,Con-
teko, Bar,1998. str. 27.
50 Isto, str. 37, 40.
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skog plemena ‘Lužičani’ tj. ‘carski’ (setimo se carskih Skita pomenu-
tih kod Herodota)... Na taj način, i sama reč ‘ljaguška’ prevodi se kao
‘carevna’, princeza, i nastala je od najstarijeg korena preko skitske
veze… 
…Lugalvanda… iz sumerskih mitova – u prevodu ‘Ivan-carević’…”60

„6. U eri 407. (godine 369.) pete godine imperatora Valenta, (Valent,
rimski imperator (364–78)) Atanarih je postao prvi, koji je primio vlast
nad Gotima, on je upravljao trinaest godina (Atanarih, kralj Gota
(umro 381)…” 61

„12. U eri 420. (radi se o 382. godini) četvrte godine imperatora Teo-
dosija, Goti su odbacili dogovor s Rimljanima i postavili za svog kralja
Alariha... 
20. U eri 454. (AD 416) dvadeset druge godine imperatora Arkadija
i Honorija, bio je izabran Sigerih za kralja na mesto Ataulfa. (Sigerih,
kralj Gota (416))… 
...Teodorih je nasledio svojeg ubijenog brata kao kralj… Rehiarij, kralj
Sveva… Teodorih ubijen od sopstvenog brata Evriha...”
„…Za prvog kralja Vandala u Španiji došao je na vlast Gunderih…
…Godine 428. Gajzerih je nasledio svojega brata Gunderiha… ”
„...409. godine Svevi su pod vođstvom njihovog kralja Germeriha,
zajedno sa Alanima i Vandalima došli u Španiju i zajedno sa posle-
dnjima zauzeli svu Galiciju...” 62

„...zilaϑ... zilat... ‘predstojnik, praetor’...”63

„Analiza religijskih pojmova, pomenutih u biblijskom epu o patrijar-
sima, takođe potvrđuje njegovu drevnost. Epiteti ‘Bog Avramov’, ‘Bog
Isakov’, ‘Bog Jakovljev’ ili ‘Bog oca mojega’ podudaraju se s epite-
tima koji se sreću u staroasirskim doku mentima iz Kapadokije (‘Bog
oca mojega’, ‘Bog oca tvojega’)…
Neki izučavaoci u epitetima takve vrste vide izraz verovanja u izu-
zetno blisku vezu između porodičnog božanstva i glave roda… 
…Biblijski patrijarsi nisu suvereni vlastodršci…”64

_______________
60 Isto, str. 200, 204.
61 Isidor Seviljski, Hronika sveta,Historija Gota,Sveva i Vandala,Pešić i Sinovi, Beograd,
2007. str. 79. 
62 Isto, str. 82, 85, 89; 104; 109  
63 Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3serija, vol. XIX, Zagreb, 1986. str. 40.
64 Šarl Etinger et al., Istorija jevrejskog naroda, Ginko, Beograd, 1996. str. 20, 21
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spomenicima mletačkim, dubrovačkim i kotorskim, isto se tako  zove
i srpski kralj ili car ‘rex’ ili ‘imperator Sclavonie’. Jedno papsko pismo,
upućeno srpskom kralju Stefanu Urošu II Milutinu 1288, zove ga ‘rex
Sclavorum’... Stefan Dušan piše se 1346, u jednoj povelji Dubrov-
čanima, ‘dei gratia Romanie, Sclavonie et Albanie imperator’… U
mletačkim ispravama sasvim je običan naziv rex Rassie (ili Raxie),
docnije imperator Raxie i, najzad, despotus Rassie. ”55

„…Svi ovi gradovi, kao i oni koji su se nalazili izvan granica Toskane,
Etrurije u užem smislu, sačinjavali su jednu vrstu savezne države,
konfederacije. Vlast u polisima bila je u rukama bogate aristokratije
– principes – i visokog sveštenstva…”56

„…annax, predlog za ‘kralj’ ili ‘kraljica’…”57

„…Odin je bog. O njemu ima mnogo protivrečnih kazivanja u ciklusu
saga. Tako on, prema jednoj verziji, vodi poreklo od prvih ljudi…
Snori Sturluson priča i o drugom Odinovom poreklu iz Troje, iz roda
konunga (kneza) po imenu Munon ili Menon…”58

„Zanimljivo je da se zemlja istočno od Dona u staro doba i u drugim
skandinavskim delima … zvala: Velika Svitjod – Velika Švedska. To
je sećanje na raniju postojbinu Asa… na čijem jeziku reč ‘as’ znači
‘bog’, ‘vlastodržac’…
Vjolva je stvarna proročica i njoj se obraća poglavica ili duhovni pred-
vodnik plemena (ili plemenskog saveza). Baš kao i u slučaju Ale-
ksandra u Egiptu. Valfedar – Aleksandar. Sada je paralela očigledna.
Razlika je u tome što Valfedar nije lično ime, već titula (‘Sveotac’)
poglavice, ili kneza, ili duhovnog predvodnika… Znači, poglavice iz
Odinove epohe posmrtno su se pretvarale u njega – njihove duše su
se stapale sa ovim nebeskim likom…”59

„…Reč ‘lugalj’ je poznata još kod Sumera pre skoro pet hiljada go-
dina, zatim kod Vavilonaca i kod mnogih drugih naroda. Ona bu-
kvalno znači ‘car’. ‘Lugalj’ i varijanta ‘regul’ ispisani su na mapama
zvezdanog neba iz vremena Sumeraca i Vavilonaca. Naziv sloven-
_______________
55 Konstantin Jireček, Istorija Srba, Knjiga II, Slovo ljubve, Beograd, 1978. str. 1, 2, 3.
56 Branko Gavela, Etrurci, Naučna KMD, Beograd, 2007. str. 42.
57 Roberto Salinas Prajs, Homerska šaputanja, Pešić i sinovi, Beogead, 2007. str. 44.
58 Vladimir Ščerbakov, Atlanti, bogovi i ljudi, Pešić i sinovi, Beograd, 2004. str. 116.
59 Isto, str. 128, 185.
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upotrebu; od nje je češko u poljsko hpan i pan, i posle mađarsko
ispan. I drugi nazivi za poglavice stranog su porekla: ban je došlo od
avarskog kagana Bajana, a knez (kънѧзь) je od germanske reči
kuningiaz. Reč kralj postala je metatezom od Karl, prema Karlu Ve-
likom... 
...Reč bojar, bojarin, u nas boljar, dolazi od turskomongolskog bajar,
što je najpre značilo ’bogat’, pa onda i ’odličan’... velmože. Eti-
mologija ove reči je jasna – вели моужь je moćan, ugledan
gospodin. Opšti i običniji naziv za te istaknutije ljude bio je vlastelin,
vlastela...    
...Bugari su već na prvi pogled odudarali od slovenskih žitelja... Na
jednoj strani je kagan, kan, han, kao vrhovni poglavar države... sa
višim i nižim plemstvom, boljarima i bagainima...”68

2. Lingvistički izvori

Za ovu namenu je najjednostavnije koristiti postojeće rečnike, iz kojih
će se videti i sadašnje značenje, odnosno pridodat sadržaj sada-
šnjem nazivu.
Bajan (sh) – divan, krasan, čaroban; ban (sh) – vladar, kraljevski na-
mesnik u pokrajini, oblasti; baron, barun – plemićka titula nižeg
ranga; batati – udarati, lupati (nogama); batinati – udarasti batinom,
biti; berak – pokr. gaj, lug; boj – oružani sukob, bitka, borba; bojar,
boljar – vlastelin, plemić (u Rusiji); velikan – čovek visokog položaja;
velikaš – ugledan i bogat dostojanstvenik, pripadnik visokog plem-
stva, aristokrat, velikan; velmoža – krupni zemljoposednik u feudalno
doba, čovek visokog dostojanstva, velikaš, vlastelin; vladalac, vladar
– onaj koji vlada, upravlja državom; vlastelin – veliki posednik ple-
mićkog porekla; vođa – onaj koji vodi, predvodnik; vojvoda – onaj
koji vodi vojsku, vojskovođa, najviši upravni i vojnički starešina veće
oblasti, plemićka titula članova nekih vladarskih porodica; gavan –
bogataš; gaj – šumica, šumarak, lug; glavar – onaj koji stoji na čelu,
koji zapoveda, poglavica; gospodar – onaj koji zapoveda, vlada, vla
dar, starešina kuće, domaćin; grof – krupan feudalni gospodar, veli-
koposednik; dvoranin – visoki dvorski službenik, osoba koja pripada 
_______________
68 Vladimir Ćorović, Ilustrovana istorija Srba, knj. 1–6; Politika, Narodna knjiga; Beograd;
knj. 1/2005. str. 56, 72, 92.
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„Novo doba u pravom smislu riječi nastalo je tek sa slavnim akad-
skim vladarom Sargonom (= šarukin, pravi kralj), Lugalzagezijevim
protiv nikom… 
U akadskom razdoblju zbivali su se preobražaji na svim područjima
života. Dotad neospor nu prevlast hrama sada je zamijenila prevlast
vladara… Kraljeva je vlast u akadskom razdoblju postala tako pre-
moćnom da je Naramzin sama sebe identificirao s bogom. U njemu
dakle prvi put susrećemo božanskog kralja…
Asurbanipal je bio posljednji veliki asirski vladar. ”65

„Carstvo Medijaca... Kjaksar (625–585), jedan od najvećih me dijskih
vladara…
…Egipatski faraon od početka je slovio kao utjelovljenje Hora, ne-
beskog boga zamišljenog u obliku sokola, koji vlada svijetom svagda
u liku kralja koji je na vlasti…
…Neizrav na vladavina posredstvom knezova ili gradova, nad kojima
je stajala ahemenidska kraljevska kuća u svome svojstvu dostojanstva
kralja kra ljeva, bila je blaža negoli neka izravna središ nja vlast…”66

„…Cezar se osjećao kao monarh... Pravnu os novu za svoje mjere
tražio je on u diktaturi koja mu je dodjeljivana isprva godinu za godi-
nom a najzad i doživotno…             
…Stanovništvo Carstva uskoro se počelo potpuno identificirati s
Rim skim carstvom (Imperium romanum) kao sa svojom domovinom.
Predodžba na Imperium obuhvaća cijeli svijet (čime se podrazumi-
jeva lo tada poznati svijet, to jest zemlje oko Sredo zemnoga mora) i
da je stoga politički položaj tada poznatih zemalja i naroda dosegao
jedno određeno konačno stanje dovela je do toga da su i posljednja
nacionalna osjećanja nestala, odnosno da su izblijedjela i postala
tek roman tičnim uspomenama…”67

„...Vladara Vizantije nismo, isto tako, zvali po službenom imenu Βα-
σιλεύς, već po latinskom caesar - цѣсарь, cesar, car... 
...dosta rano javlja reč župan, kao poglavar župe. Reč je, po svoj
prilici, hunskog porekla. Reč je rano ušla u opštu slovensku 
_______________
65 Johen Bleiken et al., Povijest svijeta, I. dio, II. dio, III. dio; Marjan tisak, Split, 2005. str.
102, 119.
66 Isto, str. 121, 123, 209.
67 Isto, str. 257, 264.
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Βασιλεύς – kralj, vladar, gospodar; δόγης – dužd, duka; δούκας –
vojvoda, herceg;  Ἄττα – oče (otac) ili Πάππας – otac, tata, babo;
έπαρχος – eparh; καίσαρας – Cezar; τῠ́ραννος – tiranin, samovladar,
gospodar, vladalac, kralj, knez; ῥῃ̑ξ–ῥη̑γες, ρήγας – kralj. 
Annax (lat) – vladar; imperator – zapovednik, vođa, od Cezarovog
doba stalni naslov rimskih careva; Caesar, ime glasovitoj porodici
plemena Julijeva, Gajus Jul. C. Diktator, njegov rođak Oktavijan, po-
tonji car, primi ime Caesar, i posle su svi carevi nosili ime Caesar
Augustus, od Hadrijana budući naslednici nose samo Caesar; dux –
vođa, vojvoda; princeps – poglavar; praetor – načelnik, četovođa,
vojvoda; primores – prvak; priores – stari, prednji, odličniji ljudi; lu-
kumo – počasni naslov etruskih velikaša, koji su ujedno bili i svešte-
nici; rex – kralj, vladar, gospodar; tyrannus – tiranin, samosilnik,
vladar samodržac.

Analiza

Kod skoro svih navedenih naziva vladarskih titula u njihovom sastavu
se nalazi naziv božanstva. Naziv božanstva može biti u širem (sa
sufiksima i prefiksima) i užem (osnova, koja može biti i krnja) obliku,
kao i u sastavu složenice. O nazivima božanstava pogledati u radu
ovog autora objavljenom u Godišnjaku društva „Panonija“69 i Godiš-
njaku Vukove zadužbine „Izvornik”.70 Izuzeci su samo karakteristične
titule kao: samodržac, gospodar, diktator i sl.
Svi ovi pojmovi u etimološkom pogledu su semantički slični. Naime,
radi se o izvedenicama od tri skupine naziva božanstava u značenju
ono što je okruglo, oblo (u suštini sunce kao izvor života), čije su
osnove: (Bar, Var…); (Bab, Vav…) i (Ban, Van…). Ovde treba imati
u vidu alternacije-smene b/p/v/f/m/ø, neodređenost samoglasnika,
kao i proširenja i redukcije. Razlika u njihovom značenju je samo u
sadržaju pojma koji se u određenim periodima podrazumevao.
Razlozi za poravnanje naziva božanstava i vladara je verovatno u
prvobitnoj funkciji „pater familijasa” u obavljanju svetovnih i verskih
funkcija, gde je kao predvodnik morao da rešava životne probleme
roda, plemena; da se za rešavanje istih obraća Bogu, da istom 
_______________
69 Godišnjek društva „Panonija” br. 4, Bačka Palanka, 2016. str. 84–108.
70 Godišnjak Vukove zadužbine „Izvornik” 11, Gajdobra, 2016. str. 165–206.
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najbližem krugu vladarevu; duka – vojvoda, poglavica, dužd; zapo-
vednik, eparh - starešina eparhije; župan – starešina župe, (po)gla-
var plemenske države, knez; kagan – titula avarskog vođe; kan –
mongolska i  tatarska vladarska tutula, knez, vladar; knez – vladalac
jedne oblasti u feudalno doba, titula nekih članova carske porodice
i drugih dostojanstvenika, starešina knežine; konte – plemićka titula
odmah do markiza, grof, knez; kralj – titula vladara u nekim feudal-
nim i buržoaskim državama; lord – visoka engleska plemićka titula;
lug – šumica, gaj; luča – zrak, buktinja, zublja; markgrof – knez koji
je upravljao markom; markiz – titula plemića po rangu između grofa
i vojvode; pan – plemić (kod Poljaka), gospodin (kod Čeha); papa –
glava rimske crkve, vrhovni poglavar rimokatoličke crkve sa sedištem
u Vatikanu; per – titula pripadnika najvišeg plemstva, velikaš, plemić
uopšte; plemić – pripadnik plemstva, aristokrat; pretor – vrhovni su-
dija u starom Rimu; samodržac – onaj koji je neograničen u svojoj
vlasti, apsolutni vladar; suveren – najviši nosilac državne vlasti u dr-
žavi, vladar; herceg – vojvoda (najviša plemićka titula); car – najviša
titula vladara ili monarha u nekim državama; šah – naziv za vladaoca
u Iranu; išpan (ispan) – župan.
Боляринъ, Бояринъ (s.sl.) – velmoža,  vlastelin, pan; gospodin;
владатель, владыка – vladar, gospodar; властелинъ – vlastelin,
vladar, gospodar, arhon, praeposit; бождь – vođa, vojvoda; воѥвода
– vojvoda; вьсевладыка, вьседръжитель – svevladar; господинъ,
господь – pan, gospodin, despot, dominus, pater familias; дѹксъ,
дѹѯъ – vojvoda, dužd, duka, herceg, δόγης, δούκας, dux, duca;
епарχъ – namesnik oblasti, prefekt eparhije; жѹпанъ – župan, sta-
rešina župe; каганъ – kagan, kan, han, titula kraljeva avarskih i hun-
skih; кънѧѕь, владыка – knez, vladar, βασιλεύς, ἄρχων, princeps;
краль, цѣсарь – kralj, король, König, βασιλεύς, rex; лѹча - luč,
zrak, buktinja, zublja; папа – papa, pontifex, πάπας; самовластьць,
самодржьць – samodržac, monarh, imperator, caesar, Kaiser,
αὐτοκράτωρ; цѣсарь, царь, кесарь – cezar, car, (rimski) imperator,
caesar, καῖσαρ, Kaiser.
ἄναξ(gr) – gospodar, zapovednik, vladar; ἀρχός – vođa, prvak, go-
spodar; ἄρχων – vladalac, poglavar, najviši državni činovnik u Atini;
αὐτοκράτωρ – autokrator, apsolutni neograničen vladar (gospodar);

136 Vinko Stojanov



laukhumni”, tj. vjerojatno u boravištu lukumona, lauχume: nešto su-
kladno Regiju u Rimu, gdje su stolovali pontifici…
U vezi sa imenom Bato (Baton), vođe ustanka ilirskih plemena protiv
Rimljana, na prostoru od Jadrana do Dunava, možemo da kažemo
da etimologija prema napred navedenom poravnava značenje poj-
mova  Βάττος i Βασιλέυς u značenju „vladar”. 
Primećuje se da se veoma često nazivi vladara koriste kao lična
imena, tako da je nekada teško razlučiti da li se radi o tituli ili imenu.
Na pr.: Nabsur – Nabukodonosor, Germanareha, Gulareh, Boloreh,
Bodin (Vodan), Lugalvanda (Car Venda, Car Ivan), Atanarih, Alarih,
Sigerih, Teodorih, Rehiarij, Evrih, Gunderih, Gajzerih i sl.
Iz naziva vandalskog kralja Gajzerih se da zaključiti da su Vandali
sasvim dobro shvatili vedsku tradiciju, i na naziv Kaiser, uobičajen
kod Germana, dodali sufiks koji daje puno značenje drugoj sastavnici
– car, kralj, gospodar. U vezi sa prvim delom: γηῖα(Geja), γαῖα(Gaia),
(Gaea) – zemlja, Boginja zemlje. S obzirom na to da je Gajus =
Caius, možemo reći da je značenje Caesar, Kaiser – zemlje car, gos-
podar. 
Napred smo već spomenuli dahvyuma, ili gospodar zemlje, Lugal-
vanda (Car Vanda, Car Ivan).
…Reč „lugalj” je poznata još kod Sumera, pre skoro pet hiljada go-
dina, zatim kod Vavilonaca i kod mnogih drugih naroda. Ona bu-
kvalno znači „car”. „Lugalj” i varijanta „regul” ispisani su na mapama
zvezdanog neba iz vremena Sumeraca i Vavilonaca.
Navedimo još nazive božanstava: Βαγαῖος, Veles, Gaja i Gunduliće-
vog Lesandra, u naznačenim oblicima vidimo redukovane oblike bo-
žanstava kojima su u jednom delu pripadale nadležnosti u prirodnom
okruženju ljudi. Ovde se radi o tome što su ova božanstva jednim
delom i šumska, ili što su se nekad ovim božanstvima vernici obraćali
u šumarcima, pod svetim drvećem (hrast-dub, leska, lipa i dr.). Ne
zaboravimo da je nekad pored puta za Rim, u njegovoj blizini, bio
sveti gaj. Na ovakav način prikazano, u nazivu Kaiser imamo dupli-
rane nazive božanstva, sa značenjem kako je navedelo: car-
car(eva), kralj-kralj(eva).
Što se tiče zvanja bajan i ban, kagan i kan i sl. može se reći da su
oni formirani od osnova i na način kako je to uobičajeno kod Indoe-

139Vinko Stojanov

uzvraća zahvalnost, i da se kao njegov pretstavnik, zastupnik obraća
saplemenicima. Ovo se vidi iz istorijskih podataka da su u prošlosti
vladari imali i verske funkcije. Npr.: 
Na čelu haldejskih, odnosno asirskih, gradova stajali su upravnici
koji su jednovremeno bili i prvosveštenici glavnog božanstva zaštit-
nika grada. Ovi upravnici su imali zvanje patesa, a to zvanje je prven-
stveno svešteno.
U Kišu, Ku-Baba... koja je postavila čvrste temelje Kiša, postade
kralj... Ona se spominje u Epu o Gigamešu. Ovde se najverovatnije
radi o obogotvorenoj vladarki Kibabi, Kibeli, koja je verovatno bila, s
obzirom na svoj naziv, i verski poglavar.
...Nema sumnje da je kralj, u staro doba, morao da vrši verske
obrede kao što ih je svaki Rimljnin vršio u svojoj kući.
Vredno je pomenuti da je visoki sveštenik Maubedan Maubed, koji
je u Rai imao položaj dahvyuma, ili gospodar zemlje, bio glavni sve-
štenik. Moglo bi se pomisliti da je ovo nezavisna sveštenička država
o kojoj govori Marcelin.
Ustûnâwand, slavna tvrđava u oblasti Danbavand je oblast zemlje
Rai. Veoma je stara i snažno utvrđena. Prema kazivanjima, stara je
više od 3 000 godina i bila je utvrđenje zemlje Masmogana u vreme
paganstva. Ova reč koja označava visokog sveštenika zoroastrijske
religije, sastavljena je od mas „veliki” i moghân, što znači „vrač”…
…poglavar vedskog društva [rā́j(an)], kao i poglavar svih drevnih
keltskih društava (rīg-), poglavar prvobitnog rimskog društva nosi
staro indoevropsko ime *rēg-...
…veza između rex i najvišeg flamina (Liv. I, 20, 2) u najmanju ruku
podseća na vezu između rā́j(an) ili rí i njihovog glavnog brahmana ili
druida; 
Sukladno s onime što se u Rimu dogodilo s terminom rex (sacrificu-
lus), pri preobrazbi države u aristokratsku republiku naslov drevnih
monarha vjerojatno nije dokinut, već se sačuvao  uz nova dužnosni-
štva, ali bez političkoga sadržaja i prebačen na vjerske dužnosti…
Na natpisu tarkvinijskog svećenika iz 2. st. pr. Kr… među riječima
koje iskazuju dužnosti što ih je obnašao susreće se glagol lucairce,
čiji je korijen u vezi s korijenom imenice lukumon. U tekstu Zagreba-
čke mumije govori se o obredima koji se obavljaju lauχumneti, „u
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vropljana. Zvanje ban, pan proizilazi od božanstva Ban, Van, u zna-
čenju gospodar, prvak, vođa. Bajan je nastalo od prefiksa ba (u zna-
čenju do, pored, oko) i naziva Jan; a Jan je nastalo od božanstva
Javan, gde je prefiks ja u značenju što, a osnova Van označava svi-
nutost, sve zajedno ono što je okruglo (sunce). Nakon redukcije
glasa v dolazi do jednačenja, bajaan = bajan. Slično je kod zvanja
kan, kagan. Kan nastaje od van, ban, b/v = ø, na početku osnove
imamo spiritus te se pojavljuje nenaglašeno h(k,g), han, kan, gan;
kod kagan, ka je prefiks kod indoevropljana k(h,g)a = kao, što – sli-
čno kao napred; te imamo hakan, kagan i sl. Očigledno su i Huni i
Avari dovoljno dugo živeli pored Indoevropljana ili sa njima i da su
od njih preuzeli navedena zvanja. 

Zaključak

– Nazivi vladarskih titula kod Indoevropljana su u etimološkoj i se-
mantičkoj  vezi sa nazivima za tri skupine glavnih božanstava, kako
je napred prikazano.
– Kralj je, prema napred rečenom, u etimološkom i semantičkom po-
gledu istog značenja kao i ostala zvanja, samo je u kasnijem periodu
precizirano njegovo značenje. Prema napred prikazanom, ovo zva-
nje se pojavljivalo i pre pojave Karla Velikog, koji je bio samo veliki
vladar koji je nosio ime prema vladarskom zvanju, što je, izgleda,
nekada bilo uobičajeno.
– Caesar (Gaiser, Kaiser), zvanje u značenju zemlje gospodar, zem-
lje car (kralj) je u načelu i ranije postojao kako proizilazi iz analize.
Nema dileme da je drugi deo reči u složenici u značenju car. Prvi
deo složenice je očigledno krnji naziv božanstva koji je u semantičkoj
vezi sa nazivima sličnih božanstava iz kojeg je proistekao naziv za
titulu cara – lugal = car.
– U vezi sa zvanjima bajan i ban, kagan i kan, na osnovu dosada-
šnjih analiza, može se zaključiti da su ona formirana od osnova za
zvanja božanstava semantički na isti način kako je to uobičajeno kod
Indoevropljana. Jedino je moguće da su Huni i Avari u svom prohodu
iz Azije do centrale evrope dovoljno dugo živeli među Slovenima i
njima sličnim narodima, od kojih su primili navedena zvanja.
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Вук  М. Ђорђевић, Београд 

ТЕЛЕВИЗИЈСКИ ИНТЕРВЈУИ ИВЕ АНДРИЋА

Да је ћутање снага а говорење слабост 

види се по томе што старци и

деца воле да причају.

И. Андрић, Знакови поред пута

Резиме

Тема Интервјуи Иве Андрића на електронским медијимa је

изазовна, јер се анализом долази до новог формата и

недовољно осветљеног дела пишчеве личности и његове

критичке слике света и медија. 

Са истраживачког аспекта тема је значајна, јер интервјуи на

електронским медијима, а рад осветљава само телевизијске

интервјуе, откривају нове чињеницe важне за разумевање и

тумачење и Андрићвог дела и личности. Они показују како се

писац мудро измакао од острашћене југословенске дневне

политике и примитивизма и остао господин у односу на

савременике – не само као велики писац, већ и својим односом

према медијима. 

Кључне речи: Иво Андрић, инервју, реторика, етика, питања

одговори, новинарство, култура, књижевност

У интервјуима на електронским медијима Андрић је био

реторичар и етичар који је избегавао сваку препирку и свађу.

Управљао се инетелигенцијом и строго је надзирао свој говор. У

његовим одговорима новинарима нема лутања у језику ни

„нагињања општим местима“, јер је знао да се фразирањем

„осиромашује дух језика“. Одговарао је и говорио тако што је

поштовао чињеницу да му је језик био све што је имао и оно у

чему је живео. Сваки одговор потврђује како је заснивао

пројекције своје мисли, слика и визије света. О истом је говорио

увек исто, а не различито. Непрестано је демонстрирао како



уметничком делу, критици и аутопоетичким коментарима,

посебно у Знаковима поред пута и Свескама. У тим делима (као

жанровски нетипичним књижевним формама) налази се шифра

његове поетике и естетике и биографије и стваралачке

личности.

У истраживању полазимо од чињенице да је то поље Андрићеве

личности и дела недовољно осветљено. Циљ рада је да,

примењујући научну методологију истраживања, јавности

представи недовољно познатог Андрића као реторичара, који је

зазирао од јавности, и његов живот пројектован у електронским

медијима преко интервјуа. 

У тим циљевима налази се и значај рада. Он треба да открије и

нове чињенице и писца представи из новог угла – у „слици“ и

„звуку“ интервјуа  на електронским медијима.1

У класификацији су јасно означени интервјуи који се тичу и наше

теме: Андрићев однос према интервјуима, Андрићев однос

према публицитету и Андрићева размишљања о новинама и

новинарима, на пример. Анализирамо их с идејом да откријемо

и специфичности и јединство реторике великог уметника,

директно или посредно саопштене у интервјуима. Овај рад

представља телевизијске интервује  и терба да буде увод у

исцрпну обраду ове теме.2

У aрхиву РТС-а, смештеном у Таковској улици број 10, под

ознаком Д 8978, чува се касета са бројним снимцима изјава,

беседа и интервјуа Иве Андрића. То је заправо садржај емисије

из два дела Слике из живота.  Иако материјал није обрађен, она 

представља основну грађу за наш рад и упућује нужно на 

потребу да се у анализи грађе не задржимо искључиво на

_______________

1 Штампани интервјуи се чувају у Андрићевој задужбини у Београду. Класификовани

су у тематске и проблемске целине. То је претпоставка за ново разумевање и

тумачење његовог дела и личности.
2 Ово је део мастер рада одбарањеног на  мастер студијама,  смер Новинарство,

Факултета политичких наука Универзитета у Београду под насловм Интервјуи Иве

Андрића на електронским  медијимa, под ментрорством проф. др Добривоја

Станојевића, у јуну 2016. године.                                      

усменим одговорима и језиком потврђује и осваја „своју

изразитост“ (Станојевић 2013: 270–272) управо онако како је

стилом интегралног реализма освајао поетику и естетику у

уметности.

Истраживањем Андрићеве „звучне“ и „визуелне“ слике личности

на електронским медијима и садржаја и значења одговора на

питања новинара, посебно анализирамо:

– значај који Андрић даје медијима, новинарским

жанровима и интервјуу као једном од најзначајних

аналитичких новинарских жанрова (1), 

– значења која акцентује у односу на уметнички језик и

језик комуникације (2), 

– значења која даје медијима уопште и књизи као медију (3),

– друга сродна питања на која указују интервјуи а тичу се

његове поетике, реторике, естетике, стилистике  и односа

према друштву и медијима (4).

Имајући на уму карактер и циљ овако сложених истраживања, у

процесу презентације и осветљавања садржаја Андрићевих

интервјуа, указаћемо на њихове битне елементе, а посебно на:

– невербалну реторику – изглед, мимику, дипломатски

став, стил и манире Андрићеве (1),

– вербалну реторику: дикцију, нагласак у речи и реченици,

мисаоне целине, темпо, боју, јачину гласа и све оно што интервју

као жанр чини значајним у светлу постављеног задатка (2). 

Из образложења и приступа теми произилази да су итервјуи на

електронским медијима јавности мање познати или су чак

непознати и недоступни, иако неких има на друштвеним

мрежама. Да би се разумео њихов значај, упоредићемо их са,

ужој стручној јавности делимично познатим, интервјуима

објављеним у штампаним медијима и сабраним делима. У том

смислу указујемо на два нивоа истраживања:

– У најширем смислу анализу заснивамо на теоријским

и критичким искуствима и налазима теорије интервјуа као

новинарског жанра.

– У ужем смислу трагамо за везом и односом онога што

је саопштено у интервјуима са оним што је завештао у
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Дакле, истражујући интервјуе, настојимо да, колико-толико,

надокнаднимо недостатак једном таквог Андрићевог портрета.

Караулац је, такође, јасно означио смисао и значај интервјуа и

свих слика из Андрићевог живота:

Свака за себе камере, најчешће анонимне, у разна времена и

на разним местима, бележиле су све оно што је био Андрићев

јавни живот за последње две деценије, и у својој радозналости

омогућиле нам овај накнадни сусрет са Андрићем, и тако нам

помогле да надокнадимо једну изгубљену прилику да га ближе

упознамо.

Анализирајући садржај касете, идемо ка задацима наше теме и

освтељавамо Андрићеве телевизијске интрвјуе, изјаве и сликe.

Познато је да је oн, шетајући улицама Београда, случајно сазнао

да је постао добитник Нобелове награде за књижевност. Дан

касније отишао је у Клуб књижевника да, на позив новинара,

одржи конференцију за штампу. Као да открива суштину свог

уметничког поступка и тежњу да све сажме и нађе му суштину,

Андрић на питања новинара одговара овако:

Сва питања која ми се од данас у подне па до сада постављају,

могла би се свести на три главне групе: Шта осећам, шта

мислим и шта намеравам?

На прво питање могу одмах и одређено да одговорим. Главно

осећање које ме у овом тренутку испуњава је осећање

захвалности. Захвалан сам, пре свега, Шведској академији наука

на одликовању. Захвалан сам, не мање, установама и

личностима моје земље које су ме за ову награду одавно

предложиле. Као и иностраним које су тај предлог подржавале.

Захвалан сам, на крају, свима који су ми икада у мом животу и

раду помагали а којима речима нисам стигао да захвалим. 

То је моје лично схватање ове награде и нека ми буде

допуштено да га овде изнесем јер управо то и такво излагање

чини ову награду за мене драгоценом. 

Шта намеравам? И на то ћу вам искрено одговорити. Намеравам

да стрпљиво сачекам да прође ово узбуђење око мене, на које

нисам навикао, и сва ова празнична атмосфера, па да се опет
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интервјуу.3 Та касета зслужује, из више  разлога, да буде

подробно описана.

Од уредника РТ Београда из 1981. Године Мирослава Караулца,

преписујемо битне информације о садржају и структури касете:

Током Адрићевог живота ниједан телевизијски студио није

направио целовиту емисију о Андрићу. […] Желећи да

надокнадимо тај недостатак, потражили смо у архивима

телевизијских центара све филмске материјале који су постојали

о Андрићу. Ове преживеле фрагменте, најчешће анонимних

смиматеља и недатираних година, објединили смо на једном

месту.

Оно што Караулац везује у ширем контексту за Андрићеву

личност и дело у целини, ми пресликавамо на нашу тему –

интервјуе на електронским медијима. Јер, интервјуи садже идеје

и чињенице које нису везене само за пригоде, какве су доносили

пишчев живот и дело. Новинар је тачно маркирао узрок који је

довео до тога да не постији целовита телевизијска емисија о

Андрићу:

Ово упадљиво одсуство једне такве емисије на програмима

обично се покривало са лакоћом, формулом у оптицају –

Андрићева пословична затвореност. А опет, оно што се називало

пословична затвореност није се даље ни проверавало као ни

друге пословице. 

И тако се, унапред, одустајало од тога да се та затвореност

доводи у било какву сумњу. Тако нам је остао готово непознат

онај такозвани пролазни део пишчеве личности, део који се код

духовних стваралаца обично и ставља у неки спореднији план 

и обично имамо мало елемената када покушавамо да га се

сетимо како је могао изгледати у речи и покрету. Та реч и

покрет, међутим, у Андрићевом случају изгледа да су

непоновљива слика изузетно срећног сусрета начина,

мишљења и постојања (В. Ђ.). 
_______________  

3 До ње смо дошли захваљујући љубазним члановима Редакције Трезор, коју води

искусна новинарка Бојана Андрић и због тога јој изражавамо најдубљу захвалност.

Снимци се налазе и на https://www.youtube.com/channel/UC7AVHSW03R-

VipxbLnVXobQ
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да одговори на свако питање. Интервју почиње куртоазним

питањима и, по стратегији новинара, има за циљ добијање

основних информација.

– Како сте путовали?

– Добро.

– Први пут сте код нас?

– Први пут сам у Шведској.

– Како је Ваше здравље?

– Не баш сјајно. Када сам сазнао за Нобелову награду, већ сам

био болестан.

После уводног круга питања, новинар усмерава интервју ка

темама из поља књижевности, дакле, у средиште повода за

интервју – добијања Нобелове награде за књижевност, и тако

показује врхунски професионализам:

– Пишете ли нови роман или је то тајна?

– Немам ја тајни. Пишем збирку кратких пориповедака за јуни

месец.

– Има ли нечега што бисте посебно желели да видите код нас?

– Ја, сигурно. Први пут долазим у Шведску, али Шведска није за

мене непозната земља. 

Андрић објашњава новинару да је у младости обимно изучавао

скандинавску и шведску литературу, која је била преведена на

немачки језик који је он добро познавао, посебно Стриндберга,

и наставља:

– Долазим, пре свега, да се захвалим Шведској академији и

искористићу прилику, колико год ми задравље допушта, да

упознам градове, људе, установе и пејзаже. И тако ћу остварити

сан своје младости, када сам читао шведске књижевнике. 

По сазнању да је примио Нобелову награду, Андрић у свом стану

даје интервју новинару и говори о својим свежим утисцима и

осећањима. Обавештава новинара да је вест добио од двојице

новинара и да је у њему било „мало сумње“.

Андрић седи у фотељи, преко пута новинара, опушетн је и

нагнут мало напред, као да показује да је спреман за интервју.
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нађем у свом обичном радном дану. Радни дан је за мене

најлепши празник.

После ћу, ако ми стање здравља икако допусти, отуптовати у

Стокхолм да се лично захвалим онима који су мојој земљи и

мени указали ову велико част. После ћемо, верујем, имати

прлике да се још видимо и поразговарамо о свему што вас буде

интересовало и на шта ја будем могао одговорити. 

Андрићева рекапитулација три питања показује континуитет

идеја и јединство његовог наступа. Oно што је рекао

београдским новинараима биће уводни део беседе у Стохолму,

касније штампане под насловом О причи и причању. Осећање

захвалности онима који су га предложили и подржали да добије

награду, очекивање да слављеничка еуфорија прође,

именовање радног дана као празника и спремност да са

новинарими разговара о свему – то је суштина одговора на три

питања.  

Новинар у једном тренутку поставља питање: Шта осећате,

упућујући на  пишчеве раније речи  „да осећа да још нешто дугује

Босни, његовој вечитој инспирацији“? Можете ли да нам

дефинишете шта је то што осећате?

Човек никад нема осећање да је дао довољно, исто тако никад

се све не може ни дати. Један шпански песник је написао својим

земљацима у једној песми: Ја вама не дугујем ништа а ви мени

све што сам написао! Мене није обдарила природа по осећању

гордости; ја имам осећање да један човек треба да да колико

може, али то има своје границе, такорећи физичке.

У кадровима који следе после конференције, грађани Андрића

заустављају на улици и срдачно га поздрављају. Велики писац

показује како има времена за све.

Од снимака са касете под ознаком  Д 8978  бележимо и интервју

Иве Андрића који даје једном од многобројних новинара на

аеродруму у Стокхолму, дан пре уручења Нобелове награде.

Интервју се одвија стојећи. Андрић на себи има тамно одело,

кравату и карактеристичне црне наочаре. На лицу се виде дух

задовољства и захвалности, али и јасно стрпљење и спремност
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На наведена питања Андрић је дао одговоре у поезији,

приповеткама и романима. Идеја „да ствари буду трајније од

човека“, да „човекове творевине трају дуже, тако да повезују

генерације“, на пример, средишња је идеја  поетике трајања у

роману На Дрини ћуприја. Дакле, интервју има значај, јер

представља Андрићево посредно тумачење дела.

Снимак на касети Д 8978  почиње  догађајем из октобра 1972.

године, када је Београдски универзитет прогласио Ива Андрића

за почасног доктора. На свечаној церемонији, приликом

додељивања титуле, скидајући наочаре, тихим гласом и

погледом упртим ка публици, Андрић се обраћа са „другарице и

другови“ и „друже ректоре“  и, како налажу пригодан тренутак и

пригодна беседа, каже:

– Хтео бих у овоме тренутку да дам израза великом и дубоком

осећању, и то кратко и једноставно, како се и једино могу

изразити осећања те врсте. Хтео бих да вам захвалим на части

коју ми указујете, додељујући ми почасни докторат Београдског

универзитета на предлог Филолошког факултета. Доследно

томе, мислим да нећу погрешити ако ову част проширим на

нашу књижевност и на све оне који су на том послу искрено

радили или раде. 

Мислим да је то право, јер писци не настају, не развијају се и не

расту издвојени и усамљени, него у најужој вези са свима

писцима свога језика из прошлости као и из садашњости. Исто

тако, мислим да је правилно и праведно пожелети да то буде у

све већој мери став целог друштва. И да у будућности

књижевност, и све што је у вези са њеним опстанком и развојем,

као и књижевници  сами, млади и најмлађи, и њихово стварање

и ширење њихових дела, да све то буде предмет сталне и

озбиљне бриге свих друштвених снага и установа. То је потреба

за одржање књижевности, али и неопходно за правилан развој

друштва самога.

Ова пригодна и свечана беседа носи све елементе реторичких

говора и интервјуа које је Андрић дао, али и идеје о којима је,

како смо показали, писао у Знаковима и Свескама. У уводу

беседа има ознаку идеолошког друштва у којем је живео, што
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Али исторемено говор тела показује да интервју мора бити

каратак, јер нема времена, што се из контекста питања и

одговора и види. Реч је о кратком, али за новинара и његову

редакцију драгоценом интервјуу.

– Добрица Ћосић је изјавио, да никада није био овако узбуђен,

каже новинар, и додаје да и он дели то осећање и да се нада

да ће „у будућности имати више времена да разговара“.

– Ја се надам да ћемо имати више времена. Трудићу се да се

што пре одазовем вашем позиву. А у вези са узбуђењима мојих

колега и пријатеља, човек налази можда највеће задовољство

овим признањем.

Бележимо и интервју4 у којем Андрић говори о човеку и

времену. За нас је индикативан јер открива писца у крупном

кадру, и новинара на задатку. Андрићева мисао о човеку у

времену одговара његовим медитацијама из Знакова и

Свезака, посебно о начину на који је то питање промишљао

у литератури:

– У човеку се откривају нови људи у току стварања. Тај проблем

времена, који је врло актуелан, траје одкако постоји литература.

Нарочито од Пруста наовамо. Ја остајем при свом мишљењу и

никад не кажем да ћу ставити преда се проблем времена, па ћу

читаоцима да изнесем то решење. Човек проблем трајања

решава као што решава све друго. Он је бачен у море без свога

знања и воље и стављен пред проблем да плива, да се одржи,

носећи један идентитет, да издржи притисак атмосферски споља.

И што је можда најважније, да издржи своју рођену мисао о свему

томе. То је проблем. А после из тога излазе сви други проблеми.

Проблем је егзистенције: како опстати у том свету? И како бити

нешто – оно што би човек желео? И како не изневерити потпуно

себе? И како не изневерити тај свет око себе?

Око тога се, мислим, креће све. И код мене сте правилно

констатовали да постоји тај проблем трајања. Та тежња да

ствари буду трајније од човека, да мост траје дуже, да човекове

творевине трају дуже, тако да повезују генерације.

_______________  

4 На  касети не пише ни када, ни где је забележен тај интервју.
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за интервју и није дорасла задатку да разговара са Андрићем.

На то упућује уводни део интервјуа у којем  каже: „Ваше дело је

толико обимно, многоструко, сложено, обилно, дивно (В. Ђ.).

Ми не бисмо желели сада о томе да говоримо. Хтели бисмо да

вам се обратимо као писцу“. 

Оваква похвала великом писцу је бесмислена, а гомилање

одредница  „толико обимно, многоструко, сложено, обилно,

дивно“ је сувишно. И приступ саговорнику: „Ми не бисмо желели

сада о томе да говоримо. Хтели бисмо да вам се обратимо као

писцу“ тек дисквалификује новинарку. Шта је Андрић ако није

писац који може одговарати на питања која се тичу његовог

дела?  

Нажалост, тек после питања: „Да ли вам се наметао неки

проблем као ствараоцу на који сте остали дужни да дате

одговор?“, Андрић је добио прилику да одговори. Нужно је рећи

да ни ово питање није контекстуализовано, односно новинарка

није објаснила зашто је то важно за јавност? Као последица

свега, што није карактеристика Андрићевог наступа у јавности,

уследио и одоговор ствараоца и мислиоца који није дао разлоге

о томе ни шта није рекао, ни зашто није рекао то што је остао

дужан јавности:

– Свакако да ми се наметао проблем, и не један, као сваком

човеку који живи и мисли, и, свакако, да сам на много од тих

питања остао дужан.

Уследило је друго питање, опет без контекстуализације, за које

се може рећи да одговара поступку, како би народ рекао, „с неба

па у ребра“: „Да ли је живот игра, варка, или тајна коју још не

можемо открити?“  Такво неодређено и преопширно питање

тешко се може довести у везу с писцем и његовим делом. Можда

је управо то имао на уму Андрић када је, како смо показали

представљајући Знакове , протестовао зато што га новинари

питају о свему.

Камера показује како је писац застао на тренутак, благо се

осмехнуо, констатујући да је то „велико питање“. И опет је дао

кратак и мудар одговор, али без елаборације наведених тема,

проблема и апорија означених у „великом питању“ новинара:
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показују модели обраћања: „Другарице и другови“, потом је

означено и наглашено задовољство и понос наградом и

захвалност онима који су га предложили, да би тежиште беседе

било пренето на место и улогу књижевности и књижевника у

друштву и култури. Он им даје оно место које им је одувек

припадало, какво имају чак и у идеолошком деруштву, какво је

било комунистичко, а које су данас у демократском друштву

изгубили.

Један снимак је од 10. октобра 1972. године, када Рато Дугоњић,

у име председника Југославије, предаје Андрићу Орден јунака

социјалистичког рада. Испрећен великим аплаузом и обраћајући

се, као и на Београдском универзитету при додели награде

почасног доктора са  „драги друже Рато“, Андрић,  у краткој и

ефектној беседи као да сумира питања коју би му поставили и

новинaри у интервју, каже:

– Међу честиткама и признањима које сам добио ових дана, као

што си право рекао, издвојено стоји ово одликовање. Оно је већ

по свом имену, у ком су садржани социјализам и рад, тако лепо

и велико да се са мало страха питам да ли треба можда тек да

га заслужим. Молим те да будеш тумач моје захвалности

председнику републике, другу Титу, поштованом и вољеном

вођи наших народа, и онима који су ме за то одликовање

предложили. Можете их уверити да ћу увек, док у мени траје

санге и живота, бити поносан на овај знак пажње и признања. И

одан својој социјалистичкој домовини, чврсто везан са свима

онима који раде на њеном добру и напретку.

Апострофирање значаја признања, вредности друштва и

поретка у којем  живи и ствара, наглашавање властите

скромности и признања партијском лидеру Титу и вера у

напредак – основни су садржаји беседе. Она пресликава

Андрићев однос према свему што чини његову стварност.

У последњем  интервјуу на касети Д 8978, у соби пуној књига у

позадини, за својим радним столом, са оловком у руци, Андрић

одговара на не баш прецизно одређена питања новинарке.

Осврћемо се на тај интервју да бисмо, између осталог, указали

и на ту чињеницу. Он открива новинарку која је неприпремљена
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Извесно је једно: и на телевизији и на радију показује се један и

јединствен Андрић: одговоран према свакој речи и јавности у

целини; сваку реч мери и прича о истим темама на исти начин

и увек заступа сродна гледишта.5 Говори мудро, смирено,

сигуран у оно што каже као своје и опште искуство и сазнање.

Само због тога, сматрамо, вредело је трагати за овом

недовољно осветљеном и протумаченом грађом из живота

великог писца. Уосталом, у дужем запису који има драмску

форму, Андрић, објашњавајући свој однос према питању као

средишту интервјуа и, наравно, имајући на уму свој статус писца

као критичке свести, каже: „Само будале могу да мисле да сви

терба да знамо све, и да смо сви одговорни за све и сваког. […]

Облетају нас и боцкају неоправданим и бесмисленим питањима,

уместо да ми њих питамо зашто и којим нам правом постављају

таква питања. И зато је најмудрије не одговарати  на њихова

заједања (Знакови, 431).“

Vuk M. Đorđević

Television interview of Ivo Andric

Summary

The topic Interviews of Ivo Andric on the electronic media is chal-

lenging because through this analysis we reach new forms and in-

sufficiently explored work of the writer’s personality and his critical

view of the world and the media.

From the research aspect this topic is significant because the inter-

views on electronic media, and the paper explores only television in-

terviews, uncover now facts important for the understanding and

interpretation of Andric’s work and persona. They show how the

writer had wisely distanced himself from the impassioned Yugoslav 

_______________  

5 Видети монографију Милош Ђорђевић, Нова књига о Андрићу (Јединство дела и

котинуитрет идеја), Висока школа за васпитаче „Михаило Палов, Градска

библиотека, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“, Вршац, Нови Сад,

Грац, 2016.
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– Ја верујем да је и игра и варка и тајна, али, пре свега, ја

мислим да је живот битка коју сваки човек и сви људи заједно

воде на земљи, док су живи.

Кратки интервују, који може бити обаразац неуспелог интервјуа,

јер се новинарака није припремила, нити је била дорасла

сговорнику,  заврашава се трећим, такође недовољно прецизним

питањем. Ни оно се не може довести у логичку везу са

претходним питањима, не показује смисао интервјуа, нити је

само кохерентно. Пошто је новинарака  констатовала: „Државе

могу да буду мање или више неутралне, али писци свакако не“,

питала је:. „Где је њихово место“?

Као да је све то јасно приметио, Андрић  је поново упућује на

пишчево дело, како је то означио у Знаковима,  као место на

којем се налазе одговори на сва питања која интересују јавност

и одговара:

– Не знам како је са државама. Али што се писца тиче, ја мислим

да он, по природи свога позива, не може бити неутралан. Јер,

човек који даје слику свог света и људи око себе, и проблема

који те људе муче, он, свакако, даје и свој став према свету и

према тим људима и према тим проблемима. Ја мислим да је

најбоље одговор на то питање тражити из онога што писац пише,

јер ту се види његов став и његов однос према свету и људима. 

Шта је суштина сачуваних интервјуа и телевизијских слика из

Андрићевог живота? Иако их је мало, иако су неки оштећени, а

многи се не дају лоцирати, кратка анлиза је показала да

интервјуи и телевизијска слика показују Андрића као ствараоца

и личност која није желела да се јавно експонира. Оно што је

одговорио на постављена питања открива  скривеног ствараоца,

или скривеног песника, како су означили књижевни критичари,

и Андрићеву личност из уметничког дела. Истраживање

телевизијских интервјуа је показало да су видео записи врло

скромни и да постоји мало интервјуа са Ивом Андрићем.

Нажалост, како се испоставило, неки су и оштећени: имају тон

а немају слику. Много богатији су радио записи и интрвјуи са

Андрићем и та чињеница је одредила њихово место у раду.
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daily politics and primitivism and remained a gentlemen in compari-

son to his contemporaries – not just as a great writer, but also

through his relationship with the media.

Key words: Ivo Andric, interview, rhetoric, ethics, questions, answers,

journalism, culture, literature.
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Ивана Ђорђев, Љиљана Келемен Милојевић

АПСОЛУТИЗАЦИЈА НАЧЕЛА ,,ПИШИ КАО ШТО ГОВОРИШ,

ЧИТАЈ КАКО ЈЕ НАПИСАНО” У НАСТАВНОЈ ПРАКСИ –

ИЗАБРАНИ ОСВРТ

Писменост отвара још једне очи људима,

оне кроз које душа гледа даље.
Доситеј Обрадовић

Резиме: У овом раду бавимо се једним од највидљивијих
аспеката писмености – правописом, разматрајући кроз резултате
истраживања, да ли и у којој мери примена начела ,,Пиши као
што говориш, читај како је написано” у апсолутном смислу, у
наставној пракси, узрокује правописне грешке у писменом
изражавању ученика средњих школа. Резултати истраживања
су показали да је скоро 20% грешака у 200 писмених задатака
узроковано пресликавањем усменога говора у писани, односно
апсолутизацијом фонетског начела. У писменим задацима
ученика средње школе доминирају грешке које се тичу писања
речце не уз глаголе. Закључено је да доживљавање писанога
говора као графијског еквивалента усменога говора широм
отвара врата многим правописним грешкама, те да у наставној
пракси треба посветити једнаку пажњу и једном и другом виду
реализације говора, као и разликама међу њима.
Кључне речи: наставна пракса, писмени задаци, правопис,
правописне грешке, фонетско начело.

Увод

Правопис се дефинише као „скуп језичких правила која захтевају
једнообразан начин писања, али је истовремено и конвенција



правописно знање наших ученика није добро, те треба уложити
додатни напор да би се забележено стање изменило. Сматрамо
да је ексцерпција правописних грешака које ученици праве у
свом писменом изражавању први корак на том путу, други корак
усмерен је на класификацију грешака, а посебно значајан део
посла представља анализа грешака, као и уочавање узрока
њихових јављања и понављања.
Иако је свима добро познато да се усмени и писани говор, као
два вида реализације разликују, изгледа да у пракси неретко
долази до пресликавања, као у огледалу, усменог у писани вид
реализације говора, односно примењивања фонетског начела

Пиши као што говориш у апсолутном смислу. И на ову појаву,
која отвара пут многим правописним грешкама (в. Ђорђев 2014:
83–95), скреће се пажња у научној и популарно-лингвистичкој
литература XXI века. Тако М. Шипка у Култури говора каже да
би најближе истини, па и најразложније, било казати: „Не пиши у
в и ј е к као што говориш и не читај у в и ј е к како је написано!”
(52011: 89), а Милорад Телебак у књизи Правоговор: не читај

како пише (52011: 6), истиче да треба писати по правопису, а
говорити по правоговору – по фонетским законима, односно да
се не може увек писати како се говори, нити говорити како се
пише. Подстакнути овим промишљањима, осмислили смо и
реализовали истраживање са намером да утврдимо да ли и у
којој мери апсолутизација фонетског начела узрокује правописне
грешке у званичним писменим задацима ученика средњих
школа. 

Методлошки оквир истраживања

Примарни циљ овог експлоративног истраживања је био да
утврдимо да ли и у којој мери апсолутизација фонетског
начела „Пиши као што говориш, читај како је написано” узрокује
правописне грешке у званичним писменим задацима ученика
средњих школа. Секундарни циљ је био да ексцерпирамо и
класификујемо доминантне грешке узроковане банализацијом
овог начела. Узорак истраживања је намерни, а истраживачки

која предвиђа истоветно писање речи и интерпункцијских
знакова неког језика” (Брборић 2011: 70). Српски правопис је
фонолошки, делимично и морфофонолошки  и, као такав,
примењује се од времена Вука Караџића. Правопис
подразумева писани говор. Ако се пође од разматрања Л.
Виготског о ситуацији писаног говора (Виготски 1977: 243),
правопис се поима као трећестепена апстракција, јер онај ко
(правописно коректно) пише, осим одсуства 1. звучности, 2.
саговорника, мора увек имати на уму и 3. разлике између
фонијске реализације, коју препознаје у свом усменом говору, и
графијске реализације говора, усклађене са сложеним системом
правописних правила. За поуздану примену правописних
захтева неопходно је и добро познавање граматике, те
богата нелингвисичка знања. Да би се знања и умења „слила у
навику и прешла у исправно поступање” (Николић 1983: 770),
потребна су вишегодишња, систематска вежбања, односно
правописна обука. Правописна обука започиње у првом разреду
основне школе упоредо са описмењавањем; први оријентир који
ученици добијају на почетку описмењавања јесте начело „Пиши
као што говориш, читај како је написано”, чији је велики
поборник, бар једно време, био Вук Караџић. Правописна обука
траје до краја средње школе, која је и завршетак формалног
образовања и институционализованог учења матерњег језика за
многе ученике. У основној школи ученици треба да упознају сва
основна правописна правила, док се у средњој школи
правописно знање увежбава, проширује и надограђује.
Поштовање правописне норме је обавезно за све који се служе
језиком (исп. Дешић 1994: 40), а „одлучујућу улогу у неговању
норме треба да има школа” (Дешић 2001: 19). Коначно, за
правописно коректно писање неопходна је стална брига о

језику под којом подразумевамо информисање о изменама и
допунама правописних правила, те њихову имплементацију у
писани текст. Према захтевима које ваља испунити за поуздану
примену правописа – правопис није ситница.
Како се у монографији В. Брборића Правопис у наставној

пракси (2004) констатује на основу опсежног истраживања,

157156 Ивана Ђорђев, Љиљана Келемен МилојевићИвана Ђорђев, Љиљана Келемен Милојевић



као што говориш, читај како је написано”, што је 19% од укупног
броја правописних грешака забележених у истраживаном
корпусу. (Опис и анализа грешака за које су заслужни други
узроци нису предмет интересовања овога рада.) Забележене
грешке смо и класификовали, тежећи да утврдимо њихову
заступљеност и издвојимо типичне примере.

1. У прегледаним писменим задацима забележили смо примере:
*љуцки, *грацки (в. Приказ бр. 1). Гласови т и с у изговору
стапају се (фузионишу) у један нови, нерашчлањив глас ц, што
су ученици забележили и у писменим задацима: *љуцки, *грацки
и сл. Када читамо, ови примери звуче: /љу̀цкӣ/, /гра̀цкӣ/, али у
писању треба учинити уступак етимолошком принципу (да
звучни сугласник д испред безвучних с и ш ипак остане
неизмењен у писању): људски, градски. Даље, уместо
императива попиј, у писменом задатку ученика другога разреда
бележимо: *попи. Палатални сонант ј, због сличности са вокалом
и, има врло слабу, нестабилну артикулацију, нарочито иза тог
вокала, те се у усменом говору не чује: /по̀пӣ/. У писаном ј ваља
забележити да би се указало на императивни тон (подсетимо се
и грађења императива са –ј: -јмо, -јте). Ови примери указују на
то да нема апсолутне подударности између графема и фонема
(Шипка 2011: 83). Са друге стране, говорници српског језика као
матерњег често се ослањају на народне говоре и на
колоквијални језик, који се разликује од стандардног. Последица
утицаја колоквијалног језика на писмено изражавање ученика
уочавамо и на наредним примерима ексцерпираним из
писмених задатака средњошколаца, нпр. *једампут, *шесто и сл.
Изговарамо /једа̀мпӯт/, а пишемо једанпут, читамо /шȇсто/ а
пишемо шестсто. На све ове примере (види Приказ бр. 1)
отпада 17,3% грешака које су узроковане, како видимо,
апсолутизацијом фонетског начела. 
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корпус чини 200 школских (званичних) писмених задатака из
предмета Српски језик и књижевност ученика првих и других
разреда класичне гимназије (писмени задаци прикупљени су на
крају првог полугодишта школске 2014/15. године). У
истраживању су коришћени писмени радови ученика два
одељења друштвено-језичког смера Гимназије „Борислав
Петров Браца” из Вршца, писани на различите слободне и
књижевне теме као Други школски писмени задатак. За опис и
анализу резултата коришћене су дескриптивна и аналитичка

метода, а основна хипотеза од које смо у анализи пошли након
одређивања циља рада и увида у корпус јесте: „Примена начела
Пиши као што говориш, читај како је написано у апсолутном
смислу, један је од узрока фреквентних грешака у писменим
задацима ученика средњих школа”.
Определили смо се да анализирамо школске (званичне)
писмене задатке јер су они репрезентативни састави којима се
периодично проверава успех наставе културе изражавања, а
посебно наставе писмености (исп. Илић 21998: 616). Они имају
– за разлику од других ученичких састава који су већином у
служби систематичне обуке – претежно контролну функцију (исп.
Николић 52009: 716) и њима се уоквирују обимни радни циклуси. 
Ограничења истраживања. Свесни смо да је за неке
правописне проблеме тешко наћи материјал у писменим
задацима, што је условљено првенствено типом писаног текста
који смо истраживали. Подразумева се и да су на другом корпусу
(нпр. писменим задацима ексцерпираним из других крајева наше
земље, у другом временском периоду) могући и нешто другачији
резултати. Ипак, сматрамо да ово истраживање може бити
добар путоказ ка модерној настави правописа и основа за даља
(упоредна и сл.) истраживања са ортографског и методичког
становишта.

Резултати и дискусија

У 200 писмених задатака које смо прегледали забележили смо
укупно 114 грешака узрокованих апсолутизацијом начела „Пиши
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3. Предлошке везе с именицама, устаљене прилошке изразе,
ученици су писали онако како их изговарају: *например,
*уствари, *управу, *уреду, *употпуности, *умеђувремену (в.
Приказ бр. 3). У усменом говору ови примери су често
акценатски обједињени: /например/, /уствари/, /управу/. На
грешке овога типа отпада 20,9% грешака од укупног броја
грешака узрокованих банализацијом фонетског начела. Даље,
ученици су негације уз глаголске облике записали онако како их
и изговарају – спојено са глаголима уз које се јављају (в. Приказ
бр. 3). Иако пишемо не знам, не дам, не могу, изговарамо:
/незнам/, /недам/, /немогу/ (уп. Телебак 2011: 70); речца не је
проклитика која чини изговорну целину са следећом
акцентогеном речју, односно 38,7% грешака, највише међу типом
грешака који посматрамо. 

Приказ бр. 3 Грешке у писању речи које су акценатски
обједињене у усменом говору – избор

Како показују примери, ученици састављено пишу речи које чине
акценатске целине, односно акцентогене речи са енклитиком
(*дођеми, *мислиосам). Један од узрока настајања и упорног
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Приказ бр. 1: Грешке у појединачним речима узроковане
пресликавањем усменог говора у писани

2. У другу групу грешака, сврстали смо оне које се већином тичу
спојеног и одвојеног писања заменица (в. Приказ 2). У овим
примерима у писменим задацима су изостале белине између
речи којима се у писаном тексту речи раздвајају. Анализа ових
грешака показује да су ученици састављено писали речи које
чине акценатску целину у случајевима у којима је акценат
пренесен на проклитику (*самном, *предамном, *замном).
Грешака овог типа је 5,4% међу грешкама узрокованим
апсолутизацијом фонетског начела. 

Приказ бр. 2 Типичне грешке у спојеном и одвојеном писању
заменица узроковане пресликавањем усменог говора у писани
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Међутим, „српски правопис је фонолошки, делимично и
морфофонолошки, јер своја правила заснива на начелу да
сваком изговореном гласу одговара посебан словни знак (мада
у латиници у неколико случајева то није тако) при чему се и
морфофонолошке алтернације очитују у писању” (Брборић 2004:
43). Дакле, за њихову дуговечност једнако су „заслужна” слаба
граматичка знања. Не мање значајан, али обично запостављан
фактор јесте и нечитање, заправо све слабији интерес за
књижевна дела. Важност навике читања увек треба посебно
истицати, јер се писмено изражавање унапређује дуготрајним
читањем и пажљивим слушањем. Читање, као интелектуално
подстицајан процес, треба да свестрано побуђује пажњу, и то не
само садржајем написаног (саопштеног), већ и способношћу
запажања (не)поштовања ортографске норме, чија правилна
примена и те како доприноси ваљаном уобличавању,
прецизности и јасноћи вербалног садржаја.
Писани говор не треба изједначавати са „превођењем гласовног
говора у писмене знаке” (Виготски 1977: 241), јер писмени израз
одликује висок ниво експлицитности и јасности, он не сме бити
запретан, већ јасан и читаоцу лако разумљив; ако се усмени
исказ некритички „пресликава” у писану форму, не само што ће
неподударност супрасегменталних елемената у невешто
формулисаној реченици (уз евентуалну елизију чланова која
усменом изразу не штети) водити кодном шуму, већ ће и
правилна сегментација речи бити угрожена. Како изменити

затечено стање? Свакодневни наставни рада треба обогатити
комбиновањем вежби за унапређивање усменог и писменог
говора, односно треба посветити  посебну пажњу и једном и
другом виду реализације говора.
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понављања ових грешака је у томе што ученици пишући
писмене задатке просто преводе (као у огледалу) гласовни говор
у писмене знаке, не разликујући специфичности ова два вида
реализације језика. Тако, на пример, када прочитамо ове
примере, они звуче баш тако како су их средњошколци
записали: /дођеми/, /мислиосам/, будући да чине по један
,,акценатски такт” у усменом говору. Укупно је 5,1% грешака од
типа грешака који анализирамо. 
Неразликовање усменог и писменог кода довело је и до грешака
у вези са глаголским прилогом садашњим на -ћи. Ученици су
писали *незнајући, тј. онако како се ови глаголски прилози са
негацијом, како смо већ истакли, и изговарају: /незнајући/. Футур
I средњошколци неретко пишу на следећи начин: *доћићемо,
исто, дакле, онако како их и читају. На овај тип грешке отпада
12,6% грешака од укупног броја грешака узрокованих
апсолутизацијом фонетског начела.
Средњошколци су у наведеним примерима применили – у
апсолутном смислу – поруку ,,Пиши као што говориш, а читај
како је написано”. Ученици нису уважили једну од разлика
између усменог и писменог говора – основна структурна
јединица у усменом говору је акценатски такт (целина), а у
писменом говору то је реч (исп. Шипка 52011: 84), што је
потврдило полазну хипотезу истраживања. Грешке овога типа
јављају се и у писменом изразу ученика још у основној школи
(Брборић 2004: 72, 75) и упорно се одржавају, како видимо и у
писаном изразу ученика средњих школа, иако су у наставној
пракси окарактерисане као недопустиве, а на њиховој корекцији
се инсистира и у уџбеницима и приручницима.

Закључна разматрања

Доследно придржавање једноставне формуле „Пиши као што
говориш, читај као што је написано” (уп. метафора огледала)
води формирању појмовне метафоре ПИСАНИ ГОВОР ЈЕ
ГРАФИЈСКИ ЕКВИВАЛЕНТ УСМЕНОГ ГОВОРА, што је, како смо
видели, широм отворило врата многим правописним грешкама.
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Снежана Илић, Нови Сад

ЈАКОБ ЈАША ТОМИЋ – БОРАЦ ЗА СРПСКУ ВОЈВОДИНУ И

РАВНОПРАВНОСТ СВИХ ЊЕНИХ ГРАЂАНА

Сажетак: Јакоб  Јаша Томић је био један од најзначајнијих по-

литичара међу Србима у Аустроугарској у другој половини 19. и

првим деценијама 20. века. Био је дугогодишњи уредник ново-

садског листа „Застава“. Енергично се борио за побољшање по-

ложаја Срба у Аустрогарској монархији. Залагао се за

побољшање положаја сиромашних слојева друштва, побољ-

шање положаја жена, постизање општег права гласа и давање

права гласа женама. Био је ожењен ћерком Светозара Милетића

Милицом. Био је један од челних људи Милетићеве Српске сло-

бодоумне странке. После расцепа у странци Томић је 1887. го-

дине формирао Радикалну странку у Војводини. Подржавао је

друштвени ангажман своје супруге. Томић је одиграо једну од

најзначајнијих улога у процесу прикључења Војводине Србији и

њеном уласку у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца.

Кључне речи: Срби, Војводина, Нови Сад, Аустроугарска мо-

нархија, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, политика, пуб-

лицистика.

Јакоб Јашa Томић је рођен 1856. године у Вршцу, у породици

средњег имовног стања. Гимназију је учио у Темишвару и Кеч-

кемету. Студиpао је филозофски факултет у Бечу и Прагу. Томић

се бавио публицистиком. Пружио је подршку Босанскохерцего-

вачком устанку, у периоду од 1875. до 1878. године и Тимочкој

буни, до које је дошло 1883. године због одузимања оружја од

народа у Србији. Буну је подржала и Пашићева Радикална

странка. По пропасти буне Томић са Николом Пашићем емиг-

рира, на неколико месеци, у Бугарску.



Јаша Томић је подржавао своју супругу у њеном политичком и

друштвеном раду, што су његови противници често користили

за политичку борбу против њега. То је кулминирало тзв. „туцин-

данском трагедијом“ 1889. године. Наиме, Јашa Томић је, у листу

„Застава“ који је тада уређивао, објавио чланак у коме је крити-

ковао тзв. Бахов апсолутизам, али и укидање Српске Војводо-

вине, која је укинута 27. децембра 1860. године. Миша Димит-

ријевић, који је био његов дугогодишњи политички противник,

пошто није могао да се аргументовано супротстави Томићевим

политичким ставовима, објавио је Милицина писма која су била

упућена њеном некадашњем веренику са којим је била верена

пре сусрета са Томићем. У поменутим писмима Милица „тобоже

нуди свом веренику лист ‘Заставу’ у мираз“. Томић је, да би од-

бранио част своје супруге, изазвао Димитријевића на двобој, у

коме је Димитријевић погинуo а Томић повређен. Због убиства

Јашa Томић је био члан Српске слободоумне странке и поли-

тички следбеник Светозара Милетића, а политички противник

Михаила Полит – Десанчића. Томић је високо ценио идеје и дело

Светозара Милетића. Он је и породично био везан за породицу

Милетић, јер је био ожењен Милетићевом ћерком Милицом.

Милица је за оно време била веома образована жена. Од ране

младости се бавила новинарством, тако што је помагала оцу у

уређивању страначког листа „Застава“. Неостварена жеља јој је

била да постане лекар. Борила се за права српског народа у Ау-

строугарској. Била је непоколебљиви борац за људска и женска

права. Милица Томић је уређивала први женски часопис у јуж-

нословенским земљама “Жена“, на темељу којег је касније на-

стао лист „Практична жена“. Милица Томић се помало бавила и

политиком, што је за то време било тешко прихватљиво.
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Јакоб Јаша Томић
Милица Томић



Јаша Томић је веровао да је социјализам крајња степеница у

развоју човечанства, али је сматрао да до социјалистичког уре-

ђења друштва и државе не треба долазити путем револуције,

већ да треба постепено преуређивати друштво хуманим рефор-

мама, постепеним повећањем права радника и побољшањем

положаја сиромашних сељака. Борио се за опште право гласа1

и давање политичких права женама.2 Енергично се борио за по-

бољшање положаја жене и њену равноправност са мушкарцем,

како у породици тако и у друштву, од права на образовање и про-

фесионалну афирмацију до права на политичко ангажовање.3

Томић је био противник политике која је гушила посебности на-

рода, нарочито посебности малих народа. Сматрао je да су ту

политику форсирали бечки листови, које су уређивали Јевреји.

Томић је говорио да није против Јевреја, него само против поли-

тике поменутих листова. Због таквих ставова су га неки против-

ници сматрали антисемитом.

Јаша Томић је био против сваког облика верског фанатизма. За-

лагао се за националну и црквену аутономију Срба у Аустроугар-

ској. У складу са таквим опредељењима подржавао је рад

Матице српске. Томић је тесно сарађивао са Јованом  Јовано-

вићем Змајем, који је био велики борац за права Срба и слогу

између Срба и Хрвата у Аустроугарској. Змај се 1902. Године, на 

Томићев предлог, прихватио места посланика на листи Ради-

калне странке у Војводини. Змај је веома жестоко критиковао

Либералну странку и Михаила Полит-Десанчића, који му је у

младости био саборац као Милетићевац. Змај и Томић су били

и дугогодишњи блиски лични пријатељи.

После расцепа у Српској слободоумној странци, Томић је 1887.

године формирао Радикалну странку у Војводини. Лист „За-

става“ је постао главни орган новоформиране Радикалне

странке. Чланство странке су чинили: ситни капиталисти, инте-

_______________

1 Јаша Томић, Избор и право мањине, Нови Сад, 1905, 5–31.
2 Јаша Томић, Жена и њено право, Нови Сад, 1909, 15–19.
3 Исто, 3–19.
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Мише Димитријевића Томић је осуђен на затворску казну, коју је

издржао у Вацу. Његова супруга Милица га је за то време верно

чекала, уређивала лист „Застава“ и борила се за што већу јед-

накост свих грађана у Аустроугарској, побољшање положаја

Срба у Аустроугарској, обнављање Српског војводства (Војво-

дине), побољшање положаја сиромашних слојева станов-

ништва, постизање општег права гласа и давање права гласа

женама.
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Јаша и Милица Томић



Доласком у Српску народну самосталну странку младих Само-

сталаца на челу са Светозаром Прибићевићем појачава се са-

радње Радикала и Самосталаца. Прибићевић се борио за слогу

међу Србима у Аустроугарској јер је сматрао да се без тога не

могу на прави начин одбранити њихови интереси ни  постићи

слога између Срба и Хрвата. Радикална странка је постала део

Српско-Хрватске коалиције од краја 1905. и остала привржена

њој до 1907. године. Радикална странка је често била на власти,

нарочито до 1910. године, али се није увек сасвим доследно

држала свог програма. Често је сарађивала са хрватским и ма-

ђарским странкама. Радикална странка у Војводини је била члан

Српско-Хрватске коалиције до 1910. године када је из ње

изашла, зато што је сматрала да та коалиција води опортуни-

стичку политику.        

Томићева „Застава“ је у тешким и преломним годинама пред из-

бијање Првог светског рата са изузетним интересовањем пра-

тила догађаје из свих области народног живота грађана Босне и

Херцеговине, са нагласком на српском народу. Лист је интен-

зивно пратио дешавања у култури и економији, али се јасно

уочава да је политика изазивала највеће интересовање. Са ве-

ликом пажњом је доносио све вести у вези  са политичким поло-

жајем и грађанским правима Срба у Босни и Херцеговини. Лист

„Застава“ од 28. јула 1904. године, у тексту „Писмо из Босне“,

критикује стање у српском школству Босне и Херцеговине.4

Сматра се да је стање у школству под Аустроугарском лошије

него што је било под Турском.5 Та тврдња поткрепљује се чиње-

ницом да „ми, Срби, ми смо у турско вријеме имали преко двије

стотине основних школа; имали нашу реалку; нашу богословију,

у којој је било преко двесто ђака, а није зависила ни од кога;

имали смо нашу препарандију и нашу девојачку школу. А сад

имамо: само 69 основних школа; богословију са 20 ученика, вас-

питаних у њиховом духу; и једну вишу дјевојачку школу.“6 Кон-

_______________

4 Р – О, Писмо из Босне, у: Застава, бр. 168, Нови Сад 28. јула 1904, 1–2.
5 Исто, 1.
6 Р – О, Писмо из Босне, у: Застава, бр. 168, Нови Сад  28. јула 1904, 1.
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лигенција, занатлије и сиромашни сељаци. Главни циљеви

странке су били побољшање положаја Срба и враћање аутоном-

ног положаја Војводине у Аустроугарској. Странка је често сара-

ђивала са Српском народном самосталном странком, која је

окупљала Србе из Хрватске, и Либералном странком из Војво-

дине, али су се, и поред сличног програма и готово истих ци-

љева политичког деловања, ове три странке често сукобљавале

због различите социјалне структуре чланства и готово истог гла-

сачког тела.
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Насловна страна листа „Жена“



Лист „Застава“ истиче позитивне ефекте сарадње Срба и мус-

лимана у Босни и Херцеговини. У тексту „Слога Срба и мусли-

мана“,9 извештава о заједничкој представи Срба и муслимана

посвећеној Косовском боју.10 Преноси вест да „Срби право-

славне вере у Босни у селу Пркосима приређују на дан цара Кон-

стантина и царице Јелене забаву са игранком у корист подизања

православне цркве у своме селу. Поред осталог програма од

девет тачака, међу којима има певања уз гусле, декламација и

продукција, даје се ‘Бој на Косову’. Занимљиво је, што Србе у

комаду играју Срби, Турке сами муслимани. Такође муслимани

суделују и у осталом програму рецитујући Шантићев „Остајте

овде“ и друге ствари. Ова слога Срба и муслимана дојмиће се

пријатно сваког Србина.“11 Ипак се указује и на нека некоректна

понашања Хрвата и муслимана, посебно Хрвата, према Србима

у Босни и Херцеговини. У тексту „О српско-хрватском братим-

ству“, од 15. јула 1903. године, „Застава“ износи своје стано-

виште под којим условима је слога Срба и Хрвата могућа.12

Истиче се да је дужност „српске омладине изнети пред хрватску

омладину све неправедности, које је хрватско званичништво и

пристрасна хрватска штампа учинила Србима у Босни и Херце-

говини. Српска омладина има да изнесе сва небратска дела 

браће Хрвата у Босни и Херцеговини, која ови чине српском

имену, српском капиталу и појединцу Србину. Сузбијање свега

што је српско у Босни и Херцеговини, нападање на српско пи-

тање, нападаји Хрвата колеги Србину у званију у јавности и у

приватном животу у Босни и Херцеговини то мора хрватска ом-

ладина осудити. Она мора обећати, да се права народа српско-

хрватске слоге – која нам је преко потребна – Босни и

Херцеговини обележе и осуде.“13 У тексту „Католичка пропаганда

у Босни“, у броју од 12. новембра 1903. године, „Застава“ указује

на погубност агресивне католичке пропаганде у Босни и Херце-

_______________

9 «Слога Срба и муслимана», у: Застава, бр. 102, Нови Сад, 11. (24.) маја 1910, 2.
10 Исто, 2.
11 Исто, 2.
12 «О српско-хрватском братимству“, у: Застава, бр.155, Нови Сад, 15. јула 1903, 1
13 Исто, 1
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статује се да се раније „у школи учило што смо ми хтјели, како

смо хтјели, а Турци нам не сметаху, него на многим мјестима по-

магаху, а сад треба по десет година молити да се отвори српска

школа; сад силом од српске основне школе постаје ‘комунална

учиона’; прије, у вријеме турско имадосмо автономију и без за-

кона, а сад је немамо никако.“7 Истиче се да „број наших школа

у турско и данашње доба показује, како напредовасмо

просвјетно; тај број нам баш најбоље казује да би под турском

управом за ових 26 година стајали просвјетно много боље, него

што сад стојимо под западним ‘kulturträger’ – има!“8

_______________
7 Исто, 1.
8 Исто, 1.
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Михаило Полит– Десанчић



Томић и његови сарадници су често критиковали политику

Српско-хрватске коалиције и њихових истомишљеника у Босни

и Херцеговини под воћством Данила Димовића, јер су сматрали

да њена политика народног јединства Срба и Хрвата служи

Бечу.18 Сматрали су да се политика народног јединства Срба и

Хрвата није укоренила у Босни и Херцеговини. Посебно су кри-

тични према политичкој групи око Данила Димовића која је

главни експонент политике Српско-хрватске коалиције међу по-

литичким партијама у Босни и Херцеговини. У тексту „Само-

сталци у Босни“, у броју од 20. маја (2. јуна) 1911, „Застава“

наводи да „самосталска челенка у Босни, адвокат Димовић,

добио је од босанске владе велику шуму, која вреди више ми-

лиона. Димовић ће створити у Босни нову српску странку, која

ће заступати народно јединство и Велику Хрватску. Орган те

странке биће ‘Отаџбина’, који ће се покренути чим се скупи по-

требна свота за издржавање листа.“19 „Застава“ критикује и по-

литику Петра Кочића који, по њиховом мишљењу, подржава

хрватску политику у Босни и Херцеговини.20 У тексту „Билински

у Босни“, у броју од 28. маја (10. јуна) 1912. године, истиче се да

је министар аустроугарске владе Билински приликом посете Са-

рајеву нагласио „да ће влада створити странку из све три вере,

јер она признаје српско-хрватско јединство“.21 „Застава“ је из-

нела тезу да Петар Кочић и Данило Димовић својом политиком

српскохрватског јединства руше политичко јединство српског на-

рода у Босни и Херцеговини. Но, и поред тога, подржавали су

већину заједничких политичких акција Срба, Хрвата и муслимана

у Босни и Херцеговини.

Лист је често износио своје отворено неслагање са чином анек-

сије Босне и Херцеговине од стране Аустроугарске монархије. У

тексту „Анексија Босне и Херцеговине“, у броју од 8. августа

_______________

18 Хрватско-српска коалиција у служби бечке политике, у: Застава, бр. 102, Нови

Сад, 11. (24.) маја 1910, 1
19 «Самосталци у Босни“, у: Застава, бр. 109, Нови Сад, 20. маја (2. јуна) 1911, 2.
20 «Политичке прилике у Босни и Херцеговини», у: Застава, бр. 213, Нови Сад, 1.

(14) октобра 1911, 2.
21 «Билински у Босни“, у: Застава, бр. 116, Нови Сад, 28. маја (10. јуна) 1912, 1.
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говини.14 Тврди се да „све наше узалудне, борбе које води српски

православни народ у Босни и Херцеговини, да се већ једном

стане на пут тој католичкој пропаганди, која се из петних жила

упрла, да сруши у Босни све што је православно и српско, тако,

да му се и имена не зна.“15 У тексту „Аустрија у Босни“, у броју

од 15. децембра 1905. године, „Застава“ износи став да се ау-

строугарска влада труди да у Босни и Херцеговини створи што

већу групу присталица њеног присаједињења Хрватској и Сла-

вонији.16 Истиче се да је Беч на сваки начин „напрегао све силе,

да створи у Босни и Херцеговини струју, која ће да иште при-

саједињење Босне и Херцеговине Хрватској и Славонији, а да

из саме Босне и Херцеговине утиче на Хрвате Хрватске и Сла-

воније да се окану Речке резолуције и приступе Бечу.“17

_______________
14 Католичка пропаганда у Босни, у: Застава, бр. 252, Нови Сад, 12. новембра 1903, 1
15 Исто, 1
16 Аустрија у Босни, Застава, бр. 297, Нови Сад, 15. децембра 1905, 1
17 Аустрија у Босни, Застава, бр. 297, Нови Сад, 15. децембра 1905, 1
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Војводство Србија и Тамишки Банат и Кнежевина Србија 1849.



За време Првог светског рата Јаша Томић је интерниран а

странка забрањена. Томић је пуштен на слободу тек 1918. го-

дине и одмах је наставио са политичким радом. Са одушевље-

њем је прихватио предлог Светозара Прибићевића да се

Војводина, по завршетку Првог светског рата, прво прикључи

Србији, па да онда са њом уђе у Краљевину Срба, Хрвата и Сло-

венаца. Томић је дао велики допринос прикључењу Војводине

Србији.24 Познат је његов говор на Великој народној скупштини

у Новом Саду 25. новембра 1918. године, у коме он одушевљено

прихвата прикључење Војводине Србији и, са њом, улазак у нову

југословенску државу. У поменутом говору Томић гарантује не-

словенским народима да ће у новој држави бити задовољена

сва њихова верска и национална права.25

Радикална странка Јаше Томића је после оснивања Краљевине

Срба, Хрвата и Словенаца ушла у јединствену Радикалну

странку коју је предводио Никола Пашић. Јединствена Ради-

кална странка се  залагала за национални и државни унитари-

зам, али су по том питању у странци постојале струје. Никола 
_______________

24 Лазар Ракић, Јаша Томић (1856 –1922), Нови Сад, 1986, 291–298.
25 Исто, 291– 298.
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1906. године, „Застава“ истиче противљење анексији већине ста-

новништва Босне и Херцеговине.22 Констатује се да „кад већ

данас нисмо ничији, да нареди Европа слободно гласање, же-

лимо ли ми да постанемо држављани Аустрије, будите уверени,

да од правих староседиоца Босне и Херцеговине не би то захте-

вао ни двадесети део. Нашло би се можда нешто мало католика,

али православних и муслимана зацело не би. У први мах, када

је народ разабрао нашта се смера, он је престрављен и прене-

ражен, и будите уверени, ма како вешто и ма како оштро посту-

пале власти, врло мали број ће потписати сам, али се наш свет

боји, да га други не потпишу. Ни сам Берлин (Берлински конгрес)

није нас предао Аустрији на вечита времена, него ју је упутио да

направи код нас реда. Зато ако Аустрија није могла да направи

до сад реда, као што и није, треба да нас остави, ако мисли да

је већ направила реда, и онда је време да изађе.“23

Из анализе писања листа може се јасно видети стање свих обла-

сти живота Срба у Босни и Херцеговини у периоду од 1903. до

1914. године. Ипак уочавамо наглашено интересовање за поли-

тичка дешавања.
_______________

22 «Анексија Босне и Херцеговине“, у: Застава, бр. 162, Нови Сад, 29. јула 1906, 1.
23 Исто, 1.
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Светозар Милетић

Јован – Јоца Лалошевић



Јакоб Јаша Томић је био један од најзначајнијих политичара

међу Србима у Аустроугарској у другој половини 19. и првим де-

ценијама 20. века. Томић је одиграо једну од најзначајнијих улога

у процесу прикључења Војводине Србији и њеном уласку у Кра-

љевину Срба, Хрвата и Словенаца. Коначан суд о његовом по-

литичком раду донеће нека будућа времена.
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Пашић је био за национални унитаризам троименог народа

Срба, Хрвата и Словенаца и за унитарно уређење Краљевине

Срба, Хрвата и Словенаца, док је Томић био за државни али не

и за национални унитаризам.26 Томић се залагао да се у Краље-

вини Срба, Хрвата и Словенаца не запоставља ћирилица у ко-

рист латинице.

Јакоб  Јаша Томић подржавао је колонизацију Срба из  Далма-

ције, Лике, Босне и Херцеговине и других брдских крајева Кра-

љевине Срба, Хрвата и Словенаца у Војводину како би бројно

ојачали Срби у Војводини. Томић се залагао за радикално спро-

вођење аграрне реформе, коју је сматрао потребном социјалном

мером. Јединствена Радикална странка се залагала за мање ра-

дикално спровођење аграрне реформе у односу на оно за које

се залагала Демократска странка. У самој Радикалној странци

су постојале две струје чији су се ставови према спровођењу аг-

рарне реформе битно разликовали. Разлике између поменутих

струја су биле посебно изражене на подручју Војводине. То-

мићева струја се залагала за радикално спровођење аграрне

реформе, док је струја под вођством Јована Јоце Лалошевића

сматрала да ће аграрна реформа успорити развој пољопри-

вреде.27

Јакоб Јаша Томић је умро 1922. године у Новом Саду, где је и

сахрањен на Алмашком гробљу у породичној гробници поро-

дице Милетић, поред Светозара Милетића.

Томићева супруга Милица се после његове смрти повукла из по-

литичког и јавног живота. На то је у великој мери утицала и смрт

њеног супруга, који јој је био изузетно велика подршка у њеном

друштвеном и политичком раду. Милица Томић је Други светски

рат провела у Београду, код свог братанца, сина њеног рођеног

брата др Славка Милетића, где се склонила из окупираног Новог

Сада. Умрла је 1944. године у Београду, где је и привремено са-

храњена, на београдском Новом гробљу, а касније је пренета у

Нови Сад у породичну гробницу.
_______________

26 Исто, 283–284.
27 Никола Гаћеша, Аграрна реформа и колонизација у Срему 1919–1941, Нови Сад,
1875, 53–58.
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Милован Бошковић, Гајдобра

НАДИМЦИ У ГАЈДОБРИ 1945–2017.

Обичај давања надимака је честа појава у нашем народу. Вук

Ст.  Караџић, у својим записима, наводи да ‘’...много чељаде (и

мушко и женско) има још по једно име, осим крштенога“ (Вукови

записи, Београд, 1964, стр. 52). Вук истиче да се ова имена

надевају детету у кући или изван куће ‘’ради подсмеха’’, што је

јако изражено у Херцеговини и Црној Гори.

Није због тога никакво чудо што је и у Гајдобри, коју су 1945.

године населили колонисти махом из Херцеговине, надимак

постао ‘’верни пратилац али и тешка сенка’’ (Симо Ц. Ћирковић,

Надимци старих Београђана 1830–1940, Београд 2015, стр. 5. ),

која се носи као бреме не штедећи никога – од оних који су на

високој лествици локалне и више власти, јавних установа,

школа, па до обичног грађанина, путника или намерника. Већина

надимака је надживело многе њихове носиоце, а неки су се

касније пренели и на њихове потомке. Доста је случајева да се

лицима са надевеним другим именом заборави право, лично

име.  

Славомир Пивац (1934)

Мене зову Бајо, по Бају Пивљанину, и свак ме тако зна, а да се

почем пре’ставим и на ћошкове села ми метну оне плакате са

мојим правим именом, бива Славомир Пивац, мало ко би се

овизо ко је умро. А кад би метнули Бајо, мој нађевак, знало би

то цијело село. А било их је и у комшилуку доста да им се по

смрти дозна крштено име.
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Према једном речнику нашег језика, ‘’Надимак је назив који се

коме да по његовој особини (по сличности с ким, или с чим, по

боји, по ком детаљу или чему другом)’’ (Речник српско-хрватског

књижевног језика, Нови Сад – Загреб 1969, стр. 521).  Обично

су то подругице, којима се не зна творац, али их село брзо

прихвата, без обзира на њихову ласцивност или истицање

одређених телесних или душевних недостатака, неумесних

поређења, као навику или потребу да се са неким поспрдне.

Довољна је мала и безначајна подругица са неком особом, која

се убрзо претвори у надимак. У роману-хроници Ратна срећа

Михајло Лалић пише: „Уопште се крију ‘све слабости’, слаб вид

да те не назову Ћоро, а потомство ти Ћоровић; слаб слух да те

не назову Глушац, Глушчевић или Глуваћевић; трагове богиња

да те не назову Шарац... не смије се човјек почешати, кад га

засврби, јер би га могли назвати Чешо или Шогаљ.“ 

Овај обичај, о коме је Вук дао кратак запис, нарочито је био

карактеристичан за Херцеговце, о чему и сада сведоче многе

приче које круже у народу а у којима се не помиње лично име

него надимак, као нпр. Сукнов Јањић, Врана Медар, Керина

Медар, Зеко и Штроко Драпић, Складоје Глувајић, Бекара Лучић

и многи други.

О томе нам, поред осталих, сведочи и Васиљка Перишић,

рођена 1932. године у селу Мркоњић.

Било је код нас нађевица да и’ читав дан набрајаш, не би и’

набројио. Неке сам и заборавила, а неке и данас добро памтим

у овијем годинама. У нашем селу је свак им’о по какву нађевицу,

ко рецимо Шпаго, па се по њему његови зову Шпагићи, па

Бекара и Бекарићи, па онда Чанкари, Рокше, Шоје, Поште,

Пркути, Пркаћи, Глигићи, Кадије, а мога ђеда Видоја су звали

Зело Кунић. Кад би неко дош’о код нас говорило би се, рећемо,

ево Бонде Маслеше, ево Складоја, Тушупа, ево Зеке и Штроке

Драпића, а ако би од ођела носио пртину нађево би се пркаћ,

пркаћило или лерина. Мали и’ је ко знао крштеним именом, па

се то име и није помињало вего само нађевица.

Севет тога умало ми не испросише ћерку. Дошли пријатељи из

Невесиња на просидбу, а ми позвали мога ћаћу Тодора, па онда

рођака Васу Обрадовића и ђевера Уроша Перишића. Све

разговорни људи. Сиђели пријатељи добар душак и примакло

им вријеме да иду назад, а никако и’ не може запас’ да кажу севет

чега су дошли. Ови наши окренули причу о наквом Керини

Медару – све један почми, а други настави... А јадни пријатељи

ко на иглама. Некако и’ мој покојни чојек ишаретом заћутика.

Онда се наш пријатељ диже ко фалан да каже севет чега су

дошли, а онда наш Урош упита: ‘“Бога ви, људи, како је оно било

име Керини Медару?’’ Те одма’: јес ‘вако, те јес онако – ко кад

нико не зна. Виђесмо злу и гору те мој покојни чојек пријатеље

изведе у другу собу и ту се укратко договорише а пријатељи

возом одоше окле су и дошли. Кад смо и’ испратили до станице

и вратили се кући, они наши су и даље наставили причу о

Керини Медару, све тражећи да му оваришу крштено име. 

У исцрпном раду „Ономастика Љубомира“ (Ономатолошки

прилози VI, САНУ, Београд 1985) Момчило Ћурић је, поред

осталог, евидентирао око две стотине надимака у том крају

Херцеговине, од којих се многи могу наћи и у Гајдобри. Веза са

старим завичајем и после више од седамдесет година и по

питању надевања других имена није прекинута. Доста надимака,

забележених у Гајдобри потичу, очигледно, из старијих времена,

па се некима не може одредити значење. 

У циљу боље прегледности све прикупљене надимке смо

поделили у одговарајуће групе, држећи се претходне

дефиниције, мада је то у строгом смислу немогуће, јер нам код

неких нису јасни ни мотиви њиховог настанка ни њихово

значење.

Надимци по физичким, духовним и другим особинама

Ова група надимака је најчешћа у Гајдобри. Тако надевена

имена су обично погрдна, а највише се односе на одређене

особе са неким телесним, духовним или карактерним
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недостацима и карактеристикама. Поједини надимци имају јасно

значење, али многе схватамо тек уз нека додатна објашњења,

као надимке са пренесеним значењем (Мудров, Каћун, Цибор,

Гроф и др.). Да бисмо ово лакше схватили, послужићемо се

јендом причом забележеном још 1969. године, коју нам је

испричао Тодор Бошкоивћ (1900–1980):

Био некакав мудров, па кад је нечије теле заглавило главу у ћуп

са маслом, позову тога мудрова или домишљана да нађе

начина и да теле кутаришу. Дош’о он и све тамо-амо око онога

телета и ћупа, а онда рече: „Нема вам друге, но закољите

теле.“. Људи га послушаше али се опет телећа глава није

могла извући из ћупа. „Шта сада?“ –упиташе људи. „Е сада

разбите ћуп!“ – одговори мудров.

У овој краткој причи можемо да увидимо контраст између смисла

одређене речи  и значења самога надимка. 

У ову групу сврстали смо и оне надимке са метафоричким

значењем, као што су нпр. Крофна (надувен, дебео човек),

Глиста (мршава и висока жена), Тука (неспретна особа) итд. 

Многе карактерне и друге особине људи често се пореде и са

особинама појединих животиња (зооними). Овакви надимци, а и

већина осталих у стара паганска, претхришћанска времена

имали су, а имају и данас, понегде апотропејску (заштитну)

функцију од злих сила, а то се временом изгубило и попримило

сасвим супротно, махом пејоративно значење. 

У ову групу спадају следећи надимци:
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Арап (црн као Арап)

Баба 

Баја (човек који баје)

Бајо (по Бају Пивљанину)

Банди

Бекара (веома запуштен

човек)

Бјелан

Бело

Брко

Брља (ж.н.)

Брњило 

Брслаћ (човек који много

прича)

Бува

Бујо (бујан човек)

Бућо (буцмаст човек)

Буцо 

Ватрен

Вриска (ж.н.)

Врцка (ж.н.)

Вица (ж.н.)

Вицко

Вучина

Вучко

Гавран

Гале (ономатоп. звука гусала) 

Гара

Гаро

Гароча

Гачац

Гело (непознато значење)

Гица (ж.н.)

Глиста

Глува (ж.н.)

Глуво

Граорица

Гроф

Грцо

Гудац (гуслар)

Гуза

Гушан

Деран

Дереп

Дикла (ж.н.)

Добра (ж.н.)

Домаћин

Дуја (ж.н.)

Дуње (ж.н.)

Ђого

Ђуђ

Думсер (ж.н.)

Ђедо

Ђикан

Ђума (из филмова о Тарзану)

Жабац

Жути

Зекан

Зела (ж.н.)

Зело

Зец

Злична (ж.н.)

Злоћа

Змија

Јазо

Јарац

Јастреб

Јеја (ж.н.)

Јуца (ж.н.)

Калоша (запуштан човек)

Каро (од карактер)

Каћун 



Милован Бошковић186

Керина

Кеџа (чупава жена)

Кеџун (чупав човек)

Кибо

Кизмин (прасац)

Кико

Киле

Кинез

Клемпо

Кобићан (висок дечак)

Кожура

Коза

Кокица

Куљо

Кусов

Кутлача

Лерина (скитница)

Лија (ж.н.)

Лијан

Лимун

Лудо

Лула (ж.н.)

Људе

Људство

Љуто

Мађија

Мајкица 

Мангулица

Мацимудан

Мачак

Медо

Међед

Мрки

Мудров

Мудоња

Муња

Муто 

Мушица

Нераст

Носо

Њако

Њушка

Ован

Окан

Отров

Папо

Пецан

Пидара

Пиждра

Пика

Пикиница (ж.н.)

Пико

Пилин

Пиљак

Пино

Пица (ж.н.)

Пичина

Пиџа 

Пљоско

Пљуцо

Празов

Прнђел

Прцо

Пувало

Путко

Путо

Рацан

Риго

Ринџа (ж.н.)

Рођо

Руњац

Сика (ж. и м. н.)
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Сирац 

Сова

Соко

Складоје

Срндаћ

Сршљен

Стрикан

Тале

Твор

Тица

Тотош

Трто

Труњо

Тука

Тушуп

Ћаћо

Ћаса

Ћеташ

Ћикара

Ћипри

Ћита

Ћићко

Ћифа

Ћифта

Ћокс

Ћоро

Ћосо

Ћото

Ћуто

Ћућур

Ћуфор

Увалаџа

Уљешура

Ушар

Фаца

Фуњо

Хрчак

Цар

Цампор

Цврле

Цецељ

Цибор

Цоја (ж.н.)

Црво

Цика

Цугало

Цука (ж.н.)

Цуљак

Чоле

Чопо 

Чворак

Чоно

Џивџан

Џино

Џуџан

Џуџара

Шиле

Шиљо

Шица (ж.н.)

Шишка (са дебелим вратом)

Шкиљо

Шницла

Шоро

Шпаго 

Шпиро

Шпицко

Шуко

Шундо
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Издвојли смо неколика казивања (прича, анегдота) која су

везана за ове надимке, који баш нису радо прихватани од стране

лица којима су наденути.

Славомир Пивац (1934)

Шћели су то вече да му испросе ђевојку, а био је вазда лијепо

доћеран и виђен, па по злу његову, пред полазак на просидбу,

огледну се са два огледала и кад виђе да при врху главе, више

потиљка има ћелу к’о велика пуца, скамени се и не би га сила

божија наћерала да пође ђе се наумило. Од тада је, све док није

умро, носио сламени шешир, па таман да је носио најљепше

кангарно одијело. И нико га никад није мог’о виђет брез тога

шешира. Умро је, а није се женио. Био је Штирка – к’о

уштиркан – и умро је ко штирка.

* * *

Љуба Ивезић (1938)

Један угледан домаћин из Гајдобре, кад је чуо да су му сину

нађенули јако ружан надимак, рек’о је: „Вала, људи, да мене

неко тако назове, оба би’ му ока извадио, а мој син ни мукајет.

Не ваља се, бели, од свакога ни женити.“.

* * *

Тодор Бошковић (1900–1980)

Послале жене моју невјесту, која је те године дошла на

одсуство са мојим сином, да нешто опосли у селу код неког

Пичине. Она је разумјела да му је то презиме и по злу таман

на њега потрефила и упитала га ђе може наћи Пичину, а он јој

је онда скрес’о и оца и мајку и онога ко је спремио и на њега

упутио. Дошла је кући све ревући (гласно плачући), ко кења.

* * *
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Славомир Бајо Пивац (1934)

Стари Новокмет је био предсједник Народног фронта одма’

потље рата. Није им’о ни један једини зуб у глави, па кад би

свраћ’о у биртију онда би одма’ са врата заискао „Дај ми меху!“,

к’о на пример дај ми меку ракију. Севет тога су га звали Меха,

а он се, богами, севет тога много љутио.

* * *

Нада Ђурица (1936)

Када је Никола Кленковски, Македонац, новом командиру

милиције притужио Вицка Дутину да му је обр’о бостан,

командир га упита како му је име и презиме, а Никола

одговори: „Вицко га викају, ама и то је преголемо!“ – бива и по

томе надимку зна га цијело село.

* * *

Драго Анђушић (1944– 2015)

Када сам био мали, не знам јесам ли био пошао у школу, носио

сам наочаре и некакву пилотску капу, па су ме због тога

назвали Жабац. Тај надимак носим и данас, мада се многи људи

устручавају да ме тако зову. Када сам завршио студије

медицине, хтео сам да радим као лекар у Гајдобри, али ми је

стриц Шћепо рекао: „Ако будеш радио овђе у Гајдобри, бићеш

и даље Жабац, а ако будеш радио ђе друго бићеш господин

доктор.“ 

Женски надимци по пореклу, девојачком презимену и имену

мужа

Ова група надимака је изведена из места рођења или девојачког

презимена жена, а понекада и по имену мужа. Овај обичај



Будимка (Будим До)

Величка (Величани)

Вођенка (Вођени)

Галичка (Галичићи)

Грбешка (Грбеш)

Грмка (Грмљани)

Драче (Драчево)

Драпићка (Драпић)

Дрења (Дрењани)

Дубљанка (Дубљани)

Жабичка (Жабице)

Жаковка (Жаково)

Котешка (Котези)

Крушљевка (Крушевица)

Љубимка (Љубиње и околина)

Маревка (Марева љут)

Месарка (Месари)

Мркоњка (Мркоњићи)

Орашка (Орахов До)

Пољичка (Пољица)

Раптичка (Рапти)

Седларка (Седлари)

Скопичка (Скопице)

Струјићка (Струјићи)

Туљичка (Туље)

Умка (Хум)

Ускопичка (Ускопље)

Чаока (Чавши)

Чваока (Чваљине)

Шћеничка (са Шћенице)

Шипашка (Шипово)

Брбоњка (Брборић)

Брка (Бркић)

Буква (Буквић)

Бухорка (Буха) 

Грковица (Грк)

Дабуша (Дабић)

Дела (Делић)

Дута (Дутина)

Жаркуша (Жарковић)

Јањуша (Јањић) 

Јелачуша (Јелачић)

Кљакуша (Кљакић)

Комадара (Комад)

Круља (Круљ)

Круна (Крунић)

Мандрапуша (Мандрапа)

Меда (Медан)

Медануша (Медан)

Мијуша (Михић)

Мишкуша (Мишковић)

Муратуша (Муратовић)

Панџа (Панџић)

Пеца (Пецељ)

Прга (Пргић)

Пуруша (Пурић) 

Солдатуша (Солдатић)

Солдуша (Солдо)

Топалуша (Топаловић) 

Ћукуша (Ћук)

Чабра (Чабрило)
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потиче из времена када се право женско име није помињало из

религијских, обичајних, моралних или неких других разлога. И

сада се може чути узречица када муж ословљава жену са „еј,

ти“ или када говори о њој, каже: „Да прости бог и твој образ, моја

жена...“ 

Жене у Гајдобри до назад двадесетак-тридесетак година,

већином нису ословљаване својим правим именом већ

надимком. Позната је анегдота када је један старац тражио лулу

која му је била у устима и позвао жену по надимку: „Ћукуша, ђе

ми је лула?“ – „Ено је тамо ђе си се мало прије и истоварио!“ –

одговори му Ћукуша. 

У Попову пољу и Бобанској површи удате жене називају по

месту рођења, док у осталим крајевима Херцеговине по

девојачком презимену или имену мужа.

Васиљка Перишић (1932)

Ако је нека жена из истог села окле јој је и чо’ек онда су је звали

Горњемока – из Горње Мале, ако је из Доње Мале, онда су је

звали Доњемока. Удате жене, код нас у Попову и у Брдима нико

није звао крштеним именом, већ по селу окле су је довели – као

Скопичка из Скопица, Ускопичка са Ускопља, Раптичка са

Рапти – све ружно од ружнијег, па су складили и пјесму:

Играле би Жабичке

Ал не могу Скопичке!

У Гајдобри су постојали, а и сада понегде постоје овакви женски

надимци:
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Надимци изведени по месту рођења

Надимци изведени по девојачком презимену



Чворуша (Чворо)

Чичкуша (Чичковић)

Шела (Шешлија)

Шинда (Шиндик)

Шкрба (Шкрба или Шкрбић)

Шука (Шукић)

Шкипинуша (Шкипина) 
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У неким случајевима жена носи надимак изведен од имена

мужа, као на пример:  Бранковица, Васкуша, Гојковица,

Ђуриница, Жаркуша, Јовуша, Лазаруша, Миловица, Петруша,

Рајковица, Савиница, Тошиница, Урошевица итд. 

Овакви надимци су у данашње време веома ретки, а ранијих

година многим женама се у Гајдобри није знало лично име. 

У неким случајевима, женама се дају надимци и са ширег

подручја, као на пример Брђанка или Брђа, Невесињка, Босанка,

Србијанка, Црногорка..                

Радојка Крунић (1937) 

У мојој кући, за истијем асталом, су ручавале двије Медануше;

покојна свекрва и ја. Обадвије смо доведене од Медана, а

нијесмо ни у каквом роду биле. Има различитије Медана, неки

се зову Кубати, а неке Медане су звали Дурутовићи. Миланцу

(Милану Медану – Малом) није било право кад би му то

поменули. 

Илију Медана су звали Ћуфор. Једном смо сијелили код Цвије

Пурића, а било нас је доста, и неко га иментова са тим

приименом, а ја, бели, нијесам. Кад за неколико, кад сам пошла

на пос’о, испријечи се он точком испред мене: „А што си оно

лајала на мене код Пурића?“ Те: ‘вака си, те ‘нака си – убићу –

пребићу... и однесе га белај све ронџајући низ улицу. Севет чеса

ме нападе, валај севет ничеса, кад га је свак живи у

‘Ерцеговини и овђе тако звао. Брата су му звали Жива Ватра,

по томе што је у послу био жив и напрешит, а пођекад су га

звали и Ватрен. Она весела Роса, жена покојног Чеде

Самарџића, дошла у чекаоницу код доктора, укочена ко колац.

Питам је шта јој је бољка, а она мени рече: „Сјела сам на живу

ватру!“ Куку мени, велим, помислих да се в’ома опржила, а она
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се, ђаво, насмија: „Ама, бона, ишла сам код Медана и сјела на

отоман – нисам од рутина ни виђела да ту лежи Огњен –

Жива Ватра. Како сам сјела, он се раскриви, а ја се трго’ и

лијепо ме шицну при репу, па ти не могу, јадна, ни преко

сланке!“ 

Марка Медана, био је при војсци, звали су А Бу, јер кад би се ђекад

јако наљутио онда би замумлао „А бу, бу, бу, бу...“ и то би га

смирило ко дијете на мајчиној сиси, па смо га прозвали А Бу.

Са мном је у пилани радио напокоњи Чавка, који је био добар

мајстор, ма прилијењ. Кад би му се што заповиједило да уради

вазда би говорио да не може, јербо је неки – ники. Тако смо га

и звали, а пођекада Ники Чојек.

Надимци изведени по начину одевања

Наш народ је имао посебан однос према одевању. Тешко се

прихватао нових, савременијих начина одевања, а та црта

односа према одевању, задржала се у Гајдобри скоро и до

данашњих дана. Па ипак је било људи који су се облачили „мимо

народа“ и због тога су добијали одговарајуће, најчешће погрдне

и ласцивне надимке. И сада, када се неко чешће свечано

облачи, каже му се да се „пицнуо“, па је отуда добијао надимак

Пицан или Пица, ако је женска особа. 

Нешто раније, претерано педантни људи у облачењу добијали

су надимке Доктор, Чусто, Штирка, Свиленгаћа, а они који нису

водили рачуна о свом одевању, чак ни у свечаним приликама,

имали су надимке Руто, Скалан, Скале, Пркаћ, Гаћеша,

Складоје... 

Надимци изведени из турског или других језика

У околностима дугог робовања под Турцима, у нашем језику се

нашло много турцизама, од којих су многи и данас у говорној

употреби. Од тих речи и турских личних имена у Херцеговини, а

самим тим и у Гајдобри, има доста надимака те врсте, који се

дају појединим особама из различитих разлога, а најчешће из



подсмеха. Неки надимци дати су из миља, као што су на пример

Аџе, Даиџа (Дајо), Бабо, Даиница, Амиџа, Дедо итд. Неки од

ових надимака потичу још од рођења или раног детињства и

потиснули су право име неких људи: Мујо, Муса, Шаћир, Реџо,

Ризван, Шерифа, Мурат, Каурин и др.

Ми смо успели да забележимо тридесетак таквих надимака:

Надимци изведених из турског језика

Надимци изведени из осталих страних језика

Има надимака који, као и имена или друге речи и изрази,

припадају другим националним заједницама, из којих су и

настали: Гезо, Зуска, Кајзер, Карчика, Лаци, Марек, Пишта,

Фриц, Швабо, Шецко, Шиптар. Сви ови надимци, изузев два

(Карчика и Зуска) припадају особама српске националности.

Надимци по јавним личностима и функцијама

Ова група надимака носи мање ироничног и подругљивог набоја.

Њихови носиоци их скоро прихватају као своје право име, јер се

Ага

Ајка

Амиџа (Аџе)

Аџија

Бећир 

Даиница

Даиџа (Дајо)

Дедо

Дуран

Ђемо

Ђула

Ибро

Каурин

Лејла

Мујо

Мујага

Мурат

Муса

Нана

Паша 

Пурага

Реџо

Ризван

Суљо

Ћазим

Ћемо

Фела

Џане

Џаран

Шерифа

Бевц

Бургиба

Лењин

Маркс

Нагиб

Насер

Пела

Риџвеј

Спахо

Сукарно

Суслов

Барба

Бомбаш

Бубулеја

Гаргамел

Гусар

Дејзи

Ђина

Зозон

Лили

Паја (Патак)

Попај

Олива

Тото

Цојле 

Шјор
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на тај начин идентификују и легитимишу као познати полити-

чари, глумци, ликови из играних филмова, спортисти и као људи

од значајних политичких и војних функција. 

После Другог светског рата, у време великих друштвених

промена, продора филмова, радио и ТВ емисија, ширио се круг

оваквих надимака, али у последње време, под јаким утицајем

естрадне и јефтине забаве, млади прихватају еуфемизме као

надимке, којима претерано улепшавају себе и своје особине.

У ову групу надимака уврстили смо само оне чији су носиоци

имали одређене црте личности чије су име попримили (физичка

сличност, сналажљивост у политици, опонашање, облачење

итд.). Ипак, већину људи то није држало равнодушним, већ је

код њих понекад будило благу иронију и подсмех. 

Надимци по именима политичара и војних лица

Надимци из света филма и радио и тв емисија



Бего

Бена

Вукас

Бест 

Копа

Ситна Беарица

Чонџ 

Шароши

Шеки

Шомођи
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Надимци по личностима из спорта

* * *

Гојко Дутина (1934–2015)

Када се оно градио Дом културе у Гајдкобри, сви смо прионули

да га што пре завршимо и радили смо ударнички. Само је М .Б.,

тада високи партијски функционер, стајао на једном зиду и

посматрао како ми радимо. Када је неко завикао да и он узме

лопату, одговорио је: „Кад видите друга Бевца (Кардеља) са

лопатом, виђећете и мене!“ Од тада га назваше друг Бевц и

он је на то био поносан, али не задуго одведоше га на Голи

оток, па када се вратио после две године дали му некакву

тољагу да чува народни магазин на прузи. Партијске власти

су тада забраниле да ни њега ни икога другог не зову по

партијским функционерима. 

У ову групу спадају и надимци добијени или изведени из разних

државних или војних звања и функција. У Гајдобри је, до

недавно, било најмање пет особа који су имали надимак Мајор.

Слични надимци су и Комесар, Ћата и Филистар. 

* * *

Нада Ђурица (1936)

Мирко Г. је волио да га зову Мајор и тако је себе умишљао. Кад

би га жена и ђеца заружили што неће да што уради по кући он

би се на њи’ брецнуо: „Не смијете више да вичете на Мајора
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Титове армије.“ . Кад му је син завршио високе школе и пост’о

инжињер, похвалио се ћаћи Мирку, а он га упита: „Јеси ли

Мајор?“ – „Па нијесам још ни војску одлсужио!“ – рече му син, а

Мирко онда одмахну руком – к’о није то ништа спрам мајорског

чина. Зато су га сви звали Мајор и он се са тиме дичио...

* * *

Кова Баћина (1948)

Нико није знао право име Анђелка Граховца. Звали су га све до

пред смрт Пајо, јер је негђе глед’о филм о Паји Патку и

представљ’о га по приредбама у школи и на улици. Зато су га

прозвали Пајо и нико га друкчије није звао.

Доста чести су надимци са деминутивним суфиксом (ић) и са

краткосилазним акцентом, који умањују одређене особине

обележја или друге карактеристике појединих лица. Обично се

изводе из личног имена или презимена, а понекада и надимка,

као нпр. Пударић, Кузмић, Сердарић, Бошкић, Гојкић, Драгић и

сл. Надимци са краткосилазним акцентом показују углавном

неке духовне особине појединих особа, а то су: Вела од

Велемир, Неђа од Недељко, Гоја од Гојко, Риста од Риста, Ђура

од Ђура, Ђола од Ђорђе, Баја од Баје и др. Многи овакви

надимци су у говорној употреби само у неким случајевима, и у

класичном смислу нису надимци као они из претходних група.

Слично је и са аугментативно-пејоративним надимцима, као што

су: Вучина, Саветина, Радојчетина, Ђурђетина, Николетина и др.

Надимци по јелима и пићима

У Гајдобри има и оваквих надимака, а било их је свакако и у

Херцеговини. Ми смо забележили ове: Кељо, Кифла, Пита, Прга,

Сарма, Цвекла, Шицер (Шпицер).



Беба

Бебан

Брато

Брба

Дика

Досо

Љољо

Маца

Ноно

Пиљак

Сисо

Ћино

Цино

Цоцо

Киз

Куда

Љиљо

Мејан

Мига

Миган

Мрга

Невјеста

Паћо

Педо

Петак

Пешо

Пика

Пуки

Рашак

Стиле

Топ

Ћадо

Ћале

Ћићко

Фрунки

Фузо

Фућко

Цако

Цапо

Цели

Цика

Чавка

Чађо

Черо

Џаџо

Шетка

Шкац

Апаћо

Бимбо

Брашо

Гено

Гуцо

Дуво

Дука

Жаца

Зука

Јоги

Јута

Калицан

Арарџије

Буквићи 

Вучине

Дерикучке

Дилберчићи

Дурани

Дурутовићи

Зеленгузи

Зеленовићи

Кубати

Мудрикапе

Муљаре

Пичкићи

Поробије

Поштићи

Пргићи

Пркути

Прћани

Пурићи

Ремићи

Рокше

Сандале

Сандићи

Токовићи

Милован Бошковић198

Надимци из куће (од миља)

Надимци који се некоме „надену у кући“ обично и остају у ужем

кругу породице, али временом понеки од њих постају познати и

ширем кругу људи. Има случајева да неке особе зрелих година

носе овакве надимке, што свакако, изазива подсмех. 

Забележили смо ове надимке који су познати у нашем месту: 

Остали надимци

У ову групу сврстали смо надимке којима се тешко може

утврдити  значење, као и хипокористике изведене из личног или

неког другог имена или надимка, као и надимке од миља. 

Хипокористици, надимци од миља и еуфемизми појављују се у

релативно новије време, и то код млађе генерације Гајдобрана,

и они се изводе као ласкави надимци из личних имена или

презимена. Нарочито су, у последње време, чести еуфемизми

који настају под утицајем естраде и јефтине забаве и нису

познати ширем кругу људи (Срцуленце, Јами, Ноно, Цане...).

Из мноштва таквих надимака изабрали смо само оне који су

опстали и по којима су њихови носиоци препознатљиви у селу:
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Породични надимци

У Гајдобри се могу наћи и породични надимци, донешени махом

из старог завичаја. Многи од њих су заборављени и ретко се

помињу али смо успели да забележимо двадесетак таквих

надимака, од којих су неки шире познати:



Вишечлани надимци 

Бајро Кокошар, Мошо Дајан, Шуша Баре, Рнђел Прнђел, А Бу,

Маса Мићо, Једнооки Џек, Мачак Пувало, Жива Ватра, Ники

Чојек, Мито Твор, Лепи Миле, Павлуша Баба Мојсије, Исус

Навин, Женски Шут, Мала Маца, Ђед Мудоња, Капетан Села.

***

Ђорђо Бјелица је волио да га зову Капетан Села, а и сам себе

је тако представљао. Када би у кафани Вележ запевали песму 

Ми имамо Капетана Села

Што га нема Република цела.

Београде, кажи граде,

Ђе Капетан Ђола паде?

настао би лом свега што му се нађе под руком. 

(Из збирке анегдота Радивоја Пудара)

Потпуно смо свесни чињенице да су многи надимци

изостављени с обзиром на дуг временски период, од седамдесет

година.

Наша намера је била да у овом раду прикупимо што више

надимака и да их,, по могућности, групишемо по мотивима или

неким другим критеријумима њиховог настанка. Лична имена и

презимена носилаца надимака смо избегавали из разумљивих

разлога. Није нам била намера да исмејемо овај народни обичај

и људе са надимцима, већ да укажемо на чињеницу да је

надевање других имена појединим особама један од ретких

обичаја који је у пуној мери задржао у Гајдобри. 

Захваљујемо се свима који су нам дали драгоцене сугестије и

помогли у прикупљању, бележењу и представљању надимака у

Гајдобри.
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Тушупи

Цуце

Шетке

Шоје

Шотре

Шукићи

Шунде

Шкуторићи



С а в р е м е н и ц и

ДРАГАН  КОЛУНЏИЈА

П о е з и ј а

Одмах по изласку из штампе 1957. прва збирка Драгана Колун-

џије Затвореник у ружи представљена је у Зидним новинама

Више мешовите гимназије у Бачкој Паланци. На једном већем

листу папира, прикуцаног на зид, после питања: А како вам се

свиђа?, изложен је текст песме из те збирке „Однесе ме Путко

низ долине“. Исте године настале су, непосредно на страницама

књиге, илустрације за поједине песме. То је накнадна илустра-

ција текста, што је реткост у ликовној пракси. А Колунџијина

збирка, по броју непосредних и каснијих критичких одзива, један

је од феномена у издаваштву наше поезије. За мене су ове

илустрације значајне као почетак мог целокупног ликовног ства-

ралаштва. Али оне су значајне и по повезивању тога ствара-

лаштва са књижевношћу, што је једна од његових средишњих

линија. Ове ликовне илустрације и други цртежи у наведеној

мојој ликовној оријентацији саставни су део интерпретације књи-

жевних дела. Будући остварене на примерима из прве Колун-

џијине збирке, илустроване песме су истовремено и избор

његове поезије за овај песников потрет.

Милослав Шутић
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грешкама. Претерана метафоричност која гуши смисао и

емоцију, нефункционални изрази и стихови, песме, чије

постојање није оправдано никаквим посебним значењем, свега

тога има у овој књизи. Па, ипак, она је тако љупка, да чак, и њене

грешке доживљавамо као љупкост. За љубитеље поезије

Колунџијина ће књига значити излет у најпитомији предео наше

најмлађе лирике. Присуство ове поезије је присуство лепог

летњег дана, пуног већ остварених плодова, али и, још лепших

обећања. Највећа вредност ове књиге, као и сваке прве књиге,

јесте у ономе што она обећава. Најбоље би јој одговарао наслов

„Лето“, да тако није назвао своју књигу један други млади песник.

Лето, када сазревају снаге невидљиве, када празно уроди

плодом, када зру јабуке од злата – најомиљеније је доба

песника. Када говори о свом детињству, Колунџија каже:

„одбегло лето детињства“ а не „одбегло пролеће детињства“.

Пролеће је идиличније, лето је стварније, пролеће је

нестварније али је лето жешћи сан, пролеће је још без гласа, а

у лето почиње оно, чиме и ова поезија почиње. Почиње

подражавање раја и трагање за рајем у коме се лето

најпотпуније остварило.То је рај паса и птица, коња и крава, лето

безболне ватре. Тај рај не треба заслужити; он нам једноставно

припада, нама и нашим животињама:

„Прескочи дан запаљених птица

Прескочи ноћ црвених језика и ватре

Две златне вишње упутиће те у рај...“

Никада лепшег и безбожнијег раја, није било, раја у коме лају

пси, певају коњи и пече лето. Ево најлепше песме о лету, којој

не могу да одолим. У њој је цела поезија Драгана Колунџије:

„Заспим пред капијом лета. Јуни дође

У башти јабуке од злата. Око се моје 

мало отвори. Небо у корпи од грања.
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К р и т и к е

Бранко Миљковић

СВЕТКОВИНА ОКА И УХА

(Из Сабраних дела Бранка Миљковића – Критике, „Градина“,

Ниш; 1972)

Ова поезија је права светковина ока и уха. Жива, јарка, свежа,

опојна, испевана чулима. Није настала из ума коме је потребна

мисао да се покрене, из одушевљења, из чулне разгаљености.

Зато, није дубока, али је богата; није мисаона, али је

импресивна; не може да нас подстиче, али може да нас испуни.

Ова поезија је велики поклон великог детета, свакоме ко је

прими. Овај наш, најмлађи песник, дивљењем претаче свет

ствари и појава у свет слика и емоција, у поезију. Дивљење је

психички механизам којим он преобраћа свет индиферентности

и случајности у поезију, и себе у песника. Његова поезија је сва

у осету, у првом чулном утиску. За Драгана Колунџију, поезија је

у стварима и појавама, а песник је, само чулима. уочава и

речима преводи. За њега поетска вредност није у речима, већ је

садржана у стварносном, у животној вредности. Зато он поезију

и није научио ни од каквог песника, већ га је поезији учила

Козара, песниково детињство, Путко, Руменка, рат; тиме смо

казали и садржај ове збирке.

Циклус песама о животињама има највећу поетску вредност. Оне

су топле, једноставне, непосредне, инспиративне. Када пева о

Козари и рату, песник је мање непосредан – више речит; мање

топао – више патетичан, мање свој. Осећа се утицај

Куленовићеве „Стојанке мајке Кнежопољке“. Али, и овде је

Колунџија остварио неколико лепих песама. Колунџијина поезија

је рустикална, мада у уметничком поступку превазилази

средства рустикалне поезије, и постаје изразито модерна.

Модерна по својој лепоти и оригиналности, али и по својим
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Матија Бећковић

КОЗАРАЧКО КОЛО МЕЂУ ГРОБОВИМА

(27. новембра 1995, у Београду)

Већ четрдесет година не престајем да се дивим нашем

Драгомиру, Драгутину, Драгану... како све зовемо најмлађег сина

Анђе и Симе Колунџије из Горњег Водичева који на наше очи,

дан/ноћ, без предаха, гори за поезију.

Толику буктињу, страст и оданост поезији песнички Београд није

видео.

Та ватра и та страст нас је, расуте и пометене, окупила и

огрејала и данас на Врачарском пепелу.

Од свих рођендана које славимо није само најчеднији и

најдирљивији  него можда има и највише смисла онај који

обележавамо данас: рођендан једне збирке песама. Збирка се

зове „Затвореник у ружи“, а њен аутор Драган Колунџија.

У галерији „Базалт“, на Чукарици недавно је одржано вече

посвећено књижевном рођендану Колунџијиног првенца.

Галерија је подсећала на храм, а разговор о поезији на какву

нарочиту службу. И да је било струје, имало је разлога да горе

свеће. Наиме, на месту где је сада галерија некада је била једна

од безброј уџерица које су као рој висиле о Чукаричку падину.

Ту је код свог ујака Ђуре Петића живео Драгомир Колунџија, тек

приспели ђак из Горњег Водичева. Збуњени сеоски дечак који је

први пут крочио у велики град, ускоро је ступио на велика врата

и у модерну српску поезију.

Тешко је представити данашњем читаоцу, који је већ увелико

постао гледалац, чије су се очи одавно преситиле, шта је у оно

време значила штампана песма, а поготову, књига. Никада

песници нису били насушнији као у оно оскудно време када,

чини нам се, нигде није било објављеног словца, а да га нису

видели и прочитали сви који су писали и читали. По томе се
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Сан мој – коњ без узде на пропланку крви.

Сиђем му доле и дам му жуту ливаду.

Онда опет заспим. Јули дође. У шуми 

Сенка окована даном. Око се моје велико отвори. 

Срна у цвећу запаљене боровине.

Ја мален. Скоро мртав. Збуњен од игре

белог стада неба, ћутим испод жутог врта сунца.

Август дође. Моје мало и велико око отворено.

Коњ који живи негде у мени почиње да пева.“

Неко је за ову поезију рекао да је фовистичка. Имао је право.

Ова је поезија јарка, пуна светлости, боја, сунца, зрелог лета.

Ова је поезија, у основи, оптимистичка. А друкчије не може ни

бити. Mрак је само сенка сунца, сенка је само сенка нестварна

у златном кругу. Има немира, али нема пометње, има дубина,

али нема мракова, има сна, али нема бежања у сан, има

узалудности, али нема бесмислености. Ни песме које су

инспирисане сећањем на рат и на људску патњу не могу

помрачити основни ведри тон књиге. Ова поезија је јабука од

злата у башти наше најмлађе поезије где иначе има доста

сумњивог воћа. Овом својом књигом Драган Колунџија је доказао

да је изврстан песник. Али овом својом књигом он је показао,

нажалост, и то да није довољно бити талентован, писати добре

песме. Збирка песама није збир песама, већ је књига која

почиње својом првом, а завршава својом последњом страницом.

Књига мора бити компонована, јединствена. А, за то је поред

талента потребно много рада, размишљања и искуства које

младим песницима недостаје. Овој књизи смета неуједначеност:

поред дивних песама наилазимо на песме сасвим слабе.

Просечне песме такође нису ретке, али њих мора бити у свакој

збирци песама. Па ипак, оних двадесет одличних песама колико

их има у књизи Колунџијиној односе превагу над свим њеним

недостацима.
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Увек сам се питао, а никада нисам одгонетнуо, како Колунџија

памти своје стихове које увек говори а никада не чита. Где је

кључ и какве везе проналази у формално ничим везаним

стиховима, и како увек непогрешиво зна редослед свакој речи и

слици у толико расутом садржају.

Песник је свој затвор назвао ружом из које не излази, ево, већ

четири деценије. Изван тог затвора не уме ни да живи, ни да

мисли, ни да говори. Не знам никога ко не престаје да цепти и

гори у грозници за поезију, ко је песник свих двадесетчетири

сата као што је то Драган Колунџија.

Као да је наслов песниковог првенца одредио његову песничку

и људску судбину. И оно најбоље што је доцније написао

припада овој збирци.

Али да се још једном вратимо на Чукарицу где новоотворена

галерија подсећа на знамен подигнуту у оној уџерици у којој је у

ђачкој свесци Колунџија исписивао стихове Затвореника. И када

бисмо се подсетили ко је у оно време био градоначелник, ко

председник општине, ко министар културе... да даље не

набрајамо, уверили бисмо се да их је све завејао заборав, а оне

које још није – ускоро ће, а све надживела једна ружа и њен

Затвореник.

Ето још једног доказа да има правде на свету и још једног

одговора на питање због чега сунце греје.

* * *

( „Политика“,18. март, ?) 

Чувени савет: „Што даље од завичаја!“ Драган Колунџија није

послушао нити се помирио с библијском истином да нико није

пророк у своме завичају.

Истина, и Колунџија је рано из завичаја побегао, али му је, као

и сваки прави песник, био ближи што се више од њега удаљавао.
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може само претпоставити колико је преко ноћи  било уочљиво

име Драгана Колунџије на корицама „Затвореника у ружи“, једне

од најбољих збирки песама послератне поезије.

Као некада Змијање и Хашани, Јаблан, Лујо и ђед Раде – у

српску књижевност стигло је Горње Водичево, домаћа чељад,

родни предели, Путко и Лепова. Уз то, ово сељаче никада није

убрајано у сељаке песнике већ у обновитеље и носиоце

модерног поетског израза.
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А на питање: А кад ствараш? Кад имаш осећај да ствараш? 

Па, каже, дође нешто као ватра, као грозница. То је нешто друго,

различито. А ја сам изнео став према коме је то проблем

свакога, ваљда, песника. А он је рекао:

– Није!

– А шта, кажем, значи – то није? Има ли неког за кога си

сигуран да не прави, него...? 

– Има – Драган Колунџија! Као из топа је одвалио то. 

Да, кад сам упознао мало Драгана Колунџију и његову поезију,

готово да сам схватио због чега Бранко Миљковић уистину

мисли то што каже. Тако је и настала, баш из те жарке жеље да

се то аутентично, непомућено језгро једног експлозивног,

истинског песничког стваралаштва не замути неким водама,

настала је моја критика објављена 1958. у Делу, у којој сам,

наравно, веома афирмативно и у духу овога што сам вам сада

говорио, писао о Драгану Колунџији, „Затворенику у ружи“, првој

и јединственој његовој збирци песама. Имао сам потребу и да

афирмишем то стваралаштво до краја и да скренем пажњу и

Драгану Колунџији, али пре свега њему, он је то помињао у својој

уводној речи, на нешто што би могла бити заблуда, не знам да

ли је и била и не знам да ли сам био у праву. Хоћу само да кажем

да је у оно време писати у Делу значило ући у поезију. Постојали

су и други часописи, али песник који дође на странице Дела, бећ

је улазио у историју. Такве су то биле године, такво је то било

време, и такав је био статус авангардног, и сигурно најзначајнијег

часописа тог времена –Дела.

А и писати афирмативно о некоме у Делу значило је много и

мислим да је то не само Драган Колунџија осетио, осетио је то и

Бранко Миљковић и многи други.

Дозволите ми, молим вас, сада да илуструјем ово што сам

говорио кратким фрагментима из свог текста објављеног, као

што рекох, у Делу 1958. године. Читам из књиге „Из дана у дан“:
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И како је излазио на већи глас у далеком свету то је више чезнуо

за признањем и загрљајем завичаја. Није ли то жеља да се буде

неко тамо где смо се родили као нико и да се нађе тачка ослонца

тамо где би једино могла бити.

Певајући о родитељима који спавају одвојено, о ужасној судбини

оца и сина, о укућанима који живе расути по свету, о козарачком

колу међу гробовима – Драган Колунџија је престварао један да

би од маште, језика и љубави створио други, нови завичај.

Пишући стихове као композиције за сопствени глас и говорећи

их наизуст по целом свету, Драган Колунџија је и на тај начин

дозиђивао и дограђивао свој завичај.

Петар Џаџић

РУЖА ПРЕПОЗНАТЉИВОГ МИРИСА

(Текст изговорен на књижевном подневу, 27. новембра  1955.

године,  у Народној  библиотеци Србије у Београду, поводом

четрдесете годишњице песниковог рада)

Духовни вођа песничке генерације Драгана Колунџије, Бранко

Миљковић, био је често опседнут једном интимном дилемом.

Мало ће вас изненадити, али та дилема је гласила, у часовима

његовог, рецимо, приватног отварања: да ли ја стварам или

правим стихове? 

Ја сам мислио прво да се шали, а онда сам видео, када је то

понављао, да га то истински мучи. И онда сам покушавао да

откријем побуду те муке. Па, каже, отприлике, наравно сад

упрошћавам, мада у белешкама имам те наше разговоре, и

подсећам се повремено на њих, каже, пун сам лектире, пун сам

књига, пун сам других песника. То улази у мене и мој стих и

мислим да је добро што улази , али мислим и да је добро што

улази , али мислим да ми и смета, мислим да понекад правим

песму. 
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лиризма претварао у један чудесан нови предео као скинут са

платна неког од великих наиваца светског сликарства.

А, у ствари, та ружа, у коју је проникао и коју је песнички

дочарао, у својој првој књизи Драган Колунџија, није обична

ружа. На таквим ружама је, рецимо, Сузуки, у својој познатој

књизи о Зембудизму, и психоанализи, заснивао и дубоке

разлике између света запада и света других култура. Говорио је

Сузуки о томе да су, рецимо, извесне перцепције, као што је

посматрање орошеног ружиног пупољка у јутро, читава једна

загонетка и тајна у коју прониче тај einfűlung човека и скулптура

источних цивилизација што је недосежно човеку запада. У

сваком случају мислим да је тај један истањени сензибилитет за

свет природе својство и Драгана Колунџије. И ја ценим и

Колунџијине касније песничке напоре. Верујем да је успешно

усадио и урбане пејзаже у рустикалну свежину своје песничке

младости. Али за мене је фасцинација лиризмом Колунџијине

прве књиге трајна, а тај лиризам непоновљив – истинска ружа

јарких боја и препознатљивог мириса у башти српског

песништва.

Милосав Буца Мирковић

ПОСМАТРА ЦВЕТ, А НЕ СВЕТ

(„Младост“, 26. новембар, 1958)

Прво је над њим цветало велико плаветнило босанско. Онда су

дошла путовања, књиге, часови физике, латинског, па литерарне

вечери и разговори. Интимно: прво је срицао своје најсвојскије

стихове, оне који никада нису опрљили хартију и који су већ

заборављени! Као песник, као млад човек који уме да се

изражава симболички на један свакако свеж начин, Драган

Колунџија репрезентовао се у „Видицима“ пре непуне четири

године. Затим је напредовао али без уобичајених литерарних

инсталација. Једноставно је говорио, најличније се батргао из
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Колунџија је свакако један од најдаровитијих лиричара које у

последње време нуди књижевност што настаје. Један драгоцен

сензибилитет. Један редак дар за креирање свежих, надахнутих,

понесених слика. Ово сељаче пристигло на београдски асфалт

са Козаре опијено је својим пољима, стадом, њивама, својим

цвећем, неком сањаном Аном. Пева им топле и дирљиве химне,

преведене на језик једног сасвим модерног поетског

сензибилитета. То су , засад, још увек, само лепе слике, још увек

само бритке и опојне метафоре, али у свакој од њих као да се

наслућују елементи који ће од ових симпатичних каменчића

начинити мозаик једне аутентичне песничке личности. Ево једне

песмице, не нарочито биране. Има доста таквих, и бољих, у овој

збирци:

Заспим пред капијом лета. Јун дође.

У башти јабуке од злата . Око се моје

мало отвори. Небо у корпи од грања.

Сан мој – коњ без узде на пропланку крви.

Сиђем му доле и дам му жуту ливаду.

Онда опет заспим. Јул дође. У шуми

сенка окована даном. Око се моје велико отвори.

Срна у цвећу запаљене боровине.

Ја мален. Скоро мрав. Збуњен од игре

белог стада неба, ћутим испод жутог врта сунца.

Август дође. Моје мало и велико око отворено.

Коњ који живи негде у мени почиње да пева.

Тако је и настала ова критика и из страха да дах других не

замути сјајно Колунџијино огледало у коме се указивао један

свет привидно познат, а који се интуицијом Колунџијиног
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неутронимима, па ипак његово хуманистичко знање далеко ће

бити веће. И од растурене гитаре он ће умети да начини звук. А

то није ни лако. Није ни узалудно...

Миодраг Булатовић

ПРИРОДА ЈЕ НАЈЛЕПША

(НИН, 24. мај, 1959)

Падине Козаре, село Горње Водичево. Пролеће 1939. године.

Сиромашном сељаку роди се пето дете. Дечака заведоше у

књиге: Драган Колунџија.

Мирише на рат, на глади и немаштине, али отац не губи наду:

„Овога ћемо на школе...“

Дечак очију боје чоколаде, најбољи је ђак у основној школи.

Отац је срећан: и из његове куће неко ће постати човек; једна

мотика мање.

Дечак чува очеве волове и машта о гимназији. Школа је далеко,

далеко тај вражји Босански Нови. Треба устати пре зоре, киснути

и зепсти, и после, два или три сата мучења стићи до школске

клупе.

Пише се ујаку, који не живи у Америци, већ у Београду, на

Чукарици. Ујак дође у село и рече дечаку: 

„Ти си одсад мој. Посинио сам те. Хоћу да учиш.“

Ујак одведе дечака у Београд. Било је то 1951. ујесен.

Београдска периферија. Чукарица. Тесне и прљаве уличице,

поглед на велику реку што долази из даљине. Осећање

потиштености мучи дечака. Збуњен је и не зна како да се снађе.

Тугује за мајком, за очевим домом, за сеоским маглама и

ливадама. Лута периферијом и сваком човеку кога сретне

назове добар дан.
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свога детињског чуђења. Као удар електрични, он је доживео

судар са великим градом. У томе није било ни Јесењиновог бола

и несвестице, очајања и бекстава. Младо чељаде је бануло са

једним богатством, са једним зеленим инвентаром, који ће,

ускоро од безличних ђачких свезака начинити песничко

радилиште првог реда. Ако је ико у песништво ушао неометен и

незатрпан литературом, онда је то свакако био Драган

Колунџија, који ни дан-дањи није начисто да ли је Теодор

Драјзер старији уметник од Хемингвеја, али који сасвим

поуздано зна како се долази у природу, и како се са њоме

разговара.

Колунџијина збирка песама „Затвореник у ружи“ није добила

Змајеву награду али је права награда онима који у песничком

делу налазе један документ свога времена, партикуларно

саопштеног и искреног до краја. Да је некојим лепим случајем

ова мала књига илустрована Шагаловом руком, уметност би

двоструко говорила. Јер, ако игде свесељачка жудња за градом,

али и слободом иза града може да буде тако речита и тако

помамна, стихови Драганови су ту сведочанство без замерке и

зазора. Силовито реалистичка у свом поводу и готово детињски

слободна у захтевима, ова лирика је пуна зелене ситости и

веверичјих уточишта, екстазе младих мишића, пролећа и

предпролећа. Колунџија тражи свој простор за летовање и за

пензију али то никако није себично траговање. Фовистичка

свежина бије из тих редова. Бије и кипти све дотле док се не

огрне сувишним симболима. Али када он каже: пас, када каже:

киша, ви осећате присуство природе врло непосредно. Ви

присуствујете у свом давном дечачком бићу и волите све около

чак и ако не знате да лепоте именујете.

Драган Колунџија је права правцата младост. Он још посматра

цвет а мање свет око себе и отуда са њим и поред њега у

великом граду пролазе овце. А, зар треба нагласити да је и таква

поетска авантура благодарнија од онога што је близина или

привиђање атомске ере? Млади песник ће данас или сутра

научити штошта о бомбардовању језгра, о протонима и
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Михајло Лалић

ОД КОЗАРЕ ДО БЕОГРАДА

( Београд,18. II1992)

Сјећање је самовољно и ћудљиво: сјећам се, на примјер, дана

кад је, прије тридесет и четири или пет година, млади пјесник

Драган Колунџија, у „Нолиту“, очекивао да види и у руке да

добије први примјерак своје прве збирке Затвореник у ружи. Није

могао да чека сједећи, није му дало узбуђење да се смири ни

стојећи – била је ту: трема, нада, стрепња. Било је страха, јер

пјеснику, одраслом дјетету, увијек прете непознате опасности.

Ако не друго, може глупа штампарска грешка његовог коњића

Путка да скрене с пута, да вулгаризује његову Руменку, да

брзоплетог критичара наведе према кривом закључку. 

Било је у ствари и оправданих разлога за узбуђење, јер је у тој

првој збирци од педесетак кратких пјесама, као у миру почивала

читава шума од будућих петнаестак збирки пјесама, од сијасет

муљевитих слика села, врела, пропланака и планина од Козаре

до Београда и Париза, од новоскованих метафора, одјека душе

дјетињасте која прије види над-ствари него ствари, одбљесака

свог времена без којих лирика пуна слика не би нашла

одговарајућих пријемника.

Нашла их је од почетка код читалаца као и код пажљивих

тумача, од првог приказа Карла Остојића, 1957. („Готово сваку

своју мисао и осјећање Колунџија је у стању без икаквог напора

да преобрази у живу и чулну слику издашно засићену

пиктуралним елементима. (...)  Анализирајући његове стихове

учиниће нам се да је Колунџија био песник још пре него што је

објавио своју прву песму и да његови први песнички узори нису

били ни Давичо, ни Попа, ни Бранко В. Радичевић, већ само

природа – Козара...“) до Драгана М. Јеремића, крајем године

1985 („...Колунџија је изворни песник који је одувек носио свој

свет у себи, онај који се из збирке у збирку развијао. (...) Као
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Људи се смеју. Почињу да исмевају дечака који сматра да баш

сваког мора поздравити скидањем капе. Хтео је да се врати у

село. Да је могао доћи до мало пара не би остао у великом граду

пуном дима, вреве и уличних светиљки.

Али је – пропевао. Биле су то песме о селу – успомене. Пева о

овци коју су заклали крај сеоске цркве, о првој смрти коју су

виделе његове очи, о „травци у устима ножа“, о звонику и ветру

који по небу гони облаке. Пева о брдском коњићу Путку, о очевим

воловима, о златним вршајима.

Преломни дани у његовом кратком али богатом животу су

познанаства с младим београдским песницима. Један од њих,

посла његове песме великом књижевном часопису који тек што

је био кренуо. Тако се име шеснаестогодишњег дечака нађе на

првим страницама „Дела“. На ред долазе остали часописи и

листови. Издавачко предузеће „Нолит“ штампа прву Колунџијину

књигу „Затвореник у ружи“. Тако са седамнаест година постаде

човек и прави песник међу писцима.

У рукопису, у ђачким свескама, има нову збирку. То су песме о

природи – „Велики предео“. То је велики излет у природу за коју

је овај песник невероватно везан. Тамо, у шумама и међу

брдима, налази оно чега нема међу људима: потпуну хармонију,

спокојство и најчистију љубав. Међу травама је и смрт обична и

природна ствар.

Он пева и препуно му је срце. Чини му се да су му песме тесне,

понекад му изгледа да би једино у прози могао сав да се искаже;

у причу би ставио све оно што није могао да угура у песму. Почео

би, каже, од коњића Путка, од краве Руменке, од сеоске црквице

и мокрих козарачких магли.

Шта жели да постигне овај млади човек. Он је скроман. За

сад има само три жеље: да 10. јуна положи матуру; да се

најесен упише на групу југословенских књижевности; и да нађе

издавача за свој топли „Велики предео“.
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јесте траг светлости. Можемо рећи да је трајност утиска о

Колунџијиној песничкој збирци условно пленеризам, као општи

квалитет песничке структуре. Колунџијин пленеризам прожима

један, у основи, идиличан пејзаж, који је између корица

Затвореника у ружи, свежином природе на јединствен начин

запахнуо српску поезију. Својом првом песничком збирком овај

песник је, по нашем мишљењу, значајно обогатио традицију

српске пејзажне лирике, и то увреме владавине строгих

идеолошких норми, примењених на све облике живота и

стваралаштва.

Колунџија, међутим, није пејзажиста у ужем значењу овог појма.

Пејзаж  за овог песника није само сведена слика чисте природе,

већ и динамично јединство биљног, животињскоги људског

света. А, ако хоћемо да пронађемо окосницу тога јединства,

онда морамо усмерити пажњу у правцу чисте перцепције.

Оваквој перцепцији потчињена је целина Колунџијине

стваралачке свести, која се непрекидно уграђује у елементе

физичког света, а у чијој основи, као примарни доживљај,

пулсира дечија радозналост. Све што улази у видокруг те свести,

дакле, подлеже законитостима чулног доживљаја, или чулне

импресије. Зато Колунџијин песнички свет прераста у један

прави лирски паноптикум. И док је, с једне стране, у том свету

нагло, рефлеторски осветљен сплет живаца, крви и

емоционалних порива, дотле су, с друге стране, елементи

физичког света директно уграђени у човекову телесност:

„звезде“ се „мешају са месом“, у „телу“ су „лето“ и „месец“,

„орах ватре“ је такође „у месу пун“, „снег је... у ... глави“.

Кроз просветљени идилични пејзаж Колунџијиног песничког

света промичу домаће животиње, пријемчиве за додир дечије

руке. Њихове гриве лепршају на ветру, а убод њихових рогова

више ослобађа човекове емоције него што му наноси физички

бол. Колунџијине домаће животиње су шагаловски етеризоване,

нагони су им ублажени, оне делују попут  чистих лирских тотема.
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ретко који песник, Колунџија живи готово само за своју поезију.

Он је стално рецитује, сања је, хода у њеном ритму.

Парафразирајући Малармеа, можемо рећи да је за њега све

само повод за песму и све се оправдава само кад постане

стих...“).

Ради се, дакле, о дугој и плодној пјесничкој биографији, о

стваралаштву које иде од љубави према природи, преко

платонске љубави за жену и љубави према домовини, до

ангажованости у духу хуманости, пацифизма, заједништва и

разумијевања међу људима; од личних доживљаја поткозарског

дјетињства до општечовјечанских осјећања и проблема.

Милослав Шутић

ИДИЛА СА КАПЉОМ КРВИ

(Из књиге „Одзиви“, Конрас, 2002, Београд) 

Када, тридесет и више година после првог читања, одлучимо да

пишемо о једној збирци песама, питамо се: хоћемо ли ми сада

писати о оном првом утиску, или таквом утиску нема више

никаквог трага, па можемо да описујемо само оно што се

тренутно дешава у нашиј свести? Једно је сигурно: описујући,

неминовно, само садашњи тренутак наше свести, ми хоћемо да

дозовемо оно што се некада збивало истим поводом. При томе,

најчешће закључујемо да нема чистог сећања, да не постоји

никакво обавезно уграђивање честица бивших доживљаја у

садашње стање свести. Постоје само предмети, које увек

изнова доживљавамо и који нас подсећају на бивше доживљаје.

Такав један предмет је прва песничка збирка Драгана Колунџије

Затвореник у ружи, а садашњи њен доживљај потврђује да, ипак,

нису неповратно нестали сви трагови њеног  читања.

То је било гимназијско читање, крајем педесетих година, а траг

тог читања, који се сада помаља на падинама душевног трајања,
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Са звоника мрак се слива.

Пуна жена кући иде.

Мене Путко на море однесе.

Лакше Путко сунце моје, 

Низ лето не ржи.

Уплетеног у гриву мене чувај. 

Структура ове песме оријентише паралелизам хоризонталних

линија „исписаних“ коњским трком, линија које просецају

„долине“, односно простор до „мора“, и једно годишње доба –

„лето“. Ове хоризонтале спаја вертикала „звоника“, чије је

подножје, као место наталоженог, „сливеног“ „мрака“, ојачано

„кубизмом“ „пуне жене“. Песама сличних овој, чију просторну

композицију одређују линије, као оријентири кретања, у збирци

Затвореник у ружи  има више.

У основи просторна композиција наметнула је Колунџији

ликовни проблем перспективе. Овај проблем, песник је најчешће

решавао линијама микро – макрокосмичког са-односа. А

перспективом условљене сразмере Колунџија је сугерисао

повећавањем и смањивањем облика, што је довело до

ремећења устаљених димензија предметног света, али што је,

истовремено, допринело остваривању посебних, хиперболичких

песничких ефеката: Ево, ја сам мртав./ ...Рука ми лева на срцу,/

Десна на Коњух планини;/ Мајка ми у оку сеђаше.// Ево, ја сам

мртав,/ на телу ми златан покров/ и планина („Смрт у кући“).

Колунџијин конструктивизам, као што се види, већ у самој својој

основи садржи елементе одступања од природне слике света.

Таквом одступању још више доприносе поступци симболизације

и метафоризације тога света, као и метаморфоза његових

појединих облика. Поставља се, тако, питање ко је „затвореник

у ружи“ из песме са истим насловом? На први поглед, то је неко

људски свесно биће. Али, на основу лексичке јединице „крчиш“,
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Поменути песнички свет, дакле, јесте једна прочишћена, могли

бисмо рећи платонска чулност, једна непосредност, која нас се,

такође, непосредно, чулно доима. Критику, међутим, не

интересује само „изглед“ једног песничког света. Она мора и да

одговори на питање како је тај свет обликован. Имајући у виду

Затвореника у ружи, један од одговора на претходно питање

могао би да гласи: Колунџија слика речима. Ову тврдњу можемо

одмах употпунити чињеницом да песник упражњава све облике

ликовног стваралачког поступка. Једино су му средства

другачија – речи. А речима Колунџија најпре повлачи линије.

Затим, на ликовни начин решава проблеме перспективе и

сразмере. Најзад, наноси боје.

Линије којима је Колунџија исцртао границе свога песничког

света нису праве, једносмерне. Оне су изломљене. И баш по

томе закључујемо да је његов стваралачки поступак модеран,

утемељен у таласима европске, највише руске авангарде

двадесетих и тридесетих година. Колунџијин песнички поступак

можда битно одређују елементи футуризма, који је у дослуху са

ликовном авангардом. Закључујемо ово  по композицији већине

његових песама. Јер, иако у структури тих песама још увек има

елемената симболистичке, „квазимузичке  композиције“, та

структура је превасходно у знаку „просторне, квазиликовне

конструкције“. А корени такве „конструкције“ су у делатности

Кандинског и руских кубофутуриста.

За Колунџију се може рећи да је песник – конструктивист, под

условом да се његов конструктивизам схвати као композициони

схематизам, који   у више случајева доприноси појави песама –

дијаграма. Таква песма  несумњиво је  „Односе ме Путко низ

долине“

Без узде, 

Без седла, 

Без улара, 

Односе ме Путко низ долине.
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У најближој вези са овим обрасцима је Колунџијин тамни,

уцвељени, патријахални женски свет, који, „кад пева“, „црн капут

огрће“. И док се, с једне стране, песник, као у народној поезији,

приклања скутима патријархалне мајке, дотле, с друге стране, у

његов живот улазе „Ана“ и „Марија“, симболи младалачког

полета и љубави.

Колунџијин песнички свет трепери између светлости и сенки,

радости и туге. Кроз аркадијски пејзаж хода човек у којем је

„Црвена застава смрти и крви... смотана“, а изнад идиличних

призора уздиже се „на врху ножа кликер од крви“. Тако

Затвореник у ружи потврђује правило да трајности лирске песме

битније доприносе вишезначна емоционална стања, него

појединачне емоције.

Данило Киш

ПЕВА  КАО  ПТИЦА , АЛИ МОДЕРНО

1957, ( из књиге: „Вариа“, БИГЗ,1995)

Колунџијина збирка почива на речима. Он је тако крцат речима

и језиком да за њега не представља, очигледно, тешкоћу да

напише песму на било коју тему, на било који садржај, јер

његове песме, ношене бујицом речи, могу да понесу и читаоца,

да га замађијају, а понекад и преваре, тако да заборави на све

друго, ослушкујући само бујни жубор речи које навиру и често

застану изненада као пресечене маказама. Осећамо да је та

песма могла да ниже речи још ко зна докле и да се песник није

заморио, јер се није ни напрезао, него је зауставио заиграни

замајац својих речи уплашен и сам њиховим бујањем. Колунџија

зна да напише лепу песму а да не зна да то може и како уме. Он

пева као птица, као пастир у двојнице кад свира, уколико

двојнице нису увредљив назив за модерну форму којом

Колунџија влада и у коју он вирове речи улива као у речно
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којом песма започиње, закључујемо да је такво биће претрпело

метаморфозу у правцу животињског света. Независно од

одговора на постављено питање намеће се утисак о прерастању

микро облика у макро облике: Јер, „ружа“ која „нема ни, име ни

дојке“, постаје „тамна ружа новембра“, односно поприма облик

читавог годишњег доба – јесени, укључујући њену симболичку

димензију „Ружа“, али и други конкретни облици у овој песми

(„пас“ који „са откинутог листа вреба“), показују да Колунџија

просторну композицију својих песама осмишљава

„кореспонденцијом симбола“. На тај начин се потврђује

припадност овог песника неосимболизму – правцу који се у

српској поезији формирао крајем педесетих година.

Колунџија не преображава реални свет само симболички, већ и

метафорички. При том, он често на малом простору испољава

изузетну метафоричку инвентивност, која, опет, посеже за

линијом као основним песничким средством: „С вечери охладни

дојка снега/ за челично копље висине“, каже песник у песми „С

вечери“, да би нашу свест обогатио рељефом једне слике

обичне зимске појаве – претварање снега у мосурове леда.

Пленеризам, по законима сродности везан за идилични

пејзаж, превасходно утемељен на позитивним емоцијама, није,

међутим, једино обележје структуре Колунџијине песничке

збирке. Већ од првих песама, панораму осунчаног пејзажа,

местимично „нападају“  засенчења, а полет душевности и чулни

занос прате негативне емоције: „урличе гладна дивокоза“, „луда

крв нас баца“, „змије... трују... небо“ и „уједају... месец“, „тело

плива... по црној води“, из „коже – празног сунца“, „дугачка смрт

зјапи“; или „мртви... вире из нас“. Ова засенчења једино упућују

на два архетипска обрасца – на смрт, и на рат. Допирући из

колективно несвесног, поменути обрасци у песниковој свести,

подстичу имагинацију, која често „изнуђује“ упечатљиве

експресионистичко-надреалистичке слике: „Смрт укопана у

песак шири руке и врата/ уз хор откинутих дојки стижу на небо“

(„Пред сунцем гладна“).
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Такав је он и у осталим песмама те врсте. Распеван, али увек

сА мером. Међутим, и кад одбаци оружје своје распеваности, он

уме да напише добру песму, али то већ није он. То је Лорка:

Сестро моја

кад певаш огрни

црн капут.

Милош И. Бандић

ПРИРОДА  –  ПЕСНИКОВА ПОСТОЈБИНА

( „Политика“,21. мај 1961)

Облаци су за њега бикови. Три звезде, три луда бика облака,

каже Драган Колунџија у једној песми. Своје поднебље, извор и

корен своје песме Колунџија је нашао далеко одавде, у неком

босанском селу, у шумама и на пропланцима, међу горским

цвећем, у ветру и мирисном ваздуху; нашао га је у том мирном,

самотном простору, где је цветао багрем и бадем, жутео се

лешник, одакле су му се облаци причинили као дивљи, луди

бикови, краве – „бела сунца сишла с неба“, где су му пријатељи

били Путко, Руменка, лето и пас, пшеница, јабука и незалечива

туга за умрлом девојком Аном.

Пронашавши тако у свом завичају и своју праву песничку

постојбину, Драган Колунџија је у првој збирци стихова „

Затвореник у ружи“ ( 1957), наговестио једну особену поетску

оријентацију и дао поезију која је својом свежином и

самониклошћу оправдано привукла пажњу и омогућила му да

заузме значајно место међу данашњим млађим песницима.

Сада пак, у књизи „Чувари светлости“ Колунџија покушава да

међе свога првобитног песничког поднебља помери, размакне,

и да се загледа у друге видике, да осети друга сунца и да
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корито. Зато када покушава да опет буде рационалан и

замишљен он пада, јер сентенциозност и замишљеност над

проблемима метафизичким не одговарају његовој распеваној,

младалачкој лиричности. У таквим случајевима остају само

речи, само метафоре саме за себе, без функционалне

повезаности са рационалним извором теме, али песма ипак не

пропада, јер реч и метафора остају и даље, уколико могу саме

да задовоље и да самостално понесу лирску садржину и ткиво.

Ово се најпре односи на циклус под насловом „Сећања“.

Међутим, Колунџија је ванредан у тој својој распеваности кад га

не кочи никаква метафизичност или замишљеност. Он уме да

напише јесењински искрене, и топле песме на идиличне теме о

овцама, о коњу Путку, о крави Руменки, о бику.

У подне доћи ће бик.

Бик од злата вајан.

Бик од звезде већи.

Бик од седам цветова грађен.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

У подне кроз предео од пепела 

Проћи ће бик.

Бик и Лепова.

Пред њихов долазак треба клекнути, 

треба задржати сноп црног цвећа, 

црног сунца

или лек румен у сан слатки претворити.

Убоди ме! О биче, у подне.

О биче слаткога сна

из мирног сна ватре ме прени.
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почео готово механички да производи, песма постаје скуп једва

повезаних слика које лутају, причајући мање или више успешно

свака за себе, али не доприносећи ништа стварању општег

утиска, атмосфере, расположења, обједињавајућег смисла који

би је изнутра подржавао, расветљавао, припремао за трајање.

Пример за то (али не једини) је песма „У сну белих поља“у којој

има вредних стихова, па и строфа, само без окоснице,

заједничке идеје, расплињавајући се неодрђено као дим у

вечерњем ваздуху; или како је сам песник рекао у тој песми: „Ти

помало постајеш пепео, помало ход у празно.“ А управо том

начину писања стихова најбоље одговара израз: ход у празно. 

У остој песми, на крају, Колунџија је забележио и ове стихове:

„Ми правимо екскурзију од чела до срца и натраг и ловимо оно

што се не може уловити. Песму!“ Проблем је у ствари у томе:

Колунџијина поезија није настала у процесу „ од чела до срца и

натраг“, она пребива претежно у областима срца, непосредног,

емотивног, готово нагонског реаговања, спонтаног сликовитог

говора, и ма колико у томе и због тога била понекад изузетна и

јака, то је истовремено и неоспоран узрок њене ускости, њене

непотпуности, њене недовољности. Природа и људски живот,

страст и судбина, осећање и мисао  јесу они суштински

елементи који у синтези чине сложену целовитост поезије.

„Хоћу ли добити вртове

Или написати лепе песме

Сасвим је свеједно.“

Ова је строфа такође карактеристичан пример Колунџијиног

олаког односа према песми. „Хоћу ли добити вртове“ сасвим је

произвољан, беспредметан стих, и у овој строфи и у песми

уопште: „или написати лепе песме“, прозаизам је и гола

артифицијелност – што код песника и не изненађује колико код

неких критичара који је, директно или индиректно подржавају и,

у маниру старом бар пола столећа, помињу, хвале „отмене

болне песме“; најзад, „сасвим је свеједно“: кад је у питању
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ослушне шапат и хајку неких других ветрова. Промена је увек

потребна. Ко је способан да се мења, способан је и да ствара:

смелост и снага неопходни су и за једно и за друго.

Битна особина Колунџијиног лиризма је његова повезаност,

његова сраслост са животом природе. Песници природе су

импулсивни, елементарни, спонтани „небески песници“; они

настоје да изразе „разиграност слепих небеса у песми“, да

природу оживотворе, да је извуку из анонимности; не желе да

она буде само декор, зоолошко-ботанички паноптикум, већ део

нас самих, нешто живо, постојеће, моћно, на шта смо можда

заборавили и на шта нас увек треба подсећати. Колунџија је

природу доживљавао у оригиналним, силовитим, помало

бизарним али поетско сугестивним сликама: није описивао,

препричавао; природа је кроз њега проговорила својим крепким,

опорим, сликовитим језиком. То донекле казује и песма „У родној

шуми међу пропланцима“:

„Ту око срца мог

Лице једне пољане

Јагода у оку

Маслачак под вратом

Љубав која не зна 

Пепео ни умирање

Започех најзад ево живети

Овде доле.“

Утицај лектире, међутим, учинио је да знатан део Колунџијиних

песама у збирци „Чувари светлости“ изгуби некадашњу

природност и једноставност у необичности и бизарности.

Стихови су му, сада накићени, глачани, прављени; слике помало

натегнуте и извештачене. Ни раније Колунџијина врлина није

била контемплација, разрађивање извесне мисли или идеје у

песми која би била компактна целина; и сад када је стихове
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Нарочито други део ове збирке, који је састављен од неке врсте

поетских афоризама, или кратких, у двостиху речених слика,

јасно показује ово напредовање песниково. Добро је шро је

Колунџија у овој збирци изабрао форму кратких, сабијених

стихова и исто тако малених, минијатурних песама. А добро је

из два разлога, чини ми се: овакве кондензоване форме носе

многе сугестивне набоје; оне зато, и дозвољавају читаоцу да се

за њих и сам везује, да открива, допуњује. Свака успела, збијена

Колунџијина слика, пружа могућности за многобројне додире,

откривања, подсећања.

У исти мах, такав облик умањује опасност од нарације, од фразе

и општих места. Јер, дешава се Колунџији, нарочито у

тренуцима кад престаје да буде лирски концизан, да се

расприча, да постане патетичан. Такве су, готово по неком

унутрашњем закону његове поезије, скоро све дуже песме –

„Певај моје суђење“, „Драго ми је дрво“, „Лобања песника“, итд.

У открићу тог унутрашњег закона лежи, изгледа ми, и сав смисао

Колунџијиног певања. Он је, у суштини, песник од оне врсте у

којој је лирика почетак и крај свега, основни смисао поетског

егзистирања. Али само лирика у природном значењу те речи,

као чиста отвореност, као способност превођења емоција у

слике, као нејасна моћ говорења у симболима. Отуда то обиље,

права топла бујица изненађујуће пуних и јарких слика –  казана

на један доста свеж, оригиналан и чист начин.

У исти мах, ту је граница Колунџијиних могућности: метафора

хоће да га заведе у патетику, контемплација у нарацију,

апстракција у фразу. То је нарочито видно у циклусу „Лобање“, у

којем лирска сликовитост песникова знатно опада и враћа га на

првобитне, помало фолклорне, и већ давно уходане и опште

визије. Веома је тешко прастарим симболима пронаћи нове

облике и изразе; Колунџији, који је песник слика а не митова, то

је очигледно било још теже. Чим би се суочио са општим темама

и покушао да им да песнички облик, он би склизнуо или у

нарацију или у апстрактност, која то није у рефлексивном

смислу, већ значи само понављање добро познатих мотива.
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поезија, свеједности не може и не сме да буде, јер у противном

нема и неће бити поезије. Песма је врста комплексне, мудре

игре, али свака игра не може дати достојну песму.

Тежња за променом  унела је у Колунџијину поезију две нове

теме: град и море. Можда оне и не би представљале новост да

их песник није доживео и исказао са оним интензитетом и

пластичношћу, са неглумљеном љубопитљивошћу и

раздраганошћу у откривању тога новог простора са којом се први

пут огласио у стиховима о шуми, животињама, лету (песме „Град

и месечина“, „Змије шетају као младе госпођице“, „Одмор“ и,

нарочито, „Сутон крви“). Продорност и јачину свога лиризма

Драган Колунџија је показао и у песми „О ватри и ветровима“.

Напослетку, песма о Ани – „Ана-зраче, Ана-облаче“ – као јека

старе љубави, стварне или само замишљене, део је вечних

чежњи живота, она скривана али непреболна људска носталгија

за прошлим и недовршеним, у чијој сенции почивају многе

минуле наде и патње, и све нејаснији, све блеђи обриси драгих

лица која смо некад познавали.

Зоран Гавриловић

ЛИРСКЕ СЛИКЕ

( „Књижевне новине“, 20.  јун 1970)

Има неке доброте у стиховима Драгана Колунџије која нагони

читаоца да их преводи и у песме ванестетичке категорије. Ту

мислим нарочито на благу меланхолију која извире из ове

збирке, недовољно дефинисану и недовољно јасну, али искрену,

отворену и непосредну. Овом збирком  Колунџија је знатно

одмакао од својих претходних песама и то нарочито због тога

што је променио технику и истовремено унутрашње сазрео, па

му је пошло за руком да усклади свој лиризам и сету са поетским

изразом, да се мало одвоји од широког фолклорног стабла и да

оствари једну збирку поетских слика које плене својом

непосредношћу и лирском чистотом.
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завичај, и на тој црти онда јавља се жица јесењинског не бих

рекао утицаја него ткива. А, уколико је реч о утицају, нај-

делотворнији је, само ограничен на Колунџијин лирски круг,

очевидно Лоркин, и то се лепо види не само у песми у којој

песник пева са призивом самог Лорке, него и у свим песмама.

Колунџија је аутентичн лирик, и то несумњиво сведоче они

стихови и оне песме у којима се десило да се изражајно

кристалисао. Кажем: десило се , јер Колунџија – иако са тананим

језичким чулом – још, чини ми се, није свестан, или до краја

свестан, колика је и коликим је опасностима изложена дистанца

између унутарњег лирског напона и његове лирске

објективизације. Он нипошто не спада у ред оних наших младих

песника који су мутни јер су танки или немоћни, али исто тако,

он још није досегао, освојио ону изражајну оштрину и

прегнантност (Миљковић, Раичковић, и Радичевић, на пример),

да у овој вези, вези рељефа израза, Попу и Миодрага

Павловића, не помињем. Чини ми се да би дуг наше критике био

да овом песнику обрати пажњу на овај његов несавладани

простор и да ова збирка Колунџијиних стихова пружа чисту и

идеалну прилику за то, не само у односу на овог него и многе

друге песнике који наступају. Ова Колунџијина збирка стихова –

под насловом „Водичево“, који вероватно значи његово село и

који је неадекватно темпиран као симбол – шармира ме као

аутентична лирска истина, и упркос њене некомплетне

изражености, препоручујем је за штампу, тим пре што у односу

на неке песме које сам му раније читао, представља његов

лични напредак, извесно прочишћење израза.

Александар Петров

ОБНОВА РУСТИКАЛНЕ ПОЕЗИЈЕ

(Пре прошлости, „Службени гласник“, Београд  2013) 

Поезија Драгана Колунџије критичара или читаоца не ставља

пред веће загонетке. Одлике његове поезије лако су уочљиве,

принципи његове поетике јасни су и једноставни, поетски утицаји
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Ту и лежи загонетка и опасност по Колунџијину поезију.

Сазревајући, он је преко слика допро до општих места, па му се

појмови као што су смрт, трајање, сећање, сами по себи намећу.

Како ће пронаћи равнотежу између уопштености и

апстрактности ових вечних поетских питања егзистенције и своје

чедне, лирске сликовитости, како и у коликој мери ће успети да

одржи унутрашњу равнотежу – питање је од необичне важности

по судбину овог талентованог песника. За сада, он је један од

ретких чистих и аутентичних лиричара који обележава самом

својом појавом ону фазу у развоју сваке лирике, у којој она

почиње да се нагиње над питања егзистенције и постаје

рефлексивна и асоцијативна. У животу многих песника, такви

преломни стваралачки тренуци нису необична појава; нису,

вероватно, ни у Колунџијином стваралаштву и од снаге и

аутентичности његова талента зависиће унутрашње спајање

дара за изналажење једрих слика и способности за стварање

метафора.

Колунџијина поезија је у успону, али у том успону назиру се

границе од којих зависи даља судбина песникова.

Скендер Куленовић

ВОДИЧЕВО

(Рецензија за збирку песама „Злато и родитељи“; Просвета, 1965)

Тражио сам неку синтагму којом би се сажето и бар приближно

тачно могао изразити Колунџијин лирски круг, и чини ми се да је

то једна густа акумулација младалачког немира, која у слепилу

своје снаге не зна ни откуда је, ни куда би, лишен дакле сваке

мисаоне дистанце према себи, сав огрезао у своје мутне

унутрашње импулсе. Крајња његова основа је еротика, али која

се ослободила свега сировог и до те мере се сублимисала да је

постала песников видокруг, на неки начин се – ако смем тако да

кажем – дееротизовала. Уколико у овим стиховима има неког

унутарњег самосагледавања; оно је сведено на повратак у

254 Драган Колунџија



Књиге „Затвореник у ружи“ и „Чувари светлости“откривале су

песника чија је склоност ка метафоризацији и симболизацији

изразито наглашена, песника који не влада довољно својим

темпераментом, који није у стању да контролише и усмерава

веома разнородне и некохерентне асоцијације, или који се

свесно потчињава свом афективном тону и препушта се диктату

својих асоцијација и слика. У ранијим Колунџијиним песмама

могао се уочити веома својеврстан спој метафоризације и

поетског принципа произвољности. Његове слике претежно су

биле стваране по принципу метафоризације, скраћене или

проширене (“Прескочи дан запаљених птица / Прескочи ноћ

црвених језика ватре / Две златне вишње упутиће те у рај), или

су представљале одређене симболе, претежно из рустикалног

света (коњ, пас, во, крава, птица, сунце, трешња, вишња, јагода,

љиљан, дрво, очи, руке, крв), али су се слике и симболи

међусобно повезивали, ако се може уопште говорити о

повезивању, по принципу произвољности. Однос и веза између

стихова, или композиција целокупне песме, заснивала се на

јединственом афективном тону, углавном патетичном и

декламаторском, на јединственој интонацији, претежно

реторичкој, на синтаксичким или лирским паралелизмима

(набрајање, анафора, упитне реченице, узвичне реченице).

Извесне особености симболистичког проседеа (присуство

симбола, недореченост, штимунг) и извесне одлике

надреалистичког проседеа чудно су се спајале с рустикалним

карактером слика и симбола, с једном у основи наивном визијом

света. У неколиким песмама разнородни елементи стопили су

се у веома оригиналан поетски амалгам, штавише целовит и

кохерентан, с непосредно оствареном визијом света, док је

већина песама заснована на неконтролисаном сензибилном

гесту, представљала понављање и промашај. И у тим слабим

песмама има изванредних слика и успелих стихова. Али они се

налазе у контексту (патетично набрајање, на пример) који их

потпуно неутралише.

У новој књизи песама „Злато и родитељи“ поетски поступак

знатно је измењен, а то битно одређује и природу Колунџијине
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су неприкривени, одређене поетске вредности и аутентичност

његовог талента су неоспорни. Књижевна критика је појаву

Драгана Колунџије обележила као откровење посебног поетског

света, а може се рећи и да је утврдила и особености тог света.

Његова поезија тачно је одређена као модерна рустикална

поезија. Завичај је Драгану Колунџији велика инспирација а

колоритност самог завичаја, судбина његових људи, посебна

фауна и флора која човека окружује, мукотрпност живота,

евокација извесних обичаја, дају своје обележје његовој поезији.

Колунџијин непосредни претеча и несумњиво велики узор је

Драгутин Тадијановић, а у поетици, може се наслутити утицај

Лорке и, у извесном смислу, надреалистичке поетике. Али у

интимистичкој и исповедној поезији, а рустикална поезија

Драгана Колунџије је поезија претежно тога типа, оригиналност

је условљена, не само својеврсном визијом света и живота, већ

и својеврсношћу виђеног и доживљеног света и живота.

Како је Драган Колунџија већ првом књигом видно обележио

своје присуство у нашој савременој поезији, а као поетска

личност се у потпуности представио, поводом треће књиге

његове поезије није нужно одређивати његово место у токовима

наше савремене поезије нити испитивати његов однос према

традицији, већ је целисходније размотрити и оценити процесе и

промене у јасно одређеном кругу његове поезије. Мислим, да је

у поезији Драгана Колунџије објект поетског представљања, или

поетског изражавања, непроменљива и константа, јер изгледа

да је завичај доминантна и можда једина истинска његова

инспирација. Извесне теме и мотиви, известан круг идеја које

нису у непосредној вези с његовом доминантном визијом, као

визија смрти, односно догађаја, стања и процеса који ће

уследити после песникове смрти, исказивања песниковог

доживљаја жене и природе, такође се понављају из збирке у

збирку. Песников сензибилитет и поетска реализација

песникових виђења свог завичаја и природе уопште, односи

према спољашњем свету представљају, међутим, променљиве

чиниоце и у развитку и изграђивању Колунџијиног поетског дела

играју знатну улогу.
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Бројне песме ове књиге, у којима је оригинална слика једино

оправдање, остале су без икаквог покрића. Циклуси „Земља

пријатеља“ и „Преко љубави и гора“ немају никаквог поетског

важења, јер су песме тих циклуса безначајне у идејама,

стереоптипне у сликама, сиромашне у имагинацији (изузеци су

ретки, као „Предео“).

Неколике песме првог циклуса „Елегија о родитељима“,

међутим, не само да иду у ред најбољих песама које је

Колунџија уопште написао   („Балада о завичају , „Вечерња

песма“, „Плач наше матере“, „Овде на овом месту“), већ као да

откривају нове могућности овога песника.

Тоде Чолак

ПЕСНИК И ЗАВИЧАЈ

( „Борба“, 4.  Јул 1965)

Има песника који се никада не могу отети својим првима

утисцима о животу и својим првим сусретима, наивним и

невиним, са људима и са светом. То код њих непрестано

битише, постоји и траје, и остаје као неисцрпна њихова поетска

инспирација. Они се увек некако у том кругу окрећу, врте се и

изналазе ситне доживљаје и догађаје тражећи у њима

непомућене, бистре радости, белине осмеха, топлину очијуи

нежност родитељског загрљаја. Отуда и тако, потекли са села и

побегли од њега, а увек у њега загледани, они постају и остају

вечити дечаци, занесењаци, што непрестано  чезну за својим

вечито насмејаним небом.

И то је посве психолошки оправдано. Ту психолошку

оправданост још више продубљује чињеница што су они, на

неки начин, побегли од тих наречених лепота и ненадано,

несигурним кораком стали да корачају велеградским плочником.

И одмах се нашли у неком раскораку, личност им се стала да

полути, психа да разапиње. А онда због свега тога: са нешто
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рустикалне визије. У контексту максимално поетизованом,

прозаизми и фабулизација доживљавали су се као елемент

негативног дејства. Многе песме најновије Колунџијине књиге

грађене су на принципу фабулизације и с јасно израженом

прозаистичком тенденцијом. Извесне песме стиховане су

поетске приче, а поетизми, слике и симболи имају скоро

прецизно одређену поетску функцију. Веома је функционалан и

однос између појединих слика и симбола. Коњ, чест рустикалан

симбол у Колунџијиној поезији, у веома је карактеристичној вези,

семантичкој и имагинативној, са симболима као што су: анђели,

љубавници, звезде (сличан однос: волови и руже, мачке и

звезде, балеге и звезде).

Рустикална визија у појединим, али и једино релевантним новим

песмама Драгана Колунџије одликује се знатном

реалистичношћу и прецизношћу слике завичаја, већим степеном

непосредно доживљеног, као да је у основи те визије, прича о

једном истинитом, или могућем животу. Нема никакве сумње да

поезија Драгана Колунџије у одређеном смислу губи на

условности и претвара се у исповест, а да моменат објективног,

или представљеног, постаје доминантан. Тај моменат, међутим,

није, строго узевши, ни естетички ни поетски, а вредност поезије

по том моменту немогуће је оцењивати.

Функција слика и симбола у најновијим песмама Драгана

Колунџије управо је у уношењу, ако је тако могуће рећи, новог

плана у реалистичку визију, који би јој, не искључујући

реалистичност и објективност, дао перспективу и димензију

условног, општег и симболичног. Анђели који корачају стазама

завичаја, меко урлање ђавола, персонификација сунца, звезда,

ветрова, месеца, постављање реалистичких елемената у

контекст рустикалног и идеализованог; извесним Колунџијиним

песмама дају моћ сугестивне поетске чаролије.

Еруптивни поетски сензибилитет, који је некад могао бити златна

подлога и искупитељ неумерене и функционално неусмерене

песникове сликовитости, сада се трансформисао и оплеменио.
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Свет детињста и завичаја Драгана Колунџије није увек цртан

јарким бојама. Пастелне по свему оне су увек сенчиле

детињство, давале му веома често неку црнину и мучнину па

стога основни тон његових стихова је суморан и у највећој мери

елегичан. Ту елегичност још више је потенцирао бесмисао града

који не може да пружи ни мир, ни сан, ни утеху, ни љубав. Због

тога, управо некако су стално присутни у овој књизи кобна

срепња и сенка смрти.

Колунџијина песма је несумњиво – рекао бих ако то није

претерано рећи у читавој нашој поезији – јединствен пример

песме наивности и једноставности у добром, у најбољем смислу

те речи. То двоје јој даје печат извесне психологије, веома

продубљене, на основу које су сва преживљавања казана у

стварним животним каузалностима. То је двоје уједно дало

његовој песми сигурну сугестивност, топлоту, убедљиву

доживљеност и префињено осећање, у овом случају болно,

горко, трпко:

„Сестра и ја 

Добијамо од куће велика писма:

Не помаже цвет

Убран у доловима мракодолским, 

Ни сунце, 

Ни лекара прича:

Брат наш, Иван, умире.“

Из овог цитираног одломка из песме „Свитање зла родитељског“

није тешко увидети и уверити се колико је Колунџија развио свој

поетски израз, колико је његов језик узнапредовао и колико га је

усавршио. Одиста је његов израз постао сублимнији, јаснији,

садржајнији, богат несумњиво добрим и оригиналним

метафорама које представљају праве слике, пластичне и

блиставе. А, с друге стране, мора се признати да је архи-

тектоника песме, за коју наши млађи песници Колунџијине
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мало талента и неутаживе чежње за остављеним завичајем, са

мало прочитаних стихова инспирисаних тим проблемом они

почињу да праве стихове. А обојити реченицу сузом не значи

створити прави, аутентичан стих. Таквих стихотвораца има у нас

подоста!

Отуда је данас и тешко певати о завичају, о свему ономе што се

у њему спознало и што се са њим изгубило. Па ипак, многима је

он готово једина инспирација. Драган Колунџија, који управо

наводи својим песмама на таква и слична размишљања, један

је од тих. Али бих одмах додао: и једини који не пева о томе на

бамалан, овештали начин. Неколико стихова из песме „Злато и

родитељи“ то најбоље илуструју:

„Било нас је седморо браће и сестара:

Моја старија сестра и моја старија 

Сестра и моја старија сестра

Мој јачи брат и мој јачи 

Брат и мој јачи брат.

Десет година у кући Овчије Руно,

Под кровом Птичија Млекара, 

Било је и овако и онако.“

Са мало стихова, који у први мах личе на игру речима, Колунџија

је успео да створи једну слику раздраганости и једнога мноштва

уста, слику једне, исто тако, стешњености и свакако

сиромаштва. И даље баш у песми „Злато и родитељи“, дао је

разлоге своме одласку са села пошавши „у свет као што се иде

у шуму:

„... Са конопцем у руци и секиром на рамену.

Одонда помало нестајем

Жив.“
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препознатљиве, тачније речено, јединствене одлике Колунџи-

јиног певања:

- Обиље песничких слика, из којих као да се поново, у пуној

својој изворности и примарности, рађају предмети и појаве тзв.

објективног света;

- те слике теку мирним, непрекинутим током, чија је подло-

га народно приповедање и који нас неосетно убацује у вирове

народне песме;

- у највећим њиховим дубинама се крију архетипови, наше

колективно несвесно, корени национлног менталитета и

националне митологије, који то певање код Колунџије држе у

основи на исти начин као и у народном стваралаштву, по смислу

више него по спољној експресији;

- тако се, према општијем закону уобличава индивидуал-

ност песника и организује целина песама које на први поглед

делују као да су се уредиле саме од себе, у духу неке дечје игре. 

Драган Колунџија дан-данас зна директан пут до тих древних,

историјски и антрополошки готово најстаријих човекових извора.

Не губећии никако везу с њима, он своје мало, ограничено,

приватно „ја“ не уважава; не пева „ја“, већ кроз њега пева;

трасмисија је најважнија. Отуда код Колунџије очувана изузетна

спонтаност, којом се, у знатној мери, приближава оном покрету што

се, у недостатку погоднијег назива, означава као наивна уметност.

Кад је стартовао, средином педесетих година, у зениту нашег

послератног модернизма, Колунџија је прихваћен и тумачен на

основу схватања која су тада преовладавала. Међу њима је

видну улогу играла једна варијанта надреалистичке догме о

аутоматизму писања и самоорганизовању поетског текста. На

Колунџијине следеће књиге није се најповољније одразило то

што је здраво за готово прихватно неке од тих порука и

покушавао да их примени. Слике су му постале више украсне,

кићене, а прича прешла у причљивост. Другим речима, јаче су

се истакли орнаменталност и вербализам у његовој поезији.

263Драган Колунџија

генерације мало маре, сада збијенија и чвршћа, складнија.

Отуда је у неколико песама његов стих постао музикалнији.

Ово је трећа књига песника Драгана Колунџије „Злато и

родитељи“, надовезује се на раније две: „Затвореник у ружи“ и

„Чувари светлости“. Све три збирке некако се обједињују и чине

једну целину. Мислим да је тиме затворен први лирски круг овога

песника, круг о завичају, о детињству и односу песника према

њима. Не верујем да ће Колинџија још моћи да пева на ту тему

као што је певао нарочито у „Злату и родитељима“. Дође ли до

тога, бојим се да ће доћи до понављања. Песник не сме да има

само једну поетску инспирацију. За сада, друге поетске

инспирације код њега су биле слабе и недоживљене.

Кад се поводом ранијих збирки Колунџијиних писало, најчешће

се говорило о утицајима. Истицани су пре свега Лорка, Попа,

Давичо, М. Павловић. О утицајима је тешко писати. Али знам

засигурно: у „Злату и родитељима“најприсутнији је Драгутин

Тадијановић. Од њега се научио сублимнон изразу и чврстој

архитектоници стиха. Њихови светови су у понечем заједнички.

Али то не значи и негирање оригиналности Колунџијине поезије,

пре свега његових најбољих песама. Поводом Тадијановића,

коме су својевремено неки критичари порицали самосвојност и

говорили о угледању, Горан је, доказујући оригиналност његове

лирике, цитирао један Ујевићев стих. Ја тај стих, не без разлога,

бележим и поводом „Злата и родитеља“Драгана Колунџије: „Ја

не крадем, но ја живим свих пјесника старе сне.“

Света Лукић

КОНСТАНТЕ И ВРЕДНОСТИ У ПЕСНИШТВУ

(Поговор у збирци песама „Очевина“, Народна књига, Београд,1979)

Пре више од две деценије бануло је у српску поезију право „чудо

од детета“. Убрзо после првих песама у часопису „Дело“, Драган

Колунџија је, у својој деветнаестој години, објавио у „Нолиту“

1957. збирку „Затвореник у ружи“. Она већ носи неке коначне,
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Укратко, то је сада једна жива, сугестивна, а у основи опет

народна и народска мудрост у песми и певању.

Иван В. Лалић

ПРЕЦИЗНОСТ ПОЕТСКОГ ИЗРАЗА

(Рецензија за збирку песама  „Несванулице“, Нолит, Београд, 1987)

И ову књигу остварио је Драган Колунџија својим од почетка

особеним, лако препознатљивим, изразито сликовитим

песничким језиком. Разабиремо тај језик у свих пет циклуса ове

својеврсне монолошке целине, уједињене под лапидарним

насловом „Несванулице“. Разабиремо у њој неколико

песникових трајних тематских преокупација, мотива утканих у

његово целокупно певање: од оних завичајних, који се

метаморфирају у патриотске, до варијација на неисцрпну тему

лирске интиме. Међутим, пред нама је истовремено и један нови

Колунџија, који нас, стишаним гласом, покушава да подсети на

неке неумитности које прате сазнавање животне ипесничке

зрелости. Другим речима, песник се концентрише на уочавање

и артикулисање битног; на сажимање доживљаја у дестилат

неког карактеристичног, односно  кључног детаља. Одатле и

једна за Колунџију нова врста прецизности поетског изказа – која

не противуречи отворености казивања када је тај исти исказ,

подстакнут потребом непосредног реаговања на притисак

актуелног, на изазов непосредног реаговањана, рецимо,

новинске наслове... Несванулице су књига која уме да уверљиво

сведочи о свом времену, чак понекад и на начин који би могли

назвати својеврсном лирском фељтонистиком. Истовремено, то

је књига песника који је научио како да се суочи са тренуцима

када време постаје „празно доба танких, претанких нити“, и када

је ствар песничке мудрости превазићи празнину правим,

ефикасним речима. Те речи могу бити повезане у неки кратак,

епиграфски запис, или у форму циклички развијене песме.

Температура исказа остаје контролисано иста – што је и залог

јединства ове књиге. 
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Осим тога, модернизам је крајем педесетих година почео да

јењава, изашао је из моде, па се Колунџија, ваљда у свом

најосетљивијем добу, нашао некако на ледини...

И – оно што је већим делом био процес сазревања, који ни код

једног вундеркинда не иде глатко, критичари су прогласилии

фаталном кризом Колунџијиног певања. Међутим, у књигама из

шездесетих година: „Злато и родитељи“, „Која година која звезда“

и „Поглеђево“, усред те надуване кризе кристалисале су се и

искристалисале извесне константе у основи будућих, зрелих,

разговетних, експлицитних Колунџијиних погледа на живот.

А то су:

босански, крајишки завичај;

родитељи и изворна везаност за њих;

љубав према жени, једној јединој, супрузи и мајци, без

одступнице;

залагање за часно и усправно постављање и држање у животу.

Књига „Орах“ (1973), проглашена од критике песниковом

ренесансом после једне деценије лутања, у ствари је пронашла

само најпогоднији израз за сазреле животне преокупације

Драгана Колунџије. Он се учврстио, коначно стао на ноге. Избор,

објављен у Сарајеву 1977. под насловом „Лирика“, фиксирајући

разлике, упућује још очигледније на основни континуитет

Колунџијиног песништва, које има своје истакнуто место у

савременој српској поезији.

Нова књига, нарочито у циклусу „Састављање слике“, потврђује

ове утиске и тврдње. Могло би се рећи да, за разлику од своје

младости, па од „Ораха“, Колунџија сада иде крајње отворено

на поруку, саопштава истине у које верује и за које је без резерве

опредељен и, у оквиру тих истина, чак и најсвакодневније

чињенице. Комбинује једноставну, понекад и огољену нарацију са

сликама, које су ређе, али не мање силовите но што су некад

биле. Полет га не напушта, и он своју синтезу уздиже у најбољим

тренуцима до ненаметљивих симбола. 
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нивоа целе књиге. Пре свих, мислим на песме „Слобода“,

„Путник“, „Несаница“; „Ниједан бол II“ и „ Ја сам цвет“. Патетични

стихови, као онај којим почиње песма „Слобода“:

По њу смо, кликтаво, ишли у пламен, 

своде ову збирку на један ниво који је она сама високо

превазишла. Мислим да би изостављањем првог циклуса (осим

нове песме „Орах“) и онога што Колунџија нуди својим новим

рукописом, књига без ових песама била драматичнија,

целовитија и вреднија, и што је најважније, јасније би истакла

свој идентитет.

Збирку препоручујем за штампу, јер је, као што сам у почетку

рекао, најбоља коју је Колунџија до сада написао. Песме, као што

је, на пример, она под насловом „Прими ме за свој сто“, која

представља праву жижу, меру и врх ове збирке, саме, својом

вредношћу налажу измене које сам предложио. Уколико се

прихвати мој предлог да се збирка уврсти у издавачки план СКЗ,

тј. у онај његов део који се објављује у библиотеци „Савременик“,

желео бих да се пре предавања рукописа у штампу, заједно са

песником, разговара о примедбама које сам изнео.

Добрица Ћосић

МОЋНА ЛИРСКА ИМАГИНАЦИЈА

24. децембар 1988.

Од прве песме коју сам прочитао са потписом Драгана

Колунџије, задивила ме његова простодушна и самосвојна

искреност и убедљивост моћне лирске имагинације, њена

биљна свежина језика и ливадско раскошје слика у нежном,

трепетном, рустикалном сензибилитету, јединствене, сетне

Колунџијске мелодије у спонтаном ритму. 

Мотивацијски распон тог стихотворства – од љубави и

родољубља до социјалних и националних трагизама и

конкретне интимне персоналности свог света – по мом
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Љубомир Симовић

ТАМНЕ СТРАНЕ ЖИВОТА

Београд,14. маја 1973.

(Рецензија за збирку песама „Орах“, Српска књижевна задруга, 1973)

„Орах“, нова збирка песама Драгана Колунџије, потврђује

најбоље особине песникове, испољене још у његовом ранијим

књигама; али пажњу побуђује, пре свега, оним што је ново у раду

овог песника. Те новости нису толико у песничком поступку, у

начину грађења слике, колико у песниковом измењеном односу

према свету. У овој збирци скоро да нема трага од од оног

наивног дечака, који је са књигом „Затвореник у ружи“ бануо пред

нас, као да долази из неког буколичког пејзажа; пред нама је сад

песник који је упознао и тамне стране живота, који је окусио

трагедију, и који овог пута долази из неког света паклених

сновиђења. Тај нови однос, та нова истина коју је Колунџија

открио, дали су његовој поезији и нову, озбиљнију продорност.

Укратко, Колунџија је написао своју досад најбољу и

најозбиљнију збирку. Основне особине те збирке су новост и

целовитост, и зато би с песником требало разговарати о

изостављању неких песама које ту новост и целовитост

нарушавају и доводе их у питање. Пре свега, мислим да треба

изоставити први циклус, у коме су скупљене старе Колунџијине

песме, оне које носе наслове његових ранијих књига. Такав један

„ретроспективни“ циклус укомпоновао је песник и у једној својој

ранијој збирци, тако да је то овде сасвим непотребно

понављање. Осим тога, тај циклус умањује изненађење које

сама књига представља; једина нова песма из овог циклуса,

„Орах“, уједно и једна од најбољих које је Колунџија написао,

довољна је да буде увод у оно што представља срж ове књиге.

Целовитост збирке нарушава унеколико и четврти циклус,

испуњен родољубивим песмама, које су у потпуном нескладу

са оним, изврсно датим, догађајима из прва три циклуса. Већина

песама из овог круга налази се испод, иначе високог, вредносног
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рудименту самога песника него ли што се изражајно приближава

нама. Рекао бих: један вид необичне, обостране херметичности.

На овоме месту, бар за мене, почиње и права прича о Драгану

Колунџији, човеку који је (безмало по свему) идентичан са својим

стиховима.

Чини ми се да ћу парафразирати једну, не своју, него неку стару

мисао, ако сад кажем: Као да се овде више и не зна да ли је

реални Колунџија само измислио своју поезију или је сама

оваква поезија измислила (и формирала) свог песника.

На самом свом почетку, Колунџија се надахнуто (и спретно)

домогао свог јединственог жига... који стоји утиснут испод свега

онога што је овај песник и касније написао. Онолико колико

познајем Колунџију, могао бих мирне душе да додам: тај жиг, на

један полусимболичан, али и полубуквалан начин, као да се

назире и над читавим песниковим животом. Реч је о оној његовој,

већ увелико познатој синтагми: затвореник у ружи .

И у својој најновијој књизи – после неколико деценија певања –

овај песник је по својој (већ пословичној) устрепталости, остао

онај исти као што је био у својој првој, са оним тако срећним

насловом „Затвореник у ружи“. Разлика је само једна, али овога

пута и катастрофална, што су сви мотиви у Козари, опет,

неупоредиво несрећнији... јер су поникли на призорима

најновијег рата који већ више од хиљаду дана и ноћи бесни у

песниковом завичају... око толико пута опеваног и идеализованог

Колунџијиног села у Поткозарју, његовог Водичева.

И пошто време измиче, да завршим ово слово једном пригодном

реченицом: Добри и несрећни наш Бранко Ћопић, колико га

знам... са оним широким лицем развученим у онаj, још шири,

помало меланхоличан осмех... са одобравањем би пропратио

овај чин уручивања његове награде своме земљаку, песнику

Драгану Колунџији... нашем Драгу.
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читалачком суду, сврставају Драгана Колунџију у прве песнике

свог нараштаја и Кочићевог и Ћопићевог завичаја. 

Даром посвећивања и очаравања сваке српске речи, Драган

Колунџија је постао монах и чудотворац српске лирике свог

доба.

И ја му, данас, искрено с пријатељским жељама стежем крајишку

и лирску десницу.

Стеван Раичковић

ПОЕЗИЈА ПОПУТ СУНЦОКРЕТА

(Слово на додели награде „Бранко Ћопић“, одржано 10.

фебруара 1995.  у библиотеци САНУ)

У ситуацији сам да први пут говорим о Драгау Колунџији. При

том сам добрано ограничен временом, што ми додатно отежава

положај. Зато ће ово моје кратко слово бити само једно мало

(принудно) стециште бар неколиким опсервацијама на ову, за

мене – како ми се указала – веома разуђену тему.

Нека ми овај скуп, а и сам песник, опросте, на оваквој и оволикој

импровизацији... у тренутку који би требало да буде финалан и

који је се баш зарад тога и назива свечаним.

Колунџијина поезиа је сва, без остатка – попут каквог

сунцокрета –спонтано окренута идеалима добра и хуманизма.

Колунџија, по томе, по својим садржајима и по свом

опредељењу, нимало не припада уклетим песницима, али по

нечем другом, што измиче мојој брзој формулацији, он то и јесте.

У изразу, ова поезија је пуко једноставна, лако сликовита

испрекидана, фрагментарна, понегде чак и подобро истрзана.

На моменте, она је опседнута и неком врстом једне дубље

метафоричности, постаје и асоцијативна... Али, баш та њена

асоцијативност – карактеристична у овом случају – изведена је

тако да она својим претежнијим делом и даље више остаје у
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БАНОВО БРДО

Београд у љубави мојих педесет година

на најмилијем брду –

Бановом!

Нису далеко ноћас звезде.

Брдо испаљено из птице.

Брдо побегло своме господару.

Који по теби ходе

прозор им велик –

жути Срем

и Исидора у Топчидеру.

ЧУКАРИЧКО ДЕЧАШТВО

Београд име и љубав – 

иако у њему не убрах нар

иако на њега не рачуна галеб

иако га нема у нашим шакама –

лепо је име Београд.
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С е ћ а њ а

Ч У К А Р И Ч К О    Д Е Ч А Ш Т В О

ВРАТИЋУ СЕ НА ЧУКАРИЦУ 

Радмили Илић, својој професорки

из Основне школе „Јосиф Панчић“

Немам више снаге мењати завичаје.

Вратићу се Чукарици у улице

Лазаревачки друм, Кречарску,

Винодолску, Радничку, народног

хероја Петра Мећаве, сликарке

Надежде Петровић, Кировљеву, 

Толстојеву, Високу, песника

Чедомира Миндеровића, народног

хероја Жарка Пуцара –

у детињство Ристе Стијовића, 

Миће Данојлића, Ненада Стекића,

Мирјане Стефановић, Душана Ђ.

Матића, Станислава Карасија –

Бановом брду међу Панчићеве оморике

Вратићу се.
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Београда чекало, били су Цигани. Није их могао замислити у

својој близини, а камоли их трпети и са  њима започињати неку

од дечијих игара.

Одмах испред ујакове куће, поред Лазаревачког друма простире

се зелени Макиш (да ли и данас?) пун воде и у лето, комараца.

У том шумарку налазио је утеху и радост, па је у њега, ко у родне

завичајне шуме, улазио увек с књигом у руци. Живео је са

осећањем да је то његовог ујака шума, јер је ујак из Макиша, да

комшије не виде, крадом, доносио ноћу посечено дрво за ватру.

Тако је тај пошумљени простор, ту чукаричку равницу под

младим шибљем, све тамо до Обреновачког друма и Саве,

доживљавао као ујакове и своје поседе. Једном је у тој „својој

шуми“, сусрео читаву гомилу циганске дечурлије и свима им

опсовао мајку. Они су га терали кроз Макиш, а усамљени дечак

из Босне је веровао у своје ноге и био сигуран да ће им умаћи.

На жалост, пред њим се на крају Макиша указао Обреновачки

пут, а одмах иза друма је хладна и неумољива Сава. Није имао

другог избора, јер је био опкољен малим Чукаричанима са обе

стране пута, него у хладну реку загазити или им се предати. Ту

су га ухватили и повукли у Саву. Он их је молио да му опросте.

– Никада више нећу вам ништа рећи, учинити –

заклињао се мали уплашени Козарчанин.

Најстарији међу разјареном децом, комшија Урош, наредио је

клинцима да га пусте. Одонда је страдалник ове истините

догодовштине из Макиша у Ромима у Београду и у Србији

налазио своју браћу.

* * *  

У детињству своме у Босни, а затим, и у ономе на Чукарици, и у

Београду, макнути у страну прилично грубо све своје вршњаке,

изборити се за успех, иза чукаричког дана који нас залажењем

за савске шуме напушта, оставити бар стих ако не могу целу

песму у школској свесци, ето, то је била моја амбиција на самом 
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У нашу престоницу дошао сам као дете и то је била моја велика

срећа. На Чукарици, код ујака Ђуре и ујне Селене Петић,

наставио сам да живим своје србијанско детињство сишло, 1952.

године, са хиљаду крајишких чука. У почетку није било лако.

Мислио сам на мајку, на сунце, на школске другове које сам

оставио у Горњем Водичеву, на воде Уне и Сане, али убрзо сам

открио и заволео воде Београда – Саву и Дунав.

Данас кад гледам своје завичаје – Водичево са Козаре и Београд

са Авале – не само да сам запљуснут плаветнилом њихових

небеса о којима је писао Андрић, него сам прожет и духом њихових

вода о којима је певао Црњански. Између њих нема границе.

* * *

Највеће непријатно изненађење које је неваљалог дечака из

поткозарског Водичева на периферијским улицама Чукарице и
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И док су моји нови школски другови у Лоли, у Железнику,

улазили у своје радионице да упознају струг, алатке, машине, на

којима ће, уз контролу инжињера и мајстора, својих наставника,

упознавати и изучавати тајне свог заната, ја сам, на изговор и,

обмањујући своје другове, из ђачког дома, да једног дана идем

да купим лопту за фудбал, другог дана да купим лопту за

одбојку, трћег дана... а, заправо сам одлазио у редакције

„Омладине“, „Младе културе“, „Видика“, „Дела“, и уредницима

односио своје нове песме. Сваки пут свраћао сам код ујака и

ујне и молио их да ме приме у стан поново и да наставим своје

школовање у Тринаестој београдској гимназији. Они су

енергично одбијали да ме врате, а ја сам плакао и нисам

престајао да их молим и досађујем. Занат нисам волео, мада

сам заволео Железник, а у ђачком дому све је било много боље

него код сиромашног ујака: храна, лежај, хигијена... двориште у

којем смо играли одбојку и фудбал. Такође се, са закаснелом

жељом за извињење што сам их лагао, сећам својих школских

другова из „Лоле Рибара“. Песма ме је, и љубав према

литератури, враћала гимназији и Филолошком факултету у

Београду, на којем сам у јуну 1964. године дипломирао на групии

за југословенску и општу књижевност, а месец дана проведен на

путовањима између фабрике „иво Лола Рибар“ у Железнику и

београдских књижевних редакција доживљавам данас као делић

своје нереализоване судбине, а да сам озбиљније прилазио

свим својим младалачким и ђачким позивима који су ми се

нудили у детињству и младости, да сам изучио и поменути

металостругарски занат у Железнику, добила би и сама поезија

у мени. Овако сам остао сиромашан у знању једног лепог

предмета из нашег Железника.

Тек када сам једног октобарског дана ујаку Ђури Петићу

запретио да се више нећу враћати у ђачки дом и на занат, него

да ћу отићи у реку Саву, он се био озбиљно уплашио за мене и

вратио ме у стан, а у Тринаестој гимназији су ме примили са

месец дана закашњења. 
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почетку песничког пута. Држао сам се Жидовог савета: Убеди

себе у своју снагу и младост. И упорност нашег Вука Караџића,

дакако: Не да се, али ће се дати.

* * *

После завршене осмогодишње школе „Јосиф Панчић“ на Чука-

рици требало је променити стазу и кренути оном краћом којом

се пре стиже до самосталности и зараде своје за живот.

– На занат, на занат, 

говорили су ми родитељи у лето 1955. године на летњем ферију,

у Водичеву. То исто, понављали су ујак и ујна у Београду.

– На занат, на занат, у Железник!

Није ми било лако и једноставно све ово прихватити, али сам

морао. Ујак је говорио, а ујна у његовој причи, била још упорнија,

да ме не могу даље држати, издржавати, ни школовати. Изборио

се био за некакву моју малу стипендију, помоћ, не знам, можда

и дечији додатак, али оно што сигурно знам и овде стављам на

папир било је следеће:

Преко мајстора Јове (презимена му се не сећам) у месецу

септембру 1955. године ујак ме је уписао у први разред инду-

стријске школе, металостругарски смер, у фабрици „Иво Лола

Рибар“у Железнику. Ту ме је сместио и  у ђачки дом.

* * *

Пре доласка у Железник, на занат, ја сам у априлској свесци те

1955. године, у другом броју, новембарског књижевног часописа

„Дело“, објавио био циклус песама, а песме су ми излазиле и у

омладинским и у студентским листовима током 1954. године.

Променом свог животног позива ја сам се могао одрећи много

шта, али престати писати песме, не ићи у књижевне редакције,

то никако нисам могао и није долазило у обзир.
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у част мајке Србије, затим за моје сретно школовање, и даље,

редом, док се пазар за продате овце није преточио у ракијске

чокање! Тако, од моје лепе жеље у августовској ноћи сањане да

ме отац украси новим оделом и ципелама, оста једва толико да

ми купи патике! У њима ћу стићи у Београд.

Дару сећања,

Дару несећања,

на шкртој земљи, званој Трњаци, коју је добио као

добровољац, отац се мукотрпно скућио. Никла је нова кућа од

срезаних брвана, штала, амбар, наслон за овце. Док смо се ми

бавили пољским радовима, отац је увек некуд журио са

секиром, са брадвом, с трнокопом, пијуком, не би ли уз неку

скромну надницу још штогод привредио за кућу. Али, његова

надница била је увек мања од онога колико је он могао да

попије. Састављали смо тешко крај с крајем. Носили смо

окрпљено, али, захваљујући мајци, увек чисто. Новоме смо се

ретко радовали. Тако сам и ја, у скромној, мешовитој одећи, и у

оним патикама купљеним за овце, стигао у престоницу.

Дару сећања,

Дару несећања,

прва јесен у моме чукаричком дечаштву на блатњавом

Бановом брду била је одвратна због часова гимнастике у школи

којих сам се ужасавао!

За моје другове Београђане домороце, срећнике који нису знали

за сеобе и нове завичаје, као ја, часови фискултуре били су

најрадоснији тренуци, па није тешко схватити да сам у

фискултурну салу само ја улазио потиштен, с већом тремом него

што сам је имао на писменом из математике. Ја нисам из

разреда трчао у јату с друговима право у салу. Кришом сам, да

ме наставник и ђаци не примете, утрчавао у клозет. И у време

док су моји школски другови у фискултурној сали обували своје

чисте, из ђачких торби тек извађене патике, ја сам у WC-у изувао

своје прљаве и прао њих и ноге и увек каснио на час. Према
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МОЈЕ ПРВЕ ЦИПЕЛЕ

Дару сећања,

Дару несећања, 

отац је одабрао три овце богатих руна, како би ме могли

лепо обући и обути за полазак у Београд. Рекао је то за време

вечере кад смо сви били на окупу у кући. Важне одлуке, као што

је била ова, отац је доносио увече.

Моја два старија брата, Михајло и Милан, две старије сестре,

Вида и Радојка, снајица Милка, ујна Селена, која је по мене

дошла из Београда – сви су ме, осим мајке, погледали, а онда и

међусобно разменили погледе. Као да су се питали: три овце за

њега самог! Зар то није много?

Ја сам, чувши очево обећање, пун радости и наде, дуго у тој

августовској ноћи остао будан, загледан у парче беличастог

неба. Кроз мали прозор собе у којој смо спавали бројао сам не

само звезде, ноћи и дане, него и колико има сати до првог

понедељка, кад је сточни сајам у Костајници.

Дару сећања, 

Дару несећања, 

на мосту на Уни, пре него што смо ушли у круг пијаце,

пресретали су нас костајнички месари, разни шпекуланти,

препродавци, преваранти, а не домаћини-сељаци који би да

узгаје стадо, питали за цене, и без много ценкања са оцем,

купили овце. Моје три белке уз немирно трзање узица, и блејање

као за растанак, брзо су нестале у градској вреви. Био сам и

тужан и радостан.

И све би било добро да отац није срео свог старог друга,

солунског добровољца и још неке пријатеље. Свратили су у

биртију. Отац, добричина какав је био, наступи каваљерски.

Поручи прву туру за добар пазар и сретан сусрет, другу за вишак

живота после Кајмакчалана и сусрет с преживелим саборцем,

па у здравље краља Петра и жељу за његов скори повратак, па
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ТУГА ЗБОГ ПРЕЗИМЕНА

Памтим своје упорно дечје ћутање када су нас наставници

прозивали на почетку школске године. Тек сам био дошао код

ујака Ђуре Петића у Београд. Иу завичаја ме је довела ујна

Селена. Она је у своје и ујаково име у Општинском суду у

Босанском Новом рекла да ме узимају за сина. Судија је тражио

од мојих родитеља да кажу да ли ме се одричу. Морали су да

одговоре потврдно. Ја сам гледао у строгог судију и питао се да

ли мора баш такав разговор да води са ујном и родитељима

мојим, који су, такође, били несрећни. Док су стављали свој прст

на неки папир, само се ујна смејала. Онда је судија рекао нешто

због чега сам одмах заплакао. Рекао је да ћу одсад носити

ујаково презиме. И моји родитељи су се погледали између себе,

али нису заплакали. Мени је било најтеже.

Све ово, у мојој новој основној школи “Јосиф Панчић“, на

Бановом брду, нису знали,  јер сам у њене књиге био уписан као

Петић, Драгомир Петић.

Моје незадовољство, тугу, стид, потиштеност, одмах су, у

разреду приметили, али су ђаци и наставници мислили да је то

код мене носталгија за напуштеним родним крајем. Да патим за

својим презименом – нико није ни знао, нити је смео знати. Осим

ујака и ујне. Ујак ми је стално говорио да би враћањем

презимена изгубио мој дечији додатак, а онда је и са мојим

школовањем у Београду готово. Одговарао сам му да ни за

какве паре и школе своје презиме не желим изгубити.

Ја сам већ тада био поносан на свог оца Симу Колунџију који је,

неписмен, од коза, да не би служио војску Фрање Јосифа, с

туђим пасошем у џепу, побегао у Америку; а на позив При-

бићевића, из Београда, 1916. године, из свог Чикаге, јавио се у

српску добровољачку војску и преко Марсеља, отишао у јурише

Солунског фронта. У борбама на Кајмакчалану оглувео је на

десно ухо. Па како да ми његово презиме у Београду узму! За
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падини на којој се данас беласају високи солитери, стрмим

пролазима успињао сам се с Лазаревачког друма и преко њива

засејаних кукурузом стизао у своју нову основну школу „Јосиф

Панчић“ у Пожешкој улици . Моја прва јесен дугих киша и

каљавих стаза на Чукарици и Бановомм брду није се много

разликовала од каљавих путељака у мом родном Водичеву.

Дару сећања,

Дару несећања, 

најзад, дошло је време да се мој сан о ципелама оствари.

Прве ципеле у моме животу купио ми је мој ујак у децембру 1952,

кад је запретио и први снег. Али их сутрадан нисам могао обути,

јер је лева ципела била попречно пресечена! Ујак је рано

одлазио на посао, па сам, запрепашћен, ципелу показао ујни.

Она није била изненађена, само је кратко рекла:

– Ти си то играо фузбал, па је пукла!

– Ујна, нисам је ни обуо.

Само сам то стигао да кажем пре суза и у школу отишао у

потпуно разваљеним патикама које сам око ногу причвршћивао

канапом!

Кад сам се увече вратио из школе, ујак и ујна су вечерали.

Одмах сам ујаку показао ципелу. Ујна му није била ништа рекла.

Скочио је са столице, кренуо према ујни Селени, коју је звао

Боса, и задржавши руку изнад њене главе, загаламио:

– Босо, јебем ти Бога! Признај! Ово си ти пресјекла!

Ујна је добро знала ујака, сву жестину његове „ује“ кад помене

Бога, па у своме одговору није ни покушала да изврда:

– Јесам, Ђуро! Ти си њему од ове плате купио ципеле, а

мени ниси ни мараму!
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Цео свој радни век, Драган Колунџија је провео на Коларчевом

народном универзитету; данас: Задужбина Илије М. Коларца; у

Београду, на месту стручног сарадника и уредника катедре за

књижевност и уметност, а само у два маха, права и обавезе у

овој угледној српској установи, су му мировали, док је у својству

југословенског професора српског језика и књижевности,

радио у нашим основним и средњим допунским школама у

Француској ( 1975 – 1977), у Паризу, и ( 1987 – 1989), у Мецу и

Нансију.

Прву песму објавио је у листу „Омладина“, 1954. године, а у

књижевној јавности на себе је скренуо пажњу када су му Оскар

Давичо и Васко Попа, објавили циклус песама у другом,

априлском, тек покренутом књижевном часопису „Дело“, 1955.

године.

Као гимназијалац, постао је, 1956. године, најмлађи члан

новоосноване књижевне групе Неосимболиста чији су чланови

били: Бранко Миљковић, Драган М. Јеремић, Божидар

Тимотијевић, Милован Данојлић,  Жика Лазић,  Петар Пајић и

Коста Димитријевић.

Објавио је збирке песама:

Затвореник у ружи, Нолит, Београд, 1957.

Чувари светлости; Просвета; Београд; 1961. 

Злато и родитељи; Просвета; Београд; 1965.

Која година, која звезда; Матица српска; Нови Сад; 1969.

Поглеђево; издање аутора; Београд; 1971.

Орах; Српска књижевна задруга, Београд; 1973.

Тамне војске; Београдски издавачки-графички завод; 1975.

Остављено светло; Нолит; Београд; 1977.
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које новце? За које школе? Био сам чврсто одлучио да се вратим

у Горње Водичево, али с очевим презименом које је и моје,

једино. Као што је и живот један. 

Муке с презименом у школи трајале су све дотле док, после мог

једномесечног ћутања, нисам рекао својој разредној старешини,

професорки српског језика Олги Сиротановић, да ја нисам

Петић. Од плача и загрцнутости нисам могао изговорити своје

право презиме и она ми је наредила да на табли напишем како

се зовем и презивам. Дрхтавом руком која је сва горела написао

сам крупно: ДРАГОМИР КОЛУНЏИЈА. 

Кад су сазнали због чега сам на прозивкама ћутао, према мени

су и ђаци и наставници променили држање.

После су у школи разговарали са ујаком, насамо. Он ми је убрзо,

у општини Чукарица, вратио моје презиме, а дечји додатак

примао је и даље.

Б и о г р а ф и ј а

Драган Колунџија је рођен у Горњем Водичеву, код  Новог Града

бивши Босански Нови, 29. августа 1938. године.

У родном месту завршио је четири разреда основне школе, а по

завршетку првог разреда ниже реалне гимназије у Приједору и

Босанском Новом, на даље школовање је отишао код ујака

Ђуре Петића, који га је посинио, у Београд, 1952. године.

Основно и гимназијско школовање је наставио у осмогодишњој

школи „Јосиф Панчић“ и Тринаестој београдској гимназији, на

Чукарици. 

Дипломирао је на Филолошком факултету – група за

југословенску и општу књижевност.
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Прозор отворен на плаво – изабране и нове љубавне песме;

Просвета; Ниш; 1999.

Ничија кућа – изабране и нове песме; Базалт; Београд; 2000.

Век у ратовима и љубави – изабране и нове ратне и љубавне

песме; Српска књига; Рума; 2002.

Светлост у памћењу; Завод за уџбенике и наставна средства;

Источно Сарајево; 2005.

Поновљена издања:

Звоно за повратак; „Веселин Маслеша“; Сарајево; 1979.

Звоно за повратак; Свјетлост; Сарајево; 1981.

Затвореник у ружи; Нолит; 1994.; Београдска књига; 2004;

Београд

Злато и родитељи; Прометеј; Нови Сад; 1995.

Колунџија је добитник више књижевних награда:

Награда Младости за збирку песама „Чувари светлости“ (

1961.); награда публике на Струшким вечерима поезије ( 1966.);

награда „Драгојло Дудић“, за збирку песама „Тамне војске“,

(1974.); награда за родољубиво песништво „4. јул“,

Двадесетседмојулска награда, ( 1985.), за целокупно књижевно

дело, награда „Бранко Ћопић“, из истоимене Фондације у Бањој

Луци, ( 1990.); награда, такође, „Бранко Ћопић“ за збирку песама

„Козара опет“ из истоименог Фонда при САНУ ( 1994.); Вукова

награда ( 1996.); награда Културног центра из Сремских

Карловаца, „Павле Марковић – Адамов“ (1994.);

Матија Бан награда Скупштине општине Чукарица ( 1995.);

награда Нек теку реке Уметничке колоније сликара и

песника из Београда за најбољу књигу љубавне поезије, (2000.);

награда Печат вароши сремско-карловачке, међународне
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Лирика; „Веселин Маслеша“; Сарајево; 1977.

Звоно за повратак; Дечје новине; Горњи Милановац; 1978.

Очевина; Народна књига, Београд; 1979.

Свежањ кључева; Минерва; Суботица; 1980.

Године које проћи неће – изабране и нове родољубиве   песме;

Народна књига;   Београд; 1982.

Заустављене капи – изабрана и нова Козара; Глас; Бања Лука

и Национални парк „Козара“; Приједор; 1982.

Пламом смо везани - избор из лирике; Свјетлост; Сарајево;

1984/1985. 

Несванулице; Нолит; Београд; 1987.

Крик – родољубива лирика ; НИРО „Задругар“; Сарајево; 1987.

Пристала да буде јабука – изабраане песме; Матица српска;

Нови Сад; 1988.

Заустављен живот – избор родољубивих и породичних песама;

Српска Књижевна задруга; Београд; 1993.

Скровиште; Кровови; Сремски Карловци; 1994.

Дневник затвореника у ружи; Просвета; Ниш; 1995.

Дато у дрхтању – изабране и нове љубавне песме, издање

аутора; Београд; 1997.

Затвореник у ружи међу својима; Градска библиотека

„Владислав  Петковић Дис“; Чачак; 1997.

Козара, Козара, опет – изабране песме, издање аутора;

Београд, 1988.

Песме у времену – изабрана и нова родољубива поезија у стиху

и прози; Просвета; Ниш; 1999.
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песничке манифестације „Бранково коло“, за треће допуњено

издање књиге песама „Затвореник у ружи“, ( 2004.), и Одзиви

Филипу Вишњићу, ( 2005.) 

Поезија Драгана Колунџије је превођена на француски, руски,

енглески, немачки, турски, кинески, чешки, италијански, бугар-

ски, словачки, словеначки, македонски и албански језик, а песме

су му уврштене у више домаћих и иностраних антологија.
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Јанко Черни, Челарево

НЕКЕ ИСТОРИЈСКО-ГЕОГРАФСКЕ ОСОБЕНОСТИ НАСЕЉА

ЧЕЛАРЕВО (ЧИБ) И ДОСЕЉАВАЊЕ СЛОВАКА У ОВЕ

КРАЈЕВЕ

Челаревo, вековима у борби стварано, паљено и рушено, у

мукама поново грађено, од туђина отимано – да би своје

постало.

I

Скоро три века живљења првенствено југословенских народа у

овој плодној равници, на овом локалитету, говори о сталном

обнављању живота, било враћањем на стара било оснивањем

нових огњишта, која ни поплаве, ни вихори непрестаних ратова

нису могли угасити.

Просторно-географска локација Челарева (некадашњег Чиба) је

у јужној Бачкој, у саставу општине Бачка Паланка, која је

смештена у јужном делу питоме бачке равнице, највећим делом

на левој обали Дунава – са дванаест насељених места – и сa

два насеља у Срему, на десној обали Дунава (Нештин и Визић).

Општина се простире на површини од 578 квадратних

километара. Има 17 месних заједница и 14 насељених места.

Највише становника имају Бачка Паланка и Челарево. По по-

пису становништва из 2011. у Општини живи 55.328 становника

изразито хетерогеног састава – највише је Срба (више од 70 %),

затим Словака, а преосталих деветнаест народности су:

Мађари, Хрвати, Роми, Муслимани, Русини, Словенци, Црно-

горци... Просечна величина домаћинстава је 2,9 чланова. Само

у Бачкој Паланци и Челареву је број породица већи од броја

станова, за разлику од друких места у којима је број станова

већи од броја породица. Општина је изразито индустријско-

пољопривредно подручје. У протеклим деценијама остварен је

динамичан и свестран развој у свим областима живота и рада. 



посебно односи на Аваре коjи су овде имали и своју велику

државу. Сматра се да им је главни хринг (утврђење и град) био

на локацији данашњег Обровца. У насељу Челарево пронађени

су остаци из неолита (западно од циглане), затим келтског

насеља као и аварско гробље из VIII века. На обали Дунава, на

топониму Полој, нађени су остаци рибарског насеља.

И у атарима других насеља општине откривени су трагови

човековог живљења који потичу још из праисторије, а посебно

трагови пре доласка Турака на ове просторе. Велику вредност

имају накит и келтски златни новац, затим аварски гравони и

други накит, а посебно аварски накит из Челарева. Поред

поменутих археолошких локалитета данас су под заштитом:

типична стара сремска кућа у Нештину, иконостаси цркава у

Силбашу, Старој Паланци и Нештину, стара зграда бившег

комитета СК у улици Краља Петра Првог у Бачкој Паланци,

дворац Дунђерских у Челареву, кога окружује парк са ретким

примерцима флоре и поставка стилског намештаја из прошлог

века смештена у дворцу, која представља радове врсних

примењених уметника Војводине. 

На територији општине, са пуним пијететом према револуцији,

подигнут је већи број споменика и спомен обележја

народноослободилачке борбе. Поменимо само неке: споменик

са бистом народног хероја Здравка Челара у Челареву (по њему

– Челарево), споменик др Младена Стојановића у Младенову,

Милете Протића у Товаришеву, спомен гробље Јевреја, као

жртава фашистичког терора, у Бачкој Паланци. У знак сећања

на многобројне базе, које су синоним специифичних услова и

начина ратовања у равничарским условима, сачувана је спомен-

база на кућишту Стојаковића. На бурне догађаје из историје

подсећа нас и споменик у облику чамца (обелиска), симбола

преласка ослободилачке војске преко Дунава, који се налази на

излазу из Бачке Паланке, поред пута за Нови Сад. Међу

значајним споменицима свакако је и споменик одбране Бачке

Паланке од поплаве (излива Дунава) на месту где пут из града

према Дунаву пресеца насип. Овај споменик је и симбол места

Бачка Паланка.

Челарево, као подунавско насеље, удаљено је од леве обале

реке Дунав око један километар. Налази се на аутомобилском

путу 30 км узводно од Новог Сада а 12 км низводно од Бачке

Паланке. Значај његовог положаја далеко је већи после

изградње моста преко Дунава између Бачке Паланке и Илока.

Мост је изграђен 19. маја 1974. (носио је име „25 мај“) и управо

од тада се чека на изградњу дупле коловозне траке пута према

Новом Саду. Насеље се налази на типично равничарском

земљишту. Атар се граничи са атарима општине Бачки Петровац

и градске општине Нови Сад.

Географски положај овог подручја је привлачио човека од

најранијих времена цивилизације, о чему сведоче трагови

људских насеобина у овом делу Панонске низије. Човеков

интерес за насељавање постојао је и због положаја и због

вредности природних ресурса овога краја. Археолошки налази

сведоче о најстаријим траговима организованог живота. Из тог

давног периода потичу археолошки локалитети, споменици

историје разних култура које су овде настајале и нестајале.

Посебан значај у научном свету представља келтско земљано

утврђење, које се налази у старопаланачком атару и које је

сачувало своје основне карактеристике. Цео један потес у атару

стављен је под заштиту. Ништа мање није значајан велики

археолошки локалитет у комплексу циглане у Челареву, који је

такође стављен под заштиту. Ради се о једној аварској

некрополи са мноштвом трагова старих Хебреја, који до сада

нису откривени у другим аварским некрополама. Наиме, једно

од аварских племена, крећући се негде из срца Азије, кроз врата

света, у правцу јужне Бачке – ту је заувек и остало. На свом

путу ово племе се измешало са старим Хебрејима о чему и

данас на том локалитету постоје материјални трагови Авара

измешаних заједно са Хебрејима. Наука до сада није имала

сазнања о могућностима мешања ових народа. Њихове

заједничке гробнице, откривене на поменутом локалитету, старе

су више од хиљаду година. Непознанице се тичу и других

народа из времена велике сеобе у којима су досељеници и

староседеоци попримили заједнички начин живљења. То се
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које су плаћале овај намет, без обзира на то да ли се насеље

повећавало или смањивало, што значи да у случају напуштања

села било коликог брја становника, сав терет расписаног пореза

падао би на преостални број кућа. На домаћу теглећу стоку –

крупну рогату марву и коње – није се ништа плаћало. Ови

подаци из турских тефтера могу нам послужити за добијање

потпуније слике о животу и занимањима становништва у овом

подручју, али не и за тачно установљење броја становника у

насељима због напред изнетог податка о константном

задуживању одређеног броја кућа харачем.

После пораза Турака код Беча 1683. и Сенте 1697, одлукама

Карловачког мира 1699. Турци напуштају ове крајеве који су

потпали под власт Хабсбурговаца. Ово су биле опустошене

области, а преостало малобројно становништво је живело у

немаштини. Аустријска власт желела је да подстакне еконимски

развој ових крајева. У том циљу су већ у првим деценијама XVIII

века начињени планови административне организације и

привредног развоја као и планови насељавања опустелих

крајева новим становницима. Овим пословима руководила је

посебна дворска канцеларија. После Ракоцијеве буне и

склапања мира у Сатумару 1711. конфискована су имања

племића који су учествовали у буни и подељена

новим власницима оданим круни. Крајеви, које су напустили

Турци, а који нису имали власника, додељивани су у виду

поклона племству и узгајичима стоке како би се што брже могла

из њих извући економска добит. Потребни радници за обраду

тих имања долазили су из пољопривредно мање плодних

крајева, коjи су, уз то, били и пренасељани. 

Како историјски подаци говоре, чибско имање је 1791.

продато Леополду Марфију, који је кратко време иза тога, већ

1798. године у непосредној близини садашњег дворца изградио

већу кућу, која данас носи назив стари дворац.

Између властеелина и српских сељака долазило је до сукоба

због тлачења, а због тога се 1801. око стотину породица

иселило у Војну границу, у новооснована насеља Надаљ и

Ђурђево. Властелин Марфи је убрзо затим довео нове
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У средњем веку, Чиб или Чеб помиње се већ 1292. у Бачкој

жупанији, а 1437. наводи се као феудални посед мађарске

властеле Шуљок. На карти из времена око 1560. уписано је име

Чеба, а у турским дефтерима 1590. помињу се 22 опорезоване

куће. За време Ракоцијеве буне 1703–1711. Чиб је опустео и тек

1730. поново је насељен српским досељеницима. У то доба, као

мало несеље, Чиб је припадао Комори.

За ово насеље и његово шире подручје везјуе се постојање

трагова боравка човековог претка још у првим освитима људске

цивилизације. На основу прикупљених археолошких материјала

за Чиб се везују утицаји разних култура. Бројни налази хумског,

аварског и словенског порекла указују да је у вековима велике

сеобе народа ово подручје било насељено. Својим доласком у

ове облати Мађари настањују само већ насељена места и тако

долази до њиховог мешања са староседеоцима јужнословенског

и аварског порекла. Трагове насеља као урбане целине

налазимо у најстаријим писаним документима већ у XIII веку.

Насеља су обично носила име властелина којем су и припадала.

Бачка је и дефинитивно пала под турке 1541. након коначкног

заузећа Будима, тако да ту годину можемо узети и као датум

када је и Чиб са својим ширим подручјем пао под турску

окупацију. Друга половина XVI века карактеристична је у овом

подручју по недаћама које су биле стални пратилац већ

проређеног становништва. Стална пљачкања била су узрок

непрекидног расељавања, а борба Турака са Угарима чинила су

ово подручје пролазним тереном за по злу чувене Татаре,

Персијанце, Черкезе, Ските, који су, уз османлијске Турке, често

овде проводиле читаве зиме.

Чиб под Турцима припадао је Бачкој нахији на основу званичних

благајничких књига турске управе, војне и цивилне и тефтера,

насеље је имало 22 куће које су плаћале порез. Поред редовних

пореза – харача, било је и пореза на врата. У Сулејмановом

закону за Сегедински санџак, коме је припадала и Бачка нахија,

а тиме и Чиб, било је прописано да свака хришћанска породица,

независно од тога каквим се послом бави, мора да плаћа овај

порез. Обично се за свако насеље одређивао стални број кућа
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имања. У таквој вези мора се сагледавати и живот људи у овом

насељу све до Другог светског рата. Насеље је у другој половини

XVIII века имало куће од блата или прућа облепљеног блатом,

са крововима од трске или сламе, мада ни грађење од набоја и

непечене цигле (ћерпича) није било непознато.

Пре Првог светског рата Чиб броји око 2000 становника са

укупно 519 породица, по националном саставу: 461 немачка

породица, 50 словачких и 8 српских. Између два светска рата

број српских породица је порастао, као и словачких, а досељено

је и 6 породица мађарске националности.
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колонисте, Немце, над којима је исто тако вршио насиља, те је,

после једног неуспелог покушаја, ипак 1812. убијен. Неколико

година после Марфијеве смрти, 1819, имање прелази у руке

Јосифа Полимбергера, а нешто касније, као мираз, имање

преузима Никола Безерди. Власници имања становали су све

време у тзв. старом дворцу. Нешто после 1830. Безерди је

решио да сагради нови дворац према плановима бечких

архитеката, а сама градња отпочела је 1834. и њоме су

руководили домаћи грађевинци Аман и Хофман. Радови су

завршени 1837. Зграда има све одлике дворца–летњиковца и

грађена је у стилу класицизма прве половине XIX века. О

животу дворца нема значајнијих помена до 1882, када је имање,

заједно са дворцем, продато велепоседнику Лазару Дунђерском

из Сомбора. 

По свему судећи, Чиб је неколико последњих векова био

типично насеље велепоседничког типа, а живот његових

житеља–сељака био је у директној зависности од поседника
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су и много салаша на којима су живеле породице које су

обрађивале земљу.

Немци су долазили у Чиб од 1801. до 1803. из околних насеља:

Букина (Младенова), Гајдобре, Парабућа (Раткова) и  Каравуко-

ва. Населили су се код Чардаклије, која је називана Стари Чиб.

У Чардаклији су живели Срби од 1730. до 1800. Одселили су у

Надаљ и Ђурђево јер нису могли да поднесу самовољу

властелина Леополда Марфија. Овај мађарски велепоседник

купио је чибско имање по веома ниској цени. Година га је

тадашња управа надлежна за ове пределе терала да насели

Немце, али је он одбијао док год је могао. На крају је ипак

пристао. Немци су се доселили 1801. и поставили камен темељац

за насеље Нови Чиб (тако се и данас зове део насеља

Челарево). Немачки становници су неколико година подносили

Марфијеву тиранију јер је важио за једног од најугледнијих

велепоседника јужне Бачке, у тадашњој Угарској. Храбри Чибани

су под вођством Јозефа Фергера положили заклетву и убили

Марфија 1812. После овога је ово имање мењало власнике, да би

1882. припало породици Дунђерски, у чијем ће власништву бити

све до 1944. После Марфијеве смрти Чиб се привредно и културно

нагло развијао. Године 1816. је имао преко две хиљаде становника,

од тога 1600 католика, па је 1822 .саграђена и нова црква. 

Државна власт и нови власници шаљу у северне пренасељене

крајеве Угарске поверљиве особе са задатком да пропагирају

колонизацију и доводе људе у тзв. Долну ем (Доњу Земљу),

област која је некада припадала јужној Угарској, а данас су то

делови Јужне Мађарске, западне Румуније и северни делови

Србије.

Већ почетком осамнаестог века словачки досељеници су почели

да насељавају северније крајеве јужне Угарске, крајеве који нису

били много удаљени од словачког говорног подручја, односно у

коморанску, хонтианску, новоградску, пуштијанску, хевешку,

боршолску и друге области. Касније су кренули у насељавање

јужнијих крајева, све до Бачке, Баната, Срема и Славоније, те

бакешке, чонградске, бихарске, арадске и темишварске

жупаније.
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Чиб је пре наведеног рата био општина у саставу Бачке жупани-

је. Општинске службенике сачињавали су: бележник, подбе-

лежник и писар. Орган власти био је одбор општине састављен

од одборника, које су бирали бирачи на збору. Шест одборника

сачињавало је мали суд који је био надлежан да суди за мање

прекршаје. На челу општинског одбора налазило се бирано

лице, кнез или поткнез. Насеље је имало и полицијску станицу

са наредником и четири редова. Сличан састав органа власти и

управе био је и између два светска рата. 

На ширем подручју бачкопаланачке општине има археолошких

налаза, који датирају из палеолита, неолита, бакарног и

бронзаног доба. Све то упућује на закључак да су и на овим

теренима у давној прошлости постојале људске заједнице. У

старом веку, у Бачкој су се смењивали разни народи: Келти,

Сармати, Јазиги, Готи, Хуни, Авари и други, а у то време, и

касније, у ове крајеве долазе и Словени и Мађари. У Панонску

низију, па тако и на ово подручје, досељавају се и словенска

племена која уз обале Дунава граде своја насеља. Већина од

ових народа су били номади, који су често мењали своје

боравиште, али по доласку у Бачку постепено се стално

насељавају. Живели су у земуницама или у кућама прављеним

од земље и оплетеног прућа облепљеног блатом. У ближој

историји значајно место заузимају честе миграције. Половином

XVII века у ове крајеве досељавају се Словаци, а    нешто

касније и Немци.

За време терезијанске колонизације (1740–1780) насељен је

велики број Немаца у Војводину, а главни колонизатор био је

барон Антон Котман. Српско становништво је потискивано, а

њихова места насељавали су Немци пореклом из околине

Келна, Франкурта и Улма, а посебно из швапских крајева јужне

Немачке, па су их стога и Срби и Мађари звали Швабама.

Становништво се углавном бавило пољопривредом јер је у

Војводини било много плодне земље. Велике куће, пространи

амбари и дворишта сведоче да су људи били богати. Временом

су се развијале и занатске радње. На својим имањима подизали
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Ови предели су својим већим делом бли у поседу државе, а

граничили су се са футошким и бачким (Бач) имањима, која су

била у власништву велепоседника. Пошто је концентрација

словачких насеља у Бачкој била у њеном јужном делу, и пошто

су Петровац и Гложан насељени Словацима већ средином XVIII

века, колонизација данашње општине Бачки Петровац отпочела

је у последњој деценији тога века.

Словаци су данас већински становници у местима: Петровац,

Гложан, Кисач, Селенча. У многим селима, пак, они су се

измешали са другим народима и народностима, а има случајева

да су у појединим насељима раније досељени Словаци потпуно

асимилирани са другим народом (Купусина, Темерин).

Живот досељених Словака није био лак. Често су досељеници

напуштали у први мах одабрана станишта и пресељавали се

на друга подручја. Тако су се Словаци евангелистичке

вероисповести пресељавали из Селенче у Силбаш и Стару

Пазову, а на њихово место долазили су Словаци католичке

вероисповести. И дан-данас се осећа подељеност у овим

насељима у којима живе обе вероисповести и свака има своју

црквену заједницу са црквом и свештеником. И даље су се

породице селиле из пренасељених места у којима није било

довољно обрадивог земљишта у друга села у којима су

лагодније живели и обрађивали своје њиве. Из Бачке потичу и

Словаци у Бугарској. 

Од насеља у бачкопаланачкој општини, Словаци су се у

највећем броју доселили у Пивнице (1719), где и данас чине

већину житеља. По броју становника Словака на другом месту

у општини је Силбаш, у коме живи трећина (раније и

више) словачког становништва. У Паланци су Словаци данас,

у односу на остало становништво, у знатно мањем броју,

али процентуално су на другом месту, одмах иза Срба. По

досељавању у Паланку, Словаци су се населили у све три

Паланке, с тим што су и тада, као и данас, најбројнији у Старој

Паланци (све три: Бачка Паланка, Стара Паланка и Нова

Паланка су тада биле посебне општине). Словаци су живели у

суседству са Србима и Немцима, који су били далеко бројнији
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У Доњу Земљу досељавали су се, углавном, становници из

западних делова њитранске и тренчинске области, из раније

колонизираних жупанија: Хонта, Чонграда, Гемера, Зволена, те

из јужног дела средње Словачке и већег броја источнословачких

жупанија. Сељаци су се често и сами пријављивали за

колинизацију у нади да ће у Доњој Земљи наћи боље услове

живота, што значи да су бежали и од самовлашћа власника

имања, што није било реткост. 

Пошто је колонизација била од посебног економског интереса

за Круну, досељеницима су обећаване посебне погодности, као

олакшано стицање имовине, набавка пољопривредних алатки и

других потреба за живот и рад, а за одређено време и

ослобађање од пореза. Било је и примера да обећања нису

увек испоштована.
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Храм католичке цркве



Од времена првих досељавања па до данас, Словаци су

населили 24 насеља у Бачкој. За 16 насеља постоје тачни

подаци, док за осам насеља нема потврде у архивима о времену

доласка словачких породица, а у ову групу спада и Челарево. У

постојећој документацији забележени су и подаци о областима

из којих су Словаци дошли у Доњу Земљу. За она, пак, насеља

која немају податке о досељавању, порекло појединих породица

се може утврдити на основу презимена. Већина насељених

породица распоређена је на имања велепоседника тадашње

Угарске или на коморским добрима у власништву државе.

Велику помоћ за проучавање доласка Словака у ове пределе

пружају нам подаци који се чувају при евангелистичким

црквеним заједницама. Међутим, треба имати у виду и то да о

Словацима који су били евангелистичке вероисповести до

1781. нема тачних података, јер су их, као протестанте, угарске

власти прогониле. Тек је 24. маја 1781. Године цар Јозеф II издао

едикт о толеранцији и од тада су и припадници евангелистичке

вере могли слободно да оснивају своје црквене заједнице те од

тада има далеко више поузданих података о њима.

Извори у којима се могу наћи трагови о присуству Словака на

овдашњим просторима углавном су пописи становништва,

службена црквена и државна акта, матрикуле рођених, венчаних

и умрлих, надгробни споменици, те усмена казивања старијих

живих становника. О Словацима у Челареву за протекла два

века нема много писаних службених докумената, а поготову

писаних извора о досељавању у том првом периоду.

Евангелистичка црквена заједница у Челареву припадала је, као

филијала, матичној цркви у Гложану, а такав статус има и

данас. Верници су били скромнијих материјалних могућности

тако да није било услова за изградњу цркве и школе, а литургија

и молитва се обављала у адаптираном стамбеном објекту.

После Другог светског рата верници су обезбедили средства и

купили породичну кућу у којој се одвијала литургија. Прва већа

адаптација овог објекта је урађена 1957. После је било још

неколико адаптација зависно од расположивих средстава.

Релативно мали број верника није био у могућности да обезбеди
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од Словака. У Челарево, тадашњи Чиб, Словаци су се населили

у мањем броју, а и данас их је знатно мање од Срба. Од осталих

народа који су у деветнаестом и двадесетом веку живели на

територији данашње општине помињу се Мађари, Хрвати и

Јевреји. Досељавање Словака у Силбаш везује се за 1799, а у

Бачку Палаанку дошли су 1792. Године, док за Челарево то још

није прецизно утврђено.

Према познатим историјским подацима словачки живаљ је почео

да насељава подручје Бачке средином и током друге половине

осамнаестог века. У попису становништва из 1777. спомиње се

да су Словаци били насељени у четири насеља у Бачкој: у

Петровац, Селенчу, Бајшу и Тополу. Остала насеља у којима

данас живе Словаци – Пивнице, Силбаш, Бачка Паланка,

Челарево, Гложан, Бегеч, Лалић, Кисач, Темерин и др. –  у

попису из 1777. стоји да су насељена Србима, Немцима и

Румунима. Поуздано се може тврдити да су Словаци у Бачкој,

иако у малом броју и у ретким насељима, присутни већ од 1740.

када се први пут помињу у Петровцу.
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Пристаниште на Дунаву, снимак око 1900.



У старим црквеним књигама матичне црквене општине Гложан

могу се наћи и други занимљиви подаци. Прво венчање које се

везује за насеље Чиб обављено је 28. децембра 1805. између

Павела Штрбе и Елизабете Матијаш; прво крштење обављено

је 12. септембра 1802: крштена је Сара, кћерка Јана Сабо и

његове супруге Хане, рођене Лукач; прва сахрана је била 22.

фебруара 1795, сахрањен је Јурај Бартош. Ови подаци говоре о

присуству Словака у Чибу и о њиховом организованом деловању

у евангелистичкој црквеној заједници, филијали Чиб. 

Када се осврнемо на кретање броја становника у Чибу, односно

у Челареву, добијемо следећу слику:

1900. било је 2.413 становника, од тога 263 Словака, или 10,90%

1921. било је 2.709 становника, од тога 358 Словака, или 13,26%

1971. било је 4.068 становника, од тога 574 Словака, или 14,11%

1981. било је 4.817 становника, од тога 524 Словака, или 10,8 %

1991. било је 4.935 становника, од тога494 Словака, или 10,00%

2002. било је 5.418 становника, од тога 462 Словака, или 8,53%

2011. било је 4.853 становника, од тога 421 Словак, или 8,68%

Ови подаци показују да се повећава број становника (изузев

2011), што је директна последица привредног развоја

насеља. Према последњем попису Челарево има број

становника на нивоу из 1981. Ако се имају у виду статистички

подаци из ранијих година, онда се може рећи да постоје две

уочљиве фазе у кретању укупног броја становника у

послератном периоду. Закључно са 2002, број становника је

стално растао, да би 2011. имао тенденцију пада. Исто тако се

уочава да се од 1.971. смањује број Словака, што свакако утиче

и на број словачке деце у основној школи „Здравко Челар’’.

После Другог светског рата у основној школи у Челареву, у

нижим разредима, од првог до четвртог, настава се обављала и

на словачком језику. Тако је у школској 1967/68. години ову

наставу похађало 39 ђака словачке националности. Била су то

комбинована одељења, јер се смањио број деце. Пошто је сваке

године било све мање школске деце, школске 1969/70. године

није више било уписа на словачком језку и дошло је до гашења
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прописане услове за пријем свештеника, односно да обезбеде

прописане услове да би званично од филијале постала матична

црквена општина. Молитвеница која нема звоник, а ни звона,

просторје у коме се обавља богослужење већим делом од

стране самих верника, а свештеник је имао обавезу да долази

само неколико пута у години.

Црквена заједница има велике заслуге за очување традиције и

културе својствене народу и традицији у крају из којег потиче.

Црква је одржала веру и националну свест упркос разним

препрекама, којих је било много. Народни и црквени обичаји нису

више тако крути као некада јер друштвене промене и нови

социјални односи утичу на то да се све поједностави и упрости.

Тешко је утврдити тачан датум доласка Словака у тадашњи

Чиб, а данас Челарево, али ако погледамо оновременску

штампу – новине „Доњоземски Словак’’ („Dolnozemsky Slovak“)

– видећемо да је у броју 1 и 2 1903. објављен извештај о попису

становништва у 1900. у коме су  забележени следећи резултати:

у Бачкој живи 30.068 Словака (што је више него што их је у

попису 2011). Највише их је у новосадском срезу (17.136), у

Новом Саду од 29.296 становника 1.480 су Словаци, у Гложану

их је 2.597, у Кулпину 1.848, у Бачком Петровцу 7.419, а у Чибу

од  2.413 становника, 263 су Словаци.

У књизи „Словачка евангелистичка хришћанска црква у Краље-

вини Југославији’’, коју је приредио и издао 1930. словачки

евангелистички бискуп Адам Вереш (службовао је као свеште-

ник у Илоку), налазимо податак да је 1903. основана филијала

цркве у Чибу, матичне црквене општине Гложан. Треба рећи да

се највероватније ради о штампарској грешки, јер само неколико

страна пре овог податка у поменутој књизи, где месни свештеник

говори о раду матичне црквене општине Гложан, налазимо пода-

так да 1817. у филијали Чиб има 244 душа. У тој истој књизи на-

лазимо и следећи податак: да 1802. у Чиб долазе досеље-

ници евангелистичке вере и да се увећава и број душа. На

основу ових сазнања са великом вероватноћом можемо гово-

рити да је 1803. године основана филијала црквене заје-днице

Словака у Чибу, у оквиру матичне црквене општине Гложан.
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Године 1996. (19. октобра 1996) у Челареву је основана месна

организација Матице словачке у Југославији (данас је то Матица

словачка у Србији), као 25. по реду на територији АП Војводине.

Матица словачка није страначка организација и нема политичких

аспирација, а делује на очувању и неговању културе и језика

овдашњих Словака. Тада  су се учланила 263 житеља овог

насеља, а у својим активностима организација је имала

потешкоћа због недовољно материјалних средстава, али сваке

године се организује традиционална словачка забава као

манифестација локалног карактера. Велику помоћ је при

оснивању пружио председник ове организације у Гложану

Самуел Фекете. Оснивачкој скупштини, поред домаћих гостију и

представника кровне организације из Бачког Петровца,

присуствовао је др Мирослав Мојжита, тада у функцији

отправника послова (затим је био амбасадор Словачке

Републике у Београду). Ово има непроцењив значај између

осталог и због тога што Челарево припада бројчано мањим

заједницама Словака у Војводини, као и у Бачкој, у којој су

асимилациони процеси релативно брзи те је неопходно да се

успоставља и подиже свест о словачкој етничкој припадности.

То је добар пример да се након дуге стагнације и неактивности

ипак може радити у специфичним околностима, а то показује

јединствену способност мобилизације на пољу културе и даљег

опстанка на овим просторима. Треба боље упознати живот

својих предака и што боље пренети то богатство из прошлости

у будућност, јер циљ је очување слике о начину живота и

духовних вредности овдашњих Словака, који представљају мост

од предака ка потомцима.

Економска ситуација и социјални положај житеља Челарева, па

и њихове родбинске везе, културне активности и стање етничке

свести, тесно су у складу са могућношћу обезбеђивања

егзистенције као у већим урбаним срединама. Практично, током

дугог периода, а посебно у другој половини 20. века, пружала се

могућност запошљавања у индустрији, а пољопривреда за

челаревске Словаке, гледано из угла запошљавања и прихода

за живот, била је од споредног значаја. Запошљавање ван
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одељења. Од тада се настава спроводи на српском језику за сву

децу. Било је неколико учитеља словачке националности који су

предавали у овој школи: Зузана Корчок, Катарина Хил

Пилиповић, Марија Мишковиц, Јурај Тушиак и Марија Струха-

рик. Наставу словачког језика као факултативног предмета у овој

средини реализовали су следећи наставници словачког језика:

Власта Мелег, Власта Лекар, а већ двадесет година то чини

Марија Кукучка-Супек. У последње две године порастао је

интерес за учење словачког језика и код деце која нису словачке

национаности, а поготово деце из мешовитих бракова. Смањује

се, ипак, број житеља Словака у Челареву, али та појава још

није тако изразита. Међутим, она се не може зауставити.      

Упоредо, смањује се и укупан прираштај становништва, што је

последица затварања фабрика и немогућности запошљавања у

месту; посао се тражио у већим инддустријски развијенијим

срединама, углавном у Бачкој Паланци и Новом Саду.

Интересантно је да и поред благог опадања укупног броја

житеља, број домаћинстава има тенденцију раста, што је

последица раслојавања и цепања породица.
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Венчање у Чибу 1945.



што чини 3,98%. У 2011. у АПВ-у је било 1.952.000 становника,

од тога 50.321 Словака, што чини 2,60 %. АП Војводина је у

погледу етничког састава врло сложена и структура њеног

становништва битно се разликује од осталих делова земље.

Године 1961. у АПВ-у је било Срба 55%, а Словака 4%, док је тај

однос 2011. био следећи: Срба има 67% а Словака 3%.  Исто-

времено је дошло до смањења просечне величине домаћинства

на свим подручјима , а убрзан је процес повећања градског

становништва, који је омогућен остваривањем крупних измена

у структури привреде и развојем друштвених делатности, што

је довело и до измене сртуктуре домаћинстава према извору

прихода.

Општина Бачка Паланка (сведена на садашњи састав насеља),

по попису 1931. имала је 45.753 становника, од тога: 18.461

Срба, 6.474 Словака, 1.591 Мађара, 18,752 Немаца, и 435

осталих. По попису 1971. број становника је порастао на 54.380,

али се променила и национална структура тако да Срба има

40.431, Словака 7.584, Мађара 2.275, Немаца 138 и осталих

3.952. По попису  из 1981, број становника је 58.155, од тога

40.775 Срба, 7.255 Словака, 1.868 Мађара и 8.257 осталих. По

попису из 1991. број становника се попео на 58.842, од тога је

Срба 42.803, Словака 6.664, Мађара 1.526. По попису из 2011.

опао је број становника на 55.520, од тога је Срба 43.813,

Словака 5.047, Мађара 1.356, Немаца 105, Хрвата 819,

Југословена 160, осталих 4.198. Процентуална заступљеност

Словака била је: 1931. 14,14%, 1971. 13,94%, 1981. 12,48%,

1991. 11,33%, 2011. 9,0%

Насеље Чиб, данашње Челарево, је по попису 1931. имало

2.710 становника, од тога 223 Срба, 358 Словака, 143 Мађара и

1.986 Немаца. Након Другог светског рата настају значајне

измене у националној структури становништва. Немци су

напустили ово насеље и у пописима 1971. и 1991. Нема

података о њима.

Почетком 1946. извршено је ново насељавање у духу Закона о

аграрној реформи и колонизацији. Према попису из 1971. и

1991.национални састав становника  у Челареву изгледа овако:
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пољопривреде представљало је стални извор прихода и

дугорочно формирање другачијег погледа на свет.

За разлику од многих словачких нациналних заједница у Бачкој,

нису на време схватили значај образовања и нису упућивали

децу на школовање. Отуда релативно мали број оних који су

завршили средње, више или високо образовање. 

Становници словачких енклава у Бачкој се међусобно посећују,

добро познају и пореде. О челаревским Словацима мисле да

исувише подлежу природној асимилацији и лако одустају од

матерњег језика својих предака. Свој локални етнички и верски

идентитет покушавају да граде на колективној свести, али и на

недовољном познавању културне историје. Житељи ове енклаве

су током постојања свога насеља истраживали разборитост и

потврдили смисао разумне мере између свог и туђег у смислу

вредновања себе и других, очувања културних традиција и

етничког идентитета. Овдашњи Словаци су скромни, али

недовољно сигурни у себе, увек своји и другачији од свих

осталих Словака. У сваком случају, труде се да буду уз оне

којима је стало до очувања и развијања словачког културног и

историјског наслеђа. Стечена су и нова искуства која треба да

поуче, односно упозоре све житеље, без разлике на њихову

етничку и верску припасност, на њихово властито етнокултурно

и етноконфесионално богатство, да буду поносни на оно што

већ имају и да се и убудуће узајамно поштују као и до сада. 

Челарево се налази у већинској српској етничкој средини и

Словаци свакодневно контактирају и са припадницима многих

других народности и етничких заједница на својим радним ме-

стима, на пијацама, у школама, на спортским теренима, у оквиру

културе и других интересантних сфера. На територији целе АП

Војворине се те везе граде и развијају захваљујући црквеним

активностима и раду културно-просветних друштава.

У Републици Србији по попису становништва 1961. било је

7.642.000 становника, од тога 77.837 Словака, да би 2011. попис

изгледао овако: било је 7.187.000 становника и само 52.750

Словака. Када исте податке посматрамо у АП Војводини видимо

да је 1961. било 1.855.000 становника, од тога 73.830 Словака
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II

У првој половини  16. века, под утицајем друштвених промена у

Намачкој, и  међу Словацима су почеле реформе. Лутерово

учење  брзо се ширило због слабљења државне власти и непо-

слушности племства. При томе је своју улогу имао је и распад

традиционалних структура католичке цркве. Само код Мохача

погинула су оба надбискупа и пет бискупа.  Реформама се при-

кључио и део племства, а под њиховим  утицајем и поданици.

Племство је за прелазак на страну реформатора, сем духовних,

имало и  сасвим световне разлоге – преузимало је имања ма-

настира и парохија.

За словачки етнос је ширење протестантизма било значајно и

због тога  што је њему близак чешки језик, који је постао не само

језик цркве већ и књижевни језик, уместо латинског, који је био

неразумљив за већину популације.

Реформаторска делатност Марије Терезије била је широка. Обу-

хватала је све области живота монархије, како у градовима тако

и у провинцијама. Велики значај је имала угарска катастарска

регулација која је на јединствен начин  одредила обавезе пода-

ника. Код реформе школства полазило се од просветитељске

идеје да школа треба да васпитава не само добре хришћане већ

све добре грађане, при чему образовање треба омогућити сва-

коме, без обзира на порекло. 

Доласком на власт, цар Јозеф II (син Марије Терезије) донео је

1781. значајан докуменат – Едикт (Патент) о  толеранцији, а

1785. укинуо је кметство. Едиктом о толеранцији проглашена је

равноправност грађана  хришћанске вероисповести и омогућио

је хришћанима некатолицима (лутеранима), калвинистима и

хришћанима источних обреда да јавно врше верске обреде. Не-

католички хришћани нису били, додуше, у потпуности равно-

правни са  католицима, али могли су себи градити цркве без

торњева. Важно је било и то што су некатолици постали равно-

правни грађани и могли су да врше чиновничке и јавне функције.

Укидање кметства значило је укидање личне зависности сељака

од земљопоседника са циљем да се побољша ситуација свих
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1971. 1991.

Срба 2.985 3.781 

Словака 574 494

Мађара 209 137

Хрвата 80 55

Црногораца 18 30

Македонаца 15 5 

Рома 29 7

Русина 1 11

Муслимана 1 -

Југословена 29 439

Украјинаца 15 -

Регионало се изјаснили 30 7

Нису се изјаснили 10 28

Остале нацинаности 7 23

Непознато 5 -

----------  У  к  у  п  н  о       4.068             5.017   -------------------------                                   

Челарево је после Другог светског рата имало, према статисти-

чким подацима, следећи број становника:

1.   1948.       3.456              5.   1981.     4.817

2.   1953.       3.483              6.   1991.     5.017   

3.   1961.       3.717              7.   2002.     5.418

4.   1971.       4.068              8.   2011.     4.853

Кретање броја становника у овом прегледу указује на тенденцију

сталог раста. Ако  упоредимо само 2011. у односу на 1900. го-

дину тај број се удвостручио.

Челарево је у 1971. имало 1.169 домаћинстава и 1.158 стамбе-

них јединица (било је мање станова него породица),  да би 2011.

било 1.668 домаћинстава и чак 1.900 стамбених једицица, одно-

сно више станова него породица, што говори да сада имамо и

празних кућа у којима више нико не станује, што у ранијем пе-

риоду није био случај. То је податак који треба да забрине.
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гласа и демократизацију политичког живота спречавале на све

могуће начине. Уколико би било уведено опште право  гласа,

Мађари би изгубили свој доминантан положај, пошто они у Угар-

ској нису чинили ни половину становништва. Аустроугарска на-

годба је 1866. разделила царство на два једнака дела: на Угарску

и остале крајеве са називом Аустрија (Предлитванија), односно

области заступљене у царском сабору. Још пре поделе, уместо

јединственог управљања царством, постојале су одређене раз-

лике у политичком режиму Угарске и осталих области.  После

нагодбе разлике су почеле да се изразито продубљују.  Поли-

тички систем у Аустрији је био либералнији према народима, а

у Угарској је мађарско племство сачувало за себе много поли-

тичких и економских повластица, а већина становништва је било

искључена из политичког живота. У Угарској је владао центра-

листички систем, који је енергично гушио немађарска нацио-

нална обележја.

Манипулисањем изборним процесом на угарским изборима Сло-

ваци нису могли да добију  ниједног свог представника у угар-

ском сабору. У знак протеста због изборних махинација и

мађарског терора, словачка народна странка је 1884. објавила

политичку пасивност,  што је значило, пре свега,  неучествовање

на следећим изборима за угарски сабор.  У изборној пасивности

ова странка је истрајала до краја века.  Овај словачки политички

процес је, у суштини, био ираз беспомоћности. То мађарској по-

литици није нашкодило, а није зауставило ни курс мађаризације.

За демократизацију Угарске и у борби за опште право гласа

укључивали су се поједини представници Словака. Најпознатија

личност у словачкој политици на почетку 20. века био је Милан

Хоџа. Као политичар и  новинар укључио се у борбу за опште

бирачко право. На изборима 1905. срушена је дугогодишња хе-

гемонија либерала. Победу је однела опозиција вођена Стран-

ком независности, што је изазвало кризу у влади Угарске и

дубоку кризу дуалистичког система. У Угарској је кратко време

владала привремена влада, а за мај 1906. расписани су нови из-

бори.  Упркос корупцији, преварама и насиљу Словаци су на

овим изборима добили седам посланика, више него икада током
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њених грађана, без обзира на сталеж. Пошто је сељачки сталеж

био у најгорем положају ова замисао изискивала је побољшање

судбине сељака и  подстрек на рад и марљивост, а то се није

могло постићи без личне слободе која је потребна сваком човеку

од рођења и коју је свака месна власт морала да поштује. Об-

разложење је било типично просветитељско. међутим, овде је

дефинисан и циљ да се подстакне привредни развој земље. И

ове реформе су праћене централизацијом  монархије, што је

наилазило на отпор угарског пемства. Цар Јозеф II је настојао

да  уведе немачки језик као званични у целој земљи и  универ-

зални наставни језик, али је наишао на отпор мађарског нацио-

нализма, који је почео да се формира. Он се није крунисао за

угарског краља  и током читаве своје владавине ниједном није

сазвао  угарски сабор. 

Крајем 19. века у Угарској је власт држала либерална странка,

која је тежила да од Угарске створи једнонационалну државу. Ли-

берализам мађарских политичара се истрошио у сасвим  мар-

гиналним реформама, као што је било увођење грађанског

венчања и матичних књига. Главни принципи либерализма –

слобода човека и његово право на слободни национални развој,

као и слобода говора – остали су у сенци национализма.

Може се рећи да су у положају у каквом су били Словаци били

и сви остали народи Угарске. Из те чињенице је проистекла  тен-

денција за узајамном сарадњом. Таква сарадња је на крају  века

била успешна, нарочито између Словака, Румуна и Срба. Њен

резултат је био конгрес народности, који је  одржан 1895. у Бу-

димпешти. На одржавање конгреса тадашња влада је реаговала

јавним прогоном представника немађарског народа. Насиљем и

разним опструкцијама, које су уследиле, успела је да постигне

то да резултати, напослетку, нису испунили очекивања немађар-

ског народа. Други конгрес народности није више ни одржан пре

Првог светског рата. 

Најактуелнији политички захтев на почетку 20. века у Угарској

био је захтев за опште право гласа. Реализацијом овог захтева

је 1907. успешно изборена у Предлитванији (Аустрија), али не и

у Залитванији. Мађарске политичке странке су опште право
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мађарски језик у говорном и писаном облику. За словачку децу,

која пре поласка у школу уопште нису знала мађарски језик, то

је био тешко савладив задатак. Резултат свега тога је била само

повећана неписменост.

Политички живот између два рата у насељима у овим под-

ручјима одвијао се кроз радикалну и демократску странку. При-

сталице радикала били су сиромашнији, а демокатску странку

чинили  су имућнији људи у селима. Оваква подела људи по по-

литичкој припадности била је, поред економске  поделе, главни

разлог за честе сукобе између присталица једне и друге странке.

III

Евидентно је да је за време ере Дунђерског Чиб доживео свој

највећи привредни развој. Од 1893. до 1921. Дунђерски је сагра-

дио и реновирао значајна привредна здања: велики млин, фаб-

рику алкохола, пивару и кудељару. За рад ових објеката користио

је плодно земљиште атара Чиб на коме су успевале житарице,

поврће и индустријско биље: конопља, дуван, хмељ. Кудеља се

највећим делом продавала сеоској кудељари. У то време најзна-

чајни занат био је ужарски. Сем ужади  производило се везиво за

снопове, љуљашке, разне мреже, вреће итд.

После економске кризе 1929–1933. нагло је порасла потражња

за кудељом и  кудељним влакном, због чега су имућнији станов-

ници, а и они са мањим поседом, сејали веће површине под ко-

нопљом. Кудељаре су, разуме се, биле у власништву имућних

људи. Радиле су у сменама због нагле потражње кудељног

влакна на светском тржишту. Иако је рад у кудељарама био изу-

зетно тежак, један број бироша, рисара и слуга определио се да

ради у њима јер им је тај рад обећавао веће зараде и бољи

живот. Кудељаре су биле у врло неподесним просторијама, ма-

шине застареле, а заштита радника била је веома лоша.

Најтежи радови били су у мочилима, у којима се потапала ку-

деља. Након што се довољно накваси, из воде су  је ,,мочилари''

износили у сноповима на сушење, а осушена кудеља  пролазила

је кроз ломилице да би се одвојило влакно од тврдих дрвених
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постојања угарског сабора. Овоме је допринела и узајамна са-

радња са противницима кандидовања Мађара. Такав облик са-

радње био је и договор у кулпинском изборном срезу  (Кулпин

данас припада општини Бачки Петровац), на основу којег је

1869.  као заједнички кандидат Срба и Словака у угарски парла-

мент изабран други потпредседник Матице словачке Вилијам

Паулини  Тот, а касније, после неколико деценија неуспеха, на

основу те исте конвенције 1905. и 1906. и Милан Хоџа (касније

министар просвете и председник владе Чехословачке Републике

после Првог светског рата). Оваква сарадња је у неким нацио-

нално мешовитим регионима Угарске била успешна све до

Првог светског рата и у њу су се укључили и угарски Немци, који,

иначе, нису реаговали на понуде осталих немађарских народа

за политичку сарадњу. 

У новинама ,,Dolnozemski Slovak'' од 30. априла 1906. се истиче

и податак да Чиб има 137 гласова и да је на изборе изашло 113

бирача, а њих 24 остало је код куће. Било је то гласање у кул-

пинском срезу за сабор Угарске, а заједнички кандидат Срба,

Словака и осталих био је већ поменути Милан Хоџа, познати

борац за права осталих нација у великој Угарској, а као новинар,

и велики прегалац на пољу културе и образовања. У овом чланку

се наводи  да од три бирача Словака ниједан није гласао за овог

кандидата. Наводи се именом и презименом да су њих двоје гла-

сали, уз паприкаш, против, а један није изашао на изборе, као и

то да у овој средини такође нико није гласао за овог кандидата.

Поделе и притисци учинили су своје. 

Успех на изборима  нису забележили само Словаци, већ и Ру-

муни и Срби. Мађарска влада је била узнемирена великим

бројем немађарских посланика у сабору и јачањем националних

покрета. Коалициона влада почела је нови талас  терора против

националних политичара, између осталог и покретање судских

процеса, као што је процес против евангелистичког словачког

свештеника у Ковачици.  Паралелно са тиме је почео и  нови

талас  мађаризације, који је у пуној мери био усмерен и на ос-

новно школство. Законима је одређено да сва деца до краја ос-

новног четворогодишњег школовања морају да савладају

308 Јанко Черни



селили на газдин салаш. Уколико  би задовољили газду својим

радом, остајали би код њега, ако нису, тражили су другог газду

или би отишли са салаша и сналазили се како су знали.

Плаћање бироша уговарано је обично у натури. Слуге су, као и

бироши, унајмљиване на годину дана уз новчану накнаду, један

пар опанака и једно одело. Највећи део посла  обављале су у

дворишту газдине куће, хранили парадне коње, стоку и живину.

Сем тога, слуге су возиле газду када је обилазио своја имања,

земљу и салаше .

Рисари су били беземљаши који су били дужни да раде послове

код газде бесплатно, као што је круњење кукуруза, возидба сена

и утовар стајског ђубрива које се возило на њиву. Све ове радове

су морали да раде бесплатно  само да би од газде добили из-

весну површину жита да косе косом или да беру кукуруз и секу

ручно кудељу „на рис''. Обично је рисарски рад плаћен уз на-

годбу шта ће да ради. Тако је било уобичајено да се рисару даје

десета крстина жита, десета корпа обраног кукуруза, без кукуру-

зовине,, и десети сноп кудеље.

На почетку Првог светског рата  читава Војводина, а тиме и Чиб,

припадала је  Аустроугарској монархији. Војна обавеза приси-

љавала је мушкарце да служе аустроугарску војску и многи су

се нашли на источном фронту, у Карпатима и Галицији. Ту су ги-

нули или тражили прилику да пређу на страну руске војске.

Један део је у томе успео и приступио добровољачким одре-

дима. У току тог рата, да не би служли освајачкој политици Ау-

строугарске монархије, неки војни обвезници су се придружи-

вали „зеленом кадру'' кријући се од жандарма у атару околних

насеља. И то је био својеврстан отпор туђину.

Пошто је Краљевина Југославије после краткотрајног априлског

рата 1941. доживела слом, то су мађарске окупационе трупе

ушле у насеље и успоставиле своју окупаторску власт. Месне

органе власти сачињавали су овдашњи Мађари и Немци.

Зверства која је окупатор починио у Бачкој јасно су показала да

предстоје тешки дани за сиромашно становништво на национал-

ном, економском, социјалном и културном плану. Економски по-

ложај сиромашних грађана за време окупације био је још тежи
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делова (од тзв. поздера). Одвојено влакно се даље гребенало

на гребенима званим „швингери''. Радници у машинском делу

фабрике радили су врло тешке и по здравље опасне послове,

без одговарајуће заштитне опреме, у прашини, без вентилатора.

Радници који су радили на машинама оболевали су најчешће од

туберкулозе, а понеки су остајали и без руку.   

Између два светска рата  на овим просторима је спроведена аг-

рарна реформа, али није дала очекиване резултате, већ је до-

принела да се социјална диференцијација на селу још више

продуби. Тако су имућнији људи куповали земљу од сиромаш-

нијих домаћинстава која су због дугова морала да  је продају.

Отуда је у насељу била категорија домаћинства позната као би-

роши, рисари и слуге. 

Бироши су били без своје земље.  Радили су и становали на го-

дину дана (од Михољдана једне до Михољдана наредне године)

на газдинским салашима. Приликом погодбе бироши су уцењи-

вани јер су газде тражиле да себи обезбеде доброг радника уз

што мању награду. После погодбе бироши су се са породицом
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зеном. Ту је била и сауна, трим кабинет, двострана аутоматска

куглана. Нажалост, овај објекат више не постоји јер је пожаром

уништен. Данас је Челарево савремено насеље чистог ваздуха,

пространих улица и са неколико паркова. Ову средину је препо-

родила привреда, а највише текстилни комбинат „Дунав'' и по-

љопривредно-индустријски комбинат „Подунавље''. Све оно што

је остварено на комуналном уређењу насеља дело је самих гра-

ђана, који нису жалили средства  када је у питању издвајање

путем месног самодоприноса. Последњих година  много је ура-

ђено на адаптацији старих и изградњи нових кућа, а отворени

су и нови стамбени објекти и нове улице. 

Доласком колониста организује се и партијски живот, а истовре-

мено се активира рад и других организација као што су: Народни

фронт, СКОЈ, АФЖ, културно-уметничко друштво. Значај свих

њих огледао се у организовању укупног дгуштвеног и политичког

живота у месту и многих радних акција широм земље (изградња

нових пруга Шамац–Сарајево и Брчко–Бановићи, Новог Бео-
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него раније. Већ у првим данима окупације мобилисани су сви

способни мушкарци или су одведени на присилни рад у Мађар-

ску. У насељу је остао мали број људи способних за привређи-

вање, односно за физичке послове на обради земље. 

IV

Многа насеља у Војводини после Другог светског рата проме-

нила су своје називе. Тако је и Чиб променио назив у Челарево.

Назив насеље промењен је по доласку нових колониста почет-

ком 1946. Долазећи из Босанске крајине, највише из среза Бо-

сански Петровац, нови колонисти назвали су своје насеље

именом легендарног народног хероја Здравка Челара, рођеног

у Рашиновцу код Босанског Петровца, палог у народноосло- бо-

дилачкој борби. Предлог за преименовање насеља дала је

Месна конференција Народног фронта, а одлуку је донео

Срески народни одбор у Бачкој Паланци 30. јуна 1947.  

Катастарска општина Челарево обухвата површину од 33 км2.

Карактерише је умерено-континентална клима, некад са јаким

зимама  и врло топлим а данас и дугим летима. На овом под-

ручју дувају ветровви различитих праваца и инзензитета, а до-

минирају југоисточни  ветрови у рано пролеће и позну јесен.

Северац се обично јавља у зимским месецима.  Атар Челарева

је сиромашан шумском вегетацијом, а терен је равничарски без

изражене рељефне динамике и без постојања већих водених

површина. Овде нису створени услови за формирање неке спе-

цифичне микроклиме. У великом парку саграђен је 1837. дворац,

некадашње власништво породице Дунђерски. Данас је у њему

стална изложба старог стилског намештаја и примењене умет-

ности из збирке Војвођанског музеја. У непосредној близини Че-

ларева налазе се погодни ловни и риболовни терени богати

високом и ниском дивљачи и рибом.

Угодан боравак у Челареву некада је обезбеђивао мотел ,,Ду-

нав'' са 13 комплетно опремљених соба, рестораном и летњом

терасом, аперитив баром, фризерским салоном и сопственим

паркингом. Под истим кровом је био и рекреативни центар са ба-
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у друштвену. Година 1945. била је година индустрије ужарских

производа и од тада је била у сталном развоју. Нове хале фаб-

рика је изградила 1956, али се у њој занатски начин производње

задржао све до 1962. Фабрика је уз помоћ кредита банака и од-

рицања својих радника извршила три реконструкције и модер-

низације. То је постао комбинат са широким асортиманом

ужарије, везива, канапа на бази кудељног и сисал вакна, тканина

за тафтинг тепихе, амбалаже за пољопривредне производе и

предива за тепихарску индустрију. Сировина за старе погоне у

највећој мери је била кудељно влакно са домаћег тржишта, док

се са страног тржишта од 1971. увози јута из Пакистана, а сисал

везиво из Тангањике и Бразила. После значајне реконструкције

1969. комбинат осваја нову производњу синтетичких полипропи-

ленских и полиетиленских производа. Нову производњу базирају

на  петрохемијским сировинама и синтетској хемији. Нажалост,

у првој деценији овог века овај комбинат је у стечајном поступку

ликвидиран и више није у функцији.

Пољопривредно-индустријски комбинат „Подунавље” имао је у

свом саставу пет економских јединица од којих су четири биле

производне: пивара, пољопривреда, кудељара и циглана. Ова

пивара је једна од најстаријих у земљи. Изграђена је 1892.

заједно са шпиританом у склопу велепоседничког имања Лазара

Дунђерског. Основна намера да се пивара изгради била је по-

љопривредна производња јечма и хмеља са сопственог поседа.

Најсавременијом технологијом производило се више врста  до-

маћег и лиценцираног пива. Целокупна производња пласирана

је првенствено на домаћем тржишту, а последњих година се део

извозио на страно тржиште. У 1971. извезено је 30 процената од

укупне производње на мађарско тржиште. Од 2003. је привати-

зована и сада је у власништву познате  пиварске фирме „Карлс-

берг” из Данске.

Пољопривреда је друга економска јединица овог комбината са

преко 2000 хектара обрадиве земље. Бивша земљорадничка за-

друга  интегрисала се са комбинатом.. Иако у склопу комбината,

бивша кооперација задруге је задржала своју функцију – са-

радњу са приватним сектором.  У свом саставу комбинат је имао

и 750 грла крава музара и фарму свиња капацитета 3000 грла.
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града, аутопута Братство-јединство и др.) Тих година обрада

земље највећим делом је обављана ручно и са запрежном

вучом, што је изискивало много труда и велико  ангажовање

радне снаге.  Радило се за трудодане. На крају године су се са-

бирали приходи и трудодани, па је на основу тога  вршено на-

грађивање у новцу или у натури. За ратну сирочад и немоћне

земља је обрађивана добровољним трудоданима, а касније и за

школовање ђака и студената. Сељачке радне задруге  имале су

у почетку добре  резултате, али нису обезбеђивале даљи развој

пољопривреде. То је био разлог да се 1953. задруге реоргани-

зују. Чланство у задрузи је било добровољно па су многа дома-

ћинства изашла из задруге и изнела оно што су у њу унела.

Треба напоменути и то да је у  првим годинама колонизације

била организована набавно-продајна задруга која је станов-

ништво снабдевала неопходнм намирницама и другим арти-

клима. Роба је довожена из Бачке Паланке запрежним колима.

„Сремаг” (Срески магазин) је имао задатак да  домаћинства

обезбеди робом широке потрошње.

Челарево је једно од насеља у општини Бачка Паланка које је

имало неколико индустријских објеката у којима су радили жи-

тељи овог насеља али и радници суседних села. Ово место има

дугу традицију у индустријској производњи која датира са краја

19. века, када су отворени први индустријски објекти на сиро-

винској бази из пољопривреде. 

Основу производње чиниле су две веће радне организације:

Текстилни комбинат „Дунав” и Пољопривредно-индустријски

комбинат „Подунвље”, а затим и Трговинско предузеће на велико

и мало „Авала”. Остали  део привреде чиниле су пољопри-

вредна производња у приватном сектору и приватне занатске

радње.

Текстилни комбинат „Дунав” израстао је из радионице за ручну

производњу ужарије и других производа од кудеље, која је ос-

нована 1886. када је прве темеље једној ужарској занатској ра-

дионици поставио приватни власник Маћаш Белани. У

приватном васништву је била све до национализације после

Другог светског рата, када је прешла у државну својину, а касније
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после је наследила породица Хадић. Евидентно је да  занатлија

скоро више и нема – занати су занимања прошлости, мада и

сада има потреба за неким занатским пословима. У Челареву

има кројача, пекара, бербера... Нема најпотребнијег заната за

оправку разних кућних апарата, па су грађани упућени да траже

такву услугу ван насеља, највише у Бачкој Паланци. Занатству,

иначе, перспектива није ружичаста. 

На основу Закона о аграрној реформи и колонизацији, донетог

одмах после рата, било је предвиђено да се борачко станов-

ништво из свих крајева Динарида, као и других крајева наше

земље, пресели у Војводину, коју је напустило немачко станов-

ништво. Тако је дошло до значајне промене у националној струк-

тури становништва у Војводини и у нашем насељу, у које су 6.

јануара 1946. дошли колонисти из Босанске Крајине, највише из

бившег петровачког среза. Дошле су укупно 233 породице и

1.607 чланова породица и заједничких домаћинстава. Једна

група колониста дошла је: из Македоније 20 породица, из Хер-

цеговине 5 и 1 из Лике. У току 1946. досељено је и 30 породица

мађарске националности из југоисточне Бачке. Након колониза-

ције, па све до данас, у насељу не престају  миграционо-имиг-

рациони процеси. (О аграрној реформи и колонизација  видети

„Изворнику” 9(2013), стр. 221–233, а детаљно о  насељавању

Чиба, о свакој породици и члановима домаћинства: „Изворник”

11(2015), стр. 445– 462.)

Долазећи у нову средину, која се од старог завичаја разликује и

по конфигурацији терена и по клими, колонисти су се у почетку

тешко прилагођавали новим условима живота, што  се нарочито

одражавало на старије. Они су са собом  носили многе навике и

обичаје који су их везивали за родни крај. Становништво, које се

у старом крају бавило највише сточарство и шумарством, тре-

бало је да се уклопи у нову средину бачке равнице, нови начин

живота и рада. Поделом земље формиране су сељачке радне

задруге у које су била учлањена сва домаћинства. Она су унела

у задругу сву своју земљу, пољопривредне алатке и сточне за-

преге. Тако су у колективном раду стварали постепено нове на-

вике, посебно у обради земље. Но, ипак остаје чињеница да
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Ова економска јединица са преко 2000 хектара плодног зем-

љишта је 2004. приватизована и сада је у саставу „Делта хол-

динг'' корпорације из Београда, власника Мирослава Мишко-

вића. На целој површини је најсавременији засад јабука.

Кудељара је угашена 1.975.  јер је поделила судбину куде-

љарства уопште. Кудељни производи су потиснути са тржишта

вештачким влакнима.

Циглана је имала своју перспективу с обзиром на сталну експан-

зију грађевинарства, али је после приватизације угашена.

Трговинско предузеће ,,Авала'' је основано 1959. и имало је че-

тири продавнице, а после и три угоститељска објекта и више

продавница у самом насељу  као и у другим  местима бачкопа-

ланачке општине. И ово предузеће је доживело судбину многих

који данас више не постоје, јер интеграцијом са РК „Стотекс” из

Новог Сада у времену транзиције нестало.

Чисто пољопривредних домаћинстава у Челареву има свега

два-три.  Међутим, пољопривредом се, као допунском делат-

ношћу, бави још око 500 породица на сопственом ситном поседу.

У приватном власништву се налази преко 1.400 хектара.

Користећи статистичке податке из 1971. знамо да је запослених

било 1.568, или 36% од укупног броја становника у Челареву, и

то у: ПИК „Подунавље” 628, ТК „Дунав'' 689, „Авала” 61,  школа

36,  здравствена амбуланта 12, месна заједница, месна канце-

ларија и библиотека 8, апотека 1,  4 лица у трговини ван насеља,

25 у занатским радњама, а само 5 породица се бавило пољо-

привредном производњом. Остали су радили ван Челарева.

Пензионера је било 498, деце предшколског узраста 65, ученика

основне школе 552, ученика средњих школа 194, студената 51.

Највећу просечну плату имали су запослени у ТК „Дунав”.

Крајем 19. века један део становника се бавио занатством.

Најпознатији занати били су: тишлерски (столарски), кројачки,

обућарски, зидарски, тесарски, а најразвијенија занатска делат-

ност је била ужарска. У насељу је радило 20–30 ужарских

радњи, а међу њима се истицала једна већа и значајнија, рекло

би се,  мануфактурна ужарска радионица, у којој је радило око

30 радника.  Њен оснивач и власник је био Белани Маћаш, а
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паланачкој општини. У послератном периоду изграђене су нове

саобраћајнице, блатњаве улисе заменили су модерни асфалтни

путеви, водовод је ушао у сваку кућу, подигнуто је много нових

породичних кућа, а у привредном погледу насеље је знатно

ојачало. 
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један мањи део породица није могао издржати носталгију за ста-

рим крајем, па су исте године (1946) вратили колонистичку имо-

вину и пошле назад у родни крај, на своја огњишта. Сигурно је

да су то биле пребрзе одлуке тих горштака разапетих између

чежње за старим крајем и жеље за бољим животом у Бачкој, па

се већина тих породица нешто касније вратила у Челарево с тим

што су неки изгубили колонизацију, док су други, који су оставили

по једног члана породице у Челареву,  поново добили колони-

стичку имовину. 

Процес миграционих кретања у Чалареву није престао до да-

нашњих дана. С обзиром на то да постоје сталне везе са старим

крајем, јер се често одлази у посету рођацима, а ови исто тако

често долазе из Босне и узвраћају посете, неки од њих, видеће

боље услове живота и могућност запослења, одлучују се да про-

дају своју имовину у Босни па са породицом долазе и насеља-

вају се у Челареву. 

Такође постоје миграциона кретања младих без породица , који

станују код рођака, запосле се, касније формирају своју поро-

дицу и остају трајно у овој питомој средини. Постоји и она кате-

горија младих који долазе да се школују, али се углавном не

враћају у свој родни крај већ се запосле и остају у Челареву. Због

потребе за новим радницима насељава се и становништво из

других крајева земље. Тако Челарево добија свој физички при-

раштај становника. Оваква појава миграционог кретања станов-

ништва је позната и научно проучена – људи одлазе тамо где

имају боље услове живота. Тако по правилу, планинско подручје

увек има вишак становника који се одлива у равничарске

крајеве. Челарево је једно од насеља које је привлачно за ову

врсту миграната.

Челарево је по свом изгледу типично равничарско место панон-

ског типа. Формирано и развијано за време аустроугарске вла-

давине, оно има улице са правилним геметријским изгледом –

секу се под правим углом. Насеље је било пре свага пољопри-

вредно и индустријско, нарочито у социјалистичком периоду раз-

витка. Оно је стекло озбиљне амбиције да се унапреди и

комунално уреди. Тренутно спада међу највећа насеља у бачко-
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Месна заједница, као месни самоуправни орган, улаже велике

напоре на уређењу насеља, изградњу  комуналних објеката и

подизању друштвено стандарда становништва. Радни људи у

месној заједници  налазе заједничке интересе које ће оствари-

вати заједничким радом и заједничким средствима  која плани-

рају на одређени период, за тачно дефинисане послове, пре

свега послове изградње комуналних објеката и за друге зајед-

ничке потребе. 

У протеклом периоду дошло је до експанзије у изградњи кому-

налних објеката, као и у обезбеђивању повољних услова за уна-

пређење културног, здравственог и социјално-економског живота

грађана. Визија овдашњег живота  је у савесном раду, у раз-

вијању  друштвеног живота и у борби против свега што нарушава

човеков мир. Визија која даје резултате...

* * * 
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Ради лакшег и бољег решавања важних комуналних проблема

у функцији индустријског развоја, збор бирача је преко Скуп-

штине општине Бачка Паланка поднео захтев Пкрајинској  скуп-

штини у Новом Саду да се Челарево прогласи насељем градског

типа.Таква одлука је донета 1981. Насеље је добило урбани-

стичку одлуку која замењује урбанистички план, што значи да има

перспективу планске изградње једне модерне урбане средине.

Насеље има следеће комуналне објекте:

• електричну струју, уведену 1924.

• асфалтирану магистралну главну улицу од 1962.

• водоводну мрежу артерског типа изграђену 1969.

• бетонске тротоаре изграђене 1960–1971.

• нову зграду основне школе са фислуктурном салом,

• нову здравствену станицу и апотеку,

• завршено асфалтирање свих улица и озељавање насеља,

• нову зграду ПТТ, са телефонима у свим домаћинствима

и урађену мрежу кабловске телевизије,

• извршена је гасификација домаћинстава,

• изграђена канализациона мрежа у целом насељу...

Челарево је било  раније, а и данас је, једно живописно насеље,

са лепим парком у центру, прелепом зградом бивше општине,

католичком црквом, каштелом (дворац Ђунђерских) окруженим

баштом и шумом која је била рај за птице и ситне животиње. По

зеленилу, Челарево је било изузетак међу многим местима у

Војводини, а вероватно и шире. Цело насеље је било засађено

свим врстама четинара и листопадног дрвећа, са  много врста

ситног растиња, углавном цветницама. Цео пројекат урадила је

фирма специјализована за расадничку производњу украсног

(парковског) биља свих врста. 

Челарево је, после ослобођења 1945. па све до краја 1959, било

са статусом самосталне општине у срезу Бачка Паланка, на ос-

нову закона о подели територија НР Србије. Реорганизацијом

комуналног система 1960. укинута је општина у Челареву и ушла

у састав општине Бачка Паланка, када функцију власти и само-

управе преузима Месна заједница Челарева, основана 1964.
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Подаци који су овде сакупљени, могу послужити за даље темељ-

није проучавање прошлости Челарева и ширег подручја овог

дела Бачке. Себи сам поставио циљ да саберем известан обим

информација о прошлости и садашњости насеља, о борби жи-

теља за лепши и достојанствени живот, о плодовима људског

рада, о свему што је специфично за ову средину. 
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Ч а р о б н е   ј е з и ч к е   ф о р м у л е

Милослав Шутић, Београд

МАТИЈА БЕЋКОВИЋ: А МУЗИКА – ШАКАМА У ПРСИ!

Водећи руски теоретичар књижевности и естетичар Јуриј Борјев

описује у својој Естетици обраћање Иље Еренбурга

студентима Московског универзитета, одмах после Другог

светског рата. Тема тог обраћања биле су „чаробне језичке

формуле“, односно песнички језички искази који у читаочевој

свести остављају посебне, упечатљиве утиске. Шта значи ова у

теорији први пут тако поменута синтагма?

Валери каже да „читава поезија произлази из једног усклика“. За

поменуте језичке формуле могло би се рећи обрнуто: наведене

формуле у облику као усклик произлазе из поезије, али

истовремено, заједно са повишеним тоном усклика,

представљају симболички израз поезије. Односно, сажети попут

математичких формула, ови изрази језичких формула обухватају

читаве области света, сегементе живота човека и народа.

У наведеном стиху из Бећковићеве поеме „Кукавица“ намеће се

призор ударања „шакама у прси“. Овај призор подразумева

жаљење за најближима који су насилно или прерано отишли из

живота. Он је један од више примера тога жаљења чији корени

сежу у најдубљу прошлост српског патријархалног друштва.

Пишући о српској културној прошлости, Милан Кашанин за

средњовековне Србе каже: „Плакали су често. Због суровог

кажњавања. У њих плакање није било само знак емотивности и

страствености него и душевне катарзе и кајања.“ Уз плакање

које је, може се рећи, блажи облик оплакивања везан за

хришћанство, Кашанин наводи и суровије поступке покрета

људског тела. Ови облици су последица дуготрајног присуства



многобожачке традиције у српској обичајности. Кашанин наводи

неке од тих облика који су се чешће појављивали „на глас да је

деспот Стефан напрасно умро“. Али најсугестивнији опис тих

облика дао је Вук Врчевић почетком XX века: „Лупање људи

шакама у главу над мртвијем, и грување жена у прси (које је код

сва три народа јошт заостало) жалосно је гледати јер се сваки

ударац чује тако да се чојек мора чудити како ико жив остане.“

За који се облик ових оплакивања определити, уз обавезно

набрајање речима – то је зависило од обичајне традиције. Али

то опредељење највише зависи од унутрашњег бића мајке као

првог најчешћег лика тога оплакивања. Или зависи од онога што

монахиња Јефимија у једној песми назива „природом матер-

њом“, победником над „жалошћу“ која „непрестано гори у срцу“.

Ту „природу матерњу“ треба имати у виду и у наведеној

Бећковићевој језичкој формули. Ако се полази од „ударања“ у

правцу музике онда се покрети руку могу схватити као „инстру-

мент“ чије се ритмичко кретање преноси на пулсирање срца, али

и на емоционалну свест;  најзад, на набрајање речима оне која

оплакује. А та свест је у знаку полета, поноса и радости због ве-

ликих врлина које је поседовала оплакивана личност, али и

великог бола због нестанка те личности. Таква емоционална ста-

ња су, према психологији уметничког стварања, ритмичко-

мелодијске природе. То је својеврсни комплетни инстру-

ментално-вокални музички чин. Нешто попут питагорејске

теорије о космичкој музици сфера нечујној за обично ухо. Тако

опет, имајући у виду јединство радости и бола у наведеној

формули, стижемо до Његоша, до Старца Игумана, који каже:

„Плакање је пјесна са сузама!“

Али ако полазимо од музике у правцу ударања „шакама у прси“,

онда долазимо до закључка да је песник са примесом позитивне

ироније закључио како је овај на први поглед сирови, груби и

тежњом за самоуништењем обележени облик једина радосна и

узвишена музика за коју патријархални човек из народа зна и

коју ствара.
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Alija Krasnići, Subotica

ROMI KROZ VEKOVE

Istorija ovog naroda je istorija strahovitih

stradanja, lutanja, mučenja, diskriminacije...

POREKLO ROMA

Poreklo Roma je vekovima bilo obavijeno velom tajne. Pošto su,
danas ovde – sutra onde, te grupe tamnoputih nomada neobičnih
navika oduvek budile radoznalost nastanjenih naroda, mnogi pisci
su, u nastojanju da reše ovu zagonetku, iznosili razne, često besmis-
lene pretpostavke.

Iako su u devetnaestom veku naučna istraživanja već dala odgovor
na to pitanje i dalje su izmišljani najčudesniji mitovi.(1)

Više ne podleže sumnji da su Romi bharatska nacionalna manjina,
rasprostrta širom sveta. Hipotezu Grellmanna potvrdili su Pott, Mik-
losich, Woolner, Grierson, Jules Bloch, Baranikov, Ralf Turner i drugi.
No, posle utvrđivanja ključnog pitanja – porekla, u orbitu ulazi pro-
blem – kada su Romi krenuli iz Bharate I, odmah potom, kada su
Romi stigli u Evropu.

Svaki istraživač je imao ambiciju (polazeći od apriornog da je iz
Bharate morao biti samo jedan izlazak) da utvrdi “svoju”, “jedinu”
istinu. Takve, u prošlosti kao i danas, pretežno egocentrično-
soloegzibicionističke, nenaučne orijentacije, pretežno građene na
proizvoljnosti i težnji ka opsenarstvu, nisu imale, a pogotovo danas
nemaju, bilo kakvih uslova da ostvare celovitije i stvarnije pristupe
problemu.



Battaillard smatra da su se Romi iselili iz Bharate na međi VII iVIII
veka. Povesna podloga ovome može biti pre svega zauzeće južnog
Pandžaba (711–12 n.e.) od strane Unejadskog Carstva, kada
Muhammed ubn-ul-Käsim trajno osvaja Sindh i deo Pendžaba.

Po J. P. Clebertu, izlazak iz Bharate je oko hiljadite godine.

Jan Kochanowski brani tezu da su Romi posle poraza na Tereimu
od muslimanskog Avghanistanskog carstva (1192), gde je poginulo
oko 100.000 branilaca,(6) napustili severnu Bharatu, sadašnju
državu Delhi i okolinu, a naročito Radžasthan.

Grellman, Fessler, Malte Brun, smatraju da su godine 1348. i 1349.
vreme izlaska Roma iz Bharate, čemu istorijsku osnovu čini pus-
tošenje Mongola u XIV stoleću u vreme hana Timura.

Prema interdisciplinarnim istraživanjima Jana Kochanowskog, na
samom tlu Bharate, Romi su u prošlosti bili pripadnici visoke vojne
bharatske kaste kahatrija, odnosno, kahatri su praoci Rajputa –
Roma “crnih”, a “istorija Rajputa – Roma belih” je usko vezana za
istoriju dinastije Kushana i dinastije Hephtalita Belih Huna u Bharati
i Centralnoj Aziji; u mnogim vojnim pohodima biće utvrđeno da se
radi o Romima, pod raznim imenima, nekad teže        prepoznatljivim
po osnovi različitih transkripcija; biće utvrđeno da su Scythi zapravo
“beli Romi”; da, napokon, Banjare, koji još uvek žive u Radžahstanu
i pripadaju brehmanima i drugim visokim kastama, nisu slučajno
mnogi tretirali kao Rajpute. (Od ovih treba ozbiljno razlikovati Banjare
Bombaja.) 

Prateći “migracije naroda koji su se srodili sa visokim vojnim kas-
tama” Bharate (što čini jednu od ključnih orijentacija istraživanja
Kochanowskog), doći ćemo do informacije o nomadskoj konjici u XVI
stoleću pre n.e., koja najpre biva zaustavljena od strane odbrane Ba-
bela, ali u daljem pohodu imaju širok radijus kretanja i u El-Džezireu,
Esh Shanu, a i na granici Ereca obrazuju vojnu aristokraciju koja
propagira svetkovinu konja, poznatu već dugo vremena u severnim
planinama, Ili obratimo li pažnju činjenici da, na osnovu sinteze
Bosch-Gimpera, još u vreme drugog stoleća pre n.e. “put jednog

Po Ralf Turneru, izlazak iz Bharate bio je oko 250. god. pre n.e.(2)

A. Müller saopštava da se Romi vrlo rano nalaze u Iraku, Iranu i da
su trajni učesnici arapskih vojnih pohoda.(3)

Ne znamo tačno, međutim, na šta se oslanja Vulcanius Bonaventura
kada u svom delu “De litteris et lingua Gelanen et Gothorum” (1697)
piše da su Bohemijeni (Boemijeni) došli iz Nubije. Mišljenja nekih au-
tora se pak sasvim neočekivano podudaraju sa romskim legendama,
a da se ni po čemu ne može zaključiti da su oni bili toga svesni. Tako
je Robert Samuel smatraoda su Romi potomci starih Egipćana,
oslanjajući se takođe na Jezekiljevo proročanstvo. 

Vaillant, koji je bio jedan od najposvećenijih romologa (napisao je
“Historie vraie des vrais Bohemiens”), potrudio se da razmrsi konce
tog nerazrešivog čvora koji između sebe tvore legende, priče i obična
naklapanja. Na kraju je mislio da “mirne duše može Romima pripisati
feničku narodnost, a zatim i pelazgijsku”. U stvari, lakše se gubimo
u objašnjenjima koje nam daje nego u dokumentima koje citira.

Za Baudrimonta Romi su isprva bili Babilonci, osuđeni na iseljenje
nakon uništenja njihova glavnog grada. Najmaštovitiji istraživači
radije su upravljali svoje poglede prema Egiptu, povodeći se u tome
za Voltereom, koji je mislio da Bohemijeni nisu ništa drugo nego de-
generisani potomci Izidinih sveštenika, koji su se izmešali sa potom-
cima pristalica sirijske boginje: “... I doista kad čitamo kod Apuleja
opise običaja i svečanosti obreda tih sveštenika ili lutajućih proroka,
ne možemo a da ne ustanovimo da su veoma nalik na evropske Bo-
hemijene. Njihove kastanjete i baskijski tamburi očito su cimbali i
čegrtaljke sirijskih i Izidinih sveštenika.”(4)

Evropska Bohemija duguje svoje ime galskom plemenu Boii, koje su
otuda proterali Markomani, po svoj prilici u doba Avgusta. U VII veku
slovensko pleme Čeha je zauzelo ovu zemlju i tu osnovalo više
državica, koje će Karlo Veliki podvrći plaćanju danka. Neki od tih
autentičnih Bohemija su došli u Francusku i osnovali jaku grupu
među goliardima i među bezbožnicima i bezakonicima koji su sledili
karolinške čete. Godine 1265. Surranus će napisati ove stihove: Naš
red prima / Pravedne i nepravedne... / Bohemijene i Teutonce...(5)
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su ‘asimilirali u svoju vjeru, jezik, pa čak i u fizički tip više tuđinaca
nego ijedna druga rasa prije i poslije nje, ne izuzimajući helensku,
rimsku, anglosaksonsku ili rusku. Unutrašnju suštinu asimilatorskog
ili korektivnu sliku definiše Ibnu-Abd-il-Hakem, kad u odnosu na
vreme opsade Babila kaže: “Njihov je vojskovođa kao i svaki drugi
između njih: nema razlike između nižih i viših, niti između gospodara
i roba.” Hakem upotpunjava ovu sliku i kazivanjem: “Mi smo se uvjer-
ili da je to narod čiji svaki pojedinac više cijeni smrt od života, skrom-
nost od isticanja i nijednom od njih ovaj svijet ne pruža nikakve
privlačnosti.” To  su, objektivno, pozitivne okolnosti za romsko utiski-
vanje u arapski svet. Nema sumnje, Romi su u arapskom svetu
veoma rano, gde su poznati pod imenom Zutti. O nekim vidovima
njihova prisustva i aktiviteta govori već i veoma rani IV vaseljenski
sabor.(9)

Realna je pretpostavka da je antički robovlasnički Iran, za vlade Dar-
ija I (524–486. pre n.e.),  prilikom osvajanja i Pendžaba, poveo
sobom i Rome u ropstvo, odnosno, ostvario i njihovo svrstavanje u
svoju agresivnu armadu. Aleksandar Makedonski (356–323. pre
n.e.), koji je nastojao da Aziji nametne helenizam na osvajačkim
putevima, u svoju armadu uključuje i stanovnike zemalja koje osvaja.
Tokom osvajanja Irana i posle poraza na Sindhu, nema sumnje, u
svoju armadu, pogotovu u Iranu, nužno je uključivao i Rome. Njihov
dalji trag je u pravcu Esha Shana i Babela. U isto vreme kad nastaju
porazi i raspad Asakidskog Partskog Carstva (226. n.e.), odnosno
nestajanje robovlasničkog Irana i nastanak feudalnog sistema, u
masovnim gibanjima, pojačanim nomadskim kretanjima i nastanji-
vanjem u predelu Eufrata u trećem veku n.e. prirodno je očekivati da
su se među mnogim plemenima našli i Romi.(10)

Orijentalist Müller saopštava da “u močvarnim predelima Donjeg Eu-
frata,  između Basre i Visita, živeli su od vremena arapskih osvajanja
Sotti tj. Cigani, Romi koji su se pod Sasanidima uselili u Perziju i u
tim prostranstvima obitavali”. Od posebnog je značaja saznanje da
su se Romi “odmah priključili Arapima” i da je “njihova vojska od tada
u ratovima islama ujedinjena s ostalim trupama Iraqa” pod uslovima
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ratničkog naroda u kulturi je obeležen keramičkim užadima i bojnom
sekirom”, čiji su tragovi, oslanjajući se na arheološke iskopine,
prisutni i u Evropi, možda se može govoriti o osnovi za utvrđivanje
prisustva Sindhta, što ih pominje Homer, plavokosih i plavookih
Roma i danas prisutnih u Evropi, kao i o osnovi za pridavanje većeg
značaja nekim kazivanjima Biblije.(7)

Zbog mnogih disperzija, koje su bivale više puta, čak i na teritoriji
istog regiona, istraživanje je veoma otežano, no čini se realnim  sh-
vatanje da su Romi ostajali na mnogim prostranstvima, pre svega
po osnovu vojnih poraza, bilo tokom pohoda, u trenucima povre-
menih, privremenih ili potpunijih ili uništavajućih na tlu Bharate.
Polazeći od ovog saznanja, izvanredan izuzetak čini izlazak Roma
420. godine.

Očito je da su Romi u vremenima napuštanja Bharate pripadali
raznim plemenima, bili fizionomski različiti, (kako u pogledu boje
kose, lica, očiju: svetlo blod, riđe, ugasito bakarno), te različiti i u
pogledu rasta. Jan Kochanowski s razlogom govori o Romima
“crnim” i Romima “belim”, dajući dokaze o različitoj plemenskoj pri-
padnosti i fizionomsko-rasnoj razuđenosti. Ovaj autor će čak na jed-
nom mestu reći: “Kashmiri su isto tako beli kao i Romi”, a A. J.
Vanvindekens će utvrditi: “Jedna stvar je neosporna: na početku dru-
gog veka pre n.e. ljudi koji su stanovali na severoistoku i jugozapadu
Tereimskog basena imali su svetlu boju kože, blond kose i plave oči”,
dok na drugoj strani znamo da su Arijci naišli prvo na “garave”.

Ono što je bilo zajedničko grupacijama neosporno su, na širem fonu:
jezik, moralno vrednovanje, spoznaja sveta, običaji i običajno pravo,
što je stolećima činilo kohezionu snagu.(8)

Povoljnim društvenim okolnostima za prisustvo i Roma u sferama
arabijskim valja smatrati to što “još od pamtiveka bujice arabljanskih
putnika običavale su teći duž istočne obale njihova poluotoka do do-
line Tigrisa i Eufrata da bi se tamo naselile”. Za manje povoljnu okol-
nost moramo smatrati da Arapi, iako obaviti ,,aureolom koja pripada
svijetu osvajača”, u periodu ekspanzije “kojoj nema presedana, (…)
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unosio elemente nesigurnosti, pogotovo za trgovce “koji su dolazili
iz Indije i Kine”, kako beleži “Encyclopedie de l’Histoire”. U biti stvari
su, nema sumnje, ležali ekonomski interesi.

“U ovim borbama”, kako nas pouzdano informiše istaknuti orijentalist
Muhamed Mujić, “učestvovalo je 12.000 Cigana-Roma, od kojih je
300 poginulo, a 500 zarobljeno.” Ono što čini posebnu karakteristiku
neosporno je činjenica da “nakon završene borbe komandant Agif
glave poginulih Cigana-Roma posla na halifin dvor”, ali ni ona se ne
nalazi izvan okvira tadašnje prakse Arabijskog Carstva. 

Romi, vodeći sedmomesečni odbrambeni rat protiv moćnog el
Mu’tesima bilaha, demonstrirali su svoju snagu. Odrubljivanje glava
poginulima i njihovo predavanje halifi govori o tadašnjoj stvarnoj
snazi Roma, o respektu, nesigurnosti i strahu koji su izazivali na
dvoru. I jedno i drugo doprinelo je da Romi ne budu svrstani u robove
i da bude prihvaćen njihov zahtev za stavljanje pod zaštitu vlasti.
“Tada se je pod zaštitu vlasti stavilo svega 27.000 Cigana-Roma, što
upućuje na ocenu da su krenule veoma mnoge hiljade vojno organi-
zovane u nekoliko pravaca, ili najverovatnije u pravcu el Qutra el
Masrija, a odavde u pravcu Pirineja, gde je već dugo vremena posta-
jao arapski hilafet. Uostalom, Romi su, sasvim verovatno, već
učestvovali u samom obrazovanju hilafeta, I da su pristizali tamo kas-
nijim arabijskim trupama. To sigurno potvrđuje i ime Saraceni, što su
ga dobili u Evropi. Očito je da su Romi prisutni u zapadnoj Evropi
kao deo arabijske armade, kao i relativno samostalne skupine koje
pristižu preko Misra, odnosno Iberskog poluostrva, verovatno i ovde
se uključujući u arabijsku armadu, jer oružani sukob u Vasitu, iako
poražavajući, bio je samo epizodan, trenutni sukob lokalnog karak-
tera između dveju zaraćenih strana i nije nosio obeležje genocidnog
odnosa prema Romima, kakav je manifestovan koncem VII stoleća
prilikom fizičkog istrebljenja stanovnika Ezrekisa.

Uostalom, nad preživelim Romima nije vršena odmazda, pa nisu ni
u robove svrstavani, već su kolonizirani u Ayniu Zerbeu, na vlastito
traženje da budu stavljeni pod zaštitu vlasti.
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jednakopravnosti s drugima. Upravo po osnovi ravnopravnog pri-
padanja arapskim vojnim jedinicama Romi će se naći na mnogim
stranama Azije, Afrike, Evrope.(11)

Jedan od najvećih stvaralaca u istoriografiji Arapa i sveta Abd ar-
Rahman ibn Muhammed ibn Haldun, za čiju “Mukaddinu” Arnold
Toynbee kaže da je to “najveće delo svoje vrste što ga je ikoji um
stvorio u bilo kojem vremenu i na bilo kojem mestu”, u posebnom
odeljku svoje istorije bavi se i pitanjem Roma. Romi su, kao što smo
već upozorili, poodavno u arabijskom svetu i ne malo u predelima
Tigra i Eufrata, odnosno, između Basre i Vasita. Činjenica da
Romima sve do halife el Mu’tesima bilaha (833–842), čija je vojska
“snabdevena bolje nego ijedna druga vojska ranijih halifi”, nikad
ranije “nije bio nanesen nikakav ozbiljniji udarac”, govori o dugov-
ekom bitisanju na ovoj teritoriji. Podatak da su Romi tada “predsta-
vljali kao neku vrstu oružane organizacije” potvrđuje da su Romi imali
visoku vojnu organizaciju i da su u Bharati pripadali kshatrima. Evi-
dentno je, upravo na osnovu zakonomernosti tog vremena i tih sre-
dina, da je, kao izraz neophodnosti, bila oformljena kolonija Roma,
koja je, prema “Encyclopedie de l’Histoire”, obitavala u njoj i, nema
sumnje, poprimila i obeležja svojevrsne mini-države na vojnoj osnovi,
što je karakteristika tog vremena i drugih etnosa na ovim pros-
transtvima. Činjenica da je ova mini-država uništena (834. godine),
tek “nakon sedmomesečnih borbi u Vasitu” govori o tadašnjoj vojnoj
moći Roma. Kao povod za ovu oružanu intervenciju, koja nosi sva
obeležja rata, navodi se da su Romi “zaposjeli basranski drum, gdje
prave nerede i nanose štete tamošnjem stanovništvu”. Ali, Filip Hiti
na mnogo mesta upozorava da je u to vreme ta jedna od osnovnih
karakteristika dominacije budući da je to ekonomska osnova arabi-
jske ekspanzije.Tako, precizno se definiše, da su vojne akcije “počele
kao pljačkaški pohodi (...)”, a “cilj svih ovih pohoda u većini slučajeva
bio je pljačka, a ne osvajanje stalnih uporišta”. 

Očito je da je postupak Roma (koji je zapravo bio oponašanje arabi-
jske, pre svega vojne, odnosno vojno-islamske aristokratije), činio
smetnju i predstavljao opasnost, jer je u centar državnog organizma
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Od vremena njihovih prvih migracija na zapad imamo nešto tačnije
podatke o Romima, pre svega iz dva persijska teksta u kojima se
mešaju istorija i legenda. Sredinom desetog veka n.e. Hamza od Is-
fahana opisuje dolazak u Persiju 12.000 Zota muzičara. Istu tu priču
zapisao je pola veka kasnije presijski hroničar i pesnik Firdusi, autor
Epa o kraljevima.

Ta je priča možda velikim delom legendarna, ali nas ona obaveštava
da je u Persiji bilo mnogo Roma iz Indije; oni su već bili poznati kao
muzičari koji su odbojni prema poljoprivredi, a skloni nomadskom
životu i pomalo krađi.

To su jedini stari tekstovi koji govore o lutanjima Roma diljem Azije;
ta se priča može popuniti lingvističkim dokazima. U Persiji su Romi
obogatili svoj jezik rečima koje će se kasnije naći u svim evropskim
dijalektima. Onda su se, po mišljenju britanskog lingviste Džona
Sempsona, podelili na dva ogranka. Neki su nastavili put prema za-
padu i jugoistoku, drugi su krenuli na severozapad. Ovi drugi su
proputovali kroz Jermeniju (gde su pokupili nekoliko reči, koje su
očuvane čak u Velsu, ali koje nisu poznate u prvom ogranku), pa
prošli preko Kavkaza, gde su pozajmljivali reči od Oseta.

Najzad su stigli u Evropu i vizantijski svet. Od tog vremena ima više
tekstova koji se odnose na Rome, naročito iz opisa putnika sa za-
pada na putu u Svetu zemlju.(13)

OD LEGENDE DO STVARNOSTI

Mit o “postanku Roma”, mit o “prokletstvu Roma” i neprestanom sel-
jenju, itd. svedočanstvo su njihove mitske svesti. U tom pogledu rom-
ski mitovi i legende mogu da se  tretiraju i kao vrsta istorijskih izvora.
Ne ulazeći dublje u ovu inače dosta opširnu i složenu problematiku,
ilustracije radi, navešćemo jednu romsku legendu koja svedoči o
poreklu Roma.
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Iz oštrine ovog oružanog sukoba pogrešno bi bilo izvlačiti zaključak

o progonima Roma, jer i nadalje, pa i u to vreme na drugim strana-

ma, položaj Roma je ravnopravan u arabijskom svetu.

Kad ne bi pretila opasnost da budemo zlom namerom shvaćeni, rekli

bismo da je i sam ratni sukob, koji je trajao šest meseci, svojevrsni

izraz ravnopravnosti.

Ima indicija da su se Romi nalazili na tlu Afrike već u IV stoleću, a

na tlu Male Azije, sasvim izvesno u VII stoleću, jer VI veseljenski

sabor, poznatiji pod imenom Trulski sabor (680–681) antikanonskom

delovanju Roma veoma kategorično posvećuje 24, 51, 61. kanon.

Prisutnost i uticaj Roma su ovde sve značajniji,  tako da istaknuti me-

dievalist Dragoljub Dragojlović, pozivajući se na Teofila, s razlogom

utvrđuje da u prvoj deceniji IX stoleća, za vlade cara Nićifora I

“pristalice pravoslavne stranke uznemireni carevom popustljivošću

javno ga optužuju da je pristalica pavlikijana i antingana”. Snažan

pritisak pavlikijana, borba između ortodoksije i jeresi (čak i onda kad

je van okriva hrišćanstva), raskol unutar pravoslavlja, o čemu

upečatljivo govori više kanona Trulskog sabora, koji ne bivaju ukl-

ješteni ni u robovsku, ni u paričku zavisnost. Ako zanemarimo odnos

ortodoksije, koji je pre svega  ideološko-religioznog karaktera (koji

podrazumeva i borbu za dominacijom, ali bez šanse da, kao u ara-

bijskom svetu, u istoj ličnosti budu koncentrisani religiozni uticaj i

svetovna moć) a ne etnosnog karaktera nesumnjivo je da su Romi u

to vreme ravnopravni i branioci Vizantije. I Leon de Sage ukazuje na

prisustvo Roma u Konstantinopolju u IX stoleću, koji se tu bave tr-

govinom konja za potrebe vojne i civilne. Izvesno je da su tu oni u

povoljnom, pa i privilegovanom položaju, koji nastaje usled vojnih

potreba za nabavkom, odgajanjem I lečenjem konja.(12)

Dokumentacija o periodu koji bi se mogao nazvati “preistorijom

Roma” krajnje je siromašna. Pisci drevne Indije zanimali su se samo

za bogove i kraljeve, pa su zanemarljivo malo pažnje posvećivali nar-

odu poznatom pod nazivom Zoti, Džati, Luri, Nuri ili Domi.
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Druga vrsta izvora su pisani izvori. Tragajući za poreklom Roma, neki
su posegli za Mahabharatom, Homerovom Ilijadom,  Herodotovim i
Strabonovim istorijskim spisima itd. Ali, na osnovu pomenutih izvora,
u kojima osim pomena imena nema gotovo  nijednog drugog po-
datka, teško se može izvesti zaključak o dalekoj prošlosti Roma.
Naime, da bi se opisalo šta se zaista dogodilo, neophodno je znati
kako se dogodilo.

Prvi pisani trag o Romima potiče iz 1068. To je teks o životu sv.
Đorđa Antonskog, koji je sastavljen u manastiru Iviron na Atosu. U
tom se tekstu govori o Adsinkanima. Naučnici su saglasni da je tu
reč o Romima, pa se hiljadita godina uzima kao početak egsodusa
koji traje sve do današnjeg dana. Ima, doduše, naučnika koji sma-
traju da su Romi stigli u zemlje Vizantijskog Carstva  još ranije, sredi-
nom IX veka, a u Persiju – pri čemu se uzima kao svedočanstvo
Firdusijeva Šah-nama – već u IV veku. No, to su književni izvori koji
se, makoliko dragoceni bili, ne mogu uzimati zdravo za gotovo.(14)

Donald Kenrik i Gratan Pakson (Donald Kenrick and Grattan Puxon,
The Destiny of Europe’s Gypsies) navode drugu staru legendu:
“Nekada smo imali velikog vladara Ciganina. On je bio naš knez. On
je bio naš kralj. Svi su Cigani tada živeli zajedno u jednoj divnoj
zemlji. Ta zemlja se zvala Sind. Vladala je tamo sreća i velika radost.
Naš gospodar se zvao Mar Amengo Dep. Imao je dva brata. Jed-
nome je ime bilo Romano, drugom Singan. To je bilo dobro, ali je
onda došlo do velikog rata. Muslimani su izazvali rat i u prah i pepeo
pretvorili cigansku zemlju. Cigani su bili zajedno pobegli iz svoje do-
movine. Počeli su kao siromasi da lutaju drugim državama, drugim
zemljama. Onda su tri brata povela svaki svoje sledbenike i razišla
se. Hodali su mnogim putevima, neki su krenuli u Arabiju, neki u
Vizantiju, neki u Jermeniju.”

Izvesne činjenice probijaju se kroz ove legende: rat koji je prisilio
Cigane da napuste svoju domovinu; ime Čen, koje na romskom
znači “minđuša”, a koje se još uvek nalazi kao romsko ime; imena
Romano i Singan, koji u mnogim izvorima slove kao preci naroda
Rom i Sinti, a Sind kao njihova prapostojbina: pravci kretanja,
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“Neki mag je upozorio indijskog kralja da će neprijatelji napasti nje-
govu kraljevinu i uništiti mu porodicu. Međutim, napadač će biti
nemoćan napadne li Rome. Kralj zato pozva romskog poglavara i u
tajnosti mu poveri jedinicu kćer Ganu. Nju je trebalo da poglavar
odgaji u bezbednosti kao svoje pravo dete. Gan je odrasla u istoj
šatri sa glavarevim sinom Čenom (‘Čen’, ‘minđuša’). Jednoga dana
umre stari poglavar a romsko pleme salete novog poglavara Čena
da se odmah oženi. Čen je redom odbijao da uzme ijednu od devo-
jaka koje su mu nudili i zapretio je da će se ubiti pošto voli samo
svoju sestru. Čenu je majka tada saopštila da Gan nije njegova ses-
tra, ali da mora čuvati tajnu jer bi inače osvajač ubio Gan kao kraljevu
kćer. Pleme se podelilo u dva tabora. U prvom su se okupili oni koji
su u svemu podržavali nobog poglavara a u drugom oni koji su ga
zbog braka sa sestrom osuđivali, ne priznajući takvog plemenskog
vođu. Drugi tabor proterao je Čena i njegove sledbenike iz indijske
zemlje. Otada Čen i njegovi sledbenici lutaju zemljinim šarom, jer ih
je veliki mag prokleo da nikada ne prespavaju u istom mestu, da ne
piju vodu dva puta iz istog bunara i da nikada ne pregaze istu reku
dva puta u istoj godini.”

Postojeći način života našao je, dakle, u mitu legitimnost, to jest oza-
konjuje postojeći poredak kao poredak postojanja, a mitološki likovi
se javljaju kao upozorenje pripadnicima romske zajednice. Mit is-
tovremeno svedoči o poreklu Roma, jer se u njemu pominju indijski
kralj, odnosno indijska zemlja.

Mitovima i legendama pridružuju se i mnogi drugi usmeni izvori i
verovanja Roma (kao i sam jezik) u kojima su očuvani tragovi nji-
hovog indijskog porekla .Ali, usmeni izvori su nedovoljno i nepouz-
dano svedočanstvo za rekonstrukciju prošlosti Roma.

Kada je reč o usmenim izvorima, treba imati u vidu i različite oblike i vi-
dove narodnog stvaralaštva i umotvorina ostalih naroda u kojima se
pominju Romi. Ovi izvori nisu još klasifikovani i proučeni, ali je evidentno
da se Romi pominju u legendama, pričama, pesmama, poslovicama,
izrekama, zakonetkama i verovanjima brojnih naroda. Ta činjenica gov-
ori o njihovom davnašnjem prisustvu u tim krajevima sveta.
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su tradicionalno obavljali. Ali, ratovi i sukobi koji su ih presretali na
tom putu izvan Indije primoravali su ih da stalno tragaju za novim
pribežištem i novim svetilištem. Neki su se pridružili ratničkim hor-
dama, najpre arapskim, onda turskim; neki su se asimilovali u druge
narode, milom ili silom. Taj proces asimilacije proteže se, iz raznih
razloga, do današnjih dana. Tako su se neke razlike, koje su već u
Indiji postojale, vremenom povećavale, umnožavale i produbljavale.
Međutim, uprkos svemu, Cigani-Romi, nikada nisu izgubili svoje
zajedničke odlike, koje su očite, u prvom redu, u njihovom načinu
života, a zatim u njihovom jeziku i običajima, na kojima se njihova
nacionalna svest i identitet zasnivaju. Ta svest je često  podsticala
njihovu izolaciju, odgovornost i progone.

Na temelju svega ovoga izgleda veoma verovatno da su praoci
današnjih Roma, Sinta i Hitanosa u davnini živeli u Sindu, ali prirodni
uslovi i nomadski način života terali su ih da se stalno kreću.
Izbegavajući pustinje, našli su utočište u plodnom Pandžabu, Džamu
i Kašmiru, a iz Radžastana su prešli u Gudžarat ili sišli južno od Del-
hija, sve do visoravni Dekana, i dalje.(16)

KRETANJE ROMA

Indija je zemlja stare civilizacije, čiji su najstariji stanovnici bili Dravidi.
Prema  legendama koje su sačuvane u vedama i spevovima Mahab-
harata i Ramajana, Dravide su pokorili Arijci. Ime Arya, kako se
tumači, dolazi od reči koja znači “obrađivati zemlju”. Arijci su
uglavnom bili poljoprivrednici, a pošto se obrada zemlje smatrala
“plemenitim” poslom, oni su se nazvali Arijci, što znači “pleminiti”.
Nadirući sa severa, oni su najpre zauzeli oblasti na krajnjem
severozapadu Indije i gornjeg porečja Inda. U vreme kada su nasta-
jale himne, još nisu potpuno zaposeli Pandžab, pa su borbe izmedju
Arijaca i Dasa (Dravida) još trajale. Kad su bili poraženi, Dravidi su
se povukli na krajnji jug Indije i na Cejlon.
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uglavnom tačni, koje su po predanju Cigani-Romi sledili.(15) Ako se
oslonimo na legende i neke do sada utvrđene činjenice, čini se da je
neophodno poći od Sinda, područja koje je nekada bilo postojbina
naroda Sinti. Sind se prvi put pominje u istorijskim izvorima posle
raspada Indijskog Carstva, koji je usledio nakom kraja dinastije
Gupta, u VII veku. To je bio period uspona Arapa, koji su prodrli u
današnji Irak, Iran i Srednju Aziju u VII i VIII veku. Njihovo napre-
dovanje na istok završilo se 712. godine padom Sinda.

Pošto je postao vladar Afganistana, Mahmut Gazni, veliki ratnik i sja-
jan vojskovođa, preduzeo je 17 pohoda protiv Indije i u periodu
između 1001. i 1027. godine nametnuo Pandžabu i Sindu svoju vlast.
Njegovi napadi na Indiju okončani su tek posle poraza u oblasti
Radžput. 

U želji da njegova prestonica dostigne sjaj gradova Srednje Azije,
Mahmud je doveo iz Indije veliki broj zanatlija i graditelja. Vrlo je
verovatno da su Romi i Sinti (u čijoj je kolektivnoj memoriji sačvano
ime persijske pokrajine Khorasana) došli s njima.

Mahmud iz Gora, naslednik Mahmuda Gaznija, napao je severoza-
padnu Indiju dva puta, 1191. i 1192. godine. Zatim je usledila najezda
Džingis-kana, koju mnogi istoričari uporedjuju sa tajfunom ili katakl-
izmom. Njegove horde  opustošile su Srednju Aziju. Mnogi naučnici
smatraju da su upravo u ovo vreme Cigani-Romi napustili Indiju u
mnogo većoj masi nego ranije. Onda je  nastupio Tamerlan, koji je
pokušao da ponovi Džingis-kanove podvige. Nehru je pisao da
sećanje na legendarne osvajače –  Aleksandra Velikog, sultana Mah-
muda, Džingis-kana i Tamerlana – još živi u Indiji. Čini se sasvim
izvesno da su poslednja trojica prouzrokovala masovne seobe
Cigana-Roma i prisilila ih da napuste Indiju. Neka plemena su, ipak,
opstala u svojoj domovini, ali pod drugim imenima.

Pošto su napustila Indiju, plemena Rom, Sinti i Kales, u manjim i
većim grupama, nastavila su da idu iz zemlje u zemlju i da se u
svakoj zaustavljaju izvesno vreme, duže ili kraće. To je bilo u prirodi
njihovog nomadskog života i u skladu sa umećima i poslovima koje
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Kada je na vlast u Avganistanu došao Mahmud iz Gaznija, veliki rat-
nik i sjajni vojskovođa (u Centralnoj Aziji, tvrde, da je i danas živa
uspomena na četiri legendarne figure velikih osvajača – Aleksandra,
sultana Mahmuda, Džingis Kana i Tamerlana), on je u preiodu
između 1001. i 1027. godine sedamnaest puta napao Indiju. Tako je
uspeo da priključi svojoj vlasti Pandžab i Sind, ali nije uspeo da osvoji
Kašmir. Tek kada je pretrpeo poraz u predelima Radžputana, Gazni
se više nije vraćao u Indiju. Mahmud Gazni je u sećanju naroda
ostao kao svirep i okrutan, a Alberuni je ostavio sledeće
svedočanstvo o njegovim upadima u Indiju: “Hindusi su postali kao
atomi prašine rasejane u svim pravcima i kao priča o starim vre-
menima u ustima naroda. Njihovi rasuti ostaci svakako da gaje naj-
dublju mržnju prema svim muslimanima.”

Želeći da njegov grad stekne izgled i sjaj gradova Centralne i Za-
padne Azije, Mahmud je, navode istoričari, doveo iz Indije veliki broj
zanatlija i građevinara.

Potom je usledio pohod Mahmuda iz Gora, Mahmudovog nasled-
nika. On je dva puta napadao severozapadnu Indiju, 1191. i 1192.
godine. Ali, u poređenju sa ovim, Džingis Kanov pohod liči na ciklon
ili kataklizmu, kako tvrde istoričari. Džingis Kanove horde su 1219.
godine pretvorile Centralnu Aziju u gomilu ruševina. I, najzad, u Indiju
je stigao Tamerlan, koji je, kao Džingis Kanov potomak, hteo da
ponovi njegove podvige. Posle Tamerlanove smrti u Centralnoj Aziji
je vladao Tamerlanov potomak Barbar, osnivač dinastije Mogula u
Indiji, prvi od velikih Mogula koji je 1526. godine osvojio Delhi.

Već od Tamerlana, smatram, istorija Indije više nije uticala na sud-
binu Roma. Oni su već bili izvan njenih granica. Mnogi su stigli u
Evropu, gde će biti izloženi neprestanim progonima.

Pomenuti događaji omogućavaju da se bar u izvesnoj meri naslute
uzroci i razlozi za napuštanje Indije. Naime, na osnovu dosadašnjih
saznanja, moglo bi se reći da je romska zajednica nastala ujedinja-
vanjem više plemena različitih dijalekata, pa i rasa. Zajednica je na-
jverovatnije dobila ime po Rami, legendarnom junaku iz epa
Ramajana, a njeni pripadnici različitog kastinskog porekla postali su
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Arijci su živeli organizovani u plemenskim savezima, sve dok seve-

rozapadna Indija nije privukla osvajače. Otprilike u vreme budizma,

to jest njegovog uspona, persijsko carstvo se proširilo do reke  Inda.

U četvrtom veku pre n.e.  Aleksandar Makedonski je prodro čak do

porečja Ganga. Suočena s opasnošću, plemena su počela da se

ujedinjavaju, a ubrzo posle Aleksandrove smrti Čandragupta je os-

novao veliko Maurja Carstvo. To je bila prva jaka, centralizovana i

velika država u Indiji.

Antička Indija je kao i antička Grčka bila skup malih država, od kojih

su neke obuhvatale po jedno ili dva plemena. U Budino vreme pos-

tojao je izvestan broj ovih plemenskih ,,republika” u četiri glavna kra-

ljevstva u centralnoj i severnoj Indiji (uključujući Gandaru ili deo

Avganistana). Naravno, o svemu iz ovog doba zna se, uglavnom, na

osnovu mitova i epova, jer, kao što je zapazio Alberuni, Indijci ne

gledaju s velikom pažnjom na to kako se istorijski događaji odvijaju.

(To je, pored mnogih drugih, konstatovao i Nehru, koji je u knjizi

“Otkriće Indije” napisao: “Za razliku od Grka, Kineza i Arapa, stari In-

dijci nisu bili istoričari. Ovo je vrlo nesrećna okolnost jer nam je sada

vrlo teško da odredimo datume i izradimo  preciznu hronologiju.”)

U vreme Čandragupte, Indija je uspostavila veze sa zapadnim sve-

tom, a za vreme Čandraguptinog unuka Ašoke (273–232. pre n. e.),

carstvo je obuhvatalo mnogo veće prostore, a zemlja je postala

važan međunarodni centar, uglavnom usled širenja budizma. Posle

Ašoke, carstvo se raspalo i sve do četvrtog veka nije bilo veće države

u Indiji. U četvrtom veku ponovo dolazi do ujedinjenja. Zemljom su

vladali carevi iz dinastije Gupta, sve do VII veka.

Tada je nastupilo vreme velikog uspona Arapa, koji su u VII i

početkom VIII veka stigli u Irak, Iran i Centralnu Aziju. Pošto su okupi-

rali Sind 712. godine, tu su se zaustavili. Na zapadu, 711. godine

prodrli su u Španiju, a kad su je osvojili nastavili su prodor prema

Francuskoj, gde su u bici kod Tura 732. godine bili potučeni, pa su

morali da se povuku.
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u sve tanje i tanje ogranke. Napustivši obale Inda, Cigani-Romi
prodiru najprije u Avganistan i Persiju te stižu do Kaspijskog mora
na severu i do Persijskog zaliva na jugu. Severna grupa prelazi Ar-
meniju, zatim Kavkaz, a kasnije i Rusiju. Južna grupa kreće uz
tokove Eufrata i Tigra. Linija napredovanja se, međutim, ponovo
razdvaja: jedna plemena kreću u smeru Crnog mora, a druga prema
Siriji. Najveći deo selidbe sliva se u azijsku Tursku, dok će najjužnija
grana produžiti uz Sredozemno more, preko Palestine i Egipta. Vrlo
verovatno, neki će od tih nomada nastaviti put duž severne afričke
obale do Gibraltarskog  moreuza i preći u Španiju: to su Gitani,
“Španci” i “Katalonci”. Ona pak grupa koja je ostala u Turskoj prelazi
Bosfor i roji se po Grčkoj i po čitavom Balkanskom poluostrvu. Kra-
jnje granice ekspanzije u ono doba biće Engleska i Škotska. Cigani
koji su bili prešli u Rusiju čini se da stižu sve do Skandinavije.(19)
Kroz veo mraka koji prekriva njihove staze i njihova kretanja, neka
imena i reći dospeli su do nas – usvojene reči koje same po sebi
služe kao vrsta putokaza. Godina u kojoj bi stigli u neke gradove ili
oblasti bila bi zabeležena, ponekad i uz informaciju odakle dolaze i
kuda su se uputili. Prisustvo jermenskih reči u svim dijalektima evrop-
skih Cigana-Roma dokazuje da su u Vizantijsko Carstvo dospeli iz
Jermenije. To se, najverovatnije, dogodilo u XI veku, kada su
Seldžuci napali Jermeniju i time podstakli seobu stanovništva u
vizantijsku Anadoliju. Umesto datuma, kao dokaz možemo navesti
samo reči: arčič, kalaj; bov, peć; čikat, čelo; hhumer, testo; kočak,
dugme; morćhi, koža; pativ, poštenje. Miklošič je prvi ukazao na pris-
ustvo jermenskih reči u romskom jeziku. Početkom ovog veka
nemački lingvist F. N. Fink sistematski je proučio dijalekat jermen-
skih Cigana-Roma.

Navedene reči vode poreklo iz istočnog jermenskog dijalekta, pošto
se zna da je u  periodu od XI do XIII veka grčki jezik dominirao u za-
padnom delu zemlje. Dalji dokazi da su Cigani u Jermeniju došli iz
Persije jesu sledeće reči: ambrol, kruška; amal, prijatelj; bezeh, greh;
buzni, koza; diz, mesto; memelji, sveća; mom, vosak; pošom, vuna;
voš, šuma; vordon, kola; zen, sedlo; zor, sila,moć itd.(20)   
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“Ramina deca”. (Kao ,,Ramina deca” – “rromane ćhave” –Romi su
stigli i u evropske zemlje. O tome svedoče zapisi hroničara, naučna
istraživanja, umetnička dela itd. Tako je, recimo, Prosper Merime
naveo da se “Cigani” predstavljaju kao “romanišel”; Rado Murnik,
slovenački pisac, naziva ih “Romničel” itd. U pitanju su različiti  iz-
govori naziva “rromane ćhave”, koji se, inače, zavisno od dijalekta,
izgovara i na romskom različito: romane čhave, rhomane šave, xo-
mane šave itd.) Kada je Mahmud Gazni priključio svojoj vlasti
Pandžab i Sind, zajednica Roma se faktički raspala i znatan broj ple-
mena je već bio izvan Indije, za koju su, kako svedoče putopisci,
postajali različiti nazivi. (Romi su je, najverovatnije, nazivali “Baro
than” – “Velika zemlja” ili “Rromani phuv” – “Zemlja Roma”, izraz koji
provejava u nekim legendama i pričama.)

Kao što u Indiji još živi uspomena na Gaznija, tako je u jeziku Roma
ime ovoga okrutnog vladara postalo, kako se tumači, sinonim za
stranca uopšte, čoveka koji ne pripada romskoj zajednici Gadžo. O
tome posebno ubedljivo svedoči naziv Hhorahhaj, koji, kako se
dokazuje, potiče od imena Horasan, istočne pokrajine u Persiji. Po
mišljenju mnogih istraživača, Romi su dugo boravili u Horasanu, pa
je pod uticajem ovog naziva nastao naziv Hhorahaj, kako se na rom-
skom jeziku nazivaju pripadnici islamske veroispovesti.

Iseljavanju Roma iz Indije doprineli su, svakako, i pohodi ostalih
vojskovođa, naročito Mahmuda iz Gora i Džingis Kana; plemena koja
su ostala u Indiji raspršila su se na sever i jug, pa se usled toga i
danas sreću u mnogim oblastima Indije. Kasniji događaji koji su uz-
drmali arapsko carstvo i ratovi uticali su na to da se seoba Roma
nastavi.(17)

Na karti se mogu dobro zamisliti pravci kojima su, vrlo verovatno,
krenuli Cigani-Romi na odlasku iz Indije. Oni su, u stvari, bili podložni
istim geografskim imperativima kojima su se pokoravali svi narodi u
svojim seobama, te su, prema klasičnoj predstavi, išli u smeru
zalazećeg sunca, pokušavajući da tako dobiju na vremenu.(18) Ako
je istina da se masovni odlazak zbio u  jednom određenom trenutku
povesti, morao se razbiti čim su prešli prve pokrajine i razgranali se
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U toku svog nomadskog života narod Roma dolazio je u vezu sa na-
jraznovrsnijim narodima, ali se nikada nije pretopio ili izgubio. To je
možda zato što se nije fizički ukorenio u zemlji, već u nečem daleko
dubljem: u svesti, u socijalnim i  humanim vrednostima. Otuda nje-
gova putovanja po celom svetu ostaju kroz sve njegove nedaće
pokret kontinuiteta i vernosti. To  su dva razloga što je istorija ovog
naroda tako originalna i možda zbog istorijskog puta najinterna-
cionalnija.(23)           

DOLAZAK U EVROPU

Na samom početku XIV veka Cigani-Romi su stigli do Balkana.
Možda su bili izvrgnuti progonima, a možda su postali suviše  mno-
gobrojni (ne znamo da li se talas seobe nastavio izlivati duž stare
Mesopotamije), pa su se zato hteli domoći krajeva koji su gostolju-
biviji prema skitnicama. U svakom slučaju, reč je o drugom talasu
ciganske disperzije, koji je, u najmanju ruku, isto tako važan kao i
prvi, budući da će u razdoblju od stotinu godina Cigani-Romi pre-
plaviti čitavu Evropu.

Evo datuma kad su se oni pojavili u raznim zemljama našeg konti-
nenta. Te datume smo dobili ispitajući arhive u čiju istinitost ovoga
puta ne možemo posumnjati.

Datumi dolaska Cigana-Roma u Evropu:

855? Vizantija; 1260. ili 1399. Češka; 1322(?) Krit; 1346. Krf: 1348.
Srbija; 1378. Peloponez; 1414. Bazel; 1417. Transilvanija; 1418.
Saksonija (Augsburg) ; 1419. Francuska (Sisteron); 1420(?) Danska;
1422. Bolonja, Rim; 1427. Pariz; 1430. Ili 1440. Vels; 1447.
Barselona; 1492. Ili 1505. Škotska; 1500. Rusija; 1509. Poljska;
1515. Švedska.    

Važno je naglasiti da ti datumi označavaju “službeni” dolazak Cigana
u Evropu. To ne znači, naime, da oni nisu stigli i pre nego što su se
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Romi su se javili pod različitim imenima, od koji su najpoznatija
“Cigani”, “Džipsi” i “Gitanosi”. Pripadnici ovog naroda međusobno se
zovu Romima (Rom, Roma), odnosno Sintima (Sinto, Sintura). Ime
je oznaka za etničku pripadnost, ali se javlja i u značenju “suprug”,
“supruga” i “čovek”, “ljudi”. Po tome ime “Rom” pokazuje sličnost s
imenima mnogih drugih primitivnih naroda, o čemu je pisala Rut
Benedikt (“Obrasci kulture”), kao i brojni drugi istraživači primitivnih
društava.

Bonaventura Vulkanijus, profesor grčkog jezika u Lajdenu, gde je
1614. godine i umro, pominje se kao začetnik istraživanja Roma.
Potom su o Romima pisali Albert Kranc, Sebastijan Minster i drugi,
a 1652. godine u Lajpcigu je odbranjena i prva doktorska disertacija
o Romima. Pod naslovom “Dissertatio philosophica de Cingaris”,
napisao ju je i odbranio Jakob Tomazijus (1622–1684), koji se, inače,
pominje kao Lajbnicov nastavnik i autor brojnih studija iz oblasti is-
torije, filozofije, klasične literature i istorije crkve. Ali, ni pomenuti kao
ni mnogi drugi naučnici nisu uspeli da razjasne poreklo Roma. To je
pošlo za rukom tek Jakobu Karlu Hristofu Ridigeru, čija se knjiga po-
javila u Lajpcigu 1782. godine. Neki ovo otkriće pripisuju Stefanu Va-
liju, mađarskom svešteniku, koji je za vreme studija u Lajdenu – gde
je imao prilike da se sretne sa studentima iz Indije – zapazio da po-
stoji velika sličnost između romskog i indijskih jezika. Hajnrih Moric
Gotlib Grelman definitivno je otklonio svaku sumnju o poreklu Roma.
On je u knjizi “Cigani”, koja se pojavila iz štampe 1783. godine, nepo-
bitno dokazao da su Romi iz Indije i da je romski jezik u najbližem
srodstvu s hindustanskim jezikom.(21) Ako su Romi indijskog
porekla, onda je logično da je njihova daleka prošlost deo istorije In-
dije, a zatim Irana (Persije), pa arapskog, vizantijskog i osmanskog
carstva. U tom smislu, neophodno je da se u najgrubljim crtama
predoči istorija Indije i, u okviru toga, ukaže na događae koji su mogli
biti od presudnog značaja za sudbinu evropskih Roma.(22) 

Zahvaljujući svojoj izdržljivosti i upornosti narod Roma je kroz sva
svoja lutanja uspeo da očuva svoju autentičnost i svoj identitet.
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liko pre što bezmalo svi imaju slovenska narodna ili hrišćanska
imena. Među muslimanima pominju se i: Skender, sin Kambera,
Jusuf, sin Petka, Alija, sin Stepana). Svi su bili stalno nastanjeni.(33)

Godine 1560. u Beogradu je bilo ukupno četiri džemata, odnosno 55
ciganskih-romskih domaćinstava.(34) Džemat nepovlašćenih Ci-
gana-Roma muslimana bio je smešten u beogradskoj varoši.
Džemat Cigana-Roma hrišćana bio je u mahali koja je nosila ime Vi-
toša, sina Vukova, dok se za ostala dva džemata – u njima su upisani
i hrišćani i muslimani – ne navodeći tačno gde stanuju. Muslimanskih
domova bilo je 23, od toga 12 islamiziranih.(35) Početkom sedam-
desetih godina broj ciganskih-romskih domova u Beogradu povećao
se na 251. Pretežno su bili muslimani – islamizacija je i dalje
snažna.(36)

O proizvodima Cigana-Roma kovača u Beogradu vredno saopštenje
ostavio je turski putnik Evlija Čelebija (1660): “Cigani (Çıngane taı-
fesı) na obali rijeke Save prave željezne stolice koje su umjetnički
izrađene i majstorski okovane, zatim uzenđije od gvozdenih kalaji-
sanih šipaka, makaze, sidžime (marvand) i bukagije.” (37)

Pored već pomenutih tvrđava, Resave i Smedereva, Cigani-Romi
se, tokom XVI veka, pominju i u tvrđavama: Kozniku,(38) Vranju(39)
i palanci Kučajni.(40)

Tokom XVI veka zabeleženi su još i u sledećim gradskim naseljima:
u rudniku srebra Zaplani (3 kuće), Nišu (najpre 38 kuća, a kasnije
130, pretežno hrišćani), Prokuplju (10 kuća, muslimani), Čačku (6
kuća, pretežno hrišćani), Rudniku (26 kuća, hrišćani), Paraćinu (7
kuća, hrišćani i muslimani), Smederevu (16 kuća, muslimani), Les-
kovcu (13 kuća muslimani), Valjevu (9 kuća, hrišćani i muslimani),
Pirotu (9 kuća, muslimani), Kruševcu (22 kuće, muslimani i hrišćani)
i Kragujevcu (12 kuća hrišćani i muslimani).(41)

U prekodunavskim oblastima čini se da je Cigana-Roma bilo veoma
malo; pominju se u Sremskim Karlovcima (5 domaćinstava),(42)
Mohaču (5 domaćinstava),(43) Segedinu(28 domaćinstava),(44)
zatim Baču (7 domaćinstava), Temišvaru i Ostrogonu.(45) 
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vlasti prvi put setile da ih pomenu, tj. pre nekog značajnog lokalnog
događaja u koji se umešalo i njihovo ime.(24)           

ROMI NA BALKANU 

O prisutnosti Cigana-Roma u srednjovekovnoj Srbiji i Makedoniji
zasad nema pouzdanih podataka.(25) Medjutim, s obzirom na
činjenicu da se, počevši od 1362. godine, javljaju u Dubrovniku, kao
i u znatno kasnijim turskim popisima današnje Srbije i Makedonije,
nije teško pretpostaviti da ih je tu moralo biti i u vreme koje je
prethodilo turskim osvajanjima. Postoji, naime, prihvatljiva pret-
postavka da je jedan deo dubrovačkih Cigana-Roma verovatno
poreklom iz Srbije i Bosne, a postojanje znatnog broja Cigana-Roma
hrišćana u Srbiji i Makedoniji, u kasnije vreme, ukazuje na to da su
tu morali boraviti još njihovi preci.(26)

Najstariji zapis o Ciganima-Romima na teritoriji današnje Srbije bilo
bi onaj iz 1467/68. godine. Među posadnicima tvrđave Resave
zabeležena su i petorica Cigana kovača.(27) Izneta je prihvatljiva
pretpostavka da su ti Cigani-Romi kovači najverovatnije bili preuzeti
iz vojske Despotovine i uključeni u osmanski vojni sistem.(28) Na taj
kontinuitet upozorava, naime, i zapis u popisu Vidinskog sandžaka
(1478/81) uz tvrđavu Svrljig: “zajednica bravara koja od ranije vrši
službu u tvrđavi”. Među trojicom bravara je i Baldo Ciganin-Rom.
Pisar je uz njihova imena još dodao da su “od ranije bili (na ovu
službu) pritvrđeni”.(29) Kovačke poslove obavljali su Cigani-Romi i
u smederevskoj tvrđavi (1488).(30)

Najstariji sačuvani turski popis Cigana-Roma(31) potiče, međutim, s
kraja devete decenije XV veka.(32) 

U Beogradu su Cigani-Romi prvi put popisani 1536. godine.
Međutim, iz teksta popisa može se zaključiti da ih je tu bilo znatno
ranije. Za Cigane-Rome muslimane navodi se, naime, da tu, u va-
roši, stanuju od vremena carskog osvajanja, a Cigani-Romi hrišćani
– ima ih ukupno dvadeset – ovde su, najverovatnije, i zatečeni, uto-
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Jedan od najstariji očuvanih podataka o Romima u Makedoniji je to-
ponim zabeležen 20. maja 1463. godine. Taj toponim je pouzdan
dokaz da su oni imali svoju naseobinu u Dervenu, na putu za
Skoplje, pod nazivom Kibti kas (Romski kamen). Taj naziv je ušao
kao zvanični podatak u vakufnamu (povelju) džamije u Tece-mahali
u Tetovu, zadužbini Mehmedbegovog sina Isahak-bega 1463. Osim
tog podatka, postoje razni drugi toponimi i hidronimi: Ciganovci, u
selu Dufu u blizini Mavrova, Ciganski prelaz, u Mavrovskom polju,
Cigansko groblje, u selu Polatici, Eđupski rig, u selu Celosevo i ataru
grada Skoplja, Ciganska klisura, u Đevđelijskoj kotlini itd. Pomenuti
toponimi svedoče o tome da je još tada bilo naziva različitkog porekla
– turskog, “egipatskog”, grčko-vizantijskog, odnosno slovenskog.(48)

Izvestan broj Roma doselio se u Bosnu oko 1400. godine, a možda
I ranije, jer su oni već tada imali slovenska imena kao što su Rado-
sav, Vukobrad, Smoljan itd.

Muhamed A. Mujić istražio je dokumenta u vezi sa Romima u Bosni.
Najvažniji podaci, naveo je ovaj istraživač, pronađeni su u sudskim
spisima (sidžilima) sarajevskog suda, naročito iz 1564/65. Tu su,
zatim, spisi suda u Jajcu o slučajevima međusobnih sporova Roma
u toj zemlji.(49)

Na prostorima današnje Hrvatske, koja postoji od IX veka, Romi žive
od 1362. godine. U arhivu srednjovekovnog Dubrovnika (Monumenta
Ragusina, III) nalazi se dokument od 5. novembra 1362. godine o
Romima Vlahu i Vitanu, koji su prema tadašnjoj službenoj termino-
logiji, okarakterisani kao Egipćani. Kako se saopštava u tom doku-
mentu, oni su zatražili od nadležnih u kneževoj kancelariji u
Dubrovniku da im jedan zlatar (Raden Bratoslavić) “vrati osam velikih
srebrnih remena, koje su kod njega deponovali”.

Iz docnijeg perioda potiču razni dokumenti u kojima se Romi
označavani kao Egipćani (Egiptus, egiupach, jegupach) ili kao Cigani
(Cinganus, Zinganus, Cingalus i Azinganus).(50)

Prvi pisani dokumenti o Romima u Crnoj Gori potiču s početka XVIII
veka.(51) Navodi se da obavljaju kovačku službu, a po potrebi,
dovođeni su i sa strane kao prilikom velikih radova početkom XVI
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Maternji jezik Cigana-Roma u Srbiji 1895. godine:

______________________________________________________

Maternji jezik     Svega           %            Varoši          %           Sela           %

____________________________________________________________

_

srpski                 25324          54,80         5172          11,2        20152       43,6

cig.romski          11728          25,38         2782            6,0         8946         19,4    

rumunski              8595         18,60             516            1,2          8079         17,4        

turski                      569            1,22              151            0,3           414            0,9

Ukupno:             46612        100,00           8621          18,7         37591        81,3

Iz ovog pregleda vidi se da više od polovine ciganskog-romskog
stanovništva u 1895. godini u Srbiji govori srpskim jezikom, kao
maternjim, jedna četvrtina govori ciganskim, odnosno romskim
maternjim jezikom, a od ostalih, većina govori rumunskim maternjim
jezikom, a ima vrlo mali broj Cigana-Roma kojima je turski maternji
jezik. Po selima je bilo više Cigana-Roma kojima je bio rumunski
maternji jezik, nego u varošima, dok su oni Cigani-Romi kojima je
maternji jezik bio srpski i turski brojnije zastupljeni po varopšima. (46)

Prema popisu kojim su obuhvaćeni Romi u Rumeliji, tamo je
1522/23. godine bio 5.701 dom, što znači oko 28.500 osoba. Prema
navodima turskog istoričara Gekbilgina, centar ciganskog sandžak-
bega bio je u današnjem Lozengradu, a obuhvatao je područja koja
danas pripadaju Bugarskoj, Turskoj I Grčkoj. Romi u Jedrenu I Plov-
divu, kako se navodi, plaćali su određene dažine, pa čak I porez na
prostituciju, što se pominje i u zakonu o Romima Rumelije iz 1530:
“Ciganke koje se prostituišu u Istanbulu, Jedrenu, Plovdivu i Sofiji
svakog meseca plaćaju po 100 akči globalnog poreza (kesim).”

Pomenuti popis obaveštava u kojim su sve mestima u Bugarskoj
živeli Romi i čime su se bavili, dakle, kao i za ostale oblasti koje su
tada pripadale Rumeliji.(47)
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a izmislile su ih, opisale i provele u delo druge vlade: masovna de-
portacija u Luizijanu u Americi (Francuska, 1802), oduzimanje dece
Ciganima-Romima (Nemačka, 1830), oružani progon (Velika Britanija,
1912), zabrana ciganskog-romskog jezika i oblačenja (nekoliko regija
u Francuskoj, Španiji, Portugaliji), zabrana brakova između Cigana-
Roma, zabrana nomadstva, automatsko potpadanje u ropstvo (Ru-
munija), poništavanje brakova između Cigana-Roma i Necigana-
Neroma (Mađarska), konfiskacija imovine, zabrana držanja konja,
kola, obavljanja određenih zanimanja, kupovina kuća (Portugalija),
obavezno predočavanje antropološke iskaznice (Francuska), plan za
žigosanje (Mađarska, 1909) ili sterilizacije (Norveška, 1930).

Zakon protiv “ciganske-romske opasnosti”, objavljen u Nemačkoj de-
cembra 1939. godine, kojim se “Ciganima-Romima čiste krvi” iz-
davala putna isprava smeđih korica (mešane krvi – nebesko plave
korice, nomadi ili skitnice – sive korice), predstavlja rasističko delo.
Uvod koji se odnosi na primenu objašnjava:

Država je uvela mere kako bi poboljšala rasu, jednom zauvek odvo-
jila cigansku-romsku rasu (Zigeunertum) od nemačkog naroda (Volk-
stum), tj. sprečila rasno mešanje i odredila način života Cigana-
Roma čiste krvi i Cigana-Roma mešanaca.

Te naredbe neće ubuduće služiti samo nemačkim policijskim vlas-
tima, već i policiji okupiranih teritorija.(53)

Z,                   čisti Ciganin-Rom (Zigeuner)  

ZM +, ZM (+) više od polovine Ciganin-Rom

ZM                 Poluciganin-Polurom (Zigeunermischling)

ZM 1. rang      Poluciganin-Polurom, Polunemac

ZM 2. rang       pola ZM 1, pola Nemac

ZM -, ZM (-)   više od polovine Nemac

NZ                   Neciganin-Nerom (Nicht-Zigeuner)(54)
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veka u tvrđavi u Novom. U tom, kao i u drugim primorskim grado-
vima, gde su postojala brodogradilišta, kovači su morali biti zaposleni
na gradnji brodova.(52)

PREMA GENOCIDU

Iako je nacističkoj Nemačkoj uspelo da radikalno reši problem cigan-
skog (romskog) pitanja u svojoj vlastitoj zemlji, kao i u okupiranim
zemljama, a da se nije podigao nitjedan glas protesta, teško je ipak
shvatiti ćutnju slobodnih zemalja. Poznat nam je veliki protestni
pokret u čitavom svetu protiv eutanazije neizlečivo bolesnih (Hitler
je morao odustati od realizacije) i protiv istrebljenja Jevreja. Takve
proteste često je sledila konkretna pomoć i prihvatanje. Razvila se
prava mreža spasavanja, većinom tajna; najmanje dve države, koje
međutim nisu bile suverene, odbile su da izruče “svoje Jevreje”.

Ništa slično nije se, međutim, dogodilo u odnosu na  progon Cigana-
Roma, osim nekoliko “ogorčenja”, tu i tamo, koja su ubrzo bila
ućutkana i nekoliko usamljenih pokušaja “prijateljstva” od strane
sveštenika i bolničkog osoblja koje je dolazilo u dodir s Ciganima-
Romima u mestima sakupljanja.

Za Cigane-Rome koji se danas pitaju za razloge te nezaintereso-
vanosti odgovor je jasan. Jevreji su stoljećima, takođe potiskivani i
prezirani, bili uključeni u život gradova i njihovih stanovnika. Cigani-
Romi su, velikom većinom, odbijali svaku promenu, bilo kakvu iz-
menu svojih prvobitnih običaja. Sigurno je svaki Evropljanin lično
pozvao jednu ili više jevrejskih porodica. A ko bi danas mogao reći
da je poznavao i nekog Ciganina-Roma ili bar samo njegovo ime?
Predrasude koje su stalno bile podržavane zakonskim represalijama
završile su sledećim zabrinjavajućim paradoksom: biti protiv Cigana-
Roma znači biti uz zakon. Da, teren za “konačno rešenje” bio je iz-
vanredno povoljan kada se nacionalsocijalizam dočepao vlasti 1933.
godine. Sva moguća nedela, osim plinskih komora, postojala su i pre,
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nas kao teška mora, opominjala nas da ne ostanemo pasivni, da
ispunimo svoj dug, koji nemo od nas traže sve one bezbrojne zverski
mučene žrtve.

Veliki brojevi ne zbunjuju. Ni onda kada označavaju ljude. Na čuda
je svet odavno navikao. Ali ako se kaže da je nekoliko stotina hiljada
ljudi ubijeno na prostoru od dva kvadratna kilometra, i to jedan po
jedan – to onda strašno zvuči, čak i ljudima za koje su ratovi i smrt
tekuća stvar.  

Već u junu 1941, a i kasnije, za vreme leta, na teritoriji Hrvatske je po-
klano i poubijano nekoliko desetina hiljada ljudi, sve po vrlo kratkom
postupku što se tiče pravne procedure. Ustaša je bio i sudija i izvršilac
zločina. Ustaša je redovno bio dužan da pozdravi svog oficira, ali kada
se nalazi na dužnosti ubijanja i klanja nad njim nema nikakve vlasti ni
komande, on ima neograničena ovlašćenja da pokolje koliko može,
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ISTREBLJENJE ROMA U JASENOVCU

Dok su planirali genocid jugoslovenskih naroda, nacisti su već pose-
dovali veliko iskustvo u uništavanju golemih narodnih masa u plin-
skim komorama, “dušegupkama” i drugim sredstvima, kao i u načinu
odstranjivanja njihovih zemnih ostataka. Kao poligon takvog
nečuvenog učenja i vežbanja uništavanja ljudskih masa služili su im
mnogobrojni logori smrti: Dahau, Treblinka, Osvijenćim-Aušvic,
Ravensbrik, Bergen-Belzem, Birkenau, Mauthauzen, Buhenvald,
Babijar, Krakov, Lublin itd., koji su u stvari predstavljali goleme fab-
rike smrti, čiju su tehnologiju nemački nacisti potpuno usavršili.

Na temelju tog svog iskustva nacisti su još pre okupacije Jugoslavije
završili plan za osnivanje više logora uništenja u našoj zemlji, od
kojih je najveći trebalo da bude u Jasenovcu, u području močvara
između Save i Struga, koji se može lako braniti. U taj logor su posle
nemačke okupacije Jugoslavije 1941. Godine, ustaše i nacisti slali
veliki broj ne samo komunista i antifašista nego desetine i stotine hil-
jada Srba, Hrvata, Muslimana, Jevreja, Cigana, Roma, dakle ne
samo svoje političke protivnike, nego i nevine ljude, i to iz rasnih i re-
ligioznih motiva. Glavni cilj okupatora bio je da izdajice i kriminalci,
ustaše, umesto njih vrše gnusne zločine i tako njihov “životni prostor”
čiste od “inferiornih rasa”.

Ko je u stanju da opiše taj pakleni košmar jasenovačkog logora
smrti? Ko je u stanju da opiše bezbrojne drame pojedinaca, grupa,
golemih kolektiva, koji su išli u smrt? Ko je u stanju da pronikne u
dubine strašnih preživljavanja izmučenih žrtava? Niko nije u stanju
da opiše stvarni užas toga logora, nego samo da prikaže bledu sliku
tih događaja. Ali te čudovišne zločine ne sme da proguta tama ljud-
skog zaborava. Taj ambis u koji su trpane stotine hiljada ljudi, to ludilo
koljačkih bandi, taj moralni i društveni krah nacizma ne sme ostati
bez objavljenih svedočenja očevidaca, svedoka, zatočenika koji su
čudom i srećom ostali živi. Ta je obaveza pala na nas, na pojedine
patriotski orijentisane Rome, da nakon sedam decenija od najmaso-
vnijeg istrebljenja Roma u Jasenovcu pišemo o tom pogromu. Gušila
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Ustašama su se ova dva logora učinila nepodesna pa su naredili zat-
vorenicima da podignu novi logor kraj Ciglane, u samom selu Jase-
novcu, pošto je „nepoćudno stanovništvo” iz tog sela već ranije bilo
pobijeno.

Samo pet meseci su postojala dva logora koja su prethodila onom
trećem, glavnom Jasenovačkom logoru pa ipak je 10.000 života u
njima ugašeno. Neki su poklani, a drugi umoreni glađu.

Novi logor je dobio službeni naziv Logor broj 3. Sa tri strane je bio
opasan zidom visokim tri metra a dugim tri i po kkilometra. Po uzoru
na nemačke logore ispred zida je izukrštana bodljikava žica. Četvrta
strana logora nije bila zatvorena. Tamo je bio slobodan put u – Savu.
Reka je, u stvari, pružala prirodne pogodnosti ustašama. Oni nisu
patili od kompleksa niže vrednosti pred nacistima zato što nemaju
tehničkih sredstava za ubijanje jer – tu je reka, ona može da ponese
strašno mnogo leševa.

Ustaše su takođe tvrdili da se Cigani-Romi prvi put u svojoj nomad-
skoj istoriji privode konstruktivnom radu, a u stvari svi su završavali
na stratištima logorskog područja Jasenovac, a naročito na gubilištu
sela Gradine na desnoj obali Save. U ovoj jedinstvenoj grobnici na-
lazi se oko 360.000 umorenih.

Po načinu kako su žrtve mučene i ubijane, kako su nepojmljivo zver-
ski maltretirani zatvorenici, kako su nečovečno i strašno zlostavljana
i ubijana deca i starci, kako su odvajane majke od dece i ubijani očevi
njima naočigled, kako su silovane kćeri i uništavani sinovi u prisustvu
bespomoćnih roditelja, kako je istrebljivan deo naroda i narodnosti
tadašnje Jugoslavije, koncentracioni logor Jasenovac prevazilazi sve
ono što bi i najzločinačkiji um mogao da zamisli i ostvari.

Narod je Jasenovac nazivao logorom smrti, no to ime ni približno ne
daje pravu sliku patnji bezbrojnih desetina, pa i stotine hiljada nevinih
mučenika. To strašno ime ni izbliza ne označuje i ne sadrži ono što
je rečima moguće opisati, što ni umetnik slikar, vajar ili pesnik ne
može prikazivati, jer sve ono negativno, patološko i zločinačko što
je karakterisalo čitav ustaški pokret, sve to, ovde skupljeno, izbilo je
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da ubije koga hoće. Niko ga u tome neće ometati. Naprotiv, klanje je
bilo proveravanje kvaliteta jednog ustaše, a broj zaklanih je potvrđivao
njegov politički nivo, nivo njegove ustaške svesti.

Kratak postupak osuđivanja nije donosio i brzu smrt. Patološke stra-
sti pomahnitalih ubica razvile su se do strašnih razmera. Dete je
moglo da bude rasporeno kao jabuka, silovana devojka nije značila
ništa više od obične mešine koju će odmah posle silovanja probosti;
ljudski jauci, vapaji, cviljenje, sve ono što u normalnom čoveku iza-
ziva ljudska osećanja, kod ubica izaziva žeđ za ljudskom krvi i pod-
sticaj na klanje.

Veliki broj stanovnika, a naročito Srba, Jevreja i Cigana-Roma, pro-
glašavan je za nepoželjne jer ugrožavaju bezbednost NDH. Valjda u
skladu sa takvom ocenom, ustaše su formirale devet logora samo
za decu i to u: u Loboru, Jablancu, Mlaki, Bročici, Ušticama, Staroj
Gradiški, Sisku, Jastrebarskom i Gornjoj Rijeci.

Ni u jednom logoru osnovanom za „nepoćudne osobe koje su pogi-
beljne za javni red i sigurnost” ili za „oslobodilačku borbu hrvatskog
ustaškog pokreta” nije cvetalo cveće. Tamo su dovođeni ljudi bez
obzira na pol i uzrast, svi Jevreji, svi Srbi, svi Cigani-Romi i svi Hrvati
koji su pokušali da se bore protiv ustaša ili koji se nisu borili, nego
su samo nešto rekli protiv njih. Ti ljudi su uništavani bez ikakve mi-
losti. Ali ono što se događalo u Jasenovačkom logoru prelazi sve zle
imaginacije u sadističkoj utakmici nacističkih i fašističkih zločinaca.
Ustaše su dobile plavu traku za bezobzirnost, efikasnost u ubijanju,
brzinu i broj žrtava. Utoliko su se ustaše više hvalile svojim zločinima
što su, za razilku od nacista, bile bez naročitih tehničkih sredstava i
mašinerije za ubijanje. Godine 1941. oni nisu imali ni gasne komore,
nego su žrtve ubijali kočevima, kundacima, cokulom, kamama ili bu-
dacima. Krematorijum nije bio velikog kapaciteta.

Prvi zatvorenici Jasenovačkog logora podigli su dva logora izmedju
Creplja i Jasenovca. Na ovom mestu zemljište je nisko, podvodno,
plavi ga Sava i Savine pritoke Strug i Lonja.
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i oko 20.000 Jevreja. U dosad objavljenim publikacijama na temu lo-
gora Jasenovac te brojke se kreću od 480.000 do 800.000 ubijenih.
Dosad sprovedena istraživanja daju mogućnost procene broja žrtava
koje je progutao Jasenovac od oko 700.000, i to nije nimalo proiz-
voljna tvrdnja. (55) 

CIGANI-ROMI

„Cigani su zanimljiv i zagonetan, uvijek zaseban i ograđeni svijet.
Žive li slabostima, ili posebnim snagama, teško je reći… Bliži su
istini, jer su najudaljeniji od svake komplikovanosti…

U blizini čak velikih mesta ne zaokuplja ih gradski sjaj, iako veoma
lako mogu do njega. Da li preziru ili obožavaju taj sjaj? Ne vide ga…
On za njih ne postoji izvan njihovog vlastita kruga… Možda im je
upravo time određen sigurniji boravak i pravo utočište na zemlji…

Cigani su ljudi slobode. Večni putnici nepresušnog životnog elana.
Žive čudnim i neobičnim životom ko iz priča. U njima je grandiozna
veličina uz najveću skromnost, jer su skromniji od svih, pa su i naj-
srećniji među svima…

S Dalekog Istoka nose u sebi mističnu notu, koju su sačuvali kroz
sva vremena. Upravo zato, poslednji na lestvici kulture, bili su ve-
snici, novih, lepših dana – srećnije budućnosti – čoveka: druga i
brata…

Cigani su ljudi srca i velike duše, koju niko ne shvata, pa ni oni sami.
Ludo se vole. Bez pravila čovečnosti, humanosti i sloge, bez pravila
jednakosti i bratstva. Žive samo ljubavlju, bez imalo mržnje. Otud im
i sam život gubi svaku težinu i oštrinu…

Njihov je život čarobna muzika uz romor kiše po zelenim livadama i
cviljenje gudala, koje budi ljubav i strast…

Ako je ljubav i mistika, Cigani su joj prava deca…

A ako je ljubav samo strast, Cigani su puna izgrađenost…
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kao najstrašnija sramota i prokletstvo prevazilazeći svojom perfid-
nošću, krvološtvom i gadošću sve najstrašnije grobnice i mučilišta u
pakao od Hitlera i Musolinija bačene Evrope.

Ustaše su svakodnevno ubijale zatvorenike pojedinačno, u manjim i
većim grupama, i masovno. Taj masakar ustaše su vršile na više na-
čina: ubijanjem iz pušaka, automata, mitraljeza i revolvera, klanjem
noževima, kamama, bajonetima, sekirama, bradvama i bodežima,
zatim drvenim maljevima, gvozdenim šipkama, čekićima, kočevima
i korbačima. No, to nije bilo sve. Umorstva su vršena i vešanjem,
spaljivanjem u „Pičilijevom krematoriju“, paljenjem delova tela, ga-
ženjem nogama i davljenjem u vodi. Teško je i zamisliti šta su pod-
nosili zatvorenici ograđeni žicom bez ijedne zgrade, šupe ili
nastrešnice, izloženi najstrašnijoj mećavi i vejavici i temperaturi do
minus trideset stepeni, a uz to pregladneli i odeveni i obuveni u
dronjke. Ništa nije bilo bolje ni u letnjim mesecima, kada su zatoče-
nici, bez vode za piće, danima na najstrašnijoj vrućini podnosili stra-
hovitu žeđ, sve dok ne popadaju od sunčanice. Uz to, milijarde
parazita, vaši i buva, ispijale su poslednju snagu tih mučenika i pre-
nosile pegavac i druge zarazne bolesti. Bez trunke hlada ili zaklona
osim senke najbližeg kraj sebe, zalazak sunca i noć dočekivani su
kao neko olakšanje. No, to je bio samo početak nove nevolje. Na po-
dvodnom i močvarnom području na kojem se nalazio logor Jaseno-
vac harali su rojevi komaraca i napadali logoraše oduzimajući im
jedinu priliku za odmor. Tako se nije znalo da li je strašnija zima ili
leto, da li je teže danju ili noću, da li glad i žeđ ili stalna groznica i
temperatura tifusara i malaričara. 

Koliko je žrtava tačno stradalo na sve ove načine u logoru Jasenovac
zasad nije moguće utvrditi, jer je uništen sav pisani materijal koji bi
mogao pružiti podatke o broju ubijenih. Ako se tome doda da su u
logor Jasenovac stizali mnogi transporti koje ustaše nisu ni uvodile
u logor, broj žrtava je još teže utvrditi. Po evidenciji Maksa Luburića,
sa teritorije NDH za četiri godine ubijeno je oko 500.000 Srba. Možda
je taj broj i nešto manji, ali mu svakako treba dodati broj od oko
140.000 umorenih Hrvata i Muslimana, te oko 40.000 Cigana-Roma
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Šarenilo njihove odeće dočaralo je neki vjerski mistični obred…

Udaljavajući se od mjesta, kao da su već umirali na nogama…

Sakupljeni na skeli, već su bili kao okamenjeni stubovi…

Takvi su stizavali pre jame u Gradinu, gde su završavali pod batom,
maljem, sjekirom i nožem ubica i koljača…

Preostali u paklu mučeni su na najrazličitije načine. Pekli su im ta-
bane, a ženama užarenim kleštima trgali dojke. Davali su im revol-
vere uz zapovest, da s njim ubijaju jedan drugoga. Samim
izvršavanjem tog novog načina mučenja, ispitivana je njihova velika
ljubav, tek u času bezumlja zasenjena, da zatim jače iskrsne…

Evo i primera: jednom je naređeno Ciganinu da mora drugoga tući
po glavi železnom motkom dok nije lobanja raspukla i procurio
mozak. Osvestivši se naglo, izvršilac divovski zamahne rukom,
motku odbaci daleko, jurne strelovitom brzinom i zabode se u bodlji-
kavu žicu, na kojoj nepomičan osta…

Jedino je s njega tekla crvena, topla krv, od bodljikave do bodljikave
sve do pod njim najkrvavije zemlje…

Mnogi misle da je to izvršio u svom ludačkom zanosu ljubavi prema
svome, a ja mislim da je sam primer najbolji dokaz ne samo napred
iznešenog, već i ukupne ljudske povezanosti…

Jedne večeri osuđen je jedan Ciganin na smrt hicem u zatiljak.

Planuo hitac i na samom se mjestu pojavi krv. U isti tren, Ciganin
uspravi gornji deo tela, poče zapomagati i tražiti lekarsku pomoć…

Među krvnicima nasta smijeh, kod zatvorenika strava…

Što je to?…

Što to znači?…

Neviđena u paklu stvar…

Krvoloci, uživajući u tom groznom prizoru, stadoše se izrugavati nje-
govoj molbi i traženju pomoći, uz udaranje i dugo mrcvarenje…
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Kako je ljubav nešto treće – više – Cigani su nepoznanica…

Iako su bez civilizacije i kulture, ipak nadvisuju…

Cigani ne poznaju rat, jer ne poznaju nikakvu vlast. Zato i ne postoje
granice vlastite im zemlje, jer njihov krug je čitavi svijet. I tako, pošto
su izgledali ono što nikome nisu protivnici – ustaše kao sluge novog
lažnog rada i poretka, ne samo da su ih žigosali, već ih sve potama-
nili…(zaključak vlade)…

Baš zato, nijedan Ciganin nije bio ustaša, no mnogi su Cigani pristu-
pili Narodno-oslobodilačkoj vojsci, čime su ujedno dokazali da se i
boriti znaju za istinsku i pravednu stvar…

A na tom putu, junak je bio svaki borac…

Iz svih krajeva Hrvatske, Cigani su dopremani u pakao Jasenovac,
gdje su bili smešteni u takozvani ‘Ciganski logor’, koji se nalazio po-
kraj strahovitog logora III C. Tu su ostavljeni na otvorenom prostoru,
ograđenom žicom, izloženi svim vremenskim nepogodama. Ni pod
svoje šatore koje su neki sobom donijeli nisu se smeli skloniti...

Odmah po ulasku u pakao Jasenovac, sve im je oduzeto. Plen je bio
vrlo velik i bez gusala, koje su im jedino ostavljene.

Tu su žalosno provodili život u teškoj slutnji, što ranije nikada nisu.
Njihove čarobne gusle umuknule su i kisle pokraj njih...

To im je zadavalo i najveću bol…

Znali su šta ih čeka… i doista, grupa po grupa, nekoliko stotina
odjednom, odlazili su na likvidaciju u Gradinu…

Pod velikom pratnjom ustaša mrkih pogleda, duga bi povorka prola-
zila putem do Save, da se prebaci skelom. Prignuta tela, tamne puti,
crnih i dubokih i tužnih očiju, s vitkim ženama i kćerima raspletenih
kosa, povorka se korak po korak bližila reci Savi. Guslači su morali
svirati vlastiti pogrebni marš, a svi ostali pevali. Gusle su cvilile i za-
vijale žalosno, bolno i ljuto, kao da nestaje čitav svet…
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ROMSKI JEZIK

Romi su nerado otkrivali svoj jezik, čuvajući ga kao sredstvo izolacije

i sigurnosti unutar društva koje im nije bilo naklonjeno. Ipak su se na

kraju 16. i početkom XVII veka pojavila učenja, razmišljanja i speku-

lacije o tom jeziku. Prvi je 1597. Bonaventura Vulcanius, professor

grčkog jezika u Leidenu, objavio listu od 67 reči i nešto gramatike.

Upozorio je da je jezik bitan za otkrivanje porekla romskog naroda.

Od tvrdnje da poreklo romskog naroda treba tražiti u njihovom jeziku

pošao je i nemački naučnik Rudiger. On je postupio tako da je jezični

uzorak romskog jezika uporedio s poznatim jezicima (mit allerlei

Sprachen) i stao zadivljen kada je otkrio veliku sličnost romskog je-

zika s hindustanskim, za koji je našao opis u jednoj ranoj gramatici.

Logično je zaključio da poreklo romskog naroda treba tražiti u Indiji

(aus Ostindein) i svoje je otkriće objavio 1782 . godine.

Grellmanova je knjiga služila i A. F. Pottu kao glavna podloga. Pott

je utvrdio da su romski govori svih zemalja u kojima se govore u svo-

jim dubokim temeljima jedinstveni i jednaki i da predstavljaju pose-

ban jezik. Taj jezik potiče, i to se ne da pobiti, iz severne Indije i bez

sumnje je jedan jedan od većeg broja mlađih indijskih narodnih go-

vora. U oduševljenju, Pott ga naziva „eine echte Sanskritidin”. Ta se

fundamentalna pripadnost sanskrtskoj lozi indijskih jezika jasno po-

kazuje u gramatici, rečniku i u opštem karakteru jezika i pored velikih

stranih dodataka. 

Romska je filologija dobila velikog naslednika Pottovog istraživanja.

Reč je o Francu Miklošiću, slavistii indoevropeisti. Bitan doprinos

Franca Miklošića u proučavanju indoevropskih jezika je u tome što

je slovenske jezike uvrstio u uporedna istraživanja. Miklošić se služio

Pottovim materijalom, a sakupio je i veći broj novih popisa reči od

brojnih saradnika na terenu, naročito iz slovenskih zemalja.
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Videći da ga nikako ne mogu dotući, otpreme ga u baraku, gdje je

zavijao čitavu noć…

Svi krvnici, ubice i koljači pakla dolazili su da vide to čudo od ži-

vota…

Stalno zapomaganje jadnika izazivalo je razne doskočice i njihov sa-

tanski smijeh, a jedan ga probode nožem u prsa; kad se jadnik naglo

okrene, još u leđa i vrat…

Ni to ga nije usmrtilo, jer je sve do zore zapomagao i jaukao…

Tek ujutro, samo jedan hitac ga sruši… u srce…

Četrdeset hiljada Cigana i Ciganki našlo je u paklu Jasenovca svoju

smrt. Tek neznatan broj 20–30, pod nazivom „grupa D” prebačen je

u Gradinu, gdje je uz naređenje ustaških zveri pomagala pri masov-

nom klanju. Velika ljubav prema životu i misao povratka u svoje ča-

dore probudila je u njima zverske oznake. Jer, za njih ni najveća

patnja ne stvara spoznaju ništavnosti života.

To je dobro znao zapovednik Majstorović fra Filipović, koji bi Gradi-

nom projahao do jednog dvorišta i tu se zaustavio. Iz kuće bi mu do-

skakutala prekrasna mlada Ciganka, kojoj bi često pružio oveći omot.

Dočekivala  ga s osobitom naklonošću. Ponekad je s njom duže

ostao…

Govorilo se da ju je i zavoleo…

Sigurno i jeste jer i to predstavlja jednu od brojnih njegovih trage-

dija…

Preostali Cigani u Gradini bili su privilegirani. Primali su posebnu,

obilnu hranu s mnogo masti. Svejedno, likvidirani su kao i svi

ostali. Jedina razlika je bila da su pri tom bili jače vezani, s njima i

lepoticama, od koje je ljubavnik-sveštenik Majstorović fra Filipović

tada bio daleko…” (56)
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evropskih, delimično i zato što su se romske grupe koje su se
zadržali u Aziji temeljitije stopile s lokalnim društvenim tipovima i čine
manje konherentnu celinu romskih govora nego evropske skupine.
Na osnovu sastava leksike podelio je evropske romske govore u tri-
naest skupina: grčku, rumunsku, mađarsku, češku, nemačku, polj-
sku, rusku, finsku, skandinavsku, italijansku, baskijsku, englesku i
špansku. 

Posebno se Miklošić bavio pitanjem koje u romologiji do tada nije
bilo mnogo raspravljano – utvrđivanjem užeg indijskog područja iz
koga su Romi krenuli u svet i indijskog jezik koji bi bio najbliži roms-
kom. Na temelju fonološkog ustrojstva romskih reči i upoređenja s
novoindijskim i srednjoindijskim (prakrtskim) stanjem ustanovio je da
romski jezik pripada jednom starijem stupnju, jer čuva neke starinske
grupe suglasnika. Taj je podatak upućivao na zaključak da su se
Romi odvojiti rano, i Miklošić za to odvajanje predlaže razdoblje od
V do XI veka. Ova teza se uklapa sa emigriranjem Roma iz Indije za
vreme mongolske invazije i Timura. Što se pak indijske domovine
Roma tiče, postavio tezu da oni potiču iz krajnih severozapadnih kra-
jeva Indije, južno od Hindukuša. 

S Miklošićem se završava jedno veliko razdoblje u romskoj filologiji.
Bili su nađeni odgovori na velika pitanja o poreklu i pripadnosti jezika
i naroda. 

Za romski se pokazalo, da ga zajedničko čuvanje starinskih crta veže
uz severozapadne jezike, ali da ga zajedničke inovacije vezuju s je-
zicima hindsko-radžasthanskog područja. S obzirom na te veze,
romski se može definisati kao jezik koji poseduje iznenađujuće sta-
rinske crte u glasovnom smislu kao srednjoindijski jezici, a novoin-
dijske crte u gramatičkoj strukturi. Na osnovu toga zaključuje Turner
da domovinu Roma valja tražiti u području severne centralne Indije,
odkale su oni, a ne zna se kada i u koliko talasa, krenuli prema se-
verozapadu, zadržali se tamo među govornicima blisko srodnih ali
dosta različitih jezika pre nego su pošli na zapad. Takva je teza prih-
vatljiva sve dok se ne postigne jasniji uvid u hronologiju jezičkih
promena u Indiji.  
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Veliki leksički materijal iz većeg broja romskih govora omogučio mu
je da sprovede analizu rečnika izučivši stari indijski sloj i da identifi-
kuje slojeve pozajmica i preuzetih reči u romski iz jezika žitelja ze-
malja kroz koje se romski narod kretao na svom putu iz Indije. To mu
je omogučilo da rekonstruiše smerove i puteve migracije Roma i da
klasifikuje romske govore u Evropi. što se tiče azijskih romskih go-
vora, poznato je da su oni pretrpeli veće i dublje jezične promene od
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vom je središtu ipak čovek i on je glavni junak koga krase najlepše
telesne, moralne i duhovne vrline: on je snažan (ali ne do natprirod-
nih razmera), lep, hrabar, neustrašiv, izdržljiv, snalažljiv, plemenit,
pravičan, iskren. Ipak, najčešće pobeđuje neprijatelje svojim pozi-
tivnim osobinama i uz pomoć životinja, čiji je on prijatelj i koje je
zadužio učinjenom dobrotom. Životinje mu pomažu u onome u čemu
je on kao čovek ograničeniji i slabiji od njih, pa čak i pretvaranjem u
mrava ili gavrana. Ptice mu pomažu svojom brzinom, a ribe svojom
sposobnošću da prodru u dubine vode. Junaku često pomažu neki
starac ili češće baba, koji poznaju život i ljude i imaju životno
iskustvo. Baba je često veštica koja je svojim čarolijama i natprirod-
nim moćima veoma opasan neprijatelj junaku. Dakle, osnovna pouka
bajki je da dobro i pravda uvek pobeđuju, a zlo, ma koliko snažno
bilo, uvek biva kažnjeno.

Indija ima ogromnu književnu riznicu: od mitova i legendi do pošalica
iz svakidašnjeg života i persi-flaža, od priča nadahnutih stremljenjem
ka uzvišenom i basni do šaljivih i prožetih erotskim, od prostih i
kratkih do složenih i dugih, poput novela ili čak romana. Romi, koji
su u dalekoj prošlosti živeli u severozapadnoj Indiji I vremenom se
raspršili širom sveta, posebno u periodu od devetog do trinaestog
veka, poneli su iz ove riznice veliko blago.

Istraživači iz različitih zemalja, počev od XV veka pa do naših dana,
sakupili su veliki broj romskih mitova, legendi i pripovedaka. U dodiru
s drugim narodima, Romi su “možda” usvajali i njihovo blago koje je
zatim više ili manje menjano, ili su drugi usvajali njihovo – što ostaje
da bude istraženo.

Romske priče i priče o Romima štampane su na različitim jezicima.
Tako, na primer, možemo ih naći u knjizi nemačkiog autora Johanesa
Paulija iz 1522. godine, zatim u knjizi poslovica J. Agrikole iz 1529.
itd. I prvi značajni istraživači porekla i jezika Roma interesovali su se
i za romske priče. Nemački lingvista Fridrih Pot, autor jednog od
najznačajnijih dela o Romima (Cigani u Evropi i Aziji), objavio je veći
broj romskih priča, izreka i poslovica.
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NARODNO STVARALAŠTVO

Nažalost, Romi, kao narod, u ogromnoj večini su nepismeni, ali imaju
i svoju bogatu narodnu književnost (ako se može tako reći), koju
sačinjavaju razne umotvorine: bajke, šaljive priče, pesme, legende,
anegdote, zagonetke, pitalice, brzalice i druge. Ali može se primetiti
da su za romsko narodno blago više zainteresovani neromski
sakupljači ili zapisivači (koji u prevodu na svet izdaju knjige o rom-
skom stvaralaštvu), nego sami Romi u originalu. Šta to zapravo
znači?! Po meni, mnoge bajke su kazivane na neromskom jeziku i
nisu u dovoljnoj meri sačuvani izvorni pisani tragovi na maternjem
romskom jeziku.

Romske narodne bajke najverovatnije vode poreklo iz najudaljenije
prošlosti, one su postale i razvijale se zajedno s ljudskom zajedni-
com, čim je čovek osetio potrebu da svoje iskustvo preda poznijim
pokolenjima, da sebi i okolini objasni prirodne sile i pojave koje na-
jneposrednije utiču na ljudski život i rad, ili kad je trebalo izraziti želje,
nade i ideale svoga vremena. Zbog toga je svaka narodna priča, u
vreme svog postanka, već i odgovor ili makar pokušaj da se odgovori
na neko pitanje koje je postavljala izvesna društvena sredina.

Zbog toga iz naših romskih narodnih bajki možemo i danas saznati
kako su živeli, šta su radili i kako su mislili naši daleki preci. Zato, ko
voli bajke, ko ih i sam čuva u svojim sećanjima i uspomenama ili ko
se po prvi put susreće sa kazivačem Romom, a želi proviriti i u njegovu
dušu, kao i u romski svet bajki, romski život ili neživot, romski san ili
sanjarenje, romski doživljaj ili ćutanje vremena, moći će kroz sadržinu
naići na svakojake junake koji se nalaze u najtežim stiskama i nevo-
ljama, ali kada su zle sile gotovo pred samom pobedom slabima i do-
brima priskaču u pomoć zahvalne životinje, dobri pokojnici, mesec,
mesečina, sunce, vetar, drugima rečima: živa i mrtva priroda, koja ne
može mirno da gleda kako se šepure zlo i nepravda.

Bajke sadrže najviše elemenata prvobitnog, mitološkog mišljenja i
verovanja: vile, zmajeve, aždaje, krokodile, veštice i sl. Ali, u njiho-
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No jedan od najznačajnijih istraživača romskih mitova, legendi i
pripovedaka je Hajnrih Fon Vlislovcki, koji je objavio više knjiga.
Vlislovcki je posebno proučavao Rome u Transilvaniji, za čije su se
priče i narodno stvaralaštvo uopšte interesovali mnogi rumunski
naučnici i književnici.

Ovo interesovanje je posebno oživelo kada su pokrenuta još dva
stručna časopisa “Etudes Tsiganes”, koji izlazi u Parizu od 1954. go-
dine, i “Lacio drom”, organ istraživačkog Centra za proučavanje u
Rimu, čiji se prvi broj pojavio 1964. godine. 

Danas takoreći nema zemlje u kojoj nije bar nešto objavljeno o
Romima i iz njihove tradicije. Sudeći prema bibliografijama objavl-
jenih radova, to je već čitava biblioteka, u kojoj su najzastupljeniji
radovi o jeziku i narodnom blagu Roma.

Za romske priče interesovali su se i mnogi naši autori. Vuk
Stefanović Karadžić je, beležeći srpske narodne pripovetke,
zagonetke i poslovice, nabrojao i pripovetke i zagonetke o Romima
koje, uglavnom, govore o mudrosti, pronicljivosti i snalažljivosti, kao
i o lukavstvu ovih ljudi. Vuk Vrčević je, isto tako, objavio više romskih
priča ili priča u kojima se o Romima pripoveda, a R. St. Delić objavio
je nekoliko desetina takvih priča u “Bosanskoj vili” 1892. godine.

Romske priče pominju i mnogi drugi folkloristi i etnolozi bivše Jugosla-
vije, a za narodno blago Roma interesovali su se i pojedini književnici,
kao što su, na primer, Branislav Nušić, Ivan Goran Kovačić i dr.

Lingvist, akademik Rade Uhlik, Čeh po nacionalnosti, autor velikog
broja radova o romskom jeziku i rečnika, zahvaljujući znanju svih di-
alekata kojima govore Romi u nekadašnjoj Jugoslaviji, uspeo je da
sakupi ogroman broj romskih priča – skoro 28 knjiga u rukopisu.
Nažalost, do sada su na srpskohrvatskom objavljene samo tri knjige
i to: “Ciganske priče i legende u duhu i ruhu narodnih diralica”, Sara-
jevo 1951. godine, “Ciganske priče”, Sarajevo, 1957. i “Kazivanje
Roma”, Priština 1980. godine. Izvestan broj priča iz Uhlikovih
rukopisa objavljen je u Nemačkoj i u inostranim časopisima. Zatim,
neizmernu zahvalnost dugujemo i Tihomiru Đorđeviću, koji je još
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Engleski misionar Džordž Borou, koji je proučavao Rome u Španiji,
podstakao je svojim delima veliko interesovanje za folklor i kulturu
Roma. Kad su njegove knjige bile objavljene, nedugo zatim u Edin-
burgu je osnovano “Društvo za proučavanje Roma”, koje je istovre-
meno pokrenulo časopis “Journal of the Gipsy Lore Society”. Taj
časopis je izlazio od 1888. do 1969. Gotovo u svakom broju ovog
časopisa objavljivane su i romske priče iz različitih zemalja.

A. G. Paspati, koji je proučavao jezik Roma u Grčkoj i Turskoj, takođe
je zabeležio izvestan broj romskih priča, konstatujući da se mogu ob-
javiti čitavi tomovi. U ovim zemljama su postojali ljudi čija je profesija
bila kazivanje priča. U prevodu na nemački i latinski jezik, romske
tekstove je saopštio i lingvista svetskog glasa Franc Miklošič, koji je
u periodu od 1872. do 1881. godine objavio dvanaest stručnih
radova, koji su štampani u izdanjima Akademije nauka u Beču.

I u Krakovskoj akademiji pokrenuta je serija izdanja pod naslovom
“Građa za proučavanje jezika poljskih Cigana”. Materijal za knjigu
“Ciganski tekstovi, priče i pesme” sakupio je i u prevodu na francuski
jezik objavio Isidor Kopernicki, koji se bavio antropološkim prouča-
vanjem Roma. Jedan od najznačajnijih istraživača romskog folklora
i priča u Poljskoj јe istoričar i pesnik Ježi Ficovski. Ficovski je 1982.
godine objavio knjigu pod naslovom “Gatazka zdrzewa stonca”, koja
je, zatim, prevedena na japanski i objavljena u Tokiju.

Jefim Druc i Aleksej Gesler priredili su knjigu Ruske ciganske bajke,
za koje se inače interesovao i A. N. Afanasjev.

U Čehoslovačkoj se još 1880. godine pojavila knjiga Jozefa Ješine
pod naslovom “Romani čib” (Romski jezik), u kojoj je takođe objavljeno
više romskih priča, a istraživanja ovog autora nastavili su naučnici
različitih struka, koji su romske priče i pesme publikovali u specijali-
zovanim časopisima, da bi nedavno objavili i posebnu knjigu. Zan-
imljivo je pomenuti da je i Ješina objavio basnu “Vuk i jagnje”, koja
je istovetna sa pričom koju je zabeležio Grirson u Indiji. Inače, vari-
jante ove priče postoje i kod drugih naroda sveta.
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CIGANI-ROMI U BAJKAMA

Bože, pretvori me u mrava!

Behu jednom jedan starac i jedna starica. Imali su sina jedinca.
Starac je nakon teške bolesti izdahnuo. Mladić je ostao sam. Bio je
jako siromašan. Nije imao dovoljno hrane.

Pođe na put pečalbara. Iz sela u selo. Noć ga zateče u jednoj šumi.
Mladić reče:

Eh, moj bože! Ako zaspim na zemlji, poješće me vukovi i medvedi.
Bolje da se popnem na ono drvo. Tu ću prespavati do ujutro, zatim
ću nastaviti put.

Popeo se mladić na vrh drveta. Zavezao se konopom i usnio.

Sutradan se začu neka svađa. Dole opazi  medveda, gavrana i
mrava. Bili su tako blizu odluke da jedan drugom skoče za vrat, jer
nisu mogli da podele jedno jagnje. Medved opazi mladića na vrh
drveta i reče:

Eto ko će nam podeliti jagnje! Onaj mladić na drvetu. Molim te, siđi
i pomiri nas, ne dozvoli da se međusobno svađamo.

Mladić im odgovori:

– Ja bih sišao, ali strahujem da ćete me prožderati.

Medved mu odgovori:

– Dajem časnu reč da ti ništa loše neću učiniti.

Mladić siđe i začas im podeli meso. Veliko parče podari medvedu,
srednje gavranu a najmanje mravu. Svi behu zadovoljni i siti.

Medved reče mladiću:

– Šta tražiš od nas pošto si nam učinio ovo dobro?
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daleke 1901, 1908, 1910. godine sakupljao narodne priče, da bi ih

objavio u Beogradu 1933. godine. Takođe, izdanja knjižare V. Vo-

šickog u Koprivnici “Ciganija ili Cigani i njihove dosetke u narodnim

pripovetkama”, Novi Sad 1884, zatim “Cigani i Ciganke ili šaljive i

smešne dosetke Cigana čergara”, Beograd godine (?). “Ciganski

svet ili razne dosetke iz Ciganskog života”, Novi Sad 1885, a dr

Rajko Đurić “Ciganske priče” objavljuje u Beogradu 1985. Godine.

Trifun Dimić romsku narodnu poeziju objavljuje u Novom Sadu 1986.

Zatim, Dragoslav Jović i Dragan Jacanović objavljuju u Požarevcu

knjigu “Ciganski car” 1997. godine. Najnovija knjiga pod nazivom

“Mačke peru veš“, bajke Roma jugoistočne Srbije, priredjivača prof.

dr Dragoljuba Đorđevića, objavljena je u Nišu 2003. godine.

Moja neizmerna želja je bila da sakupljam romske bajke na kosovsko-

metohijskim prostorima. Još daleke 1975. godine bio e spreman

rukopis pod nazivom “Romske bajke sa Kosova i Metohije”, ali je on

tek nakon deset godina objavljen u prištinskoj “Rilindji”, I to na alban-

skom jeziku u mom prevodu, zatim 1990. godine u Damasku (Sirija),

u prevodu Dr Muhameda Mufakua na arapski, kao i u beogradskom

Centru za stvaralaštvo mladih, i to na romskom, srpskom i engleskom

jeziku, 2001. godine. Da napomenem da sam priredio antologiju pod

nazivom ,,Romske bajke”, knjige I, II, i III, na srpskom od 1000 stranica

(toliko I na romskom čeka se na objavljivanje).  “Romi u bajkama” (600

stranica i toliko na romskom) još nije objavljeno zbog nedostatka

novca. Knjiga “Ciganin na konju, a konja nema”, šaljive narodne priče

o Ciganima iz perioda 1883–1997., objavljena je marta 2004 godine,

dok na romskom jeziku još nije objavljena.

Hteli mi priznati ili ne, mnoge prethodne romske generacije nisu

mnogo učinile da romska usmena književnost bude zauzme mesto

koje joj i pripada u svetskim razmerama. Nažalost, svaka nestala

generacija ponela je sa sobom blago koje se ne može obnavljati, a

taj nedostatak ćemo osetiti kada se budemo studioznije bavili naro-

dnim romskim stvaralaštvom.
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Nastavljajući put, stiže u jedan grad. Na kraju grada ga zateče noć.
Zapazi jednu trošnu kolibicu. “Idem u onu kolibicu da pitam za
prenoćište, a sutra kako mi bog da”, pomisli.

Zakuca na vrata. Pojavi se starac. Pozdravi se s mladićem a mladić
starcu reče:

– Imate li mesta za noćenje?

– Dođi, dete moje. Jeste, da sam jedan od najsiromašnijih, ali
nekako ćemo provesti noć.

Mladić uđe unutra. Starac je bio velika sirotinja. U sedeljki i razgov-
oru, starac reče:

– Siromah sam, sinko, siromah. Nemam nigde nikoga. Živim sa
ovom kravom. Pomuzem je pa ujutro nosim mleko pašinoj kćerki. I
ona me daruje, sinko, hlebom, da održim živu dušu.

– Razumen te, starče, da li bi me posinio?

Starac, kao da je tako nešto i očekivao pošto nije imao nikog svog.

– Ja te, sinko, prihvatam, ali ćeš morati svako jutro da nosiš de-
vojci mleko i mene odmenjuješ. Ja sam ostareo. Iznemogao.

Te noći legoše kasno. Sutradan starac ustade i pomuze kravu, skuva
mleko i mladiću dade da ga odnese pašinoj kćerki. Mladić uze toplo
mleko. Samo što izađe napolje, pade mu na pamet: “Bože, da
probam zanat koji mi podari gavran.”

– Bože, pretvori me u gavrana! – reče i bog ga pretvori u gavrana.
Mladić polete. Nađe se začas ispred pašine kapije. Ali, kad je bio is-
pred samih vrata, reče: “Bože, pretvori me u čoveka!” – i bog ga
pretvori u čoveka. Zakuca. Na vratima se pojavi pašina kćerka. Vide
mladića sa mlekom. Mleko beše još vrelo. Devojka ga dočeka
rečima:

– O, mladiću, neka si zdrav i srećan! Dok je starac mleko donosio,
trebalo ga je podgrejavati. A ti vrelo mleko donese.
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Mladić odgovori:

– Šta vi, životinje, možete dati ljudskom biću?

– Eto, na primer, ja ću ti podariti jedan zanat. Mahni rukom ka
šumi i reci: “Prilegni, šumo!”

Mladić posluša i reče:

– Prilegni šumo! – i šuma se poravna sa zemljom.

Zatim medved reče:

– Mladiću, reci: “Ustaj, šumo!”

A kad tako izgovori, šuma se uspravi.

– Od mene ti je ovaj zanat na dar – reče medved.

Dođe red na gavrana.

– Mladiću, reci: “Bože, pretvori me u gavrana!” – reče gavran.

Kada mladić ponovi ove reči, bog ga pretvori u gavrana.

– Mladiću, reci: “Bože, pretvori me u čoveka” – reče gavran.

Kada mladić ponovi te reči, bog ga pretvori u čoveka.

– Eh, to ti bi dar od mene.

Dođe red na mrava.

– Reci: “Bože, pretvori me u mrava!”

Kada mladić izgovori te reči, bog ga pretvori u mrava.

– Mladiću, reci: “Bože, pretvori me u čoveka!” 

Reče i bog ga pretvori u čoveka.

–  Eh, i od mene ti na dar ovaj zanat – reče mrav.

Medved, gavran i mrav se raziđoše. Mladić ostade sam.
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Primeti gore na dalapu one dve čaše mleka, koje je devojka ostavila.
Uze samo svoju čašu i popi mleko, a njenu nije pipnuo. Izađe na isti
način napolje i ubrzo se vrati starcu.

– Starče, otvori vrata.

Starac mu otvori vrata i zapita:

– Sine moj, što nisi ostao duže?

– Oče, nisu se noćas sastajali. Rekoše da će se sutra veče
okupiti i nastaviti igru.

Mladić prileže. Sutradan u ranu zoru starac ustade, pomuze kravu i
skuva mleko, probudi mladića, nakon umivanja, dade mu flašu i on
pođe pašinoj kući. Bacivši pogled na sve strane da ga neko ne vidi,
reče: “Bože, pretvori me u gavrana!”, i bog ga pretvori u gavrana. On
polete i spusti se ispred vrata, pa reče: “Bože, pretvori me u čoveka”,
i bog ga pretvori u čoveka. Zakuca na vrata, devojka se pojavi i pri-
hvati još vrelo mleko.

Zatim devojka reče:

– Dođi, sada ćemo u mojoj sobi zajedno popiti mleko, koje smo
juče ostavili.

Kada se devojka približi dalapu, opazi da je njena čaša puna mleka,
a njegova prazna.

– O, bože, šta se moglo dogoditi! Tvoja čaša prazna! – začudi se
devojka.

– Nema veze – reče mladić. – Eto, opet ćemo je napuniti mlekom
za sutradan.

Mladić dobi hranu i zatim se uputi kući.

To što se devojci dogodilo, ona kaza ocu.

– Oče, neko je noćas bio u mojoj sobi. Ali, ko je mogao ući, to
ne znam. Zato večeras neću zaspati, čuvaću čaše s mlekom da bih
uhvatila lopova.
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Devojka se u njega zagleda i reče:

– Pošto si tako vredan, eto ti ove dve čaše, napunićemo ih
mlekom i ostaviti u dalapu, a kada se mleko ohladi napraviće kajmak.
Sutradan kada budeš došao mleko ćemo zajedno popiti.

Devojka podari mladića najboljom hranom, a to ranije nije činila sa
starcem. Njemu je davala suve kore hleba.

Kada se mladić vratio kući, starac je bio iznenađen poklonom.
Radovao se beskrajno.

– Da si srećan, sinko! Spasićeš nas. Sada imamo šta pojesti i
popiti.

Pred sumrak mladić zamoli starca:

– Oče moj, kod naših komšija igraju se jamine, da odem i ja i
da se poigram s njima?

Starac odgovori:

– Nemoj, sinko, ti si im još nepoznat.

– Oče moj, ispuni mi želju.

I starac dozvoli mladiću da ode.

Kada mladić izađe iz kuće, uverivši se da nema nikog napolju, reče:  

– Bože, pretvori me u gavrana! 

Bog ga pretvori u gavrana. Polete i spusti se ispred pašinih kapija,
zatim stiže pred vrata devojke. 

– Bože, pretvori me u čoveka!” – reče, a bog ga pretvori u
čoveka. Vrata su bila zaključana. Mladić reče: 

– Sada ću da probam zanat koji mi je podario mrav. “Bože,
pretvori me u mrava!” – reče i bog ga pretvori u mrava. Mladić se
provuče kroz otvor ključaonice. “Bože, pretvori me u čoveka!”, reče
tada i bog ga pretvori u čoveka. On priđe devojci koja je spavala.
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– Oče, opet je neko bio noćas kod mene, ali ga nisam mogla
prepoznati.

– Kako, kćerko moja? Postavio sam dva čuvara pored tvojih
vrata. Kako je mogao ući unutra?!

– Ne znam, oče – uzvrati mu devojka. – Boreći se sa njim, uspela
sam da mu ostavim beleg, ugrizla sam ga za obraz.

Pašu rasrdiše njene reči pa odluči da sazove sve meštane, ne bi li
njegova kćerka prepoznala onoga koji ju je posetio protekle noći.

Svi meštani su prolazili kraj nje, ali nijedan od njih nije imao ožiljak
na licu. Rekla je ocu da se traženi čovek ne nalazi među ovim
ljudima.

Paša reče:

– Pozvao sam sve ljude iz svog pašaluka, a ti kažeš da se taj
čovek ne nalazi među njima! Međutim, pazi, nije došao onaj starac
sa mladićem! Idite i dovedite mi ih.

Kada su ih doveli, paša pozva kćerku.

Devojka prepoznade mladića i reče ocu:

– Eto, oče, to je mladić, koji me je sinoć posetio.

Paša odluči da odseče mladiću glavu i pozva tri dželata. Mladića gur-
nuše među dželate sa sabljama u rukama. Čekali su samo na pašinu
naredbu. Ubrzo paša izdade naredbu: “Odsecite mu glavu!”

U tom trenutku mladić promrmlja:

– Bože, pretvori me u mrava!

I bog ga pretvori u mrava. Dželati zamahnuše sabljama, ali mladića
više ne bi među njima.

– Eh, bože, šta se ovo događa?! Nikada nam se ovako nešto
nije desilo! – rekoše.

Mladića opaziše kao u nekoj daljini, posmatrao ih je s osmehom.
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Preko noći je paša postavio dva čuvara u blizini njene spavaće sobe.

Mladić ponovo zamoli starca za izlazak:

– Oče, dozvoli mi da idem da igram jamine?

– Pristajem sine, samo se čuvaj, ne svađaj se ni sa kim.

Mladić izađe napolje. Reče: “Bože, pretvori me u gavrana!” I bog ga
pretvori u gavrana. On polete i spusti se ispred pašinih vrata. “Bože,
pretvori me u čoveka!”, reče i bog ga pretvori u čoveka.

Primetio je odmah dva čuvara ispred vrata devojčine sobe, gde je
ona spavala. Tada mladić reče: “Bože, pretvori me u mrava!” I bog
ga pretvori u mrava. Kroz otvor ključaonice se uvuče u sobu i tada
reče: “Bože, pretvori me u čoveka!” Devojka je, međutim, bila budna.
Primeti da je neko u njenoj sobi, ali nije mogla da prepozna osobu.

Mladić je prišao dalapu, gde su bile ostavljene čaše s mlekom i htede
uzeti svoju. Međutim, devojka ustade iz kreveta i poče se s njim rvati.
Nakon kratkog guranja, devojka je uspela da ugrize mladića za
obraz. Zatim se on, hitro pretvori u mrava. Jedva je izašao iz sobe.
Stigavši kući, tužan, duboko se zabrinuo.

Sutradan se starac probudi rano, pomuze kravu, skuva mleko, dok
je mladić spavao. Zatim mu se obrati:

– Ustaj sine, kasno je. Šta se s tobom danas događa? Zašto ne
ustaješ?

– Pusti me, oče, bolestan sam.

Starac, dakle, bi prinuđen da sam odnese mleko pašinoj kćerki.

Devojka upita starca:

– Šta se dogodilo mladiću? Gde je on? Zašto nije došao?

– Bolestan je. Nije mogao doći.

Starac joj pruži mleko i vrati se kući.

Pašina kćerka reče ocu:
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– Ne bojte se! – hrabrio ih je mladić. – Kada im budem rekao da
legnu, svi će polegati. Zatim, ćete im odsecati glave. 

Mladić jednim pokretom ruke naredi:

– Lezite! – i svi neprijateljevi vojnici polegoše. Onda naredi svojoj
vojsci: “Odrubljujte im glave što više možete”. Pašini vojnici pojuriše,
navališe i zadobiše deo careve zemlje.

Posle bitke trebalo je da se vrate, ali saradnici mladića behu umorni,
pa rekoše:

– Prenoćićemo pored ove reke, a sutra nastaviti put. – Svi pris-
tadoše na takav dogovor.

Zapališe veliku vatru. Mladića smestiše u neposrednoj blizini. Pole-
gaše.

Oko ponoći, pojavile su se tri vile iz reke i ukrale mladića.

U zoru, kada se vojnici probudiše, primetili su da im nedostaje voda.

– Teško nama, kako ćemo se paši pred očima pojaviti!

Jedan od drugova reče:

– Lagaćemo. Reći ćemo da je poginuo u ratu.

Paša ih dočeka pred zamkom. Kada primeti da mu se zet ne nalazi
među vojnicima, upita:

– Gde mi je zet?!

– Teško nam je da ti kažemo, ali tvoj zet je  herojski poginuo u
bici.

Kada je paša čuo ove reči, srce samo što ga nije izdalo. Bilo mu
potom sve gore i gore.

– Teško meni, izgubio sam odličnog zeta!

U tom, njegova kćerka reče:

– Oče, ne mogu da verujem. Te ljude, koji su bili s njim, pošalji
meni. Ja ću ih naučiti pameti!
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Paša zaneme.

– Šta čekate!? Zamahnite još jedanput!

I drugi put pokušaše.

– Ne mogu da razumem šta se s vama događa? Ne možete da
odsečete glavu jednom bestidniku! – viknu ljutito paša.

Tako pokušaše i po treći put. Pašina ćerka priđe ocu i reče:

– Oče, kada i nakon trećeg puta niste mogli da mu odrubite
glavu, dajte ga meni, uzeću ga za muža.

Paša prihvati kćerkin zahtev. Napravi se velika svadba. Trajaše tri
dana i tri noći.

Mladić je godinu dana živeo sam sa devojkom. Imao je hrane i pića
– kao kod paše! Zatim dovede u zamak i starca.

Posle dužeg vremena, paši pristiže jedno pismo iz druge zemlje.
Neki car mu je u pismu objavio rat, preteći da će se, na određenom
mestu i određenog dana pojaviti sa svojom vojskom. Kada je paši
pismo pročitano, zabrinuo se. Nasekirao. Znao je da za rat nije
sposoban. U tom se pojavi mladić, njegov zet, i zapita:

– Zašto si zabrinut?

– Reći ću ti zete. Pristiglo mi je pismo iz druge zemlje i to od
cara, koji mi je objavio rat, a ja nemam dovoljno vojske. Eto, zato
sam zabrinut.

– Taste, nemoj da te to nimalo brine. Daj mi stotinu vojnika i ja
ću se boriti sa njim.

– O, zete, ne šali se sa mnom. – Paša nije mogao da poveruje
svojim ušima.

Sutradan je mladić sa sobom poveo stotinu vojnika i pojavio se na
određenom mestu, na poljani. Kada su se vojske približile a
mladićevi borci videli koliko je vojnika na neprijateljskoj strani, uvukao
im se strah u duše.
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Devojka potom održa reč i baci vilama jednu jabuku. Ostale su joj
još dve. Nastavila je da se igra sa preostale dve jabuke. Pojavi se
druga vila iz vode. Kao i prva sestra, poče da moli pašinu kćerku: 

– Blago tebi, ti imaš dve jabuke, a mi samo jednu. Imaćeš našu
naklonost ako nam daš još jednu jabuku!

– Daću vam još jednu jabuku, ako dopustite da vidim mladića od
glave do pojasa.

– Sačekaj da pitam sestre – reče vila.

Nakon kratkog vremena, dozvoliše mladiću da ga vidi devojka. Kada
ga je ugledala, ona reče:

– O, ludače, gde ti je zanat?

Vile ponovo sakriše mladića, a mlada pašina kćer im baci i drugu
jabuku.

Ostala joj je još jedna jabuka.

Iz reke se ponovo pojavi vila – reća sestra, najmlađa.

– O, blago tebi, imaš jednu jabuku i igraš se njome, a ja je
nemam. Moje dve sestre imaju po jednu, da li bi mi dala tu jabuku?

Pašina kćerka reče:

– Ako mi dozvolite da vidim mladića od pete do glave, daću vam
i ovu jabuku.

– Sačekaj samo da pitam svoje sestre – reče vila i nestade.

Kada je ispričala svojim sestrama, one pristadoše na to. Izbaciše
mladića na površinu vode. Čim ga je pašina kćerka ugledala, reče
mu:

– O, ludače, gde ti je zanat?

Mladić, konačno čuvši devojčin glas, pogleda oko sebe i reče:

– Bože, pretvori me u gavrana!
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Svi se okupiše na jednom mestu i poče ispitivanje:                                         

– Pričajte... šta se desilo s mojim mužem?!

Odgovoriše jednoglasno:

– Kao što rekosmo tvome ocu, tako je... muž ti je poginuo na
ratištu.

Pašina kćerka je bila lukava, pametna. Odvoji jednog i obesi ga o
nogu. Zatim uze nož da ga odere kao jagnje. Kada su ostali videli
svog druga, uvuče im se strah u dušu.

– O, molim te, nemoj me derati. Reći ću šta se desilo tvome mužu
– molio ju je obešeni i zatim ispričao šta se desilo.

Više nije htela nikoga da muči. Otišla je ocu i rekla:

– Oče, izgradi mi dvospratnicu pored reke, na tom mestu gde je
prenoćio moj muž sa drugovima. Kuća mora biti od gvožđa. A i nađite
mi tri zlatne jabuke.

Nije prošlo mnogo, otac joj podiže dvospratnicu pored reke, naba-
vivši joj i tri zlatne jabuke.

Popela se mlada žena na krov, otvorila prozor i počela da se igra sa
tim jabukama. U međuvremenu pojavila se jedna vila iz reke.

– O, devojko, blago tebi! Imaš tri zlatne jabuke i igraš se s njima,
a ja nemam nijednu. Nas smo tri sestre, imaćeš našu naklonost, daj
nam jednu jabuku!

Pašina kćerka odgovori:

– Daću vam jednu jabuku, ako mi samo dozvolite da vidim
mladićevu glavu.

– Sačekaj da pitam sestre – kaza vila.

Tri sestre su se sporazumele i pristale. Dozvolile su mladiću da
pokaže glavu iznad vode. Videvši ga, devojka reče:

– O, ludače, gde ti je zanat?
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A jadna žena jedva dočeka, pa mu upade u riječ:

– Je li, dobri čovječe, kako mi je djetetu, je li mu dobro i paze li ga
tamo? 

Ciganin reče:

– Zdrav je on i živ, samo muku muči s parama, nema jadan čim
da sebi kupi hrane kada ogladni između obroka. Zimi mu bude
ponekad hladno kada dune hladan vjetar.  

Žena zakuka pa ga zamoli:

– Je li, dobri čovječe, ako se budeš skoro vraćao onamo, bi li mu
ponio od majke malo para i nešto hrane?

A mudri Ciganin:

– Ma, to dosada nisam radio, ali bih ti mogao učiniti tu uslugu,
jer smo ja i tvoj sin najbolji prijatelji. Ako hoćeš da mu pošalješ nešto,
onda daj odmah, jer, evo, sada se vraćam na onaj svijet. 

Žena brže-bolje uze kaput svog muža pa reče:

– Evo, dragi, ponesi ga mome Ćiru, da ne zebe majčin sin. A
podaj mu i ovaj novčanik i sve pare što su u njemu, neka se u nevolji
nađu. Pa i ovo suvo meso i pogaču što smo za ručak, podaj mu neka
se založi majčino dijete.

Ciganin spremno prihvati kaput, pare hitro strpa u njedra, a suvo
meso i pogaču sveže u maramu, oprosti se sa ženom i nastavi put.

Malo poslije, eto ti njenog muža, vraća se iz sela. A žena ne može
da dočeka, pa mu već izdaleka viče:

– Ej, gde si tako dugo. Da si nešto maloprije bio ovdje, beli bi se
obradovao. Zamisli, došao neki čovjek s onoga svijeta, pa pozna
našeg Ćira. Šteta što nisi bio ovdje, puno mi je pričao o našem
dragom Ćiru. Veli da mu je dobro i da je zdravo, a to je glavno. Samo
kaže da kuburi s parama i da nema čime da se ogrne. A ja dobrom
čovjeku dadoh tvoj  kaput i novčanik, pa neka to sa srećom odnese
našem milom Ćiru. On, duša od čovjeka, bio je susretljiv pa se primi
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I bog ga pretvori u gavrana. On polete i spusti se na prozor pašine
kćerke. Devojka reče mladiću: 

– Mužu, noćas ćemo prenoćiti ovde, a sutra idemo našoj kući.

– Ne, ako noćas ovde prenoćimo, doći će vile i porušiće kuću a
mene ponovo odvesti. Nego ću se ja pretvoriti u gavrana, a ti se
smesti na moja krila.

Mladić se pretvori u gavrana, ponese devojku i stiže kući.

Paša, doznavši da mu se zet vratio zdrav i dobro, veoma se
obradova i ponovo napravi svadbu. 

(Iz zbirke Romske bajke I, Subotica 2009, koju je priredio Alija Krasnići)

Ciganin s onoga svijeta

Bio neki čovjek, pa radio na njivi. Kopajući naiđe na neki panj, te
pođe kući u selo da donese sjekiru, a ženu ostavi da čuva stvari. Čim
čovjek zamače za brijeg, ispade neki Ciganin pred ženu, pozdravi je
i sjede malo da se odmori. Upita ga žena da li je umoran. A on reče:

– Kako ne bih bio umoran kad putujem iz daleka.

Žena upita:

– Odakle si ti i odakle dolaziš?

Ciganin reče:

– Ženo, nisam ja odavde, ja sam s onoga svijeta.

Kad to žena ču, ustade naglo, poletje put njega i viknu:

– Ako si s onoga svijeta, onda si sigurno vidio moga sina Ćiru,
koji je lani umro, grdna rano moja! 

A Ciganin:

– Kako da ga ne znam, ženska glavo, pa on je moj najbolji drug,
prvi komšija.
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Mlinar u smrtnom strahu ne umjede od sebe ni glasa da pusti, jer
mu je riječ zamrla u grlu. A onaj čovjek se razjario pa udara po njemu
i sve traži svoje pare i kaput. Kad mlinar vidje da nevin strada i da je
po srijedi podvala, pribra se pa reče:

– Aman, nemoj da me  biješ pravednog. Ja niti  sam vidio tvoju
ženu, niti znam za pare i tvoj kaput.

Pa kad čovjek prestade da ga bije, nastavi  mlinar:

– Uletio neki čovjek u vodenicu pa me natjerao da bježim jer, to-
bože neki razbojnik hoće da me zakolje. Pa je još sa mnom trampio
i kapu.

Sada vidje i onaj čovjek da ga je probisvijet nasamario, izvini se mli-
naru pa požuri nazad da spase barem konja. Kada stiže do vodenice,
a onome ni traga ni glasa, odmaglio. Jadan čovjek vrati se kući a
žena pred njega:

– Šta bi, uhvati li onu vucibatinu?

A njen čovjek žalosno reče:

– Mani me se, budalasta ženo, ispao sam veća budala od tebe.
Eto, našao sam ga i razgovarao s njim, pa opet me izradi.

Zatim joj sve potanko ispriča i reče:

– Ti mu dade para i kaput, a ja, eto, i protiv svoje volje, dadoh mu
i konja da može da putuje gospodski, ne ovako pješke kao ja sada.

(Iz knjige Romi u bajkama, Subotica 2008, koju je priredio Alija Krasnići)

CIGANI-ROMI U ŠALJIVIM PRIČAMA

Knjiga šaljivih narodnih priča pod naslovom “Ciganin na konju, a
konja nema. Šalive narodne priče o Ciganima 1883–1997” (Kragu-
jevac 2004, priredio Alija Krasnići) svedoči o jednom veoma važnom
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toga da mu odnese i da mu izruči naše želje i pozdrave. Neka mu
dragi bog plati za njegovu dobrotu i plemenitost.

Muž se odmah dosjeti da je posrjedi neka vješta varalica koji je nje-
govu šašavu ženu obrlatio i izmamio joj kaput i pare. Čovjek odmah
skoči na konja pa ne gubeći vremena potjera u pravcu kojim je otišao
onaj čovjek. A Ciganin, koji je žurno grabio naprijed, čuje neki daleki
tutanj za sobom, obazre se, pa ugleda potjeru. Cigo još bolje potjera
i brže bolje se dohvati vodenice. Odmah s vrata, onako zadihan,
doviknu vodeničaru:

– Bježi, jadni čovječe, što brže možeš. Zar ti ne znaš da onaj
razbojnik što juri na konju tebe traži da ti odsiječe glavu. Evo ti moje
kape, a ti mi daj svoju vodeničarsku. On će odmah naići, a ja ću gle-
dati nekako da ga zadržim. Ti hvataj maglu kako znaš.

Jadni mlinar poviri kroz vrata i vidje oblake prašine i konjanika koji
se približava mahnitom brzinom, te uhvati bježati glavom bez obzira.
Dotle Cigo brže navuče mlinarsku kapu, zapraši se brašnom i stade
bajagi da radi. Uto upade onaj gonilac kao bez duše, pa ga s praga
upita da li je vidio čovjeka što je maloprije uletio u vodenicu. Cigo
prikri svoj strah, pa mirno reče:

– Eno ga, izišao je na stražnja vrata, eno ga trči uz brdo. Prebacio
neki kaput i nosi neki zamotuljak.

Čovjek opsova nešto krupno, te lijepo zamoli tobožnjeg mlinara da
mu pridrži konja za uzde pošto goni onu lopužu, a strmina je pa ne
može s konjem.

Odletje čovjek kao munja, a kad malo izmače, Cigo brže-bolje skoči
na konja pa udari bježati što je brže mogao. A onaj jadni mlinar, koga
je Cigo nasamario, trčao je i trčao da spase glavu, najzad sustao i
klonuo pa se predao gorkoj sudbini. Uto stiže  i onaj čovjek pa ga
onako bijesan uhvati za prsa i stade drmati:

– Govori, bitango jedna, gdje su moje pare i gdje si sakrio kaput.
Što prevari moju budalastu ženu da možeš ponijeti mome sinu Ćiri
stvari na onaj svijet.
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dosta prostora šaljivim pričama o Ciganima kazivača i zapisivača
Necigana. Dužni smo a izrazimo neizmerno hvala svima onima koji
su nam ostavili pisane tragove o postojanju ovog naroda na našim
prostorima. Pomenimo samo neke od njih: M. M. Delić, S. Đolović,
St. R. Delić, Z. Bogdanović, V. J. Petrović, A. Vasiljević, Lj. Damja-
nović, Vuk S. Karadžić, T. R. Đorđević, M. B. Đukanović, Lj. S. Josić,
M. Đ. Škorić, M. Kaćanski i dr. Navodimo, takođe, jednu od lepših
knjiga, objavljenu u Novom Sadu 1891, pod  nazivom “Ciganski
život” (zbirka sa 135 raznih šaljivih i smešnih priča o Ciganima).
Zatim, ne treba izostaviti ni T. Čubelića, Aliju Bejtića, Rade Uhlika,
akademika, romologa i sakupljača narodnog stvaralaštva Cigana-
Roma, zatim najpoznatije ime u svetu, V. Đurića, Druca i Geslera,
koji su sakupili i obradili ciganske priče u Rusiji, D. Jasanovića, D.
Jovića, V. Bovana i druge.

Dakle, svoju ljubav i simpatije prema Ciganima-Romima iskazivali
su brojni kazivači I zapisivači, večinom Necigani, i baš zahvaljujući
njima i vremenu u kojem su živeli, možemo se pohvaliti, biti ponosni,
da antologijom “Ciganin na konju, a konja nema” nastavljamo tamo
gde su oni stali. Ova knjiga ima svoju lepotu, ona je nastala sabiran-
jem šaljivih priča iz svih krajeva naše zemlje I iz raznih periodima u
životu našeg naroda. U njoj se manifestuje naš narodni humor, koji
je veoma bogat i raznovrstan pa, rekao bih, i jedinstven u svetu. Ali
nije reč samo o humoru, nego se Cigani-Romi tu pojavljuju kao ju-
naci, mudraci, snalažljivi... To je nešto najsvetlije u narodnoj knji-
ževnosti sa ovih prostora čime se možemo dičiti. Iako su nastajale u
raznim nepovoljnim prilikama, koje su se odrazile i na sadržaj i na
način kazivanja narodnog pripovedača, i na motive i likove, šaljivie
priče o Ciganima-Romima bilie su inspiracija za mnoge narode u Ju-
goslaviji, pa i u svetu. One su nastajale iz potrebe da se u razonodi
barem za kratko vreme zaborave sve patnje i nedaće koje su pratile
svakodnevni život. Ciganima-Romima nisu smetale ni one priče u
kojima se ismejavaju, kao ni one u kojima se uzdižu do nebesa. Nar-
avno, i priče takve sadržine u kojima se govori kako je Ciganin-Rom
nadmudrio cara, pa i druge: Turčina, Hodžu, Popa... obiluju
duhovitim obrtima, slaveći osobito cigansku davitljivost – ono jedino

383Alija Krasnići

poslu koji, nažalost, nema mnogo poslenika, pre svega među Cigan-
ima-Romima, koji nije niti može biti završen i koji i dalje čeka nove
pregaoce. Skupljanje usmenog narodnog blaga, koje svoje bogat-
stvo pokazuje i u šaljivoj priči, samo je prva faza u njegovom
proučavanju i njegovom vrednovanju.

Ove šaljive priče su vezane sa Romima i njihovim događajima u više
sredina u okruženju, a ja sam pokušao da to najvrednije narodno
blago uvrstim u ovu knjigu. Mogu slobodno reći, da je knjiga jedin-
stvena u zemlji, a verujem i šire, po građi koju sam mukotrpno saku-
pljao. Po raspoloživoj literaturi, u devetnaestom veku više prostora
dato je kazivanju Cigana ili kazivanju o Ciganima, nego u poslerat-
nom vremenu, pa sve do današnjih dana. To smatram velikim pro-
pustom, pre svega samih Cigana, koji na nesreću ne pokazaše
interesovanje za narodno cigansko blago, koje starije generacije za-
kopaše, a mlađe nikako da se prihvate njegovog beleženja, budući
da broj sakupljenih i objavljenih zbirki nije veliki, kao što nije veliki ni
broj naučnih tumačenja toga nasleđa. 

Dakle, zahvaljujući mnogim kazivačima i zapisivačima počev od
1883. godine (ranija literatura mi nije bila dostupna), objavljeno je
nekoliko značajnih zbirki šaljivih priča iz života Roma. Godine 1883.
Vuk Vrčević objavio je u Dubrovniku knjigu “Narodne humorističke
gatalice i varalice”, u kojoj su o Ciganima kazivane priče: “Hodža i
Ciganin”, “Pop i Ciganin”, “Ciganin i Čivutin”,  “Ciganin i car”, “Aga i
Ciganin” i druge. Zatim je u Novom Sadu 1884. godine objavljena
obimnija knjiga pod nazivom “Ciganija ili Cigani i njihove dosetke u
narodnim pripovetkama”. Veliki broj priča iz ove zbirke uvršten je u
pomenutu antologiju “Ciganin na konju, a konja nema” (a naslov
jedne priče iz te zbirke uzet je za naslov antologije). Takođe, tih go-
dina objavljene su i dve značajne i vredne zbirke: “Cigani i Ciganke
ili šaljive i smešne dosetke Cigana čergara” (Beograd, Z. venac,
god.?), “Ciganski svet ili razne dosetke iz Ciganskog života”, (Novi
Sad 1885). Zahvaljujući ljudima koji su uređivali i izdavali “Bosansku
vilu” (List za zabavu, pouku i književnost, Sarajevo, vlasnik i urednik
Nikola T. Kašiković Sarajlija), iz perioda devetnaestog veka dato je
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Prelistavajući mnoge stranice i odabirajući priče o Ciganima za an-

tologiju “Ciganin na konju, a konja nema” nismo uvrstili mnoge od

onih koje su sigurno bile smešne i lepe onima koji su ih pričali, onima

koji su ih slušali, pa verovatno i onima koji su ih zapisivali kako među

Ciganima tako i Neciganima.

Za ovu priliku  citirao  bih  reči Dušana Makavejeva, koji je o šaljivim

narodnim pričama između ostalog napisao: “…Neke su priče pot-

puno seoske, izbija iz njih toplo zimsko veče u snegom zavejanoj

kolibi. Neke priče su opet gradske ili skitničke i govore o potucanju

od gazde do gazde, karakterističnom za Cigane, sirotinju, sluge.

Laže se u ovim pričama nekad iz obesti i nadmetanja, a nekad  da

se kora hleba uhvati i opravda krađa, a zna se – krade se od onoga

koji ima, ne zbog veselja.

Neka priča je lepa jer je u njoj neko čudo, druge su lepe jer ne liče

na priču nego na sam život. Najlepše su, po mome mišljenju one u

kojima je to sve izmešano, pa ne znaš pričaju li ti san ili javu.,,”

(“Šaljive narodne priče”, Beograd  god.?, str. 9)

Usmena narodna književnost živi i danas, ali nažalost u nedovoljnoj

meri kada se govori o Ciganima. Svakako da je veoma značajno i

korisno baviti se prikupljanjem stvaralaštva ovog naroda koji je poz-

nat po svome egzodusu još pre mnogo vekova. Dolaskom, odnosno

nastanjivanjem na ovim prostorima Cigani su postali junaci u šaljivim

pričama. Zato ova antologija u sebi nosi bogatu literaturu, stvaranu

godinama od, pre svega, srpskih i ciganskih kazivača, dakle, Cigana

i Necigana. Baveći se dugo ovom narodnom usmenom književ-

nošću, shvatili smo da bi jedna knjiga poput naše antologije mogla

biti, za buduća pokolenja, osnova za istraživanja, podsticaj za nove

istraživače, Cigane i Necigane, koji bi se studioznije bavili ovom

vrstom narodnog stvaralaštva. 
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čime Cigani-Romi sa sigurnošću raspolažu,  jedini posed koji dobi-
jaju u nasleđe i koji im niko ne može oduzeti, a i jedino narodno blago
od neprocenljive vrednosti.

384 Alija Krasnići



387Alija Krasnići

ROMSKA POEZIJA

Pesnici su prvi progovorili na romskom jeziku. Najpre se oglasio
Adam Tikno (1875–1948), koji je imao sudbinu naroda kojem je pri-
padao: rođen je negde na granici Avganistana, učestvovao  je 1905.
u Rusko-Japanskom ratu i stekao čin oficira, ali se zatim pridružio
jednom plemenu i prešao granicu; stigao je zajedno s ovim ple-
menom u Konstantinopolj, a život je završio u Nemačkoj. Kao zan-
imljivost, pomenimo da ovaj romski pesnik ima romsko prezime
Tikno, što znači “mali”. Pesme Adama Tiknoa objavio je najpre Isidor
Kopernicki, a časopis “Etudes Tsiganes”, broj 3–4 za 1955. godinu,
objavio je tri njegove pesme.

Gina Ranjčić, koja je imala sličnu sudbinu, pisala je takođe na rom-
skom, ali se o njenim  pesmama zna na osnovu prevoda na  nemački
jezik, a kasnije i na osnovu prevoda na švedski. Ali to su uglavnom
još “egzotične” pojave. Poezija na romskom je počela da se ob-
javljuje tek posle Oktobarske revolucije u SSSR-u, kada su se stvorili
društveni uslovi, institucionalne i kulturne pretpostavke za stvaranje
i razvoj kulture i umetnosti Roma. Ali tek što će se oglasiti Aleksandar
Germano, Nina Aleksandrovna Dudarova, Mihail Bezlicki, Nikolaj
Aleksandrovič Pankov, zatim i Nikolaj Satkević, ubrzo će nestati i
uslovi i potreba za stvaralaštvom na romskom. Iz tog perioda će kao
dvostruki spomenik ostati samo teatar “Romen” u Moskvi, a poeziju
na romskom će nastaviti da piše još samo nekoliko Roma, među ko-
jima je najznačajniji Aleksandar Belugin, poznat pod romskim
imenom Leksa Manuš.

Početkom  pedesetih  godina u  Poljskoj se javila Branislava Vajs
Papuša, (rođena 909). Papuša je prvi i još uvek jedini pesnik čija je
zbirka pesama objavljena u toj zemlji na romskom i poljskom jeziku.
Zbirka je objavljena 1956. godine pod naslovom “Papušakre gila”
(Papušine pesme), sa predgovorom pesnika i istraživača romske kul-
ture i prošlosti Ježija Ficovskog. Papuša peva o tragediji Roma i stra-
hotama rata, koje je i sama preživela. Njena pesma “Krvave suze”
prevedena je na više stranih jezika. 
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prstima nosi novi dan, njegova reč veruje da će biti ponosan sa
suzama u očima od sreće. Pesma, ona romska, odjekivaće poljem,
poput vetra u granama na drvećima, igraće svoju romsku igru. Eto,
to biva poezija romska. Poezija koja će u srcu buditi topla osećanja,
davati podstreka za nove dane življenja. Tu, u prstima neumornog
pesnika skrivaju se reči prašnjavih drumova, usahlih života, pesme
nad pesmama, i tuga za nestalim grobovima svojih predaka,
bosonoge bake i njenih ispucalih nogu, sa osušenim usnama kako
gladna i žedna, s torbom na leđima tumara svim stranama sveta;
patnja za rodnim ognjištem, jedna opštepoznata ljudska drama-
tragedija, koja je odigrana u svakoj romskoj mahali u kojoj je utkano
i tuga i bol, i svaka prolivena suza starca i starice, kućeraca u kojima
se rađala gomila dece, i prašnjavi sokaci, na kojima su trčkarali
tamnoputi bosonogi romčići sa osmehom i parčetom hleba u ruci.
Pisani trag boli i užasa, nanetih od prokletnika koji haraše širom
Kosova i proteraše i one koji mrava ne pogaziše. Ovo nije svaki-
dašnja bajka, to je ona istinska, romska koja je samo znana
tamnoputima i njihovim najbližima koji su je doživeli. To je poezija
onih koji znaju da kroz smeh plaču, da pevaju i oplakuju. Za ponekog
nerazumljiva i neuhvatljiva. Ona je u nama, u meni,  prenošena od
oca na sina po mračnim romskim čergama. Na našim crnoputim
prstima, ona je živela i živi i živeće svoj život, onaj Rromano.

Branko V. Radičević napisao je o ciganskoj poeziji i ovo: 

“Poezija ciganska! Nije potrebno tražiti određeniju reč koja bi, ispalje-
na u srce problema, osvetlila svojom jasnošću i sigurnošću pojavu
poezije koja, iako nenapisana, postoji i silovitom snagom govori o
jednom  narodu koji je isti kao ona, jer je ona on, nepobitno do istine.
Ako poezija određuje, ako je viši govor, filozofija i misao, ako ne uvija,
ne migolji, ne skriva istine, ne ulepšava, ne dodaje nedodanom, ako
je duh i miris, želja i krik nacije koju predstavlja, Cigani mogu da budu
ponosni. Jer postoje. Oni su i bez svoga pisma, pisane književnosti,
bez pesnika i naučnika, bez teoretičara i estetičara prisutni u vre-
menu. I možda su najmanje uzimali od drugih mada su najmanje bili
sami. Od njih su uzimali svi redom, od naroda do pojedinih pesnika
(Lorka). U tom pogledu nikako nisu bili kradljivi.
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Zatim je i Katarina Tajkon (1914), koja živi i piše u Štokholmu, u
Švedskoj,   objavila knjigu pesama. 

Mateo Maksimov okušao se kao prozni pisac. Njegov roman Ursitori
(Mečkari) preveden je na nekoliko jezika. 

Veliki uspeh je doživeo i roman Menjaherta Lakatoša, romskog pisca
iz Budimpešte. Prozom se bavi i Andre Lolešti, a od  pesnika koji
pišu na romskom u Mađarskoj najpoznatiji je Jožef Daroši Čoli (R.
Đurić, Seobe Roma, Beograd, 1987. str. 270–273). 

Pesnika ima i u drugim zemljama: u Švajcarskoj – Mariela Mer, u
Francuskoj – Sandra Jajat, u Sjedinjenim Državama – Jan Hankuk,
u Italiji – Santino Spinelli, u Bugarskoj – Sali Ibrahim, u Rumuniji –
Luminita Čaba...

Šezdesetih godina dvadesetog veka objavljena je prva zbirka pe-
sama jednog romskog autora. Reč je o pesmama Rajka Đurića pod
nazivom “Rom rodel than talav kham” (Beograd 1969). Ovaj istaknuti
romski pesnik najviše stvara na svom maternjem romskom, a sam
prevodi svoje pesme na srpski. On je autor i nekoliko dela koja su
prevedna na više stranih jezika. Slobodan Berberski je autor više kn-
jiga, a njegova knjiga “Izabrane pesme Slobodana Berberskog” (RIC
Kragujevac, 2001, priređivač Alija Krasnići), nažalost nije objavljena
na romskom jeziku. Sledi čitava plejada romskih pesnika, koji se kas-
nije rađaju i afirmišu kao poznati i priznati: A. Krasnići, Jovan Nikolić,
Trifun Dimić, Kadrija Šainović Lika, Miroslav Mihailović, Mehmed
Saćip, Desanka Ristić-Ranđelović, Baja Saitović Lukin, Nedžmedin
Neziri i drugi. Oni su poklonici i zanesenjaci poetske reči, budni san-
jari sveta snova i jave, neimari lepote i nemerni tragači duha. Oni
pišu i pevaju o životu Roma koji odslikava decu koja svoje osmehe
daruju nebu, a svoj plač i suze svojim najbližima. Oni pišu srcem i
dušom, kada pevaju o tuzi ili radosti, o bedi i nemaštini, o romskom
bogatstvu, o onome što ih okružuje; o majkama i staricama, o bolu
u srcu, o prošlim vremenima, o  kosturima i pepelu dedova i prade-
dova; o vekovima koji su prohujali ili skriveni, negde tu, pod ka-
menom romskih čergi; o onome što se zove Rromano đuvdipe ili
Romski život. Iako se pesnik duboko uvukao u prošlost starca i
starice i zavirio u dušu izgladnelog dečaka, koji uz zvuke čekića na
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nik biva ponosan na svoj romski stil i on leti nad ovim našim kolibi-
cama, budeći u nama jedno novo nadahnuće. Pesnik oseća kako
čuje pesmu svoga detinstva, i tek novorođeno dete koji s osmehom
na licu najavljuje novi dan. Pesnik  nije prestao da luta, on gori u pla-
menu i traga za večnim ognjištem, koga nema, jer je ,,Bi kheresko
bi limoresko” (Bez doma, bez groba), kako reče pesnik Rajko Đurić.
On traga za poreklom, ono se pretvorio u životarenje, sebe ne može
da razume. Kao da mu praunuk nije obeležio put kojim hoda
bosonog i trčkara po prašnjavim  putevima.  On je mitska lutalica...
To je tragedija pesnikova koja i poslednju suzu iz presahlog oka
iskapi na sofri. I naš pesnik isplete pesmu o bedi, gladovanju, sreće...
i isplete pesmu o tugovanju, besu i praštanju, i isplete pesmu
prosjačku jadikovku. 
Mnogi su književni kritičari dali svoj sud o romskoj poeziji, želeo bih
ovom prilikom da citiram i reči prof. dr Danice Andrejević, književnog
kritičara iz Prištine: “To je čudesna zemaljsko-kosmička slika zvezda
nad udžericama, sjaja nad bedom, kobi čiste i nečiste krvi, ciganskih
heruvima i vampira. Romi sanjaju bele bogove sreće, a pali mrki
anđeli nastavljaju svoj život-neživot drumarenjem u večitoj čežnji za
daljinama, lažnom i pravom lepotom sveta, bajkom i istinom. Breme
vremenu, čudni i bogu i ljudima, oni nastavljaju hod po svojoj
‘kalaisanoj’ sudbinskoj stazi, darujući svojom hlebnom pesmom,
praznih ruku, punih srca, svoju nezamenljivu pesmu.”
I, na kraju, probuđeni pesnik, iz vekovnog dubokog sna, osetio je
dah vremena za svoju poeziju, preneo svu lepotu Čergarke i Čerge,
i vatre i reke, tu gde se rađala poezija romska. Ispevane reči pronele
su svoju snagu kroz polja i planine, kroz reke i doline, najavljujući
rađanje jednog novog dana. Poezija romska sada odzvanja pros-
torom i vremenom ispisujući stranice o jednom narodu malom, ali
velikog srca i duše, koji korača u budućnost.
O Ciganima-Romima mogu se pisati na stotine strana. Međutim, ovo
je samo jedan mali doprinos tome da se o mojim sunarodnicima
sazna ponešto što je možda za neke bila tajna. Potrudio sam se da
čitaoca uvedem u prošlost i sadašnjast. Nažalost, to je veoma malo
za jedan narod kao što je romski, koji je i danas nedovoljno afirmisan
u svim oblastima života.(58)
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Dovoljno je reći ciganska poezija. Određenija je nego ma koja druga
koju nacija u pridevskom pretvaranju pokušava da zadrži za sebe.
Nema dvoumljenja, jer je crnooka, smeđoputa. Nedovoljno bela za
bele, nedovoljno crna za crne. Negde između njih. I uvek sama.
Boreći se s vremenom i nepismenošću. Bez prednosti Gutenber-
govih prapraunuka i papirusnih početaka. Golotrba i najedrala. Bez
stida, jer je dečački naivna i neposredna. Uprošćena da bi jednos-
tavno pričala život koji teče, teče i ne donosi (ili odnosi neznatne)
promene u navikama selidbama. Začuđene oči nepoznatih pesnika
koji nisu vešti igrarijama; govore nužnost i svoja nesnalaženja, prim-
itivnije, u stvari, iskrenije shvatanje života. Kao da je  nacija dostigla
tek svoj dečački uzrast, pa su joj zbog toga shvatanja bliže početku
nego kraju, nekoliko koraka od kolevke. Zbog toga je ova poezija
autentična. Robije i putovanja, otmice i krađe konja, tugovanja za
starim kotlarima i kalajdžijama, zbunjenost pred očima sveta; iskreno
psovačka, detinje razrogačena, uvređena i postiđena, naga kada je
naga devojka, vrela za sve što se zove mladost, nikada sita, gubi
dah pred šarenim i zlatnim nakitom, pred odećom od svile i kadife;
poezija nedosanjivih konja koji simbolizuju igranja, slobodu
savlađivanja prostora i tragiku nacije zbog izgubljenih puteva Velikog
Povratka. Nije slučajno majka svih Cigana bila srećna kada je videla
kako njena deca žive u raju. Zakocenula se od smeha. Potkovane
ciganske duše kopitale su se zelenim livadama brže od konja. Nije
slučajno stvoren mit o krilatim konjima. Stvorili su ga punokrvni
bežači, koji su bežali od navikavanja na obično, svakodnevno, bežali
od sivila istovetnih krajolika. Tražeći novo, nikada nisu našli pravo.
Nepoznata im je pomirenost sa navikavanjem: gde se rodio, tu je i
umro, obišao tri sela, video mnogo sveta, živeo u dvema palankama,
bogatio se iskustvom, došao u veliki grad, napisao putopis. Krilati
konj je nosio Cigane putevima sudbine. Od Indije do Srbije. A zna
se kakav je krilati ciganski konj. Čitaj Cigane!... (“Ciganska poezija”,
Beograd 1982, str. 5–6).”
Dakle, i do juče, kada je spavala dubokim snom, poezija romska
možda se skrivala negde od nas žaleći za vremenom koji je izbrisao
jesenji vetar. Ona danas počinje da živi svoj život, i Romi su ostali
živi, i na prstima tamnoputih rađaju se zlaćani zraci sunca. Ipak, pes-
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2.

O kovaču mog i tvog vremena

Budiš se s jutrom i razigranom vatrom

A umoran ti dan poklanja hleb i so

Dok ti boja užarenog železa

Krade noćne sate i proliva graške znoja

Crnoputa žena i malene oči čekaju dolazak tvoj

Kovaču umivaš se znojem od topline žara

U graškama vidiš svetliji dan i noć

Na dlanovima žuljevi od htenja

U očima duga i neizbrisiva sreća

Kovaču poštuj zvuke čekića svog

I divi se crvenožutim varnicama

Koje govore plamenim jezikom

I zamahni snagom umornog tela

Kovaču kuj železo i neka tvoje varnice

Pršte na sve strane osvetljavajući put čergaru

U pepelu pradedova stara 

priča se skriva

Dok iz tvojih nedara toplina izbija
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IZ ROMSKE POEZIJE

Alija Krasnići

Legenda o nakovnju i čekiću

1.

Kovačnica pored boginje reke

Kao iz bajke: stiže iz zemlje daleke

U mislima starog kovača pomisao čudna

Kao da mu se žar vatre podsmeva

Dok se zvuci čekića davnih vremena

Pretvaraju u lupu bubnjeva

A plamen vatre kovačnicu osvetljava

Eho udarca čekića prodirao je u utrobu zemlje

Dok je mesečina svoju svetlost

Prostirala po njegovoj kovačnici

Železo železu je pripovedalo rađanje

A prošlost mu ostala nedovršena stranica

Istina mu se negde skriva i pamti

Možda u rekama sveta i nedovršenih bajki

Ili na nedogoreloj vatri

Pre mene i tebe kovač je kroz zvuke čekića

Pesmu drevnu ispevao u trošnoj kovačnici

Zatim je hteo kroz davnu prošlost

Da povrati pradedove glasove s neba
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4.

I pre tebe postojale su legende o garavim rukama

Nezaboravljene i ispisane u pričama starim

Moj pradeda kovač znojem je pisao o sebi

Ako ti se užarena vatra na trenutak ugasi

Ko li će ti je u praskozorje potpaliti

A ugašene iskre plakaće za izgubljenom srećom

Zanemele u talasima meha

Umorno telo sklopiće garave oči

Čelik se u vatri ugljena užari

I sa zvukom se život nastavlja

I dok se udarci daleko čuju

Čekić i nakovanj staru pesmu kuju

Žuljevita ruka gvožđe steže

Damari iz ruku odjekuju

Bajka se očitava na trošnim zidovima

Kovač budno sanja krilatog konja
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3.

Kovaču nek ti oči budu sjajnije od iskre

Neka u tvojim žilama snaga traje

Nek život teče poput reke

Kovaču tvoj dolazak na svet pozdraviše umorni putnici     

I niko ne zažali tvoj odlazak iz prapostojbine

Vekovi ti neodbrojaše udarce na vrelom žaru

Drugovao si s gvožđem umesto mirnog sna

Kovačnica ti postade topao i jedini dom

Legendu o vatri prihvati kao svoju pesmu

Strahom u duši da ti je noćni vetrovi ne ukradu

Ostala je nedovršena pesma na dalekim prostorima

Sa užarenim telom pored nakovnja i čekića

Hteo si da zaboraviš prošlost i pođeš svojom putanjom   

Kovaču kroz prozorčić te zvezde dozivaju

Senka ti se s nakovnja na zidu uvlači

Pesma ti je pomešana s bajkom iz davnina

A radost ti se na usnama očitava
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6.

Poema o nakovnju i čekiću

Ruga se mehu vatri i starom točku

Muzika se sakri u torbu Čergara

Ote se uzdah željeza i u nedrima osta

Varnice obojiše kovačevu pesmu

Zaspa umorna violina u ponoć

Kad ih praznina probudi u želucu

Slična gladi dalekih predaka

Železo priča o Pendžabu i rekama

Jutro na njemu skriva arabeske

Zora krenu u potragu za tajnama

I sve osta u jednoj vatri i čekiću

Nakovanj se probudi uz priču moje bake

Čekić zapeva zvonom mog i tatinog detinjstva

Kao da se pradedovina u kovačnicu vraća

Kao da čerge ponovo kreću u zeleno

(Iz Antologije romske poezije u nekadašnjoj Jugoslaviji, Subotica

2016, koju je priredio Alija Krasnići)
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5.

U njegovim umornim očima

Bude se beskrajni udarci

Vekovima je kovao po drumovima

I nadao se ponovnom rađanju sunca

Hteo je zauvek ostati kovač

I strahovao da mu neko ne ukrade iskre

Garave ruke i znojavo lice

Pišu mu pesmu sutrašnjice

Reči mog kovača iz čudesne bajke

Pretvoriše se u čelik moje kovačnice

Stare mengele danas moj kovač čuva

Njegova se snaga u njima pretapa

Ne dam da se ugasi vatra kovača

Ne dam ni ruku njegovu što mi gvožđe kuje

Ni topao udarac koji iskre baca

Ni meh koji toplinu pruža

Vek veku pripoveda ime mog kovača

Ostaju sećanja na garavo lice

Pesnik mu iz davnine pesmu piše

A moj deda za njim bolno uzdiše
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zorena, danas lepa mahala. Ljudi su se ponovo vratili svojim
kućama, oni koji su ostavili svoje najlepše godine u ovoj mahali.

Pojuri ih. Zatim zastade i pogleda u daljinu. 

– Eh, ljudi božji, ljudi božji! Zašto bog stvori ove godine.
Pada. Kišno je bilo ovih dana. Uh! Divan je miris trave i bilja. Bogme,
ona je i drugi put za kosidbu. Ko će sve to raditi? Eto, siromah! I on
ostade sam sa svojom staricom. Rat im progutao troje dece, među
njima dvojicu muškaraca. Mnogo zemlje, a nema ko da je obrađuje.
Žalosti! Ona njiva na brdašcu ostade neobrađena. Nema u kućama
muške, mlade, zdrave, vesele glave, koja bi obavljala poslove na
polju. Nema. Ista je situacija i sa ovo dvoje staraca. Njihovo troje
dece, kada su dolazili Nemci, pokupili su i odveli. Više se nisu vratili.

– Da sednem malo. Bogme, volim zelenilo. Uživam u mirisu deteline.
– Sede na kamen koji je služio kao međa. Izvadi iz džepa tabakeru
i zapali cigaretu.

– Eh, zemljo moja! Kako si lepa sada kad si pokrivena zele-
nilom! Nekada, kad pogledam okolna brda, poljane, onu šumicu
povrh sela, kamenu liticu... Ne, ne može se sve izbrisati iz sećanja...
Ne, nikad! Sećam se onih tmurnih dana. Ovu su zemlju bili pritisli
Nemci, Italijani, ustaše... Eh, bože, bože! To se ne da zaboraviti...
Koliko je samo palo ljudi, žena i dece na ovim poljima, znanih i nez-
nanih. Čitava mahala bejaše odvedena u logore. Kakva je samo pus-
toš bila ovde... To znaju samo oni koji su to doživeli.

– Eh, moja mladosti, mladosti… – reče, za sebe, setno čika
Bajram.

Iako star, iznemogao, bolestan, on se, ipak,  nečim bavio. Skraćivao
je duge dane, naročito poljskim radovima, katkad i pčelarstvom.

– Oho! – uzviknu on. – Zamalo da zadremam u ranim jutarn-
jim satima. Dosta je bilo.

Ustade i lagano krenu kući. Pred kućom ga dočeka tetka-Safeta.
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IZ ROMSKE PROZE
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Sećanje

– Nek idu do đavola i te kokice! Ko ima vremena da trči za njima! Pi-
pi-pi!... Safeta, pa gde si? Što se ne javiš? – povika čika Bajram.

– Evo me!... Zašto tako rano? Kad počneš ujutru, to te prati
celog dana – reče umiljato Safeta, potom pogleda kroz prozor male
krovinjare.

– A, tu si!... Meni je dovde došlo, sa tim tvojim kokicama, –
pokaza rukom na vrat. – Ko noću otvara vrata? Da l’ bi mi to znala
reći?

– A što me pitaš? Vrag te nosio! Nisam, valjda, ja to učinila
– usprotivi se Safeta.

– E, nije ni moj pokojni otac. Bog da mi oprosti, što ovako
prevalih preko ustiju... Jao, Safeta, ti i tvoje kokoške... – poče on da
ih traži. – Neko je preko noći otvorio vrata. Možda smo zaboravili da
ih zatvorimo. Nisu ni same mogle... 

Oko njihove kuće sve je zeleno. Desetak metara od kuće njihova
njiva zasejana detelinom. Prolete mu kroz misli: “Verovatno su tamo.” 

Pođe uz brdo. Jedva korača, a ponekad ima toliko snage da se
oseća kao da je mladić.

– Vragovi vas odneli što me dovedoste čak ovamo! – pojuri
za kokoškama koje bejahu svuda po  detelini. Da je ona njegova, ni
po muke, ne bi potrčao, ali, brate, komšijska... Ne želi bilo kome da
načini štetu. Zato ga svi vole u mahali.

Davno, pre mnogo godina, bitisao je po logorima. Sa ljudima je uvek
bio u dobrim odnosima. Voleo ih. Borio se za njih, za ideje koje su
za dobrobit svih nas. I pre rata su ga u mahali poštovali. Nekad ra-

398 Alija Krasnići



– Pobogu, Bajrame, gde si? Bajagi, ode po kokoške i tamo
te i sam bog zaboravi.

– Lakše malo, lakše. Ne viči. Celog si života vikala, od vike,
eto, ni ja ni ti se ne popravismo.

– Ma kako da se popravimo, nosili te vragovi! Nekada smo
bili mladi, jaki. A danas, jedva se držimo na nogama.

– E, to da. Nismo za to mi krivi. Priroda, draga moja. Priroda.
The! Taman posla kad ljudi ne bi ostarili. Nikad ne bi pomislili...

– Na šta? – uzviknu ona držeći sito.

– Pa, na smrt.

– E to mi ne spominji! To su božja posla. On je to lepo za-
pisao u svojim knjigama. Za svakog. A sve u knjigama piše: kakav
će mu život biti, koliko će godina živeti... Nemam vremena o tome
da sa tobom razglabam. Bar ti to znaš najbolje. Stotinu si puta od
tvojih čuo. A sad, k vragu. Moram da mesim. Ručak se primakao. –
To reče, otetura se. Stotinu je bolesti pritislo da ni sama ne zna šta
je, zapravo, boli.

– Kako ti kažeš.

– Eh, zaboravih da ti kažem. Nemamo vode. Eno krčaga, idi
do bunara.

– Dobro, dobro. To mi je svakodnevna obaveza. – reče uz
osmeh. Uđe u kuću i uze krčag. Ovlaš baci pogled na Saniju.

– Spavaj, samo ti spavaj, Sanija. – Priđe i pokri je jorganom.
Onda izađe i krenu ka bunaru. Pola veka nosio je vodu sa stričevog
bunara, sigurno će nositi do smrti. Pokušavao je više puta da iskopa
bunar, ali bez uspeha. Dubina, kamen. Sve su to bili razlozi koji su
ga primorali da odustane.

– Dobro jutro, Bajrame! – pozdravi ga komšija, upravo kad
je prešao ulicu.

– O, dobro jutro, Muhareme.
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– Neka, bako, ja ću. – javi se Sanija. – Nemoj sve da tražiš
od dede!

– Ma ne, kćeri moja. Može i on.

Sanija ode i donese naramak drva.

– Začas ću ja naložiti.

Bajram je uz osmeh pratio šta mu unuka radi. Dok se Sanija bavila
oko vatre, Safeta je završavala mešenje hleba. Stavi ga u poveću
zdelu i ostavi na sofri. U tom trenutku stigoše zet i starija unuka.

– Dobro ste uradili što ste nas posetili. Zaželeo sam se da
vas vidim. Niste dugo dolazili.

– Puno posla, puno obaveza i sve je vezano za vreme koje
teče kao reka. Nego, bojim se da vas neću uvrediti... Mi smo došli
po Saniju. Zaželela se baka da je vidi. Biće kod nas neki dan, pa ću
je ja ponovo dovesti.

Ove reči kao da su Bajrama i Safetu kamenovale, kao da im je ona
velika stena iznad mahale zastala u grlu. 

– Dragi bože, šta se može, – jedva procedi Bajram. – Samo,
bez doručka nikuda nećete.

– A ne, mi smo to već obavili. Neka ona požuri. Nemamo
mnogo vremena. Uskoro imamo voz.

– Kako vi hoćete. Drago bi mi bilo da ostanete večeras.

– Stvarno nemamo vremena. Drugom prilikom.

Sanija se sa roditeljima, u pratnji Bajrama, uputi ka železničkoj
stanici. Usput, dok su prolazili mahalom, ljudi su pozdravljali Ba-
jramovog zeta sa dubokim poštovanjem i divili se njegovoj os-
etljivosti. “Retki  su takvi ljudi”, govorili su jedni. “Takve majka samo
jednom radja”, govorili su drugi. Niko, ama baš niko nije ni pokušao
da zaviri u dušu Bajramovu. Ljudi gledaju dela, a ne osećanja.
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– Navrati na čaj.

– Hvala ti. Na tebe je red da kod mene dođeš.

– Ma hajde! Ne govori o redu.

– Samo za dobro. Moram po vodu.

Ode niz avliju. Sa tog bunara su mnogi gasili žeđ.

Napuni krčag i podje kući. Kad stiže, zateče budnu unuku.

Bajram nije imao decu. Lepuškasta bratanica se udala u ranoj mla-
dosti. Rodila je osmoro dece. Pet muških glava i tri ženske. Najstarija
se udala, druga po redu je kod njega. Pomagala je Bajramu i nje-
govoj supruzi koliko je mogla. Nikada im nije rekla “neću”.

– Dobro jutro, deda! – pozdravi ga Sanija.

– Dobro jutro, kćeri! Jesi li se naspavala?

– Da, deda. Zašto ti svako jutro moraš po vodu? – upita
Sanija. – Mogao si da me probudiš. Ja bih...

– Neka, neka. Još deda može biti od koristi.

Sanija se nasmeši, uze mu kofu i okači o drvo. Krčag unese unutra.

Za to vreme Safeta je mesila.

– Bajrame!

– Molim!

– Molim te, donesi drva i podloži vatru. Ugasiće se.

– O, bože moj! Dokle ćemo ovako? Najpre kokoške, pa voda
i sad vatra... Ko zna šta će još do kraja dana Bajram raditi. Bože,
bože, s tobom nikad kraja.

– Vragovi te odneli! Teško ti je da vatru naložiš!? Vidiš da
dete ubismo od posla. Kome drugom da kažem do tebi? Pa, i ne
moraš. Neka. Sama ću. Dobro znaš da ne mogu.
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Iz trošnih kuća izlaze zaplašena čeljad. Izlaze, a ni sami ne znaju
koga da poslušaju: sebe, srce, Nemce. Sve im odnosi glave. Ciganin
je, brate, Ciganin. Navikao da druge sluša. Iako mnogi znaju da se
od svojih krovinjara zauvek opraštaju, svi su na okupu. Crne
ciganske oči krile su strah, krile mržnju i veru da će sloboda, ipak,
doći. Tamna put govorila je zlotvorima da njihov duh ne umire u kaza-
matima, krematorijumima i logorima. Ta tamna put nastaje samo
onda kada je priroda, koja ju je i stvorila, sama odnosi. I eto, prođoše
torture stradanja, giljotine, spaljivanja. Rajh je propao, a sa njim i
ideja da Ciganina nema.

– Vratio sam se u inat, – gotovo da vikne i   probudi Safetu.–
Nisam ja, ni moji mnogi drugovi krivi što volimo život, a iznad svega
muziku, zeleno i decu. Zar je Musa kriv što mu je život violina, violina
život? Ne, nipošto!...

Ah, da. Sećam se kada su u logoru Musi oduzeli violinu i slomili je.
Kao da su mu ruke polomili i oči izvadili. To je bio i trenutak njegove
odluke: pobeći ili poginuti. Živ u kazamatu neće ostati. Dugo je planirao
kako da pobegne. Najzad mu je to i uspelo. Otišao je u partizane.

Bio je visok, velikih brkova i uvek sa nakrivljenim šeširom. Svakom
partizanu je bio mio. Bio je dobar drug i hrabar borac. U svakom
okršaju najbliži drug mu je bila violina. Nosio je i onda kada je u nje-
govoj blizini pala bomba i izbila mu oči. I on se po okončanju rata
vratio mahali. Svojom violinom zabavljao je prolaznike sokakom.
Pričom i muzikom zaradjivao je koricu hleba.

*  *  * 

Prvi sunčani zraci dočekali su starog čika-Bajrama na nogama. Nje-
gova obaveza, koju je toliko godina poslušno obavljao, opet je bila
voda. Bez reči, tiho, skoro nečujno, plašeći se da ne probudi Safetu,
izašao je iz stare krovinjare.

Veseli cvrkut ptica bio je jutarnji pozdrav.

– Sigurno donose radost! Vratiće mi se Sanija.
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“Šta je, pobogu, Bajrame?” – pitala ga je savest. “Zar ćeš
pod stare dane da postaneš tromesečno dete? Pa šta ako je otišla?
Nije ni bila tvoja. Saberi se.” I suza bi to učinila, ali nju niko ne može
kontrolisati. “Ponovo smo sami. Kako ćemo izdržati? Ne znam. Ona
nam je bila sreća, radost, veselje, zdravlje. Ona je popunjavala
prazninu našeg života. Bez nje sve nam je pusto, tužno...” A suze
teku niz naborana lica. Takav je bio i ostatak dana, takvi su bili i
obedi. Puni samoće i neke čudne zebnje. Imali su osećaj kao da im
je samo srce nekuda otputovalo.

A noć, noć koja čoveku donosi mir i spokojstvo, bila je još teža.
Safetu obori. A starog logoraša, čoveka koji je mnogo puta smrti
gledao u oči nikako da obori. Borio se i sa snom i sa sećanjima iz lo-
gora. Uzalud je smirenje tražio u kolutovima duvana.

– Oh, bože, bože... – prošapta.

U jednom oblačku dima pojaviše se slike davnih vremena: lep
prolećni dan, baš kao ovaj danas. Ratari izašli u polja i bore se sa
kamenitim njivama pokušavajući da prehrane porodice. Mnogi Romi
iz mahale priskočili su im u pomoć. Kad zemlja daruje – ima hleba i
za jedne i za druge. Ali, avaj! Stigoše zeleni šlemovi. Kamioni su
puni. Kad bi kiša pala, karoseriju ne bi orosila.

Upadoše u mahalu i sve isteraše napolje. Romi su zapamtili samo
reči “los” i ,,švajne, Zigane”. Jedan se među njima nađe, te poče da
prevodi nemačku besedu. Do vraga im i ona. Uze onaj čovečuljak
plakat i poče da čita:

“Pažnja! Pažnja! Pozivaju se svi Cigani! Naredba je Šturm-und firera
da svi iz ovog naselja izađu. Niko se ne sme sakriti. Onaj koga
budemo pronašli biće obešen pred svim Ciganima ove mahale. Od
danas, dok vlada veliki Rajh morate nositi žute trake kao Židovi...”

Bajram se trže. Oštar polusrpski govor sa nemačkim naglaskom i
danas mu odzvanja u ušima. Često ga i preznojava, iako je od tada
prošlo dosta  vremena.

Slike prošlosti opet navreše.
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– Čuo sam od Ljatifa.

– Ko je sad, pa, taj?

– Njen novi komšija.

Bajramu krčazi ispadoše iz ruku. Osetio je udar u mozgu, nož u srcu,
i sve mu najednom posta zeleno. Nije bio u stanju ni da poveruje u
Jahirovu priču.

– Kažeš, komšija!? Kako to!?

– Prodao ju je tvoj zet za debele pare...

– Prodao!?

– Mnogo dece i neuspeh na poslu koji je započeo uveo je
besparicu u poštenu romsku kuću. Nije imao izbora. Ili da se ubije,
ili da pobije familiju, ili da nekoga od članova proda...

– Pa je morao Saniju? – zaključi sa uzdahom stari logoraš
čika-Bajram.

Logor i vesela devojčica zatitraše u njegovim suzama.

I tako, posle dvadeset godina, Bajram se prvi put vratio kući bez kapi
vode.

– Pobogu, čoveče, gde su ti krčazi? – upita začuđeno Safeta.

– U logoru... U besparici... U Jahirovoj istini.

– Da nisi šenuo? Kukala mi majka, propadoh kao Romi
četr’es prve. Šta ću, jadna, ja bez tebe?

Bajram je nije ni čuo. Ovako što nije mu priredio ni šturm-und firer
Holman kada je svoju porciju preslane supe dao bolesnom Arifu.
Umalo da nastrada. I tu porciju Arif nije uspeo da isprazni. Pobesneli
Holman postavio je Arifu klečku i ovaj zajedno sa njom pade pored
nogu svojih drugova.

– Švajn, švajn, Zigane! – besneo je Holman.
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To drago dete koje je unosilo toplinu u naš dom. Da, vratiće se...
Tako je, barem, obećao.

Prvi korak na ulici bio je lakši nego obično. I taman da načini i drugi
dočeka ga srdačan pozdrav Jahira.

– I ovo je dobar glas! – prošaputa Bajram.

– Šta, i ti po vodu? – upita Jahira.

– Da. Braća su jutros rano otišla u grad.

– Lepo, mladiću, lepo. Valja i stare katkad poslušati.

– Nego... hteo sam... ali, neka...

Bajramovo telo kao da pokosi ledena struja. Osetio je kako mu
ledene iglice od nogu krenuše ka srcu. Jedna ga ubode i zamalo da
ga obori.

– Ma, šta mi je?! Dete hoće da me pita, sigurno, o zdravlju
moje babe. Šta imam ja tu da se sad... – pomisli u sebi Bajram. – Je
li, bre, šta ti htede da me pitaš? – upita Jahira.

– Ja, eto, pa, za Saniju...

– A! Za Saniju... Ih! A, doći će. Obećao je za neki dan.
Krasno dete –reče kao za sebe.

Jahir pocrvene kao kuvani rak.

Ne zna čika-Bajram koliku je ljubav gajio prema tom malom crn-
purastom anđelu. Voleo ju je više nego sebe, više nego što su je
voleli i Bajram i Safeta.

– Ne, neće nikada doći! – U sebi: “Ni meni, ni vama.”

– Šta balaviš! Bitango, tamo nikakva! Da ti nisi ustao na levu
nogu?

– Ne, čika-Bajrame. Ona se, zaista, neće vratiti.

– Molim?! Otkuda to?... Ko ti to naklapa?
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– Pobegla sam!

Bajram i Safeta se u čudu pogledaše. Bilo je mnogo toga što su mis-
lili i želeli da kažu, ali su sve reči u grlu zastale.

– I ja sam pobegao, – u jednom dahu reče vidno umoran
mladić. –Želim u vašoj kući da sa Sanijom podelim ono što nam je
priroda darivala.

(Preveo sa romskog: Autor)
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Niko od prisutnih nije smeo da reaguje. Bunt koji je vekovima tinjao
u srcima crnoputih ljudi sa žutom trakom dostigao je vrhunac. Kao
po komandi, svi su kašikama počeli da udaraju po dnu tanjira. Jeziva
simfonija razlegla se po baraci, odbijala od zida do zida i odlazila put
slobode. Na izlazu, kroz šupljine odzvanjala je: “I mi smo ljudi.”

– Morao sam da pomognem Arifu. Glava mi je ionako bila u
torbi čim sam mu ustupio svoju porciju... Eto, eto, i Saniju sam ustu-
pio. To drago biće koje je za nas dvoje staraca život značilo... Sanija
i logor, logor i žuta traka, logor i Sanija... Zar sam ponovo u logoru?
Zar je i ona u logoru? Kakvi smo mi to sitni crni ljudski stvorovi... Nju
neko da proda? Zašto mene neko ne proda? Starac sam. Ima
klinika... Nek mi prodaju telo u ime nauke. Nek seckaju deo po deo...
Samo nju ne... Evo im i moje babe. Ima hiljadu bolesti. I nju ću pro-
dati... Samo da ona bosonoga deca imaju koricu hleba.

– Zar žuta traka da vezuje brak? Eh, Sanija, Sanija, dete
moje drago. Ni četrnaest napunila nisi, a već su te trakom vezali.

– Kakav brak?! – začuđeno upita Safeta.

– Pravi romski!... Sličan onim brakovima koji su se sklapali u
stara vremena, onda kada su naši preci lutali zelenim bespućima
sveta. Da, da. Skoro da je tako... Hm! Sada je sve drugačije... Pro-
daju se...

– Šta je tebi, čoveče? Hoćeš li mi jednom reći?

– Naš dragi zet prodao je Saniju.

– Kakav je čovek, kakva familija?

– Ne znam. Znam samo za trake, napaćene ljude...

– Opet ti! Budi srećan, naša se Sanija udomila. Pozovimo
prijatelje da zajednički podelimo radost. Greh je jadikovati. Greh je
predskazivati nesreću.

I dok je Safeta mislila šta još da kaže u njenu korist, misli i reči
prekide nagli dolazak Sanije.
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Мира Грк, Гајдобра

ПЕРЈАНИК ЈОВАН АБРАМОВИЋ

У Предиш, село у  Бјелицама, долази се путем који од Цетиња,

преко северних обронака Ловћена, Чекања и Чева води до

Даниловграда. Громаде стена око пута, скоро без вегетације,

подсећају на месечев пејзаж. Прва помисао је упитаност: како

било шта може опстати и преживети у овом кршу? У Малошином

Долу се издваја још ужи пут и води у село. Нигде живе душе.

Пут се завршава на маленом гробљу. Око старе цркве из

седамнаестог века, гробови свих Абрамовића који су ту рођени,

изузев Јовановог. 

Јован беше Марков, Марко би Божов, Божо Илијин, Илија попа

Митра, а поп Митар беше син попа Јова Абрамовића. Даље не

знам. Не знају ни двоје старих Абрамовића, који су једини

становници Предиша. 

Мајка мог ђеда Јована била Милица Звицер из племена Цуца,

јуначких непокорних Цуца од којих је наследио храброст, бистар

ум и витак, висок стас. Остали Абрамовићи су невелики и

плећати, истурених јагодица, помало косих очију и висока чела.

Импулсивни и „нагли“, брзо се „поврате“ – важно је склонити им

се с очију пар минута, док их не прође. Правдољубиви и искрени,

често изгледају наивно, али не из своје глупости, већ зато што

никада и ни у чему немају крајњу мисао. Жене су им брзореке

а вредне. Рећи ће безброј глупости, али неће урадити ниједну.

Њихова вокација је биполарна. Или су уметнице или су мајке.

Свима Абрамовићима је заједничко то да су ствараоци који

никад не пристају на осредњост. Никад се не уклапају ни у један

стереотип и међу њима се могу рађати или уметници или

преступници, али никад ништа осредње и укалупљено.



срме), са црним платненим обрубом. Службену ознаку

жандарма представљало је жуто слово „Ж“ на црвеним

еполетама џамадана и сребрни грб на предњем делу капе. У

принадлежности жандарма спадала је плата и наоружање.

Сваки жандарм је од оружја дужио руску “тролинејну пушку“ – у

Црној Гори популарну “московку”, са бајонетом без канија. Уз

пушку, жандарми су носили и револвер 11,2 мм система Gasser. 

Сваки његов долазак са Цетиња у село за све је био празник.

Читаво братство би се окупљало да га види и проговори са

њиховим Јозом,  једним од најмлађих перјаника Краља Николе.

У међувремену су почели балкански ратови. Код црногораца је

учешће у сваком, па и у том рату било ствар морала

изражаваног кроз чојство и јунаштво у коме су се надметали и

које је било мера вредности сваког од њих понаособ.

Јован је са свих својих петоро браће ратовао у Првој чети

(предишкој) Чевско-бјеличког батаљона Катунске бригаде. Њој

су припадали борци из Предиша, Пејовића, Ублица, Дида,

Малошина Дола и Љешева Ступа. Ова чета је још раније, због

испољене храбрости њених бораца и постигнутих борбених

успеха, била проглашена првом четом у батаљону. Само у

борбама око Скадра из бјеличких чета – Прве предишке

и Пете дубске (Дуб је део села Ресне) – погинуло је четрдесет

бораца, од којих тридесет осам на Тарабошу, а двојица на

суседним положајима. Из битке на Тарабошу, 26. и 27. Јануара,

по староме календару, 1913. године, у борби за Скадар – тој

најкрвавијој и најузалуднијој борби коју је Црна Гора икада

водила, из обе чете су преживела само двојица. Један од њих је

био Јован. Жива рана на десној потколеници га је подсећала на

Тарабош читавог живота. Понекад би се лети „замирила“, али

никад није потпуно зарасла. Ни мелеми Јова са Романије нису

је могли извидати. 

После три узастопна рата дошао је, крајем 1918. године, и дуго

жељени мир. Међутим, ни тада политичка ситуација није била

стабилна јер се знатан број Црногораца, а нарочито у цетињском

Детињство и прву младост Јован је оставио у родном селу.

Вижљаст и бистроок, разликовао се од своји пет „брата“ и три

сестре по томе што је био миљеник мајчине фамилије на коју је

личио по свему. Детињство у Цуцама је оставило трајан печат

на његовом карактеру. У оскудним условима ловћенског крша,

где се водила свакодневна борба за пуки опстанак, бити писмен

и школован је била привилегија. Јован је био међу реткима који

су завршавали школе и видели даље и више од осталих.  

Под снажним утицајем и уз помоћ мајчине фамилије, која је

имала значајан утицај на двору Краља Николе, чим је постао

пунолетан, пријавио се и био примљен у жандармерију. Строги

критеријуми избора за тај позив су жандарме уздизали врло

високо на друштвеној лествици. Сама њихова појава (један од

услова је била и висина) у лепо скројеној униформи, била је

довољна, да им обезбеди углед и ауторитет, који је осталим био

тешко достижан. Униформу су чинили црвени џамадан – прслук

у облику блузе са рукавима и црним обрубом, плаве панталоне,

беле чарапе, црне ципеле – цокуле, „сур огртач са металним

пуцадима“, кожни појас (силав) за револвер и капа (црвени

„телпак“ са краљевим монограмом „Н I“, извезеним од златне
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На Влаховићима је у фамилији Јована Сикимића расла Госпава,

једина кћи удовца Јована и удовице Маре – Беке Радовић из

Врањске. Њен отац Јован је са првом женом имао две кћери које

су се већ поудале (једна у  Вујовиће, а друга у Шаренце) кад им

се родила полусестра. 

Наспрам Јованове кршне појаве, Госпава је са својом просечном

висином била сићушна. Дуге риђе косе, пегавог лица и зелених

очију, више је личила на Иркиње него на Херцеговке. 

По сећању њене деце и савременика, волела га је више него себе. 

Да ли је тај за то време окаснели брак (било му је преко

тридесет година) био покушај да пронађе мир и огњиште ни он

сам није знао, чак ни после рођења десетог детета. Његова

комитска прошлост није била само један период живота, била је

то његова природа. Колико је био храбар ратник, толико је био

неприпремљен за улогу мужа и оца. Правдољубив и довољно

храбар да брани своја уверења, био је цењен наредник

жандамерије, док је бригу о многољудној породици преузела

Госпава. Он то напросто није умео.

Други велики рат Јован је највећим делом провео у планини.

Комунистичка идеологија је њему била далека и нелогична а, с

друге стране, два његова сина су били партизани. Он није

одабрао страну. Није могао против својих уверења, а ни против

рођене деце. О том периоду ми је у лето 1991. године говорио

Милан Грк у Дабру. Милан је из сличних разлога добар део рата

провео с њим у планини. Интересантно је, да је Милан Грк (брат

Илије Грка, прађеда мог сина), после тог казивања поживео

врло кратко. Говорио је исповедно, полако, као да ме је чекао у

мисији да сазнам праву истину о човеку кога сам бескрајно

волела, а због кога сам се истовремено стидела. Због те истине

сам се Милану заветовала, и завет испунила, да ћу сина назвати

његовим именом. 

У једном од возова са картом у једном правцу, на станици у

Гајдобри нашли су се и Абрамовићи. У првих неколико месеци,
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крају, противио начину на који је извршено уједињење са

Србијом (а убрзо затим и са осталим југословенским покра-

јинама) и обесправљењу црногорског народа у новој држави. У

приступу том великом проблему Црногорци нису били

једногласни, већ су се подвојили на присталице безусловног

уједињења и на оне који су били за равноправност Црне Горе и

њеног народа са осталим народима у новој држави. 

У изборној агитацији присталице безусловног уједињења

истицали су своје кандидате на белој хартији, а други на зеленој,

па су по томе припадници сукобљених политичких табора били

названи бјелаши и зеленаши. Велики број Катуњана, учествовао

је, почетком јануара 1919. године, у побуни неколико хиљада

зеленаша. Јован је био међу њима.

Одлучне, боље организоване и добро наоружане српске трупе

и бјелашке чете однеле су победу, па је код побуњеника дошло

до расула. Већина их се вратила својим кућама, један број је

емигрирао у Италију, а мање групе “комита” остале су у шуми –

спремне да наставе борбу.

Јован се најпре вратио кући, али је након кратког времена

отишао да комитује заједно са ујацима и рођацима Звицерима. 

Уместо некадашње узданице, Јован је постао опасност за

фамилију. Регуларни органи власти су у потрази за комитима

затирали читаве фамилије. Једне олујне ноћи, на прагу зиме

1921. године, Јован је последњи пут сишао у село, поздравио се

са најближима и отишао у ноћ. Преко границе се пребацио лако,

јер по таквом времену су се и вукови склањали у легла.

Како се обрео као наредник жандармерије на Влаховићима, код

Љубиња, никад нисам тачно сазнала. По причи која се причала

у фамилији, са собом је понео одликовања из ратова и уверења

о школи и вештинама, што је било довољно да добије службу

наредника. Да ли је комитовање прећутао или је постојала

прећутна сагласност за ангажовање тих људи, није ми познато.
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живот је био дуг пут праведника, на коме је сазнао вредност

свему а цену ничему. Пут на коме су се градили и рушили сви

његови снови, на коме су заувек остали испрљани и згажени

његови идеали, у временима када су пале све маске, а остало

његово мучно сазнање да мора живети с тим.

Био је верни следбеник витешких врлина запамћених

у генетском коду предака до последњег трена, до дана у коме

је стао на мртву стражу честитости и чојства, раме уз раме са

генерацијама братства Абрамовића, чијим су костима омеђене

границе од Црне Горе, преко Херцеговине, до Војводине

ТОПОЛА НА ОБРОВАЧКОМ ПУТУ

Копито риђег белгијског гидрана је скоро погазило самониклу

тополу у трави на крају реда кукуруза. Дечак који је водио коња

испред шпартача за тренутак је пустио коњску оглав и хитро

почупао траву око тополе. Било јој је суђено да расте. Док је

Јаникин отац фином „лимицом“ оштрио шпартач, дечак је малу

тополу оградио врбовим грањем, из дубоког обровачког канала

на дну њиве. Стари бирош је крајем ока погледао сина и би му

драго при помисли да ће Јаника бити вредан, иако ради залудан

посао, јер дрво тешко да ће опстати ту крај пута. Ако га не погазе

запреге, биће добар колац за парадаиз некој домаћици.

Следеће године, на месту где је била нејака садница сиво-

зеленим лишћем је треперила сад већ скоро метар висока

топола. Била је витка и права као стрела, ограђена багремовим

кољем, са уредно почупаном травом читав корак уоколо. Већ је

правила таман толико хлада колико је требало да Јаника склони

главу. Поштујући синовљев труд, стари Пишта је вешто обилазио

око тополе, пазећи да је не посече оштрим шпартачем или

прегази запрегом.
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Јован је радио на успостављању администрације у месном

одбору, да би се убрзо повукао и сасвим удаљио од свих и свега.

Био је то његов последњи покушај социјализације у новом

уређењу. Ни Госпавине молбе, ни интереси породице, као ни

савети ретких пријатеља нису га могли наговорити и натерати

да прихвати норме и вредности које је у дубини душе презирао.

Многе утицајне и угледне „другове“ он је јако добро познавао као

предратне нераднике, протуве и интриганте. Клонећи се он њих,

као  и они од њега, све више се повлачио у свет самоће и књига,

које му је доносио Максим Кукић, оставши му пријатељ до краја

живота.

У времену докле сеже моје памћење, мој ђед Јован је већ био

мрзовољни особењак који је ретко излазио, са реткима

разговарао и није респектовао никога. 

Кућу је водила баба како је знала и умела. Њена велика,

безусловна љубав је прерасла у мајчинску бригу. Често сам их

затицала у живом разговору који се прекидао чим би се појавио

неко трећи. И у дубокој старости, они су се волели неким

посебним начином где се емоције подразумевају а не исказују.

Више него у љубави, постали су блиски у жалости за прерано

преминулим мојим оцем Петком. На вест да је Госпава умрла,

низ његово остарело лице скрунила се суза, тешка старачка суза

у којој се утопила и његова душа. Убрзо је отишао и он. Није

умео без ње. 

Тек много година касније, кад сам и сама била суочена са

сличним дилемама и одлукама, схватила сам величину његове

жртве. Схватила сам зашто је перјаник Краља Николе и

неустрашиви комита постао мрзовољни старац на чијој

невеликој сахрани је последње слово говорио његов син Илија

– са мајорским еполетама и петокраком на шапки. Схватила сам

колико је био частан и велики у временима кад сам наивно,

детиње веровала да је губитник и мали. 

И на крају, схватила сам да је његова посвећеност трагању за

истином истовремено била и његова највећа патња. Његов
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Јаника је био једини син неког бироша са Балашевог салаша.

Након преране очеве смрти, још као дечак је преузео бригу о

туберкулозној мајци, која до смрти није прежалила што није

пронашла начин да га пошаље на високе школе. Израстао је у

стаситог момка плаве косе и паметних очију. Није се дружио ни

са ким. Од јутра до сутра је плугом  превртао гајдобранску

црницу  надајући се да ће успети да уштеди неки крајцар, бар

да с чела поправи и претресе кров мале куће на две воде крај

сеоске баре и купи прелепог коња с којим се дружио од

детињства. Кад му је мати скрстила руке на грудима, остала му

је само Розика, сиротица, коју су још као дете довели на Рајсов

салаш. Под тополом му се заветовала да ће га чекати кад је са

неким Баћановим из Парага кренуо пут Америке. А тамо, Јаника

се никад и ни у чему се није штедео, на један долар својих

земљака, он је зарађивао два, у две шихте, са само пар сати сна

у којима је сањао Розику под тополом. Брзо су прошле године у

америчким руднициа. Био је у касним тридесетим када се у

једном јутру обрео на гајдобранској железничкој станици. Кад је

у тегет оделу, са белим панама шеширом на глави кренуо према

својој кући, нити је он препознавао кога, нити је њега неко

препознао. Тек кад је од цркве прешао пут према банци, у

неверици, као да је видела духа, прво му је махнула, а затим га

назвала именом стара Хенова мајка, код које су свраћали на

пумпу да пију воде у повратку из школе.  

Кад стиже до куће, сунце већ беше добро одмакло на небу. Кроз

поломљен прозор до улице стругну мачка. У страху од

придошлице, загреба преко труле, нахерене тарабе и нестаде у

самониклом метлашу који је потпуно освојио јужни део

дворишта. С муком се пробио кроз шуму лободе,  некадашњом

стазом од цигала према улазним вратима. У делу гањка који је

некад наткривала стара мурва, испод цигле код кишнице, успео

је да пронађезардјали кључ од врата. Није му био потребан.

Врата беху разваљена. Са првим кораком у малену кухињу

његовог детињства и младости, дочека га  она иста мачка

бежећи са тек рођеним мачетом у зубима. Кућа беше опусто-
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Јаника и топола су с годинама расли као из воде. Топола је већ

била довољно велика да се у њеном хладу одмори или наоштри

шпартач плећати Јаника, који је већ одавно одменио оца у

пољским радовима. 

Временом је топола добијала на значају у читавом крају.

Постала је оријентир путницима, зборно место момцима и

девојкама, хладовина уморнима и неми сведок вековима. 

Сад већ стара и уморна, заборављена и напуштена „обровачка“

топола памти много и далеко. Одавно су се са жутом земљом

помешале кости дечака Јанике чијом је руком однегована и с

којим је одрастала, а у њеном лишћу и данас, посебно с

пролећа, зашуми туга кад га је видела последњи пут.

Није јој могло бити више од десет година кад је у једно врело

августовско предвечерје, прашњавим друмом,  као без душе,

крај ње пројурила плавокоса девојка и за њом коњаник у

господском оделу газдашког сина. Горњим гранама је видела да

је коњаник сустигао, а потом оборио и обешчастио плавокосу.

Видела је и кад је на последњој зраки умирућег сунца севнула

оштрица ножа и кад се заједно са сунцем на хоризонту угасила

и девојка. На брзину ископана рака у коју је бацио девојку вешто

је прекривена сувом травом и трском. 

Недуго затим, са широког друма према Тилингеровом салашу

два латова су спровела Циганина мечкара у ланцима. Са

мршавог, крвавог лица, Циганин је гутао сузе, грцајући у

настојању да објасни да није крив, да не зна ни где је, ни ко је та

девојка због које га данас прогоне. На десетак метара иза њих

трчала је млада босонога Циганка са једним дететом у наручју,

док је двоје плакало држећи јој се за избледелу и дотрајалу

сукњу. У даљини се црнела убијена мечка, која је покушала да

брани господара. Неколико месеци касније, кад од нестале

девојке не би ни трага ни гласа, пустише Циганина из апса, уз

претпоставку да је одбегла са мађарским циркусом који је тих

месеци логоровао у Паланци.. 
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У неком повлачењу преко Галиције, из рова који је напуштао, чуо

се слабашан глас као шапат. Упркос ризику да и сам буде

погођен или заробљен, вратио се. Испод гомиле земље коју је

изорала граната, вирила је рука војника који је јечао. На

официрској униформи Кубишевог јединца сијао се крст испод

кога је крв натапала читав предњи део и раме, гасећи живот у

очима сина његовог некадашњег газде. Спретно је раскопчао

златну дугмад и на рану која је зјапила испод десних ребара

притиснуо и завојем чврсто стегнуо газу коју је носио у торбици.

Ханс је на тренутак отворио очи, и с погледом пуним ужаса пред

надолазећом смрћу једва чујно је прозборио Јаники: “Ја сам је

убио, тамо код тополе.“  Тренутак потпуног помрачења ума је

подигао бајонет у Јаникиној руци, коју је зауставила молитва

недељне мисе у цркви на сред села. Деценијски јад и очај у

неизвесности и тајни су заменили звуци  црквених оргуља у

његовој души која је праштала. 

Једним покретом га је Ханса упртио на леђа и под кишом

куршума, посрћући под тежином његовог тела, стигао до пољске

болнице. Али Хансу није било спаса. Више није долазио себи.

Умро је угушен сопственом крвљу. 

Јаника се никад није вратио. Говорили су да се у

заробљеништву, у руској степи,  загледао у кћер газде код кога

је служио и ту и остао.

Да је могла да говори, стара топола би  сигурно рекла нешто о

мирним данима након рата, када су се преживели враћали кући

и поново оживеле њиве и ливаде и кад су се поново почели

скупљати на вашарима код Тилингеровог салаша. На једном од

тих кирбаја, Јаникина старија кћи је заволела неког салашара из

Товаришева и убрзо се удала. Млађа Викторија је остала с

мајком на великом запуштеном имању које није имао ко да

обрађује. Нередовна рента од земље коју су давале у закуп није

биља довољна да покрије све трошкове одржавања велике куће

и преостале земље. Осим лепоте очевих очију, Викторија је

наследила и његову менталну снагу, коју је исклесала у личност
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шена. Само зидана хлебна пећ у десном ћошку код гостинске

собе га је опомињала да су се у тој кући некада пекли румени

хлебови.

Секиру му је донео комшија Золтан, сада већ старац. Са оно

мало снаге што је претекло од Рајсових бразда, цело поподне

му је помагао да посече зову и дивљи шипак са прилаза и око

бунара на чијем ђерму није било ни ланца ни канте. Успут му је

причао о свему што се дешавало у његовом одсуству, што је за

њега била црна рупа у постојању, јер није имао никога да му

пише. За Розику је сазнао од неког Маљаха, који се вратио чим

је зарадио за карту. Золтан је Розику први поменуо. Рекао му је

како су у полицији  рекли да је одбегла, али да он у ту причу

никад није поверовао, јер је видео кад је поред њихових кућа

отишла према тополи, а циркус је био у старој Паланци, што је

у сасвим другом правцу. Некако му би лакше и као да је онај

мајушни делић наде у његовом срцу поново отворио неза-

цељену рану жеље да је бар још једном сретне.

Прођоше две године као трен. Са новцем који је донео из

Америке, Јаника је обновио породичну кућу и купио земљу.

Много више земље него што је његов баћа могао и да сања.

Плавоока Аранка, кћи Тилингерових бироша, била је скоро

дупло млађа од њега кад је први пут заноћила под његовом

стрехом. Ни то што је личила на Розику није било довољно да је

заволи. Родила му је децу, бринула о њему, али никада није

успела  да врати радост у његове угасле зенице. 

На вест да је у Сарајеву убијен аустроугарски престоло-

наследник Фердинанд, само је одмахнуо главом и као за себе

рекао да ће се заратити. Кад је мобилисан, било му је тридесет

и осам. Одлазак у рат му је пружио неко олакшање. За разлику

од осталих он се није плашио ни куршума ни шрапнела разорних

граната. Његов највећи страх био је Розикин врисак који га је

прогонио у сновима, а коме није знао разлога нити је могао

наслутити зашто му још увек долази у снове.

422 Мира Грк



са Викторијом под разгаранатом тополом, где му се заветовала

да ће га чекати док је жива. И чекала га је, чак и кад су јој рекли

да се он, као и многи Гајдобрани, никад неће вратити из ровова

Стаљинграда. Рат се свима завршио изузев њој. Она је и даље

чекала и у једно недељно јутро после мисе пред распећем се

зарекла да се никад неће удавати. Некако тих дана из

Товаришева је стигао глас да су Хортијевци у некој одмазди

побили и породицу њене сестре. Мати јој је пресвисла од туге;

једне ноћи се напросто угасила као свећа кад догори.

Кад су сви њени пошли са својим газдама у дугу избегличку

колону према Бездану, Аустрији и Немачкој, дуго им је махала

кроз кибицфенстер гушећи се у сузама, без снаге да остави

стару тополу и изневери обећање дато Хансу.

У пустоши празне куће, уз потмулу јеку топова са истока,

дочекала је свој тридесетпети рођендан. Кроз размакнуте

нецане фиранге, равнодушна и без страха, посматрала је

невелику групу Херцеговаца које су распоређивали у напуштене

куће њених комшија. И они и све на њима јој је било чудно.

Огрнути дебелим покривачима (касније је научила да се то зове

„бичаљ“), разговарали су гласно на неком чудном дијалекту, као

да се свађају. Напред су ишли стасити мушкарци лепих

мужевних лица, док су за њима пртљале исто тако велике и

леполике жене, претоварене децом, завежљајима, са сточним

узицама у рукама. Чопори деце и јарића су облетали око њих и

петљали им се у кораке, док су зачуђено посматрали нове

домове и чекали да представник из месног одбора откључа и

пусти их унутра.

Самовала је тако данима, док јој једно јутро на врата није банула

промрзла мусава девојчица са молбом да помогне њеној мајци

која се порађала. Журним корацима је пошла за девојчицом

према Терушкиној кући, где је затекла високог младог човека

како хода горе-доле дугачким ходником, док је у летњој соби

јечала породиља, измучена и бледа у локви крви. Није дочекала

ноћ, у тренутку кад је из ње заплакао крупан здрав дечак, душа
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посебног формата. Упорна до изнемоглости, често је поража-

вала биолошке законе у свом настојању да се на имању не осети

одсуство мушке руке. Иако била већ стасала за удају, момци је

нису занимали, све док је једног дана, када је одмарала коње

под великом очевом тополом, није пренуо топот коња у касу, на

коме је од бећарског друма долазио старији син Ханса Кубиша.

Ханс млађи беше црномањаст, крупних тамних очију и витког

стаса, ни налик оцу и мајци који су по свему били представници

подунавских Шваба. Говорили су да је лепоту и тамну пут

наследио од прабабе, коју је у Баден-Виртенберг његов предак

довео из Шпаније. Викторија је полако је устала, ћутке је стресла

зрна што су јој се из коњске зобнице просула у крило и почела

да преже коње. Заправо, ни сама није знала шта би причала с

њим, кад их је све делило изузев судбине очева који се никад

нису вратили са руског фронта. Није се дала збунити, чак ни кад

јој је рекао да има најлепше очи које је икад видео. Није му

поверовала ни кад јој је рекао да је већ дуго гледа и да њему

нема живота без ње – мислила је да јој се руга. Његови путеви

су досезали до Пеште и Бече, до високих школа и најотменијих

салона, он је био најпожељнији нежења у целој јужној Бачкој и

ко би сад поверовао у речи које је изговарао пред овом

босоногом девојком жуљевитих дланова и тужних очију?  Од тог

дана Викторија је престала да одлази на рогаљ и на кирбаје.

Није је више занимало ниједно место где није могла видети

њега, стога је на чуђење мајке, сваке недеље обучена у

најсвечанију хаљину, одлазила у цркву. То је било једино место

на коме су се укрштали њен и његов пут. Ханс млађи је све

чешће одлазио у поља и све дуже чекао под тополом, само да

би је видео. Кажу да је бес његове мајке тресао ајнфорт капију

кад је сазнала за неприкладну љубав свог сина. Он јој се први

пут у животу супротставио и зарекао се да ако не може да се

ожени Викторијом, неће ниједном другом. Пролазиле су године,

првој младости су се отеле све њихове наде и очекивања, кад

је почео други велики рат. Ханс млађи се међу првима пријавио

на фронт. Образован и богат, као официр Вермахта је кренуо

стопама свог оца – на руски фронт. Ноћ уочи одласка је провео
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сећали кршевитог завичаја. Они вештији и снажнији су увелико

шоферирали  великим дутрама и кућили прве куће саграђене у

новом завичају. Само нико није могао да одгонетне чији су

иницијали „П С“ урезани на доњој страни стабла.

Пешта је била непоновљиво искуство за младог Херцеговца.

Поред знања на пољопривредном факултету, Петар је у кући

Грегошевих довршавао оно што је започела његова помајка

Викторија. Са господским манирима европске аристократије,

Петар је врло брзо постао престижни гост у салонима Пештанске

господе која је преживела опасна времена комунизма. Знао је

колико је све оно у шта су веровали његови вршњаци у

Југославији била обмана и утопија, без реалне основе за

одрживост. На крају последњег семестра, кад је дошао на

распуст, након разговора са непријатним посетиоцима у кожним

мантилима, схватио је да се нема где враћати. Из Америке су

писма стизала све ређе и ређе, док савим нису изостала након

телеграма да је убрзо након његовог оца умрла и Викторија. 

Тројица сеоских момака и један седокоси безуби старац, који су

испијали пиво испред продавнице,  готово истовремено су

окренули главу према таксију из ког је излазио однегован и

виталан стари господин. Он је неколико пута погледом

обухватио читаву улицу, пребирао по свим прозорима и капијама

и упитао их за Смиљкину кућу коју није могао да препозна, а

сигуран је да је била ту на крају улице. Младји момци су се

упитно згледали одмахујући главом, док га је запуштени старац

испитивао о детаљима. Очи у очи су стајали некадашњи дечаци,

комшије и најбољи другови. Нису се препознали. Након пола

века, Петар је сазнао ко га је пријавио УДБИ и под чијом стрехом

је свенула од туге и туберкулозе његова Смиљка. Илијин

запуштен изглед и подбуло лице хроничног пијанице су га

уверили да живот све уреди према заслугама. Није осећао ни

мржњу ни презир, било му га је жао.  Ћутке је кренуо према

таксију, остављајући припиту дружину у дилеми ко би то могао

бити.
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јој се винула на небо. Успела је само да изусти молбу Викторији

да их не оставља. 

И није их оставила. У почетку је долазила преко дана да их

нахрани и опере, а онда је једном заноћила крај постеље

маленог Петра који је горео у грозници. Више није одлазила

својој кући. Мало по мало, Гојко и она су се са децом преселили

у њену кућу која је била пространија и лепша. Своје деце није

имала. У посмрчету Петру је био сав њен свет. Волела га је као

рођена мајка. Неговала га је  посвећеном љубављу која је

припитомила и грубе карактерне црте и напраситу нарав

његовог оца. Гојкове њиве су биле у другој дужи изнад Хенових.

Од ране зоре су већ били у дугим редовима кукуруза, све док их

летња жега не би отерала под велику разгранату тополу крај

обровачког пута. Њен мир и породични склад  наизглед ништа

није могло да поремети, само је бол отврднуо у патњу под том

тополом њу опомињао да није срећна. Гојко је волео

захвалношћу удовца коме је подизала децу и о коме је бринула.

Никад је није понизио, никад јој није приговорио ни то што је

старија и никад је ништа није питао о животу пре рата. Говорила

му је сама, само онолико колико може разумети и оно што га

неће повредити признањем да је све њено у завету који је дала

немачком официру под тополом. Топола је за њега била само

хлад, а за њу живот.

Петар је израстао у витког дечака, мајчиних крупних очију и

очевог правог, поноситог држања. У штирканој кошуљи,

напегланих црних панталона, чист и уредан са урођеном

бистрином, школу је завршавао лако. Био је најбољи у својој

генерацији. Превазилазио је оквире свега што му је било

доступно у тим временима и у тим околностима. Тако је једног

јутра поштар донео „карту“, којом је њена рођака Фрида

извештавала да је сагласна да јој Петра пошаље у Пешту на

школовање.

За време Петровог школовања поред старе тополе су про-

тутњала тешка али и срећна времена. Млади задругари су

освајали „праве“ дужи поред старе тополе и уз сетне песме се
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Од свега што је оставио, Петра је сачекала само стара топола

са иницијалима „СП“. Много се беше разгранала. Правила је

хлад до пола њиве. Ни три човека је не би могла обухватити.

Њено стабло било је  зарасло у високу  траву и шибље. Видело

се да се под њом већ одавно нико не одмара, чак ни да застајкује

код ње. Петар је једини на целом свету који је разумео немушти

језик старице на обровачком путу и последњи који се вратио по

кључеве безвременог које је она даривала свима који су

тражили виши смисао постојања. 
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П р е в о д и

Свој рад Der Dialekt von Mostar. Ein berichtigender Nachtrag zu der
Abhandlung M. Milas’ „Današnji mostarski dijalekat“ Владимир
Ћоровић је објавио у  у чувеном часопису Ватрослава Јагића
Archiv für slavische Philologie, (св. 29, Берлин 1907), као
двадесетдвогодишњи студент Словенске и германске
филологије на Бечком универзитету. Колико је нама познато –
имајући у виду Библиографију радова Владимира Ћоровића
Јеремије Митровића („Историјски гласник“, 1–2, Београд, 1976),
коју је, са својом знатном допуном, објавио Боривоје
Маринковић  у књизи: Владимир Ћоровић, Scripta minora (Ва-
љево, 1998), као и чланке и књиге у којима је навођен као извор
– овај рад није до сада преведен на српски језик, упркос томе
што га је Никола Радојчић сврстао у Ћоровићеве „главније“
радове (у одредници Ћоровић Владимир, Народна енци-
клопедија Станоја Станојевића, IV том, 1929). У преводу који
објављујемо, фусноте су обележене иницијалима: В.Ћ. (аутора
Владимира Ћоровића) и  В. Ј. (уредника Ватрослава Јагића);
остало су напомене преводиоца. 

Владимир Ћоровић

МОСТАРСКИ ГОВОР1

Критички прилог о расправи М. Миласа “Današnji mostarski

dijalekat“ (Rad Jugoslavenske Akademije, Bd. 153)2

(Са немачког превео Ратко Шутић)

Изузимајући Вука, који је 1836. године дао неколико напомена о
својствима јужних јекавских говора, доскора је веома мало пи-
__________

1 Ћоровић, даље у тексту, сматра да Милас без основаног разлога (из)говор  у
Мостару назива дијалектом; Ј. Вуковић пише о „карактеристичним особинама
мостарског говора“ (у чланку са тим насловом, Гласник Југосл. проф. друштва,
Београд, 1937).
2 Matej Milas, Današnji mostarski dijalekat, Rad JAZU 153, Zagreb 1903, 47–98.



проблема у нашем језику, латио сам се, као рођени Мостарац,
овога посла ради указивања на нетачности и непотпуности.
Преглед и поређење биће утолико лакши уколико останемо при
Миласовом редоследу излагања.6

Сматрам да је нужно претходно изнети неколико напомена о
граници између два херцеговачка изговора, јекавског и икавског,
посебно сада, после појаве дела проф. Решетара. Тиме ћу,
онолико колико је могуће, нешто детаљније и тачније пред-
ставити разграничење.

Граница оба изговора, коју је Решетар назначио у својој
дијалектолошкој карти, поклапа се дакле у целости са током
Неретве: на десној обали говори се икавски, а на левој екавски.
Становништво са ушћа Неретве  –  Имотског, затим Широког
Бријега, Љубушког (у такозваној Бекији), па навише скоро до
Ливна, представља јединствени језички елеменат. Овде се може
констатовати јак истовремени утицај југозападне Босне и
западне Херцеговине, с једне стране, и Далмације, с друге
стране, где бивају чешћа исељавања и усељавања која језичкој
слици дају многе нове боје и осенчења. Од Мостара навише до
Коњица, рачунајући уз то читаву област на левој обали коју
ограничавају планина Прењ, Борач и наниже Рашка гора –
икавска је. Област од извора Неретве па навише до турске и
црногорске граница, затим читава такозвана „горња“ Херцего-
вина: Гацко, Невесиње, па Билећа, Требиње, Хум, Попово поље
до Габеле у целости је екавска, изузимајући западни католички
део Поповог поља и област између Стоца, Чапљине и Мостара,
Дубраве, где католици и мухамеданци имају претежну већину.
Ипак, икавски или јекавски изговор још се међусобно не искљу-
чују: још увек има усамљених језичких острва – у икавским
јекавских а у екавским икавских – у којима православни чувају
свој, а мухамеданци и католици опет свој изговор: тако у Љубу-
__________

6 Није било ни згодно ни оправдано то што је Милас обрадио само икавску средину
у Мостару; јер икавски и јекавски (којим, уобичајено, говоре различите конфесије)
теку заједно, живе један поред другога тако да их заиста није могуће држати одвојено
– В.Ћ. 
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сано о језичким особеностима Херцеговине. Један монах из
Мостара, Јоаникије Памучина, је наиме 1849. године, у Србско-
далматинском магазину („Опис Епархије Херцеговачке“),
саопштио нешто мало о изговору неколико сугласника, али то је
било на брзу руку и непотпуно.3 Тек у скорашње време, са
узлетом дијалектолошких студија, порасло је занимање за
херцеговачке дијалекте. Године 1895. написао је г. Ђ. Шурмин, у
Nastavnom Vjesniku III, „Njekoliko bilježaka o govoru herce-
govačkom“, где се бавио само особеностима говора источне
Херцеговине. М. Милас је изнео своју грађу о дијалекту Мостара,
главног града Херцеговине, у Раду, св. 153, 1903. године.4

Најзад, драгоцени прилози дијалектологији Херцеговине могу се
наћи у делу госп. проф. Решетара „Штокавски дијалекат“, које се
ове године појавило у списима Балканског одбора царске
Академије наука у Бечу.5 То је уједно и једина научна обрада и
тумачење овог предмета. 

Миласови подаци нису увек тачни. (Он је, такође, а да то није
било потребно, изговор у граду Мостара назвао дијалектом,
мостарским дијалектом.) Па ни господа коју Милас помиње на
почетку, а коју и ја  лично добро познајем, нису за једог истражи-
вача баш достојни сваког поверења. Наиме, обојица су (двојица
их је) изучили нешто мало више од педагошке школе, али
истинско образовање немају; кроз школско штиво су много
штошта  усвојили, путовали су нешто више него други и, на крају,
о овоме имају своје особено напола изграђено, круто, право
наше народно мишљење помешано са страним, понекад оним
које не потиче из народа.    

Због великог научног значаја ових дијалектолошких истражи-
вања, а још више због прегледног излагања дијалектолошких 
__________

3 У § 7 Памучина пише „о изговараþ писмен х“, замени слова ф словом в, изговору:
ои уместо ој (ђевоика); ф уместо хв (фата); ђ уместо д (иђе), и, уопште, о великој
разлици „у говору између Христиана римскогъ и грчкогъ вѣпоисповѣданя“ у
Мостарском кадилуку и у читавој северозападној Херцеговини.
4 Današnji mostarski dijalekat, Rad JAZU 153, Zagreb 1903, str. 47–98.
5 Der štokavische Dialekt, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Schriften der
Balkankommission, Linguistische Abteilung, VIII, Wien 1907.
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српски натписи и записи, I–III, Београд  1902–1905). Облици са
е су настали или стога што писар није знао да изрази је или ије
или од збрке са ѣ; у сваком случају нису ту и ни изговарали.

Милас је добро приметио да се код рефлекса дугог ѣ не изговара
ије него иē, као што је добро документовао и Решетарев поглед
на ово питање (в. Arch. für slav. Philologie XIII). И ја могу у вези
са изговором дугог ѣ код силазних акцената да потврдим његову
тачност: и̏је, код православних; мухамеданци и католици имају
и. Занимљиво је да се наши сељаци из околине Мостара у
изговору таквог ѣ слажу са становницима Црне Горе и Котора у
Боки: они имају двосложно ије, где је е дуго (ијē): сли̏јēп, ли̏јēвӣ.                                                                                    

У својој последњој студији („Штокавски дијалекат“) Решетар је
снажно нагласио једну тачну тврдњу: „уствари, у српско-
хрватском језику, као и уопште у словенским областима, доиста
има незнатан дијалект, у којем старословенско ě9 има у свим
случајевима један исти рефлекс“ (стр. 67). Наводим неколико
примера из нашег дијалекта за то: нисам, ниси, кукурикати,
горити, сигјети, приповидјети, веома раширено презиме
Билић, које редовно користе и православни. Само поред сигјети
може се често чути и сјегјети, облик који се налази у старијем
језику. Католици и мухамеданци икавци имају у замену за немам
(у старијем језику нѣмам) врло ретко нимам; обе, обедви (поред
оби, обидви, чак и обадвије, што је сада раширени облик), неки.
Код православних се јавља поред грехота, грјешник, још и
прјечник (пречник, из школе) и рјечник; и горје (горе). Облици су
занимљиви; јер иако је правило да у кратким слоговима после р
према ѣ стоји е зашто се онда не каже грешник? Или је народно
грехота објашњење за црквенословенску реч грјешник? За
старије трѣбѣ  естЬ немамо тријебе је (облик који се јавља у
неким дијалектима), него само треба, потреба. Икавци имају
триба, потриба.

__________

9 Прасловенски глас јат обележава се у латиници овим знакон, тј. на чешки начин; у
ћирилици се јат обележава знаком ѣ, тј. на старословенски начин.
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шком, Чапљини, Тасовчићима православни говоре екавски, а
опет, на другој страни, у Гнојницама (католичке) и Подвележју
(мухамеданско), говори се икавски.

Историја језика показује управо то и у средњем веку. Документи
из Босне и Херцеговине писани су делом икавски, делом
екавски, делом помешано, неки чак са таквом шароликом
збрком да им се не зна тачно значење. Документи босанких
господара и краљева су већином, али не искључиво, икавски:
писма краља Остоје готово сва су икавска, док се, напротив, код
Твртка веома често јављају чисто јекавски облици. Из Сребре-
нице пише се 1424. икавски; 1437, 1447. екавски (веровање,
сведочбе, несмо, Степану – Јиречек: Споменици српски,
Споменик XI, стр. 86–87). У Херцеговини се врло често, чак
најчешће, наилази на јекавски, а не на икавски или помешани
изговор. Прибислав Похвалић, Сандаљев посланик у Дубров-
нику, пише икавски; из Дријева, садашње потпуно икавске
Габеле, има чистих јекавизама. Два писма из Требиња, оба
различита: једно икавица, друго екавица. Стога је, наиме, веома
тешко, па чак и немогуће рећи о томе нешто одређено јер су
многи писари, чији су нам завичај и место рођења непознати,

везани за свој изговор и враћају му се. Стога сам потражио боље
потврде у надгробним натпсима који, опет, не могу бити
несумњиви. Тако налазимо икавске облике из XIV–XVII века у
Пољицу (Попово поље): порикьломь, у Величанима (Попово
поље): Стипка, Врхпоље: подили, Арапи (Мостар): човику, усиче,
Oпличићи (Столац): вриме, усиче, Ратимња: Стипана, билигь,
Бољуни: сичe (такође и сиече). Екавске и ијекавске: Завала:
делоу, лето, Дужи: лето, веки, смерно, Фојница (код Гацка):
мес(еца), Житомислић: месечника, месеца, Чајниче: вечни, век,
Некук: сиече, Влаховићи: Биелићь, ниеси, Милаваћ7 (Дабар
поље): билегь, сиече, Симиова8 (Билећа): Цвиетка, Негановић:
грехе, Свитава: Стиепанова, вриеди, Миљановић: усиече,
Градац: усиече (сви цитати из дела Љ. Стојановића: Стари 
__________

7 Треба: Милавићи.
8 Треба: Симијова.
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Приметио сам још да се у Мостару може чути прија (уместо
прије) и праска уместо бресква, што је г. Зграблић назначио као
рефлекс ѣ у чакавском (Čakavski dijalekat, Pula 1905, str. 12).11

Милас каже да се за бринем се чешће говори брȅнêм се – ја то
никада нисам чуо, баш као ни облик ужђахат према узјахати. 

Говори се у према и: дили према дуљи, што одговара промени
сыровъ–суров–сиров. Поврх тога и буднем и биднем.

Да код ненаглашених слогова може наступити контракција ао у
ō већ дуго је познато на читавом подручју нашег језика и није ни
у Мостару ништа ново. Али да у Мостару тако бива код нагла-
шених слогова, понајвише код двосложних, као што Милас каже,
није утврђено. Дô поред дао, стô према стао може се у
Мостару чути само од људи из провинције, особито оних из
горње Херцеговине. Облик шуп́о, који наводи Милас (од шупаљ)
нисам чуо у Мостару, али свакако јесам пе́до од педаљ, што ми
онда први облик чини сасвим вероватним. Код ненаглашених
слогова може код нас настати и контракција ео у о: вȅсô, у̏зô,
пȍчō, ȍтō; али никада код ненаглашених: шћȅо, смјȅо, срȅо.
Шурмин примећује за дијалект Сарајева да не наступа кон-
тракција ео у о кад се ео враћа у èо: шћȅо, полећео, виђео.
Мислим да код шћео не наступа контракција пошто је е
наглашено; а уместо виђео код нас се увек говори виђо. Као што
сам могао да утврдим, ова контракција не наступа када се ово
ео јавља у глаголима где ћ (од т+ѣ) стоји у инфинитиву:

долећети: долећео. Такође, оо (из ол) даје ō. Само Миласов
пример мóба, са значењем „молба“, дакле за уобичајено молба,
није тачан а мóба, рад, код нас уопште није позната.

Али, занимљив је један други облик: од старијег глагола
нѧгън7ти        , съгън7ти . У Акад. речнику, и иначе, познат је само облик
нагнути, одатле нагао, који се са старијим добро слаже. 
__________

11 Прȁсква се објашњава према persica, као бугар. праска, с преласком метатетичког
рѣ у ры, ра, као òрȁх, старије орыхь, поред орѣхъ – орих (орјех?) – орех. Други облик
речи брȅсква (икавски бри̏ска) темељи се на немачком посреднику phërsich (ph = f =
b) – В. Ј. 
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Испред о и ј, у парт. акт. II, по утврђеном правилу, ѣ треба да
буде и. Међутим, врло често се јављају облици попут: виђео (од
видѣлъ), смјео, понекад и разумјео, хтјео и сјео; поред овога и
полећео, слећео. Никада нисам чуо у Мостару полетат уместо
полијетати (код нас се говори само полијећати и полићати),
што Милас наводи у својој расправи.

Решетар на једном месту (стр. 73–74) каже да етимолошко и,
односно е схватају као ě и поново постају јекавски; особито се
то дешава код и које стоји испред р: пàстијер (забележено још
у XVII веку), кòсијер. Наводим ове примере из Мостара:
поштијер, арабаџијер, талијер, кароцијер, понекад и: крум-
пијер, тестијер, путијер. Поимам да су доспели, упливом,
путем италијанског језика, који нам је дошао преко Далмације,
од облика попут: caeriere, ostiere, carrozziere, када је према
италијанском завршетку iere настало наше ијер. Интересантан
је облик             (Записи No. 4880)10 са једног надгробног натписа
из Доњег Храсна (недалеко од Далмације) који је настао на
сличан начин.

Шурмин у свом чланку наводи да у источној Херцеговини, ако
иза б, п, в, м следи ј не умеће се љ између њих. За област Фоче
и Новог Пазара не могу ништа да приметим пошто ми је
тамошњи изговор непознат, за Гацко, напротив, могу поуздано
да тврдим како се тамо говори живљети, трпљети. Али код
нас су облици грмити, трпити, сврбити много чешћи. Милас
напомиње да у Мостару свако говори: летит, видит, вртит;
често се може чути и: лећети, виђети и нешто ређе врћети. 

Да се код католика и мухамеданаца погрешном аналогијом сада
говори тјеца према птица, тица, вијено према вино, мјеш
према миш – чуо сам први пут од Миласа. Ако је он то и чуо, био
је то само погрешан изговор неког појединца.

__________

10 ..…                        , Љубомир Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ.
III, стр. 23 , [4880], СКА, Зборник за историју, језик и књижевност српскога народа,
Београд 1905.
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с+вѣ доводи до истог исхода, а ту в испада: свѣтовати–
шјетовати, свѣедочити–шједочити. У старијим споменицима на-
шегa језика понекад се овај глас пише као ш, иначе се преводи
са с.

Код прелаза гласовне групе чл у шл и шљ, а ових у шј: чланак–
шјанак, шјук– шљук, Милас је за први пример требало изричито
да каже како тако говоре католици и, особито, мухамеданци
само са десне обале Неретве; други пример је овде био сувишан
ако је већ једном речено да се љ код оба поменута дела
становништва (не тако често код католика) јавља као ј. Осим
тога, треба подсетити на два старија облика ове речи: на склјан,
који је сматран прелазним обликом, и на слука (за шљука), облик
који је забележен код Белостенеца.

Поред плата, што Милас наводи, чује се још чешће плаћа, а
поред кућни такође и кућњи. На једном месту он опет није
направио праву разлику између двеју речи, код одчепити и
очепити. Одчепити или, боље, о(д)чепити, са једва приметним
д, значи „отворити“, „извадити запушач“; оче́пити значи „стати
некоме на ногу“. Код прве речи, као и код одшетати (Милас
пише ошетати), увек се чује само мало од [гласа] д.

Поред грацки, љуцки, са ц, што Милас наводи, каже се и: брацки
и пацки. Поред главња може се много чешће чути гламња. Реч
човјек, каже Милас, чује се као чојк, чоик; у ствари, много чешће
се јавља чојек, чојека, али у вокативу чоче, поред чојече, код
мухамеданаца човик.

У § 55 Милас каже да к испада у: неакав, неако. Ја томе додајем
још и прео, прô за преко. Прео се више користи у оближњим
селима, прео брда, прео поља, прô, више, међутим, у области
Невесиња: про планине.

Облици кошта, кочем као котракција од којешта, којечем,  које
Милас наводи, сасвим су ми непознати, као и облици нêште,
хȍште за нећете, хоћете. Код нас не постоји 2. лице синг. през.
нêш и хȍш, затим облик нêт, који се такође користи као 2. лице
синг. нêш. Ређе се користи хȍт за хȍш, хоћеш. 
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Код нас је, међутим, уобичајен само облик нагети, сагети,
одатле нагео и наго, саго. То је утицај облика I/5 разреда
глагола као напати, везати, напети, узети.

Овде ћу изнети моје напомене о изговору гласа х, које се
поприлично разликују од Миласових. Наиме Милас каже да се
код нас х изговара као spiritus asper12 или као немачко х. Он још
напомиње да је до наших мухамеданаца глас х доспео из
арапског; глас код којег „дах из плуће одвећ дере низ грло“.13 На
крају речи, каже, или се изговара или се не изговара, наиме,
треба „фино ухо“ да би се могао чути.14 Утврдио сам да се на
почетку речи глас х чује слабо, само као слаб издах: ‘алал, ‘ајде,
‘љеба. Унутар речи х се чује разговетно: чоха, муха, сухаја
(издужен, мршав човек), али не још увек са тако грленим
изговором као, на пример, код Дубровчана. Ако на крају речи
није к, глас је једва чујан: су(х), милоду ͯ  . Врло често се у
средини речи говори в уместо х, особито по селима у околини:
чова поред чоха, искључујући дува, кувати поред кухати. Осим
са в, х се врло често замењује јачим гласом к, особито на крају
речи: ду̏к. У средини речи: дрктати, дактати, дакћем дакле,
испред т, иначе остаје х. Из хв увек настаје ф: пофаљен, фала,
фаћати. Треба још напоменути да је х у 1. лицу синг., аорист.
готово нечујно: реко ͯ , испеко ͯ , стеко ͯ .

О једном занимљивом гласу хереговачких дијалеката, који није
ни ш ни с, него заузима средину између њих, Стојан Новаковић
је, у предовору за народне приче Вука Врчевића (Српске
народне приповјетке, Београд 1868), говорио подробно (стр. X–
XI). Глас одговара пољском ш, настаје спојем с+је, где иза с стоји
је као рефлекс јата. Занимљиво је и то да гласовна група

_________

12 Дијакритички знак у старогрчком – у облику полукружне запете постављене изнад
слова или улево од њега – који треба да укаже на постојање „оштрог издаха (хака)“
(енгл. rough breth).
13 Ј. Памучине, у поменутом „Опису Епархије Херцеговачке“ (види фусноту 3), пише
како: „По неким варошима, а особито кои живу у сусједству с Турцима, изговарају
писмо х изтежући га са дно петни жила, на прим: каахва, маахрама, саахатъ.“
14 У вези са гласом х Милас каже да се он користи тамо где не би требало да се јавља
и, између осталих, наводи речи: Захум, хођа, хиљада, храна. Мисли ли да глас х
уистину тамо не треба да се јавља? У Мостару се не говори лихце за лишце – В. Ћ.
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од Јóво то није тако упадљиво, утолико се то јасније опажа код
ових: Рѝнда од Ри́сто, Свȅтко од Свèтозар (хипокористик
Све́то); Стȍјка од Стòјан; Влȁтка или Влȁда (хипокористик
Влáдо). Миласов пример Хрв̏оје нема прави генитив једнине. Не
каже се Хрв̏оје – Хрв̏ојê, него као Спȁсоје – Спасоја тако и Хрвоје
– Хрвоја. Такође, генитив једнине од уже и јаје није искључиво
ужа и јаја, него и ужета и јајета. Није истина да православни у
генитиву множине кажу: диј̏ела, миј̏еста, колиј̏енâ, а још мање
да се, поред диј̏ела, најчешће јављају ђȅло, ђêлâ.
Није ми познат датив телацим од теоци, а исто тако ретко као
и пȁзухим од пазухо. (Не знам да ли се уопште ова реч јавља у
множини.) Како код генитива именица средњег рода, тако и код
генитива именица женског рода, које је Милас назначио да се
јављају код православних, морам да нагласим да никада у
Мостару нисам чуо: мијера, вијера, пијега, него увек само као
тамо код дјела, мјеста, кољена, тако и овде мјера, вјера, пјега. 
Вокатив од кукавица може, као код страшивица, да гласи
кукавицо. Све друге речи на ица имају само е у вокативу.
Облик са шћером, шћером – далматинизам – нисам чуо у
Мостару; могуће је да је Милас није осетио као свој
далматинизам. Као номинатив једнине може се чути шћер само
код католика, а код других шћи. Далматинизам (рагузанизам) је
и генитив множине пр̀си̂ од пр̏си уместо нашег облика прсију.
Номинатив множине од ни̏т најчешће гласи ни̏ти (моје нити);
друга два облика ни̏та и ни̏те јављају се ређе. Не каже се, као
што Милас наводи: ја смо и он једних доба, него једнога доба и,
чешће, једних година. Уместо у свако доба јавља се чешће
множина у свака доба.
Поред каткад (штокад, што Милас наводи, мени је сасвим
непознато) још чешће долази један занимљив облик: ђахкад.
Како је овај облик објашњен, ово ђах, никако ми није јасно. Да
ли се можда ту уденуло из турског или арапског? Реч има управо
исто значење као каткад или гдјекад.15

__________

15 Писац је могао да ђȁ-ђȁ, које је наведено у академијином Речнику, упути на ђȁђȁ,
ђȁђàш, које ипак не би било исправно изједначавати са турским гàх – В. Ј.
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Нисам чуо за н на крају облика њиман, ваман (ово н овде било
би паразитско). А то да се код католика у глаголима чује -н
уместо -м сигурно се може сматрати као последица утицаја
далматинских дијалеката: речен, заповидин вам. Али, као што је
већ Решетар утврдио, као завршни глас м се чува у облицима
код којих се један слог продужава, а облици који се завршавају
вокалима остају по страни (стр. 125): дим, сам, због м од дима,
сама. Осим код глагола, нигде нисам могао да чујем ово н
уместо м.
У Мостару се прилозима додају суфикси на, кана, као и р:
овђена, онђена, тамокана, ондар, тадар. Чује се и такођена и,
метатезом: вођена према овђена. Слоговима кана додају се
различите заменице у дат., истр., и лок. плур.: намакана,
вамакана, њимакана; у синг. добијају додатак  у ген., дат.,
локатив: његакана, њемукана, оногакана. Ово кана често бива
кара: оногакара, њемукара, њимакара.
Врло су ретки облици ген. плур. кóтлâ (поред котáлâ), клŷфкā,
кôпљā и копајā, које Милас наводи, а много чешћи су: котала,
клуфака или клупака, копаља. Сабља према сабаља, што
наводи Милас, нисам никада чуо. Исто тако нисам никада од
некога у Мостару чуо ген. синг. пȁса од пȁс, него увек само псȁ.
Вок. пасе исто тако је сасвим стран нашем изговору, знано је
само псȅ или псу̏ (псу̏ један!). И вокативи о којима Милас каже
да имају само у, попут: глȁвâру, нáроду, рȍду, лȁву, много чешће
имају е: главаре, народе, лаве; род има само рȍде.
Следеће речи, које је Милас узео као супротан пример, могу
имати очекивани облик у ном. плурала: сни, као и снови; оци–
очеви; миши–мишеви; бубњи–бубњеви; чешљи–чешљеви;
лакти–лактови; јарци–јарчеви. Опет, примери за које он каже
да имају само очекивани облик („само с уметком“) могу да гласе
и другачије: бркови као и брци; духови–дуси; чирови–чири;
диверови–дивери.
Мушка имена која се изговарају брзо, у гневу и са презиром, или
кад су очувана још од детињства, имају краткосилазни акценат
и добијају суфикс ка или да. Код имена Мȁрка од Мâрко и Јȍва
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Имперфект од пећи гласи пецијах, а мени није познат облик
печа, који Милас  при том помиње. Исто тако, није познат ни
облик првог лица од клети: куња – куњаше. Врло ретко се јавља
имперфект од чути, а чешће од слушати. Носити има у трећем
лицу плурала, поред облика носаху, чешћи облик ношаху.
Императив од јести: јеђи није нам сасвим стран. Такође, за
облик спасит, имамо одговарајуће спасти. Облик сича се не
јавља, исто тако ни облик си̏ка (за овај облик, тако како је
написано, и не знам шта би требало да значи); сича би могло
бити имперфект или аорист, али последње гласи: сикох, сиче,
сиче, а од сјȅћи немамо имперфект (он би могао бити од глагола
сијећи, и гласи: сиках, сикаше). Си̏ча или сјȅча је опет нешто
друго. Не постоји ни облик тèцâ; за тецаше, које Милас наводи,
боље је и обичније: тецијаше или течаше. Врло су ретки сви
облици као: ву́кâ, ту́чâ, жèжâ. Не среће се ȍдерт, него можда
‘ȍдерте. Сàтрам, облик првог лица једнине за сатрем, чуо сам
и прочитао први пут код Миласа, исто као и облик зóвла за зов-
нула. За треће лице множине презента од трчати обичније је
трче него трчу. Стâјмо се не јавља самостално, него сложено:
остајмо; иначе стојмо. Имперфект од имати гласи или имадија
или имађа, али никада имада. Зјȁти у презенту, поред ређег
зјајем, има много чешће зјâм. Као имперфект од хтјети јавља
се, поред хотијах, и шћах, шћаше, итд.; Миласови облици
шћеда, шћедаше нису код нас у употреби. Као герундив пре-
зента, поред хтијући има и стијући. Облик футура II бићу хва-
лио или ја ћу бит хвалио више је облик књижевног језика,  а код
нас се не чује  у свакодневном животу.
Пропозиција проти је ређа, много је чешћа против са генитивом.
Са дативом, како Милас каже, не јавља се никада у Мостару.
Сојан Новаковић је – у Архиву за словенску филологију (св. IV,
стр. 515) – сматрао да су два облика: муче и што но ријек арха-
изми. Пример за муче, који он наводи, преузет је баш од једног
мостарског писца, Јоаникија Памучине.16 Тај облик још увек по-
__________
16 Реч муче налази се у једној пригодној песми: „Што се ово вино муче пие? / Ние ово
вино украдено, / Нити га је Козабара дала / Већ þначка кука и мотика“, која је објав-
љена у његовом раду „О слављењу крсног имена“ (Србско-далматински магазин,
Задар 1851, стр. 101). 
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Код нас се врло често јављају старији облици за датив плурала
ни, ви; а немамо више облике акузатива не, ве. Акузатив
плурала нје од ȍн никада нисам чуо у Мостару. Као ни спој као
овај који Милас наводи: он ју је видио. Страна ми је и реч ниште
према ништа.

Придев од Бог је божји, не божији (божја ти вјера); исто тако код
вражији се прво и једва чује. Компаратив од свет гласи само
светији; свећи, што Милас наводи, код нас никако не постоји.
Исто тако не постоји  компаратив густији поред уобичајеног
гушћи од густ.

У § 106 Милас каже да само присвојни придеви на ји, ски имају
одређени облик; они на ов (ев), ин, ј само неодређени; и додаје
„али каткад се ипак чује нпр. Матинога, Матиноме, бабиноме и
др.“ За први се слаже, каже се само: божијега, мостарског, али
за последње је тврдња несигурна. Не каткад, него врло често,
чак много више се користе одређени облици: бабинога,
Периноме, Матинога, ђевојчинога, дедином. Само неколицина
ових прилога има само неодређене облике, и то, чини ми се,
зарад складности: агина према агинога, даиџин-даиџиног (не
даиџинога), амиџина, Илијина. Ти облици се толико измешано 

говоре и одржавају једни поред других да се неко правило не
може утврдити: „Прескочио из бегова винограда преко дизда-
ревога мргиња.“

За бројеве, каже Милас, у Мостару се чује један и двáдес, два и
двáдес. Ја то још нисам чуо, осим у случајевима када се каже
два и двадесет да се изрази: два гулдена и двадесет кројцера.
Како је могао доћи до ове тврдње није ми уопште јасно јер се ни
уоколо то не може чути.

Од прилога које Милас наводи у Мостару се ретко или никако не
користе: штокад, прекојучер (него прекјуче), преколани (него
преклани), другође. Али врло често се јављају облици које он
није забележио: зàксјутра ‘прекопрекосутра’ и зàкјуче ‘пре-
кпрекјуче’. Од предлога страни су нам: през (него без и брез и
од тога изведено брезпослен), као и супроћ.
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Језичка ризница Мостара је изузетно богата; и сâм сам скупио
преко седамсто речи за Речник Српске академије којих нема код
Вука. Милас је на крају своје расправе назначио поприличан број
наших речи и, када је то било потребно, објаснио их. И Решетар
је у својој студији сачинио читав лексикон. Овде ћу се ограни-
чити на то да исправим значење неколико речи које је
прибележио Милас (М.) и оних које је забележио Решетар (Р.) а
које се јављају не само у Дубровнику него и другде, и показати
како се оне јављају у Мостару.
Àника (Р. каже да се у Дубровнику употребљава само за отмене
госпе, а код нас уопште); бајрак и барјак, бајрактар и барјактар;
бàсма (М.) је лоше објашњена као „шарено одијело“; то је врста
куповне мараме; бèдра ж. (Р. је као реч женског рода забележио
само у Дубровнику и Озринићима); дòлма (М. „строп обли-
јепљен“), такође и врста јела; од итал. giacchetta имамо џакет;
куће ж. множина за лат. domus врло је ретко, него кућа, или у
другом случају дôм; мàнтати се (Р. у Сплиту); нàмјестити
грожђе: грожђе продавати у берби; насамáрити: учинити да
неко наседне; нáпосник (Р. у Дубровнику и Прчњу); пèтица
оцена 5 у школи, као и новчаница од 10 круна; десèтица је од
20 круна. Брашно број 2, 3, итд. каже се и у Мостару (Р. у Брчки):
двица, трица, петица, седмица, осмица, деветица; пȍстава
(Р., врста посуде): потплата; пошпрдивати се (Р. у Дубровнику);
прèтљати као и: опретљати и напретљати са истим
значењем: дебљати; пу̂кӣ: пу̂кӣ сиромах човек који ама баш
ништа нема (Р.: „ipsissimus“); сàмата (М. рђаво објашњава:
„шарено одијело“), то је: сомот (кадифа); салàмет (М.) чешће
селамет, (М: „срећа“) значи „срећа у неком потхвату“; снáга:
мâлā снáга (Р. у Дубр., Прч. „слабост“), код нас се каже мàлка
снага; стàти̂она (М.) поред тога чешће стàтијēрна „вага“; 
__________

(десемантизација) и веза са њеним кореном – реч бог – како би се избегла банали-
зација те свете речи неумереном њеном употребом; сличном десемантизацијом 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 уз-
виком еха): еха, пус!, еха, неборе! (мада неборе–небоже није у складу са веровањем
да су вукови пси светога Саве).“ Овде само додајемо да се поменуте речи и синтагме
могу чути код православног живља источне Херцеговине.
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стоји. За облик што но ријек, где Новаковић сматра да је ријек
старији облик парт. прет. актив. (Јагић је у једном разматрању
изнео своје мишљење о томе), мислим да уместо ријеч17 стоји
што но ријеч. Пример који је навео не говори противно томе:
„Кад им је овако близу, штоно ријек прет кућом Биоград...“ Јер и
у Мостару се тако говори, са истим значењем.

За увођење инструментала у скраћене поредбене реченице, што
је Решетар запазио у Прчњу, ја имам више примера из Мостара:
џамадан, што га је он момком носио; и ђевојком је шћела да
ником дужна не остане; ако млада буде јунетом ко телетом,
ваљаће, каже се за невесту о чијем детињству се само добро
може говорити.

Решетар је у Броду, у Славонији, чуо једну нову врсту забране:
нека, некате: нèка дират, нèкате псоват, са значењем: немôј,
немôјте, и мисли да „овај начин изражавања забране, изгледа,
постоји само у говору Брода у Славонији“ (стр. 218). У Мостару
такође употребљава нека, некате за немој, немојте, никада
само са глаголом: нека чоче, некате људи, некате браћо, али
никада нèка дират, некате псоват. Само у једној фрази је тај
облик уобичајен: некате, браћо, душе гријешити.

И као што се у немачком јавља то да се многе речи хотимично, из
страха или побожности, не изговарају њиховим правим гласом,
као о Jerum уместо o Jesus, Sapperlot или Sackerlot за Sacrament,
PfuiTeuxel уместоTeufel (О. Behaghel, Die deutsche Sprache, Leipzig
1904. S. 105), тако се и код наших сељанки католичке вере може
често чути: Бора ми за Бога ми; шаво уместо ђаво.18

__________

17 Овде би требало да је: ријек, будући да се негира то да је С. Новаковић пренео тај
облик од Ј. Памучине. Јер, код Памучине је заиста употребљен облик ријеч: „штоно
има рѣчь“ („Опис Епархије Херцеговачке“, § 7). Та синтагма као синоним за реч
пословица, и то у облику што но има ријек, може се чути на многим местима у
источној Херцеговини.
18 О таквој десемантизацији писали смо у Изворнику 9, стр. 486, поводом речи
богу̀ми: „богу̀ми – богами, у разговорном језику ова реч има функцију уметнуте речи
(в. брте); користи се често, као да се њом као некаквом кратком заклетвом сабе-
седнику непрестано потврђује искреност према њему или веродостојност сопстеног
исказа; реч је настала свесном заменом вокала (а>у), а не у складу са неким фонет-
ским правилом; та замена је мотивисана настојањем да се прикрије њено значење 
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штàпати се (Р. у Дубр.) код нас само поштàпати се;
у̀зригнути се (Р. у Дубр., Прч.); зми́чак (Р. у Прч.) код нас само
цми́чак; затру̀дит (М.), још чешће затруднити „затруднети“;
зуби кућни (М.) никако није тачно: каже се зуби кутњи или
кутњаци.

Носи књигу у проципи (процијепи) није код Миласа добро
објашњено: „процијеп, оно у чем носе ученици књиге у школу“.
Ученици носе књиге у чанти или амајлији; напротив, процијеп
је расцепљена палица у чијем прорезу гласници носе писма.
Цичи ко змија у процијепу! То је општепознато поређење у коме
се налази право значење речи.

У Мостару су уобичајене две веома занимљиве фразе:
предријети му мачку, предире ми мачку, дере ми мачку: „некоме
импоновати“, или „он ми импонује“19 и удари кључ из њега, кад
неко изненада почне да повраћа поједено. Није ми познато
одакле потиче прва фраза, а можда је ту, као и у многим нашим
пословицама и параболама, исходиште нека народна причица.

Милас је у својој расправи нетачно нагласио следеће речи:
Вȅлеж (треба: Вèлеж), òгњиште (треба: òгњӣште), безбèли
(треба: бèзбели), чѝфтели (чифтèли),20 ку̏повало, ку̏повала
(купòвало, купòвала), др̏већа (др̀вēћа), лèтâ (ле́та); стран је
презент држи́те са овим нагласком. Гȍд има у генитиву гȍда (а
не као код Миласа гòда). Ћȅбе има ном., ак. и в. множине
ћебèта (а не, као код Миласа, ћȅбета, јер то је ген. једнине).
Посу́ла се код нас не чује.21 Име Ду̀шан људи из горње
Херцеговине увек наглашавају као Ду̏шāн.

Све у свему, показано је да мостарски изговор има мало тога
ненаданог не само у фонетици него и у морфологији, и у син-
такси. А што се његовог јекавског дела тиче, он се уистину може
сматрати примерним праузором нашег књижевног језика. 
__________

19 Израз има и друго значење: Предријети мачку пред очима – саопшти некоме
нешто резолутно, чак претећи; много је експресивнији него скресати у брк.
20 У Дабарском пољу: безбèли и чифтèли; обе речи имају идентичан нагласак на
другом слогу.
21 Чује се пу̏сула – исправа, документ; има и пȍсула (гл. прид.) само у изразу Посула
га ситна ђеца – за онога који има много мале деце.
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Đorđe Jamušakov, Bačka Palanka

RUDNIČKA KOVANJA NOVCA NA TLU SRBIJE

Bogatstvo rudama zlata, srebra, bakra, olova i gvožđa uslovilo je
razvoj rudarstva i metalurgije na tlu Srbije od preistorijskih vremena
sve do naših dana. Arheolog dr Borislav Jovanović otkrio je na
lokalitetu Rudna glava nedaleko od Majdanpeka najstariji rudnik na
svetu iz vremena vinčanske civilizacije star sedam milenijuma. Stoga
od 1990. godine eminentni predstavnici arheometalurške nauke
smatraju da je Srbija kolevka svetskog rudarstva i metalurgije. Arhe-
ološki nalazi nesumnjivo govore da je tu nastalo prvo pismo
(vinčansko pismo) i najstariji kalendar na svetu, po kome se vreme
računa od 5508. godine pre n.e. kao godine velikog potopa, pa smo
danas, 2017. godine od Hristovog rođenja u 7525. godini takozvane
srpske ere.  

U fokusu našeg interesovanja su rudnici zlata, srebra i bakra od kojih
je (istina, sa milenijumskim prekidom) od antičkih vremena pa sve
do poznog srednjeg veka kovan novac kao sredstvo plaćanja u
uslovima sve razvijenijih robno-novčanih odnosa. Pored pomenute
Rudne glave, na prostoru istočne Srbije plemeniti metali od davnina
se eksploatišu u rudnicima Boru, Krivelju i Blagojem kamenu i ispi-
ranjem iz peščanih nanosa reka Peka, Timoka i njihovih pritoka.
Tome neizostavno moramo dodati značajne rudokope na planinama
Rudnik i Avala na severu Šumadije, Kopaonik i Novo Brdo na jugu,
te Brskovo i Srebrenicu na zapadu srednjovekovne srpske države.

Radi bolje preglednosti rudnička kovanja novca na tlu Srbije
prikazaćemo po epohama: 



Pokrajina Mezija (koja se prostirala od ušća Save u Dunav, na severu,
do Velesa u Makedoniji, na jugu, i od reke Zapadne Morave, na za-
padu, do Crnog mora, na istoku) pokorena je u prvom veku pre n.e. a
tek 15. godine n.e. postala je rimska provincija. U vreme vladavine
cara Domicijana Mezija je podeljena na dve provincije: Meziju Superior
i Meziju Inferior. Meziju Superior (Gornju Meziju) činio je prostor sa
značajnim gradovima –  Singidunum (Beograd), Viminacium (Kosto-
lac), Horeum Margi (Ćuprija), Naisus (Niš), Ulpiana (Lipljan), Skupi
(Skoplje) i Remisiana (Bela Palanka) – a jug provincije Gornje Mezije
bio je posebna administrativna jedinica – pokrajina Dardanija sa
sedištem u Ulpiani. Meziju Inferior (Donju Meziju) činio je prostor sa
gradovima: Nikopolis, Tomi i Odes. Donja Mezija je bila u posedu
Dačana sve do Prvog dačkog rata, vođenog od 85. do 89. godine n.e.,
kada je, za vreme vladavine cara Domicijana, osvajaju Rimljani.

Grčke oblasti od planine Olimpa, na severu, do juga Peloponeza or-
ganizovane su 27. godine pre n.e. kao rimska provincija Ahaja.

Norička kraljevina prostirala se na teritiriji današnje Austrije, mada
su joj pripadali i severozapadni krajevi bivše Jugoslavije. Noričani su
dugo bili saveznici Rima, da bi konačno i Norik 15. godine pre n.e.
postao rimska provincija.  

Trački kraljevi, kao rimski saveznici, sačuvali su svoju političku i
ekonomsku samostalnost sve do vladavine cara Klaudija, kada
konačno i Trakija 46. godine pre n.e. postaje rimska provincija.         

Car Trajan oko 100. godine n.e. provinciju Panoniju deli na dva dela:
Panoniju Superior (Gornju Panoniju), sa gradovima Emonom (Ljubl-
jana), Petovijom (Ptuj) i Siscijom (Sisak) i Panoniju Inferior (Donju
Panoniju), sa gradovima Mursom (Osijek), Cibalisom (Vinkovci) i Sir-
mijumom (Sremska Mitrovica).

Za vreme vladavine careva adoptivne dinastije Antonina (od Nerve
do Komoda) Rimsko carstvo svojim ekonomskim prosperitetom, ter-
itorijalnim proširenjem i svetskim ugledom i značajem dostiže svoj
zenit. Carevi Antonini imaju sasvim drugačiji pristup vladanju i up-
ravljanju carstvom od svojih prethodnika – ponašaju se više kao

I Rudnička kovanja novca za vreme rimske carske dinastije Antonina,

II Rudnička kovanja novca za vreme srednjovekovne Srbije,  

III Rudnička kovanja novca u našim krajevima za vreme Turske vla-
davine.    

I RUDNIČKA KOVANJA NOVCA ZA VREME DINASTIJE ANTONINA

Rimska imperija počinje sa osvajanjima na Balkanskom poluostrvu
u vreme Republike, a okončava ih nakon tri veka ratovanja, tek u
vreme Carstva. Rimska flota i rimske legije najpre su se sukobile sa
Ilirima, stanovncima zapadnog Balkana. Ilirskim ratovima, vođenim
329. i 319. godine pre n.e., Rimljani su porazili ilirskog kralja Gencija
i njegovu udovicu hrabru kraljicu Teutu, osvojivši Južnoilirsku kral-
jevinu sa sedištem u Bokokotorskom zalivu. 

Makedonsku kraljevinu Rimljani su osvojili porazivši poslednjeg make-
donskog kralja Perseja 22. jula 168. godine pre n.e u boju kod Pidne.
Poražena Makedonija postaje rimska provincija, koja se prostirala od
Jadranskog mora, na zapadu, do Dardanela i Mramornog mora, na
istoku, i od Šar-planine, na severu, do visokog Olimpa, na jugu, sa
najznačajnijim gradovima Tesalonikom, Durahionom i Stobijem.  

Nastavljajući sa osvajanjem severnog Ilirika, Rimljani su 155. godine
pre n.e. pokorili i državu ilirskih Dalmata. Neophodno je naglasiti da
su se u to vreme Ilirikom nazivale prostrane oblasti od Jadranskog
mora do srednjeg Podunavlja u kojima su od pamtiveka živeli ilirski
narodi Dalmati, Liburni, Japodi, Ardieji, Mezeji i dr. Posle rimskih os-
vajanja u prvom veku pre n.e. do tada jedinstveni Ilirik deli se na dve
provincije: Dalmaciju, na jugu (sa značajnim gradovima: Salonom,
Naronom, Jaderom i Skodrom) i Panoniju, na severu Balkana.
Konačno pokoravanje naroda koji su živeli u Panoniji (današnja Po-
dravina, Posavina, Podunavlje i Pomoravlje) okončano je tek ratom
vođenim od 35. do 33. godine pre n.e., kojim rukovodi triumvir Ok-
tavijan, i ratom vođenim od 12. do 10. godine pre n.e. pod koman-
dom vojskovođe i docnijeg cara Tiberija. Dalmacija i Panonija tek 10.
godine pre n.e. konačno postaju rimske provincije. 
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UlpijeTrajan 98–117. 

1. AE-Kvadrans 3,45g. 21mm. Cohen 138, RIC 704. 

.                                100           200          350

Av: Glava careva sa lovorovim vencem u kosi okrenuta nadesno.
Natpis: IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM.
Rv: Ceres, boginja zemljoradnje sa klasjem u desnoj ruci stoji okre-
nuta nalevo. Natpis: DARDANICI.                                                                   
Napomena: Rudničko kovanje za Dardaniju, oblast u gornjim toko-
vima Vardara, Timoka i Južne Morave (provincija Moesia Superior).

2. AE-Kvadrans  3,24g. 22mm. Cohen 139, RIC 703. 

100          150          250                                           

Av: Glava careva sa lovorovim vencem u kosi okrenuta nadesno.
Natpis:  IMP CAES NERVA TRAIAN AVG. 

Rv: Ceres, boginja zemljoradnje, sa klasjem u desnoj ruci stoji okre-
nuta nalevo. Natpis: DARDANICI.                                                                    

Napomena: Rudničko kovanje za Dardaniju, oblast u gornjim tokovima
Vardara, Timoka i Južne Morave (provincija Moesia Superior).
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očevi države, nego kao njeni carevi i gospodari. Ne zove se bezra-
zložno vreme Antonina (od 96. do 192. godine) zlatnim vekom
Carstva – u državi je ponovo obezbeđena sigurnost građana i nji-
hove imovine. Paks Romanum garantuje građanima Rima, ali i
provincijalcima, da mirno uživaju u plodovima svoga rada, pa se
pokoreni narodi sve manje bune, prihvatajući Rimsko carstvo kao
svoju pravu domovinu. Privreda cveta, gradovi se razvijaju i urban-
izuju, trguje se širom prostranog Carstva, pa sve više i sa bližim i
daljim susedima sa kojima se do tada samo ratovalo. 

Ovo se dešava i u tada već gotovo romanizovanim balkanskim
provincijama. Razvijeni robno-novčani odnosi i potrebe za plaćanjem
vojnika pripadnika sedam rimskih legija stacioniranih na prostorima
Panonije, Gornje Mezije, Dalmacije i Ilirika iziskivali su kovanje ve-
likih količina carskog zlatnog, srebrnog i bronzanog novca. Pored
carskog novca, počev od vladavine cara Trajana pa sve do vladavine
Marka Aurelija, u rudarskim centrima ovih provincija kuju se sada
raritetni bronzani kvadransi za potrebe lokalnog plaćanja. Na aversu
ovih novčića su glave rimskih imperatora sa imenom i titulacijom
careva (što nam pomaže u utvrđivanju vremena kovanja) ili pak likovi
božanstava rimske mitologije: Marsa, Rome, Dijane, Sola ili Apolona,
zaštitnika rudnika koji je novac iskovao. Na reversu je najčešće Ekvi-
tas, boginja pravednosti, ili Ceres, boginja zemljoradnje, a ređe jelen,
oklop ili samo lovorov venac sa natpisom koji nas upućuje na provin-
ciju – MET / NOR (Norik), METALLI PANNONICIS (Panoniju),
METAL DELM (Dalmaciju) ili DARDANICI (Dardaniju) – u kojoj je
novac kovan ili izuzetno na grad AELIANA / PINCENSIA (Pinkum) u
kome je novac iskovan, a ponekad i na rimskog cara za vreme čije
vladavine je novac iskovan: METALLI VLPIANI (Ulpian Trajan),
AELIANA / PINCEN / SIA (Elianus Hadrianus) ili METAL / AVRE-
LIANVS (Markus Aurelianus).  

U nastavku dajemo hronološki prikaz rudničkog kovanja rimskog
novca u vreme vladavine dinastije Antonina. 
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5. AE-Kvadrans 1,84g. 19mm. Cohen 181. RIC 707.

70            90          130

Av: Glava cara pod zrakastom krunom okrenuta nadesno. 

Rv.  Natpis u dva reda: METALLI PANNONICIS.

Napomena: Rudničko kovanje na području provincijie Panonije.

6. AE-Kvadrans 3,84g. 22mm. Cohen 182, RIC 708.

150         250        320

Av: Bista cara Trajana sa lovorovim vencem u kosi okrenuta
nadesno. Natpis: IMP CAES NERVA TRAJAN AVG GER DAC.

Rv: Ekvitas (pravednost) stoji sa vagom u desnoj i rogom izobilja u
levoj ruci okrenuta nalevo. Natpis: METALLI VLPIANI.                                             

Napomena: Ulpijana (Lipljan) je grad u gornjomezijskoj oblasti Dar-
daniji.  
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3. AE-Kvadrans 2,56g, 19mm. Cohen  183. , RIC 705.

60          80         120

Av: Glava careva sa lovorovim vencem u kosi okrenuta nadesno.
Natpis: IMP TRAIANO AVG GER DAC PM TRP COS VI PP.

Rv: Ekvitas (pravednost) stoji sa vagom u desnoj i rogom izobilja u
levoj ruci okrenuta nalevo. Natpis: METALLI VLPIANI DELM

Napomena: Rudničko kovanje negde u unutrašnjosti provincije Dal-
macije. 

4. AE-Kvadrans 3,75g. 21mm. Cohen 180, RIC 706. 

130         160         190

Av: Bista cara Trajana sa lovorovim vencem u kosi okrenuta na-
desno. Natpis: IMP TRAIANO AVG GER DACICO TRP COS VI PP.

Rv: Ekvitas (pravednost) stoji sa vagom u desnoj i rogom izobilja u
levoj ruci okrenuta nalevo. Natpis: METALLI VLPIANI PAN.                                  

Napomena: Rudničko kovanje na području provincije Panonije.
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Ulpije Trajan 98–117. ili Elije Hadrijan 117– 138.

1. AE-Kvadrans 2,46g. 17mm. Cohen 1514, RIC 1016. 

100         150        250

Av: Bista Rome pod šlemom, okrenuta nadesno.Natpis: RO – MA

Rv: Ceres, boginja zemljoradnje stoji okrenuta nalevo. Natpis: DAR-
DA-NICI.                                                   

Napomena: Rudničko kovanje u Dardaniji, oblasti na jugu Gornje
Mezije, u vremenu od 98–138. godine.  

Elije Hadrijan 117–138.

1. AE-Kvadrans 3,60g. 21mm. Cohen 120, RIC 1012. 

100          150        200

Av: Glava careva sa lovorovim vencom u kosi okrenuta nadesno.
Natpis: HADRIANVS  AVGVSTVS PP.

Rv: Lovorov venac i u njemu natpis: AELIANA /  PINCEN /  SIA.                                         

Napomena: Rudničko kovanje u gradu Pincvm, u provinciji Moesia

Superior (danas Veliko Gradište u istočnoj Srbiji).   
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7, AE-Kvadrans 2,65g. 21mm. RIC 709.

100          200         300     

Av: Bista cara Trajana sa lovorovim vencem u kosi okrenuta na-
desno. Natpis: IMP CAES NERVA TRAJAN AVG GERM DAC PART.

Rv: Ekvitas (pravednost) stoji sa vagom u desnoj i rogom izobilja u
levoj ruci okrenuta nalevo. Natpis: METALLI VLPIANI SC.                                     

Napomena: Ulpijana (Lipljan) je grad u gornjomezijskoj oblasti Dar-
daniji.  

8. AE-Kvadrans 3,15g. 20mm. Cohen 183. RIC 710

80        140        200

Av: Bista cara Trajana sa lovorovim vencem u kosi okrenuta nadesno.
Natpis: IMP TRAIANO AVG GER DACICO TRP COS V PP.

Rv: Ekvitas (pravednost) stoji sa vagom u desnoj i rogom izobilja u
levoj ruci okrenuta nalevo. Natpis: METALLI VLPIANI DELM                                 

Napomena: Rudničko kovanje negde u unutrašnjosti provincije Dal-
macije. 
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Antoninus Pius 138–161

1. . AE-Kvadrans 3,39g. 21mm.  Cohen – RIC 1068. 

100         200        300

Av: Glava cara Antonina Pija okrenuta nadesno. Natpis: ANTON-
INVS AVGVSTVS.

Rv: Ceres boginja zemljoradnje stoji okrenuta nalevo. Natpis: DAR-
DA-NICI.                                                   

Napomena: Kovanje u Dardaniji, oblasti na jugu Gornje Mezije. 

2. AE-Kvadrans 2,63g. 19mm.  Cohen 1516, RIC 1013. 

40          80         120   

Av: Bista Dijane, boginje lova, sa lukom i strelom iza glave okrenuta
nadesno.

Rv: Jelen stoji okrenut nalevo. Natpis: METAL DELM.
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2. AE.Kvadrans 2,81g. 20mm. Cohen 121, RIC 1012.

120       200        300  

Av: Glava careva sa lovorovim vencom u kosi okrenuta nadesno.
Natpis: HADRIANVS  AVGVSTVS PP.

Rv: Lovorov venac i u njemu natpis: AELIANA /  PINCENSIA.                                                                       

Napomena: Rudničko kovanje u gradu Pincvm, u provinciji Moesia

Superior, (danas Veliko Gradište u istočnoj Srbiji).   

3.. AE-Kvadrans 2,98g. 20mm. Cohen 962. RIC 1011a. 

80           130            200

Av: Bista cara Hadrijana sa lovorovim vencem u kosi, okrenuta
nadesno. Natpis: IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG. 

Rv: Lovorov venac u njemu natpis: MET / NOR.        

Napomena: Rudnički novac iskovan u nekom od carskih rudnika na
jugu provincije Norika.
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2. AE-Kvadrans 2,92g. 21mm. Cohen 118, RIC 1255.

80       150       200

Av: Glava boga Sola okrenuta nadesno. 

Rv: U venci od perlica natpis: METAL / AVRELIA / NVS.                                                       

Napomena: Reversni natpisi na novsu pod rednim brojem 1 i 2 govori
da je u pitanju rudničko kovanje iz vremena cara Marka Aurelija, pre-
mda se na osnovu njega ne može bliže odrediti tačna destinacija
rudnika. 

II RUDNIČKA KOVANJA NOVCA SREDNJOVEKOVNE SRBIJE

Na samom početku vladavine srpskog kralja Uroša I (1243–1276),
posle najezde Mingola 1241–1242. Godine, bežeći iz opustošene
Transilvanije u Srbiju pristižu čuveni rudari i metalurzi Sasi. Katolički
Sasi stalno se nastanjuju u Brskovu, Trepči, Rudniku, Novom Brdu i
drugim rudarskim centrima Srbije, gde započinju znatno intenzivniju
i savremeniju eksploatacija ruda zlata, srebra, bakra i olova. To
pospešuje razvoj metalurgije, zlatarstva i zanatstva u Srbiji i us-
postavljanje živih trgovinskih veza srpske kraljevine (posredstvom
Dubrovačke republike i zetskih gradova: Kotora, Bara, Budve, Ulcinja
i Skadra, podanika kralja Uroša)  sa  Mletačkom republikom i južnom
Italijom kojom vlada sicilijanski kralj Karlo Anžujski (1266–1285)
bliski srodnik buduće srpske kraljice Jelene Anžujske.
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3. AE-Kvadrans 3,13g. 17mm. Cohen 1517, RIC 1014. 

100       150        200   

Av: Bista bradatog Marsa pod šlemom okrenuta nadesno. 

Rv: Oklop. Natpis : METAL DELM.                                                      

Napomena: Novac pod rednim brojem 2 i 3 – rudnička kovanja,
nepoznata lokacija na širem području Dalmacije, u provinciji Iliricvm.

Markus Aurelius 161–180.

1. AE- Kvadrans 2,58g. 19mm. Cohen 1515, RIC 1255.

100        180        200

Av: Bista Apolona sa vencom u kosi okrenuta nadesno.

Rv: Lovorov venac i u njemu natpis: METAL / AVRELI / ANIS.                                                    
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AR-Dinar 2,12g. 20mm. Ljubić T.VI.10. (Milutin).  

200        240           300  

Rv: Isus sedi na tronu okrenut napred sa Jevanđeljem u rukama.
Oko glave Isusa Hrista oznaka: IC – XC, a oko prestola dva krina.  

Av: Kralj Stefan Uroš II Milutin sedi na tronu okrenut napred sa
krstom na globusu u levoj i krinom na dugoj dršci u desnoj ruci.

Natpis latinicom: MONETA REGIS VROSI.                 

Rudnik

Rudnik je najviša planina u Šumadiji bogata rudama olova i srebra
koje se eksploatišu još od mlađeg bronzanog doba. Vađenje i pre-
rada ruda nastavlja se u Rimskom carstvu do kraja vladavine dinas-
tije Severa. U srednjem veku na južnim padinama Rudnika podignut
je istoimeni grad, čije se ruševine i danas vide u podnožju Velikog
Šturca, najvišeg vrha planine. 

Počev od vladavine kralja Milutina (1282–1321) u gradu Rudniku
kuje se srebrni novac srpskih vladara poznat pod imenom grosi de

Rutnico de la cruse (rudnički groševi sa krstom). Aversne i reversne
predstave su identične, samo srpskji kralj i Sv. Stefan drže među
sobom umesto zastave dvostruki krst.
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Brskovo

Srednjevekovni rudarsko-metalurški centar i značajno trgovište
Brskovo nalazio se istočno od Mojkovca (danas u Republici Crnoj
Gori). Utemeljili su ga katolički rudari Bavarci (koji gradu daju ime po
mestu Breisgau iz koga potiču), koji su za sve vreme postojanja
grada uživali široku lokalnu autonomiju. Zahvaljujući eksploataciji
bogatog nalazišta ruda srebra, zlata i olova, grad se brzo širi i u
njemu se otvaraju brojne trgovačke kolonije Dubrovčana i građana
zetskih primorskih gradova. Početnu eksploataciju i izvoz srebra u
Mletački republiku i druge italijanske gradove zamenjuje moneta-
rizacija brskovskog srebra, kovanjem kvalitetnog srebrnog novca –
po uzoru na mletačke matapane – poznatog pod imenom denari de

Brescoa de bandera (brskovski dinari sa zastavom). Posle pauze od
1100 godina u rudnicima sa našeg područja ponovo se kuje novac,
koji ima istu aversnu i reversnu predstavu kao popularni
opšteprihvaćeni novac mletačkih duždeva, samo ja na aversu natpis:
Stefanv reh Stefanv.   

AR-Dinar 2,09gr. 20mm. 

Dimitrijević 4, Ivanišević 2.1.1.(Dragutin)

70           100          150

Av: Gologlavi i bez brade kralj Stefan Dragutin i Sv. Stefan (sa ore-
olom oko glave) stoje okrenuti napred držeći među sobom zastavu
na dugoj dršci. Natpis latinicom: STEFANV R/E/X STEFANV.

Rv: Isus sedi na tronu okrenut napred sa Jevanđeljem u rukama.
Sigle: kružići. Oko glave Isusa Hrista oznaka: IC – XC.                    
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Rv: Isus sedi na tronu okrenut napred sa Jevanđeljem u rukama.
Oko glave Isusa Hrista oznaka: IC – XC. Oko trona sigle: B – P.

U vreme vladavine despota Đurđa Brankovića (1427–1456) ovaj
rudarski grad doživljava svoj najveći prosperitet, pa se kuje i novac
sa imenom Rudnika.

AR-Aspra 1,15gr. 14mm. 

Jovanović 42.36, Ivanišević 45.29. 

70         100         130

Av: Despot Đurađ stoji okrenut napred sa kopljem u desnoj i krstom
na globusu u levoj ruci. Natpis: ДЕСПОТЬ ГЮРЬГ.

Rv: Lav u pokretu nalevo. Natpis: РУДNНКЬ.                                                          

Novo Brdo

Na mestu današnjeg sela sa 300 stanovnika, udaljenog dvadesetak
kilometara istočno od Prištine, bio je nekada čuveni srpski sred-
njovekovni grad, rudnik i tvrđava po imenu Novo Brdo ili Sasko
Mesto. Grad su utemeljili rudari Sasi (germanski „gastarbajteri“ u
srednjovekovnoj Srbiji), koji su za vreme vladavine kralja Milutina,
sklanjajući se od mongolske najezde, prebegli iz Erdelja u naše kra-
jeve. Zahvaljujući bogatstvu rudama srebra, zlata i olova Novo Brdo
se veoma brzo razvija, pa je već 1340. godine najveće rudarsko-
trgovačko naselje ne samo u Srbiji već i na čitavom Balkanu. U
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AR-Dinar  1,82gr. 20mm. 

Ljubić T.IV. 24. (Uroš I), Jovanović 7.7.

35            60           85

Av: Gologlavi kralj Stefan Uroš III Dečanski i Sv. Stefan (sa oreolom
oko glave) stoje okrenuti napred držeći među sobom dvostruki patri-
jaršijski krst. Natpis latinicom: VROSIVS R/E/X S STEFAN.

Rv: Isus sedi na tronu okrenut napred sa Jevanđeljem u rukama.
Oko glave Isusa Hrista oznaka IC – XC, a oko trona sigla: N – O.                                             

Kasnije, za vreme vladavine Stefana Dečanskog (1321–1331) u
rudničkoj kovnici se kuje nova vrsta srpskih dinara u literaturi poz-
natih pod imenom grosi de Rutnico de la Spada (rudnički groševi sa
mačem).

AR-Dinar 2,00gr. 22mm. Jovanović 10/2.

90 130 170

Av: Kralj Stefan Uroš III Dečanski sedi na tronu okrenut napred sa
skiptrom u desnoj i mačem položenim preko krila u levoj ruci. Natpis
latinicom: STEFAN R/E/X STEFA. 
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stanovništva prinudno iselili u Istambul, da bi se u novoj prestonici
carstva pospešio razvoj trgovine i zanatstva. 

Prvi pomen novca kovanog u Novom Brdu pod imenom „grossorvm

de Neuabarda“ imamo u korespodenciji kralja Stefana Dečanskog
početkom 1326. godine, pa pretpostavljamo da je kovnica počela sa
radom nešto ranije. Izvesno je da su u Novom Brdu kovani srpski di-
nari od tada pa sve do pada grada u Turske ruke 1455. godine. 

AR-Dinar 1,68gr. 20mm. Ljubić T.IV.23. (Uroš I),

Ivanišević 5.1. varijanta 1. (Dečanski)

80 140         190

Av: Kralj Stefan  Uroš III Dečanski i Sv. Stefan (sa oreolom  oko
glave) stoje okrenuti napred držeći među sobom dvostruki patrijarši-
jski krst. Dole desno od drške krsta slovo: S. Natpis latinicom: VRO-
SIVS R/E/X STEFAN.

Rv: Isus sedi na tronu okrenut napred sa Jevanđeljem u rukama.
Oko glave Isusa Hrista oznaka: EX-XI. Oko trona slova: N – B.

AR-Dinar 1,59gr. 19mm. Ljubić R.VII.9 (Dušan),

120            180           270
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njemu niču brojne kolonije dubrovačkih, zetskih, italijanskih i grčkih
trgovaca i zanatlija. U prvim decenijama XIV veka u gradu je
otvorena srpska kovnica novca, koja radi sve do propasti Despo-
tovine. Posle turskog osvajanja Novog Brda, nastavlja se sa kovan-
jem novca turskih osvajača.

Turci ga prvi put opsedaju već 1412. godine pa, privučeni njegovim
neizmernim bogatstvima, ponovo 1427. godine ali bez uspeha, jer
posada srpskog despota i građani koji uživaju široku lokalnu
samoupravu pružaju snažnu pomoć, pa Turci dižu opsadu neobavl-
jena posla. Uprkos povremenim turskim opsadama, to je vreme
najvećeg prosperiteta grada koji ima preko 40.000 stanovnika,
daleko više od većine tadašnjih evropskih metropola. Nakon prvog
pada Smedereva 1439. godine i turskog osvajanja skoro čitave
Despotovine, tvrdo Novo Brdo i daleka Zeta ostaju u rukama despota
Đurđa Brankovića, donoseći mu godišnji prihod od 200.000 dukata.
Uporni zavojevači ipak osvajaju grad 27. juna 1441. godine, ali slo-
bodarski građani dižu bunu 1443. godine, računajući na pomoć Hun-
jadi Janoša, koji baš tada sa snažnom hrišćanskom vojskom prodire
sve do Kosova. Bunu je u krvi ugušio turski vojskovođa Daud-beg i
strašno opljačkao bogato Novo Brdo. Odredbama Segedinskog mira
sklopljenog 1444. godine Srpska Despotovina  i Novo Brdo ponovo
su vraćeni starom despotu Đurđu Brankoviću. Grad se obnavlja i živi
u miru sve do 1453. godine, kada su Saski rudari iz Novog Brda kao
vazalni odred srpskog despota bili angažovani u razaranju zidina
Konstantinopolja, pomažući Turcima da konačno osvoje vizantijsku
prestonicu. Neumorni sultan Mehmed II Osvajač posle toga osvaja
ostatke Vizantije: Moreju, na Peloponezu i daleki Trapezunt, na
jugoistočnoj obali Crnog Mora, pa kreće na Srbiju.

Turci ponovo napadaju Novo Brdo i osvajaju ga 1. juna 1455. godine
posle dugog i žilavog otpora srpske posade i građana. Po sul-
tanovom naređenju zarobljena srpska vlastela je posečena, a mladići
i devojke su prodati kao roblje. Velika kolonija Sasa vremenom se
raselila po Italiji i Mađarskoj, a sa njihovim odlaskom polako zamire
eksploatacija ruda kao i proizvodnja i prerada srebra i zlata. Grad
naglo opada i propada, pa su Turci 1467. godine većinu preostalog
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Za vreme vladavine kneza Lazara Hrebeljanovića (1370–1389) u
gradu se kuju novobrdski dinari sa italijanskim natpisom na aversu i
reversu. 

AR-Novobrdski dinar 0,87gr. 16mm.

Jovanović 32-13; Ivanišević 24.14.                                                              

50            70 90

Av: Knez Lazar stoji okrenut napred sa krstom na dugoj dršci u
desnoj ruci. Natpis na italijanskom: +CONTE LAGARAO. 

Rv: Isus stoji okrenut napred sa dignutom desnom rukom i
Jevanđeljem u levoj ruci. Natpis italijanski: NOVOMONTE M APCEPS.  

Despot Stefan Lazarević (1402–1427), sin pogubljenog kneza
Lazara, kao turski vazal nastavlja sa eksploatacijom rudnika i kovan-
jem novca.

AR-Novobrdski dinar 1,02gr. 18mm.

Jovanović 41.41, Ivanišević 42.47.

25          40            60
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Av: Šlem sa čelenkom okrenut nalevo. Natpis latinicom: STEFANVS
DEI GRA REX.
Rv: Isus sedi na tronu okrenut napred sa Jevanđeljem u rukama. U
polju levo glava pod krunom. Oko glave Isusa Hrista oznaka: IC – XC.  

AR- Krunidbeni dinar 1,58gr. 19mm.

260            300           350

Av: Car Stefan IV Dušan odeven u loros, sa krunom na glavi i krstom
u desnoj ruci stoji okrenut napred. Natpis ćirilicom: CФb –ЦP. 

Rv: Isus sedi na tronu okrenut napred sa Jevanđeljem u rukama.
Oko glave Isusa Hrista oznaka: IC – XC. Oko trona: N – O.                                          

AR-Dinar 1,10gr. 19mm. Ljubić T.IX.13,

40                60             80  

Av: Car Stefan Uroš V sedi na tronu sa skiptrom u ruci i krunom na
glavi okrenut napred. Natpis ćirilicom: УРШb – ЦРb.
Rv: Šlem sa čelenkom okrenut nalevo. Natpis latinicom: OVROSIVS
IMPERATOR.                                       
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50           80          130

Av: Despot Đurađ sedi na tronu sa mačem u desnoj i krstom na
globusu u levoj ruci. Natpis: ДЕСПОТb ГЮРbГb. 

Rv: Lav u pokretu nalevo. Natpis: N B  Б-Р.Д-О.                                                   

Rudište

Rudište je srednjovekovna srpska rudarska varošica na jugozapad-
nim obroncima planine Avale, nedaleko od današnjeg Ripnja.

Kao i drugi rudarski gradovi srednjovekovne Srbije, za vreme vla-
davine despota Đurđa Brankovića, i maleno Rudište kuje svoj srebrni
obol, aversnim natpisom u dva reda: РУДИШЕ i lavom u pokretu
nalevo na reversu novca, čiju fotogafiju nažalost ne posedujemo.

III RUDNIČKA KOVANJA NOVCA U NAŠIM KRAJEVIMA ZA
VREME  TURSKE VLADAVINE

Za nepuna dva veka (od Maričke bitke 26. septembra 1371. godine
do osvajanja Smedereva 20. juna 1459. godine), Otomansko carstvo
je konačno pokorilo srednjovekovnu Srbiju. Progoneći begunca iz
Smedereva  bosanskog kraljevića Stefana Tomaševića, koji posle
ženidbe sa srpskom princezom Jelenom 21. marta 1459. godine
uzima titulu despota srpskog, Turci 1463. godine kreću na kraljevinu
Bosnu, kojom je posle smrti Stefana Tomaša 1461. godine zavladao
njegov sin Stefan Tomašević. Poražen od Turaka, zatvorio se u
tvrđavu Ključ odakle, da bi mu Turci poštedeli život,   šalje pisma za-
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Av: U vencu od perlica natpis ćirilicom u četiri reda:  NОВА / ЦЕКА
Г/NА ДЕС/ПОТА.

Rv: Isus stoji okrenut napred sa dignutom desnom rukom i
Jevanđeljem u levoj ruci.                      

Nemajući svojih potomaka, Despot Stefan Lazarević adoptira (us-
vaja) Đurđa Brankovića, koji u vremenu od 1427. do 1456. godine,
vladajući Novim Brdom, kuje u njemu svoj srebrni novac.

AR-Novobrdski dinar 0,72gr. 16mm.

Jovanović 42.22, Ivanišević 45.10.

30            60           90

Av: U vencu od perlica okolo natpis ćirilicom: + ГNb ДЕСПОТb
ГЮРbГb. U centralnom delu  polja uži venac od perlica u njemu lav
okrenut nalevo i pred njim dole zvezda.

Rv: Isus sedi na tronu okrenut napred sa oreolom oko glave, drđeći
levom rukom Jevanđelje  blagosilja desnom rukom. Oko glave Isusa
Hrista oznaka: IC – XC.       

AR-Novobrdski dinar 0,54gr. 15mm.

Marić XXVI 11712,  Ivanišević 45.31.          
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Smederevo (iz koga beži tadašnji srpski despot bosanski kraljević
Stefan Tomašević) se bez borbe predaje Turcima 20. juna 1459. go-
dine, i od tada je Srbija definitivno pod sultanovom vlašću. U Novom
Brdu se od sultana Mehmeda II (1451–1481) pa sve do sultana Ah-
meta I (1603–1617) kuju turske akče.

Novac sultana Bajazita II 1481–1512 (886–918H)

akča 0,78g Novar (IS-2236)                      

15                30               45                                                                

Novac sultana Sulejmana I Veličanstvenog 1520–1566 (926–974H)

akča 0,77g Novar (IS-2285)                      

10              14                20
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povednicima bosanskih gradova zahtevajući da ih bez borbe predaju
Tircima, nakon čega je po naređenju sultana Mehmeda II Osvajača
pogubljen.          

Rudno bogatstvo novoosvojenih krajeva podstaklo je turske sultane
da nastave sa eksploatacijom zlata i srebra i kovanjem novca u
postojećim rudnicima Novo Brdo i Srebrenica, a docnije otvaranjem
novih rudokopa u Kratovu i Kučajni i novih kovnica novca u
Beogradu, Ohridu, Banjaluci. Skoplju i Sarajevu.    

Kovnica Novo Brdo (Novar)

Za vreme prve vladavine sultana Murata II (1421–1444) Turci su
posle više uzaludnih pokušaja 18. avgusta 1439. godine osvojili
Smederevo, novi prestoni grad srpskog despota Đurđa Brankovića,
a 27. juna 1441. godine i grad, rudnik i kovnicu novca Novo Brdo.
Bogati despot Đurađ, ne uspevši da iz Zete (jedinog dela Despo-
tovine koji se sačuvao od turskih najezdi) organizuje otpor agresoru,
da bi povratio svoju zemlju, odlazi u Ugarsku odakle 1443. godine
preduzima uspešni srpsko-ugarski rat protiv Turaka. Ratne pobede
hrišćana i pobune seldžučkih emira u Maloj Aziji prinudile su sultana
Murata II da u leto 1444. godine u Segedinu zaključi desetogodišnje
primirje sa mađarskim kraljem Vladislavom, po kome kneževina
Vlaška postaje vazal Mađarske, Bugarska postaje turska provincija,
a despotu Đurđu Brankoviću vraća se Despotovina Srbija sa
gradovima: Smederevom, Golupcem i Novim Brdom.  

Posle smrti Murata II u Jedrenu 3. februara 1451. godine, turskom
carevinom je (po drugi put) zavladao njegov ratoborni sin sultan
Mehmed II, koji će ne bez razloga ostati upamćen pod nadimkom
Osvajač. Mladi sultan 29. maja 1453. godine osvaja Konsantinopolj,
prestoni grad Vizantije. Vizantijsko carstvo prestaje da postoji, crkva
Sveta Sofija pretvorena je u džamiju, a grad Konstantinopolj postaje
Konstantinija (Istanbul), prestonica Osmanlijskog carstva. Mehmed
II sa ogromnom vijskom kreće na Srbiju. Početkom jula 1455. Go-
dine, posle duge opsade, Turci definitivno osvajaju Novo Brdo.
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akča Kučajna A-A. 1321.2    

25               40             60

Novac sultana Murata III. 1574–1595 (982–1003H)

sultani Kučajna (A-1332)                             

300                 500                  800         

Kolumbovo otkriće Amerike 1492. godine, prati Kortesovo osvajanje
bogatog Actečkog carstva 1520. godine, a posle 1532. godine sledi
Pizarovo osvajanje carstva Inka. Opljačkano blago osvojenih naroda
i eksploatacija rudnika srebra Zakatekas u Meksiku i Potosi u Peruu
posle 1545. Godine  omogućili je španskim i portugalskim
osvajačima uvoz basnoslovnih količina srebra i zlata iz Novog sveta.
Ogromni priliv plemenitih metala iz Amerike u Evropu izaziva do tada
nezabeleženu inflaciju u svim evropskim zemljama pa i u Otoman-
skoj imperiji. Vađenje rude iz več iscrpenih rudnika i kovanje sre-
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Novac sultana Selima II (1566–1574) (974–982H)

sultani Nova Birda (Pere-240)

500                    1.000                1.600

Kovnica Kučajna

Kučajna je danas seosko naselje južno od Kučeva u Braničevskom
okrugu. Blizina bogatih rudnika srebra i zlata opredelila je turske
vlasti da tu podignu utvrđeni grad sa topionicom plemenitih metala i
kovnicom novca. Kovnica Kučajna počinje sa radom za vreme vla-
davinbe sultana Sulejmana I Veličanstvenog (1520–1566), tačnije
oko 1550. godine, a u njoj se kuje zlatan i srebrni novac Turske sve
do vremena sultana Ahmeda I (1603–1617).  

Novac sultana Sulejmana I Veličanstvenog 1520–1566 (926–974H)

sultani Kučajna (Pere-175)

250     400        500                                                                                                  
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U Grčkoj je situacija bila znatno drugačija. Komunistička partija
Grčke krajem septembra 1941. godine obrazuje Opštenarodni
antifašistički front – EAM i poziva narod na borbu protiv okupatora,
a početkom januara 1942. godine formira Narodnoislobodilačku
vojsku – ELAS, pod komandom pukovnika a kasnije generala Ste-
fanosa Safarisa. Odmah posle toga desničarski i rojalistički orijenti-
sane grčke patriote okuplja pukovnik Napoleon Zervas obrazovanjem
Nacionalne demokratske grčke vojske – EDES. Spajanjem dva po-
kreta otpora početkom jula 1943. godine formiran je vrhovni štab
ustaničke vojske Grćke. Posle kapitulacije Italije 9. septembra 1943.
godine ELAS  oslobađa planinske oblasti na severu Grčke obrazujući
na slobodnoj teritoriji organe narodne vlasti, a EDES se najpre pasi-
vizira, pa u novembru pukovnik Zervas sklapa primirje sa Nemcima,
koje je ispoštovao ne napadajući Nemce sve do leta 1944. godine,
kada je već bilo sasvim jasno ko gubi rat. Dok se Nemci užurbano
povlače iz Grčke, a Crvena armija prodorom preko Rumunije kreće
ka Beogradu, rojalistička izbeglička vlada Grčke krajem septembra
1944. godine stiže iz Kaira u italijanski grad Kasertu u sklopu organi-
zovanih priprema zapadnih saveznika za konačno oslobođenje
Grčke. Sporazumom u Kaserti jedinice ELAS-a i EDES-a stavljaju
se pod vrhovnu komandu generala Ronalda Skobija, zapovednika
britanskih trupa spremnih za iskrcavanje u Grčkoj. Polovinom okto-
bra nemačke okupacione snage, da ne bi bile opkoljene i uništene,
beže iz Atine, kojom su zagospodarili pripadnici ELAS-a. Za britans-
kom vojskom u Atinu stiže izbeglička desničarska vlada sa delom
vojske i mornarice koja se povukla u Aleksandriju pre kapitulacije
Grčke u aprilu 1941. godine. Odnos snaga u Grčkoj  drastično se iz-
menio na štetu ELAS-a. Rojalistička vlada uz pomoć Britanaca
formira regularnu vojsku Grčke sa neskrivenom namerom da ras-
pusti i razoruža suparnički ELAS. Kada u tome sama ne uspeva, u
akciju stupa britanska „oslobodilačka“ vojska koja napada ELAS,
pomažući kraljevoj vojsci i žandarmeriji u razoružanju pripadnika do
tada najjačeg pokreta otpora protiv nemačkih okupacionih vlasti. Na
referendumu sprovedenom u septembru 1946. godine tesnom
većinom odlučeno je da Grčka ostane monarhija i da se kralj vrati u
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brnog i zlatnog novca sve se manje isplati, pa se rudničke kovnice
novca širom Otomanskog carstva postepeno zatvaraju. Najzad, fer-
manom sultana Sulejmana II (1687–1691) prestaju sa radom sve
kovnice u evropskom (rumelijskom) delu carstva sa izuzetkom pre-
stonog grada Konstantinije, gde se nastavlja sa kovanjem turskog
novca od uvoznog španskog zlata i srebra.  

SEDAM DECENIJA OD EMITOVANJA BULJKESKIH DINARA

Grčka komuna Buljkes

Slobodarski narodi Balkana često su kroz istoriju imali istu gorku sud-
binu iz koje su se samo beskompromisnom borbom izbavljali. Ali, ne
idimo daleko u prošlost. Prisetimo se ukratko na vreme Drugog svet-
skog rata, pa podele i prekrajanja Evrope nastale za vreme i posle
njegovog okončanja. Kraljevinu Jugoslaviju i Kraljevinu Grčku istoga
dana, 6. aprila 1941. Godine, napale su nacistička Nemačka,
fašistička Italija i njihovi saveznici. Posle kratkotrajnog aprilskog rata
obe zemlje su okupirane i podeljene među agresorima, a kraljevi i
vlade Jugoslavije i Grčke posle izgubljenog rata našli su se zajedno
u izbeglištvu, u Kairu i Aleksandriji. 

Dok su kralj i jugoslovenska vlada bili u izbeglištvu, u okupitanoj Ju-
goslaviji oformljena su dva ideološki suprotstavljena pokreta otpora:
ravnogorski rojalistički pokret pod komandom pukovnika, a docnije
generala Draže Mihajlovića, komandanta Jugoslovenske vojske u
otadžbini i revolucionarni partizanski pokret organizovan od strane
Komunističke partije Jugoslavije, pod komandom Josipa Broza Tita.
U Jugoslaviji prvih godina rata Saveznici podržavaju četnički pokret
Draže Mihajlovića, a kasnije partizanski pokret maršala Josipa Broza
Tita, što na kraju dovodi do ukidanja monarhije i priglašenja
Demokratske Federativne Jugoslavije. 
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CK KP Grčke. Da bi se postigla ekonomska samoodrživost komune
otvarane su majstorske radionice (krojačka, obućarska, berberska,
stolarska i bravarska, a formirana je i zidarska brigada) kojima up-
ravlja Direkcija za radionice, a na 3.500 jutara plodne bačke zemlje
osnovana je poljoprivredna ekonomija (kojom upravlja Direkcija za
poljoprivredu). Ta ekonomija dobija neophodni stočni fond i
poljoprivrednu mehanizaciju, na kojoj se organizovano uzgaja stoka.
živina i zečevi.  Sve to nije bilo dovoljno za prehranu 4.000 izbeglica
(Grka i Slavo-Makedonaca) u Buljkesu, pa se hrana, odeća i druge
neophodne potrepštine obezbeđuju uz pomoć JNA, iz budžeta AP
Vojvodine i preko organizacije AFŽ-a i Crvenog krsta, a deo izbeglica
se upućuje na smeštaj u susedna mesta: Sontu, Crvenku i Novi Sad.
Grčka enklava ima svoju bolnicu, biblioteku, bioskop, pozorište i
školu za grčku decu, vodi svoje matične knjige i ima grčku štampariju
koja izdaje novine „Glas Buljkesa“, dečje novineškolske školske kn-
jige, propagandni materijali i štampa builjkeske dinare. Pored nave-
denog, u Grčkoj zajednici Builjkes postojala su partijska i vojna škola,
čiji su polaznici nakon završene obuke tajnim kanalima odlazili u
Grčku da se pridruže svojim drugovima elasovskoj gerili u kraljevini
Grčkoj. Zbog ostvarene eksteritorijalnosti, izolacije od okolnih sela i
delimično postignute samoodrživosti eksperiment pod nazivom
Grčka komuna Buljkes onovremena štampa naziva „Sedmom repub-
likom u Jugoslaviji“. Grčkim izbeglicama od samog početka nije bilo
lako, a zla vremena dolaze tek kada je na sednici Informbiroa
komunističkih i radničkih partija u Bukureštu juna 1948. Godine, na
predlog Staljina, doneta Rezolucija o stanju u KPJ, kojom počinje
kampanja za smenu rukovodstva KPJ praćena političkom, ekonom-
skom i vojnom blokadom Jugoslavije. Deklarisanje ko je za Tita, a
ko za Staljina odvodi mnoge jugoslovenske komuniste na višego-
dišnju robiju u logoru na Golom otoku. Deobe su nažalost prisutne i
unutar Grčke komune Buljkes, te su u međusobnom razra-čunavanju
dotadašnjih ratnih drugova mnogi stradali. Kao posledica ovih
nerasvetljenih zločina tokom 1948 i 1949. godine nastaje žučna
rasprava između KPJ, koja ostaje „na Titovom putu“, i KPG, koja pri-
hvata Rezoluciju Informbiroa donetu u Bukureštu. Većina izbeglica
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zemlju. Progoni i ubistva članova ELAS-a i silovanja njihovih žena
bili su uzrok njihovog povratka u šume i planine, odakle partizanskim
ratovanjem, pod komandom Markosa Vafijadisa nastavljaju uspešnu
borbu protiv rojalističke žandarmerije i vojske. U krvavom
bratoubilačkom građanskom ratu, koji od 1946. do 1949. godine
razara tek oslobođenu zemlju, Markosov pokret, od malih partizan-
skih odreda, preko obrazovanih bataljona i brigada, pretasta u
snažnu Demokratsku armiju Grčke (DAG). Posle izborne pobede na
slobodnoj teritoriji koja zahvata veći deo zemlje, komandant Markos
16. avgusta 1947. godine proglašava Republiku Grčku, na čijoj teri-
toriji odmah sprovodi agrarnu redormu i zemlju deli bezemljašima.
Kada je CK KPG u novembru 1948. godine smenio generala
Markosa (koji napušta zemlju i odlazi u Moskvu)  i umesto njega za
komandanta Demokratske armije Grčke imenovao generalnog
sekretara KPG-a Nikosa Zaharijadisa, kola su krenula nizbrdo. Vla-
dine snage koriste ovu smenu kao povoljnu priliku za konačni
obračun sa Demokratskom armijom Grčke. Posle niza pobeda vla-
dinih snaga u Tesaliji, na Peloponezu i konačno u severnoj Grčkoj u
ranu jesen 1949. godine Demokratska armija Grčke je kapitulirala, a
zabranjena Komunistička partija Grčke (KPG) prelazi u ilegalu. U
zatvorima  je završilo desetine hiljada grčkih komunista i simpatizera
ELAS-a, a veliki deo boraca beži preko granice u susedne
komunističke države Jugoslaviju, Albaniju i Bugarsku. Malo ćemo se
vratiti unazad da bismo pratiti sudbinu ELAS-ovaca izbeglih na teri-
toriju Jugoslavije, koja im je i do tada pružala bratsku pomoć. Najpre
su smešteni u izbegličke kampove u Kumanovu, Tetovu, Bitolju, Ve-
lesu i Prilep, na teritoriji Narodne Republike Makedonije, odakle u
maju 1945. godine počinje njihovo organizovano prebacivanje u
vojvođansko selo Buljkes (danas Maglić, u opštini Bački Petrovac) u
kuće prethodno izgnanih starosedelaca – dunavskih Švaba. Na za-
htev KPG selo Buljkes postaje eksteritorijalna grčka komuna izolo-
vana od susednih sela. U ovoj grčkoj enklavi na tlu Jugoslavije važili
su grčki zakoni, u njoj su se, u vremenu od 1945. do 1949. godine,
na dužnosti predsednika Grčke zajednice Buljkes menjali Mihalis
Paktasodis, Mihajil Terzis i Aleksis Lefteros Macukas, koje postavlja
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mune na zadovoljavanje svojih elementarnih životnih potreba. Grčka
štamparija u Buljkesu pustila je u opticaj apoene od 1, 5, 10, 20, 50,
100,. 500 i 1.000 dinara, od čega se do danas veoma malo sačuvalo,
pa predstavljaju izuzetno zanimljuve istorijske i numizmatičke
ratitete. U daljem tekstu ćemo čitaoce upoznati sa ovom malom i
zanimljivom numizmatičkom temom. Do danas su sačuvani retki
primerci papirnih Buljkeskih dinara u apoenima od 5, 10, 20, 50, 100
i 500 dinara, čije fotografije i opise lica i naličja predočavamo
čitaocima.

5 dinara dimenzija 83x46 mm.

Av: Novčanica je svetloplave boje sa oznakom vrednosti: ΔΗΝAΡΙA
5, gore desno grčki natpis: EΣΩTEPIKO ΓPAMMATIO (interni novac)
IΣXÕΣΙ MONO ΓIA TO MΠOÕΛKEΣ (važi samo u Buljkesu), a dole
potpisi blagajnika Karafilijasa i predsednika komune M. Terzisa.
Okolo je tamno-plavi okvir na čijim gornjim uglovima su oznake vred-
nosti – 5, a između njih grčki natpis:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ KOINOTΗA MΠΩ-
ΛΕΣ (Grčka zajednica Buljkes). 
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Grčke komune Buljkes sledi stav KPG, koja podržava Rezoluciju In-
formbiroa, pa tajna policija Grčke komune u Buljkesu terotiše man-
jinsku  grupu Grka i Slavo-Makedonaca koja podržava Tita i
Jugoslaviju – zemlju koja im je pružila utičište. Ozbiljni poremećaji
nastaju sa sve većim nepoverenjem između komunističkih država
centralne i istočne Evrope, s jedne strane, i kapitalističkih država na
zapadu evropskog kontinenta, što dovodi do obrazovanja NATO-a
(North Atlantic Treatay Organization) 4. aprila 1949. godine, a šest
godina kasnije i do formiranja Varšavskog pakta, 14. maja 1955. Go-
dine, kome pristupaju sve komunističke zemlje centralne i istočne
Evrope. U teškim vremenima opšte izolacije Jugoslavije KPJ i KPG
konačno se u jesen 1949. godine sporazumevaju da informbirovskoj
većini Markosovih boraca iz Grčke komune Buljkes bude dozvoljeno
preseljenje u Čehoslovačku i druge komunističke zemlje. Sporazum
je sproveden transportom železničkim vagonima preko Mađarske u
Čehoslovačku. Oko 800 grčkih izbeglica koji su se opredelili za Tita
i KPJ ostaju u Buljkesu. Bio je to kraj Grčke komune Buljkes, pa i
kraj saradnje KPJ i KPG. Prazne kuće evakuisanih Informbirovaca
naseljene su domaćim kolonistima, a preostali Grci i Makedonci su
se uglavnom iselili u Makedoniju. Novi kolonisti selu Buljkes odmah
po kolonizaciji menjaju ime u Bački Maglić, po planini iz svog rodnog
kraja. Danas samo nekoliko preostalih grčkih porodica živi u Magliću,
Novom Sadu, Bačkoj Palanci i nekoliko okolnih sela.

Buljkeski dinari 

U Grčkoj komuni Buljkes ne koristi se jugoslovenski novac, već tzv.
Buljkeski dinari – papirni novac koji služi kao lokalno sredstvo
plaćanja, samo u grčkoj enklavi Buljkes. Koristeći se pravom štam-
panja sopstvenog novca Odbor Grčke komune Buljkes (Buljkeška
vlada) naglašava, s jedne strane, svoju eksteritorijalnost i posebnost
u odnosu na zemlju domaćina Jugoslaviju a, s druge strane, zarade
građana zajednice za rad u brojnim radionicama i na ekonomiji
Buljkes isplaćuje u Buljkeskim dinarima, koje troše na teritoriji ko-
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Av: Novčanica je svetložute boje, sa oznakama vrednosti 10
ΔΗΝAΡΙA u braon boji u krugu na sredini polja, serijskim brojem crne
boje, grčkim natpisom gore desno: EΣΩTEPIKO ΓPAMMATIO (in-
terni novac) IΣXÕΣΙ MONO ΓIA TO MΠOÕΛKEΣ (važi samo u
Buljkesu), a dole su potpisi blagajnika Karafilijasa i predsednika ko-
mune M. Terzisa. Okolo je tamno-plavi okvir na čijim gornjim
uglovima su oznake vrednosti: 10, a između njih grčki natpis:  ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ KOINOTΗA MΠΩΛΕΣ (Grčka zajednica Buljkes).

Rv: Površina je svetložute boje, levo su četiri radnika u komunalnoj
radionici, u sredini oznaka vrednosti: ΔΗΝAΡΙA 10, a dole potpis
predsednika komune M. Terzisa. Oko svega je tamno-crveni okvir.    

20 dinara dimenzija 103x60 mm. 

Av: Novčanica je svetlonarandžaste boje. U sredini polja je zelenom
bojom ispisana oznaka vrednosti: ΔΗΝAΡΙA 20 ΕΙΚΟΣ, a dole potpis
predsednika komune Paktasodisa(?). Oko svega je uski okvir zelene boje.
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Rv: Novčanica je svetlobraon boje sa prikazom restorana društvene
ishrane a preko slike je grčki natpis crnim slovima i potpis predsed-
nika komune M. Terzisa. Okolo je zeleni okvir na kome je četiri puta
upisana oznaka vrednosti  – 5.

10 dinara dimenzija 92x53 mm
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50 dinara dimenzija 115x60 mm.

Av: Na aversu maslinasto-žute boje levo su prikazani majstori zidari,
dole je serijski broj, a desno gore je grčki natpis braon boje:
EΣΩTEPIKO ΓPAMMATIO (interni novac) IΣXÕΣΙ MONO ΓIA TO
MΠOÕΛKEΣ (važi samo u Buljkesu), a dole su potpisi dva overivača
i oznaka vrednosti plave boje 50 ΔΗΝAΡΙA. Sve u okviru tamnocrvene
boje na čijim gornjim uglovima su oznake vrednosti: 50. a između njih
natpis: ΕΛΛΗΝΙΚΗ KOINOTΗA MΠΩΛΕΣ (Grčka zajednica Buljkes).
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Rv: Na novčanici svetlonarandžaste boje je zeleni okvir u kome je
gore grčki natpis: EΣΩTEPIKO ΓPAMMATIO (interni novac) crniom
bojom utisnut serijski broj, oznaka vrednosti: ΔΗΝAΡΙA 20 ΕΙΚΟΣ, a
dole potpisi dva overivača.
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MΠOÕΛKEΣ (važi samo u Buljkesu), u krugu je oznaka vrednosti:
100 ΔΗΝAΡΙA, a dole potpisi dva overivača. Sve u okviru tam-
nocrbene boje na čijim gornjim uglovima su oznake vrednosti: 100.
a između njih natpis: ΕΛΛΗΝΙΚΗ KOINOTΗA MΠΩΛΕΣ (Grčka za-
jednica Buljkes).

Rv: Na reversu braon boje je ravničarski pejzaž sa traktorom koji ore
njivu u gro planu, desno dole oznaka vrednosti: ΔΗΝAΡΙA 100 i pot-
pis overivača. Oko svega braon okvir na kome su gore šest, a dole
dve oznake vrednosti: 100. 

500 dinara dimenzija 133x31 mm.

Av: Na aversu svetloljubičaste boje prikazani su kovač, levo, a kosi-
lac desno. U sredini polja je oznaka vrednosti crnom bojom:
ΔΗΝAΡΙA 500 ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ. Gore desno je grčki natpis:
EΣΩTEPIKO ΓPAMMATIO (interni novac) IΣXÕΣΙ MONO ΓIA TO
MΠOÕΛKEΣ (važi samo u Buljkesu), a dole desno su potpisi dva
overivača. Sve u okviru braon boje na kome su u gornjim uglovima
oznake vrednosti: 500, a između njih natpis: ΕΛΛΗΝΙΚΗ KOINOTΗA
MΠΩΛΕΣ (Grčka zajednica Buljkes).
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Rv: Na reversu svetlobraon boje prikazana je kolarska radionica. Na
sredini polja je oznaka vrednosti: ΔΗΝAΡΙA 50. a ispod toga je pot-
pis overivača. Oko svega je okvir zelene boje.

100 dinara dimenzija 118x63 mm

Av: Na aversu tamnocrvene boje sa leve strane je žetelac sa srpom
u ruci i žena koja vezuje snoplje. Gore desno je grčki natpis:
EΣΩTEPIKO ΓPAMMATIO (interni novac) IΣXÕΣΙ MONO ΓIA TO
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Rv: Na reversu ljubičaste boje levo je majka sa detetom u naručju, a
desno oznaka vrednosti crnom bojom: ΔΗΝAΡΙA 500 ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ.
i pottis overivača. Sve je u okviru braon boje.  

(Na kraju dajemo čitaocu jedan dobronameran savet. Preko
društvenih mreža ili neposredno na skupovima kolekcionara često
se nude na prodaju velike količine nevažećeg papirnog novca. Zato
vam preporučujem da oprezno zavirite u svaki primerak koji vam se
ponudi. Možda baš vi budete te retke sreće pa da među bezvrednim
papirićima pronađete skupocene Buljkeske dinare.)  
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Leonard Nemet, Bačka Palanka

KARLO MEZEI 1837–1897.

Njihova dela odredila su da

nadžive svoje grobove i budu

savremenici budućih naraštaja.

Na nama je da ih sačuvamo u

sećanjima i sledimo put u budućnost

koji su nam pokazali.

I U ČAST I ZNAK SEĆANJA

Dosadašnja istraživanja o poreklu Karla Mezeija, mestu i datumu
rođenja, kao i njegovom liku i delu, bila su nepotpuna ili kontradik-
torna. Mi se ovde nećemo baviti do sada objavljenim takvim tek-
stovima o Karlu Mezeiju, nego ćemo ukratko izneti podatke iz
matičnih knjiga i radova njegovih savremenika, hroničara našeg
grada. Kao najpouzdanija građa za pisanje ovog rada svakako su
originalna arhivska dokumenta, kao i knjiga manjeg obima
palanačkog istoričara amatera Nikolasa Hepa “Spomenica u čast i
znak sećanja na Karla Mezeija, pokretača i dobrotvora Palanke
1837–1897–1937”, objavljena 1937. u izdanju vatrogasnih jedinica
Nove, Bačke i Stare Palanke, objavljena povodom stogodišnjice nje-
govog rođenja i četrdesetogodišnjice njegove smrti. Naša generaciju
ima obavezu da uspomenu na ovog velikana prenese budućim
naraštajima. Takođe, na ovom mestu koristimo priliku da se zahval-
imo Ratku Šutiću na svestranoj i nesebičnoj pomoći u pisanju ovog
rada, posebno na prevodu Hepove “Spomenice” sa nemačkog
jezika. 



Nama poznato poreklo Karla Mezeija seže do sredine XVII veka u
Nemačkoj – badenski okrug Mosbah, na liniji Hajdelberg–Eberbah–
Vircburg, grad Grinsveld, koji je bio sedište vlastelinstva Salm-Kro-
jthajm. Otuda plemićko poreklo i prezime Grinsfelder svih predaka,
pa i oca Karla Mezeija, sve do 1820-30. godine. Njegovi roditelji, otac
Eduard Grinsfelder i majka Ana fon Baueršmit, bili su Nemci katolici,
a naseljeni su na ove prostore posle Francusko–Nemačkih ratova.
Vremenom, kao i mnogi Nemci, odrekli su se svojih plemićkih titula.
Karlov otac otišao je i korak dalje, pa je promenio porodično prezime
u Mezei (što na mađarskom znači “polje”), možda u spomen na
vlastelinstvo i rodni grad Grinsfeld. Vredno je pomena da su mnoge
Nemačke porodice u tom periodu, pa i kasnije – naročito zbog napre-
dovanja u službi ili politici – menjale (mađarizovale) svoja prezimena.
Otac Karla Mezeija, dr Eduard (Grinsfelder) Mezei, bio je ugledni
okružni lekar, s titulom medicinski savetnik – titula koju su imali
članovi Kraljevskih lekarskih saveta u Austrougarskoj. Dr Eduard
Mezei bio je lekar u Petrovaradinskoj graničarskoj regimenti, zatim
u Baču,Palanci I, najposle, u Futogu. Dr Mezei je sa suprugom Anom
imao četiri sina: najstariji, Bela Mezei – visoki činovnik u mađarskom
Ministarstvu trgovine; dr Sigmund Mezei – kraljevski beležnik u Kuli;
dr Karlo Mezei – pristav Sreskog suda u Baču i Palanci; dr Emerih
Mezei – sreski načelnik u Palanci i okružni načelnik u Novom Sadu.

Karlo Mezei je rođen u Palanci 7. jula 1837. Kršteni kumovi bili su
mu apotekar Karl fon Driselperger i njegova supruga Elizabeta fon
Alfeldi, a krštenje je obavio kapelan katoličke crkve (danas katolička
crkva na Trgu bratstva-jedinstva) u Palanci Johanes Potam. Os-
novno i srednje obrazovanje mladi Karlo stiče u Palanci, Vrbasu i
Segedinu a studije prava završava u Budimpešti, gde stiče titulu dok-
tora pravnih nauka. U Palanku se vraća 1864. Godine. Najpre
službuje kao pristav Sreskog suda ali ubrzo postaje pravozastupnik
(advokat) palanački. Ženi se 12. novembra 1866. ćerkom višeg in-
spektora Kameralske uprave Alojza Ždrala i njegove supruge Ane
Horvat. Kumovi na venčanju bili su: predsednik Sreskog suda u
Palanci Franc Aranjoši i Eugen Sečenji, pomoćnik Županijskog suda
iz Sombora. Venčanje je obavljeno u katoličkoj crkvi u Palanci uz
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Spomenik Karlu Mezeiju, rad vajara Bele Radnaija podignut oko 1900.



izgubila je inicijatora i pokretača mnogih korisnih ideja, zadužbinara,
dobrotvora, i donatora, istaknutog društvenog i kulturnog poslenika.
“Osobito su siromašni mnogo izgubili njegovim naglim odlaskom, nji-
hovoj potpori je došao kraj”, kako piše Nikolas Hep u Spomenici

Karlu Mezeiju.

II PODIZANJE SPOMEN-BISTE KARLU MEZEIJU 

Na prelazu XIX u XX vek, neposredno posle njegove smrti, javila se
među brojnim poštovaocima ideja, o podizanju spomen-biste ve-
likanu Palanke Karlu Mezeiju. Obrazloženje predlagača bilo je jed-
nostavno: “Da tridesetogodišnji period, zaštitnika, pokretača i
dobrotvora naše zajednice za njegove nebrojene zasluge, treba
obeležiti jednim trajnim spomenikom”. Cela palanačka kulturna
javnost, priredila je mnoge manifestacije humanitarnog karaktera za
prikupljanje sredstava kako bi se podigla bista. Mnogobrojni novčani
zavodi, privredni subjekti i pojedinci davali su svoje priloge u fond za
izgradnju spomen-obeležja. Ovdašnja štampa je objavila: “Vrlo malo
građana u Palanci nije dalo svoj novčani prilog.” Odbor za izgradnju
spomenika, poverio je izradu biste vajaru iz Bratislave Beli Radnaiju,
a mermerni postament palanačkom kamenorezcu. Tačan datum
otkrivanja spomenika Karlu Mezeiju nismo uspeli da utvrdimo, ali se
pouzdano zna da je to bilo pre 1901. godine, jer se na jednoj staroj
razglednici Palanke iz te godine vidi spomenik u parku hotela
Kasina. Spomenik je otkrio viši predsednik suda Julijus Cupor, uz
prigodan govor posvećen životu i delu Karla Mezeija, uz pleh-muziku
vatrogasnih orkestara i učešće pevačkih društava. Skup posvećen
otkrivanju spomenika pretvorio se u opštenarodno veselje. Godine
1923. hotel Kasina je promenio posednika i njegov vlasnik postao
Novoseljanin Erhard Laufer, koji je postao “zaštitnik” spomenika.
Tadašnja štampa je pisala: “Palanka je obavezna da iskaže zahval-
nost gospodinu Lauferu, jer je, kao što se možemo uveriti, spomenik
u njegovoj hotelskoj bašti pod sigurnim nadzorom. Kao Novoseljanin,
gospodin Laufer zna šta je dužnost i ceni to što je Mezei učinio za
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sasluženje parohijskog sveštenstva i župnika Emeriha Bende, (koji
će kasnije biti biskup u Nitri u Slovačkoj). U braku sa suprugom Adel-
hajt Karlo Mezei je dobio samo  jedno dete, ćerku Jolandu, kojoj će
mati, nažalost, umreti u njenoj sedamnaestoj godini – 1883. Prerana
smrt supruge (umrla je u tridesettrećoj godini života) uticala je da
Karlo Mezei svu svoju plemenitost, duhovnu i fizičku snagu posveti
svojoj ćerki i svom rodnom gradu Palanci. Ćerku Jolandu udaje
1885. Godine za inženjera Elemira Pomperija, koji će takođe ostaviti
dubokog traga u istoriji našeg grada. Naime, inženjer Pomperi je
izvršio komasaciju (kompleksiranje) atara sve tri katastarske opštine
– Nove, Stare i Nemačke Palanke – u periodu od 1889. do 1894. go-
dine. Mezeijeva ćerka Jolanda umrla je 1936. godine, u sedamde-
setprvoj godini života, a njen muž Elemir Pomperi, savetnik
Mađarske vlade, 1937. godine, u Budimpešti, gde su oboje i sahra-
njeni. Dr Karlo Mezei je umro u Palanci 31. oktobra 1897, u šesdese-
toj godini života, od zapalenja pluća, a sahranjen je na katoličkom
groblju u Palanci (u severnom delu grada), pored supruge Adelhajt. 

Sahrana je obavljena 1. novembra, na dan Svih svetih, po katoličkom
verskom obredu, uz oproštajne govore velikog župana iz Sombora,
plemića Odeskalija iz Iloka, narodnog poslanika Dizdara Gromana,
u prisustvu mnogobrojnih vatrogasnih društava iz Novog Sada,
Sombora, Bača, Futoga, Petrovca, Palanke i drugih mesta. Po
pisanju tadašnje štampe i hroničara Palanke, možemo reći da se
radilo o imponzantnom ispraćaju do njegove večne kuće, uz učešće
hiljada Palančana i stanovnika okolnih sela.  

“Trebalo je videti tu nesvakidašnju pogrebnu povorku. Hiljade i hil-
jade ljudi u žalosti priredilo je ovom nezamenljivom pokrovitelju i do-
brotvoru poslednji ispraćaj. Bio je veliki priliv građana iz okoline a
prispela su i bliža i udaljenija vatrogasna društva iz Novog Sada,
Sombora, Bača i drugih mesta. Čitava kolona vatrogasaca (u
svečanim uniformama – prim. L.N.), nosila je mnogobrojne prispele
vence od cveća, među kojima su bili oni od najviših županijskih i
sreskih nadleštava, mnogobrojnih društava i udruženja, službi i
saveza”. Njegovim odlaskom naša zajednica je mnogo izgubila –
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III PROSLAVA STOGODIŠNJICE OD ROĐENJA  K. MEZEIJA 1937.

Gde se nalazila rodna kuća Karla Mezeija nije utvrđeno, ali kuća koju
je Mezei izgradio, u kojoj je živeo i radio, nalazi se i danas u ulici J.
A. br. 23 (zgrada Crvenog krsta). Istorijat ove kuće doseže u 1863.
godinu, kada je na tom mestu bila kuća Jozefa Klementa, koja je sa
još nekoliko kuća do temelja izgorela. To zgarište je od pomenutog
vlasnika otkupio Karlov otac dr Eduard Mezei kao plac na kome će
izgraditi kuću, koju će mnogo godina kasnija naslediti Karlo. Ne zna
se tačna godina gradnje kuće, ali svakako je građena oko 1880. go-
dine, a pouzdano se zna da je posle Mezeijeve smrti, prodata
Georgu Vurmu, koji je u njoj živeo do kraja Drugog svetskog rata.
Kuća je i danas, statički i funkcionalno, u zadovoljavajućem stanju i
služi svojoj nameni, ali je, nažalost, njena fasada devastirana, pa se
njena stilska pripadnost može samo naslutiti. 
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Novo Selo [Bačko Novo Selo na Dunavu, uzvodno od B. Palanke]
za vreme velike poplave 1876. godine. Mezei je vlasnicima po-
rušenih kuća dao beskamatni zajam na deset godina za obnovu nji-
hovih staništa. Izgubio je mnogo novca, ali se nikada nije žalio zbog
toga. Neka se gospodin Laufer i njegovi potomci i dalje staraju o
spomeniku i čuvaju ga, na polzu svih Palančana”, pisao je Nikolas
Hep. I stvarno, spomenik je do Drugog svetskog rata uvek bio uredno
očišćen, oko njega je bila leja (rundela) zasađena ružama, omiljenim
cvećem Karla Mezeija. 

Sudbina spomenika, koliko nam je poznato, nigde nije zabeležena i
nikakvih pisanih podataka o rušenju nema. Istraživanja su nas
odvela do nekoliko naših vremešnih sugrađana čija se svedočenja
uglavnom svode na isto. Naime, neposredno posle Drugog svetskog
rata, grupa zatvorenika (zatvor je bio na uglu ulica I. L. Ribara i Braće
Ribnikara) je stražarno sprovedena do parka hotela Kasina. Oni su
bili “naoružani” macolama i pajserima. Spomenik se nalazio desetak
metara pravo napred, pa pet-šest metara levo od velike barokne
ulazne kapiju, na mestu gde se sada nalazi tribina stadiona Bačke.
Na visokom mermernom postamentu bilo jereljefnim slovima
napisano: 

KARLO MEZEI 

1837–1897.

CENEĆI NEZASTARIVE ZASLUGE

PODIGOŠE TVOJI POŠTOVAOCI

Mermerni postament je razbijen a umetničko poprsje zakopano
neposredno pored temelja spomenika, sećaju se Palančani Slavko
Milošev, Nikola Franc i Stevan Erdeg. 

Takva je bila sudbina, koliko nam je poznato, jedinog spomenika koji
je do sada podignut jedinom Palančaninu u našem gradu. 
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Današnji izgled kuće Karla Mezeija



U tom smislu učinio je ovde sva svoja dela, koja su služila opštem
dobru i napretku; njegova organizatorska snaga i sa njom povezani
uspesi učinili su ga najvoljenijim žiteljem Palanke.

Bilo je zaista malo varoških porodica u našem mestu koje nisu
uvažavale Karla Mezeija. Uistinu, zaslužio je da bude cenjen i poš-
tovan zbog svojih zasluga. Svedoci za ovu tvrdnju još su uvek svi
oni građani koje je zaštitio, a koji su još u životu. Mezeji se nije bavio
politikom, bio je ravnodušan prema njoj. Jednom je sebi dopustio da
bude kandidat za poslanika, ali je, ukratko, došlo do toga da taj pred-
log odbije ne baš laskavim rečima”.

Ovaj proglas povodom proslave stogodišnjice rođenja dr Karla
Mezeija, organizacije te manifestacije i viđenja njenih savremenika
donosima u integralnom prevodu originalnog teksta. 

Na spomen-svečanosti, posvećenoj Karlu Mezeiju bio je najavljen i
dolazak njegovog zeta inženjera Elemira Pomperija, koji se u to
vreme nalazio u Karlsbadu radi banjskog lečenja. U poslednjem
trenutku stigao je telegram, kojim se organizatori proslave obaveš-
tavaju da je inženjer Pomperi iznenada umro u osamdeset drugoj
godini života. Gospodin Pomperi je umro kao veoma bogat čovek
(posedovao je filatelističku kolekciju milionske vrednosti) i sigurno bi
dao značajan prilog za izgradnju vatrogasnog doma, koji je završen
godinu dana kasnije, 1938. godine.

Svečani govor povodom sto godina od rođenja i četrdeset godina od

smrti Karla Mezeija 

(Die Wacht 12. Sept. 1937)

(Govor je održao Robert Bihler 5. septembra 1937. ispred Mezei-
jevog spomenika.)

Godine 1837, tačno pre sto godina, u Bačkoj Palanci, Karl Mezei je
ugledao svetlo sveta. U svojoj mladosti, bio je izvanredan student,
a po završetku studija pravnih nauka u Budimpešti stupio je u
državnu službu i bio postavljen za sreskog porotnika u Bačkoj
Palanci.
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“Dobrovoljna vatrogasna četa iz Bačke, Nove i  Stare Palanke, or-
ganizuje u nedelju, 5. septembra 1937. veliku proslavu u čast svog
osnivača. Godina 1937 pruža priliku da se istovremeno organizuje
proslava i drugih godišnjica Karla Mezeija. Ove godine navršava se
sto godina od kako je Mezeji 1837. godine došao na svet. Četrdeset
je godina oтkako je Mezeija 1897, za nas suviše rano, smrt sustigla.
Šezdeset godina je proteklo kako je 1877. godine uspostavio vezu
preko Dunava između Palanke i Iloka jednim brodom na parni pogon,
takozvanom parnom skelom. Ima tome pedeset godina kako je
Mezei 1887. priredio veliku zemaljsku izložbu koja je prikazala na-
jbolja dostignuća. Proteko je četrdesed godina od jednog od njegovih
najuspešnijih poduhvata – izgradnje železničke linije Palanka–Iđoš,
koja je u leto 1896 službeno puštena u promet. To je bio njegov
poslednji naporni zadatak kojim je svoje veliko delo u službi javnosti
bio prisiljen da zauvek završi, jer je neočekivana smrt, koja je nas-
tupila 31. oktobra 1897. godine, potpuno okončala njegovu životnu
aktivnost u šezdesetoj godini života. Da se to nije dogodilo on je
doista mogao da učini još mnogo toga za opštu stvar. 

Kao što se iz gore navedenih datuma može uvideti, ovoga puta je
reč o petostrukoj spomen-svetkovini.

Ličnost Karla Mezeija uživala je u svim ovdašnjim kao i u okolnim
građanskim krugovima i svim slojevima naroda opšte uvažavanje:
zbog njegove prijatne naravi i načina ophođenja bio je veoma poš-
tovan i omiljen.

On je umeo da stvaralačku snagu svojih stremljenja ka nečemu što
je od opšteg interesa sprovede na način da mu niko nije mogao
protivrečiti, jer su njegovi ciljevi i stremljenja u službi javnosti uvek i
u svako doba bili postavljeni na zdravim osnovama, nikada sa
pogrešnim namerama. 

Njegova velika snaga, duboki zvuk tihog glasa oduševljavali su va-
trom strasnog nadahnuća, jer on nije govorio mnogo, ali su reči koje
je koristio svagda imale težinu. Njegov blagi humor, zdravi smeh,
zatim prodoran pogled, iskrena ljubaznost odavali su njegovu dobru
volju i postojane karakterne crte. Od glave do pete bio je konsekven-
tan u svim stavovima.
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dečijim cipelama, sve još primitivno i u začetku. Na primer, ova ulica,
„Kasino-Gasse“, imala je na svakom kraju po jednu malu kuću na
ćoškovima i samo je još kuća ribara Temera bila sagrađena u vreme
mog detinjstva. Inače je sve bilo zapušteno, pletene ograde, na obe
strane džombaste ulice puno lokvica, sve  obraslo šibljem, čkaljem,
trnjinama i aptom, tako da smo se mi deca tu sa radošću mogli da
igramo razbojnika i pandura. A ni na drugim mestima nije bilo mnogo
bolje. Možete li da zamislite prapočetak zajednice koja je ovde nas-
tanjena, koja je tek početkom prošlog, 19. veka, između 1807. i
1810. godine, naseljena kao samostalna opština. Iako je već pre
nekoliko godina sa velikom pompom proslavljena 150. godišnjica
naseljavanja, Bačka Palanka je stara tek oko 130 godina. Stara
Palanka je stara preko 600 godina, a Nova Palanka je pak oko 30
godina starija od Bačke Palanke. Danas čovek takoreći nema pred-
stavu kakvi su uslovi ovde vladali u stara vremena, kada  su sve tri
Palanke još bile okružene šumom.

Sto godina ima da si ti rođen i četrdeset godina da te je Svevišnji
uzeo k sebi, ali tvoj duh i uspomena na tebe treba i biće sve dok pos-
toji Palanka –  večno među nama, i tako svetleći biće cenjena i
čuvana od strane naraštaja koji dolaze.

Ovu stotu i četrdesetu godišnjicu slavimo danas, u čast slavom
okićene uspomene na tebe, ostajući verni hvale vrednom dobro-
voljnom vatrogasnom društvu koje si osnovao.

Slava onom kome slava i dolikuje!

( Saradnik-prevodilac Magdalena Franc, dipl.ing.)

IV KARLO MEZEI I NJEGOVA ERA

Era Karla Mezeija trajala je bezmalo trideset godina u kontinuitetu i
skoro pre stopedeset godina u odnosu na naše vreme. Proniknuti u
ekonomske i društvene uslove stvaralaštva tog vremena je od velike
važnosti za objektivno prezentovanje učinjenih dela. Ekonomska
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Takvi ljudi kao što je on rađaju se jednom u sto godina. Molim Vas,
zapamtite ove moje reči, jer će dugo potrajati dok Palanka ne dobije
ponovo jednog Mezeija, dok neko ponovo ne stavi svoje
široko znanje, svoj entuzijazam, autoritet i energičnost u nesebičnu
službu svom rodnom mestu i mestu življenja, dok neko ponovo za
opšte dobro, razvoj, kulturu i svoje sugrađane i sabraću ne prinese
tolike žrtve i tolika postignuća u neumornom zalaganju za opšte
dobro, kao što je to on mogao. Pre toga okružni načelnik je bio Nićin
Aron, posle Aranyossy Nićin. Izuzetan po doslednosti pravnoj nauci,
postavljen je na mesto okružnog sudije. Okruženje u kome je radio
Mezei bilo preusko za njegove mogućnosti delovanja. Stoga je dao
ostavku na položaj na kome se nalazio i postao, dokazivanjem u
praksi, renomirani advokat.

Mezei je bio sin poznatog lekara, imao je, kao takođe istaknute ljude,
tri brata koji su svi već pokojni. Bela Mezei, najstariji od njih, bio je
visoki činovnik u mađarskom ministarstvu trgovine. Ziga Mezei bio
je kraljevski beležnik u Kuli, a Imre Mezei bio je sreski načelnik u
Palanci, a kasnije okružni načelnik u Novom Sadu. Karl Mezei se
oženio ćerkom nekadašnjeg upravnika nacionalnih dobara Alojza
Zdrahala. Njegova supruga je ovde preminula mnogo godina pre
njega. Pored nje počiva i on na bačkopalanačkom rimokatoličkom
groblju. Zajedno su imali jednu ćerku po imenu Jolan, koju je za ženu
uzeo inženjer Elemer von Pompery, kasnije predsednik mađarskog
patentnog zavoda. Ona je preminula u Budimpešti pre dve godine
bez poroda. Njen muž, udovac von Pompery, pismeno me je
obavestio da bi rado prisustvovao ovoj svečanosti, ali ga je u ban-
jskom lečilištu Karlsbad proteklog meseca sasvim neočekivano
sustigla smrt u 81. godini života i, na našu veliku žalost, sprečila
Mezeijevog zeta da se pojavi u našoj sredini.

To što ću vam danas saopštiti je zapravo deo istorije Palanke, jer je
Mezeijev život usko za nju vezan, a sam Karl Mezei i njegovo slavno
ime zaslužuje da u tu istoriju bude upisano velikim zlatnim slovima.

U vreme kada je Mezei rođen Bačka Palanka je bila naseljena tek
50 godina. Kada je vrlo rano uzeo učešća u stvaranju
perspektive ovog tek osnovanog mesta, koje je takoreći bilo još u
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uz obraloženje da nema sredstava za tako veliki investicioni poduh-
vat. Izgradnja nove škole bila je neodložna, jer su zidovi stare škole
bili skloni padu i ugrožavali su bezbednost dece i prosvetnih radnika.
Na jednoj od narednih sednica Opštinskog saveta, Karlo Mezei je
izneo je predlog da članovi saveta sprovedu akciju prikupljanja novca
za novu školu a sam je priložio pet hiljada guldena nepovratno. Nar-
avno, nisu imali izbora, morali su i oni da prilože svoje novčane
priloge, uz veliko negodovanje, bilo je i reči: “Njegovi ludački nastupi”,
a onih manje originalnih “Dabogda crko”. Priloge u novcu su dali i
viđeniji Palančani: apotekar Karlo Harliković dve hiljade, Mihajlo Dik-
man hiljadu… i tako je skupljeno devetnaest hiljada guldena. Nakon
dve godine deca su pošla u novu školsku zgradu (danas je na tom
mestu škola “9. maj”), koja je koštala četrdeset osam hiljada guldena. 

Iste godine, dakle 1870, Karlo Mezei je osnovao i pogrebno društvo
u Palanci, napisao statut i uzeo vidnog učešća u radu ovog humanog
udruženja. 

Posle završene četvororazredne osnovne škole, deca su upisivana
u školu trgovačke i zanatlijske omladine, koju je osnovao i finansijski
pomogao Karlo Mezei. Deca koja su pošla na izučavanje zanata
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snaga i društvene prilike uvek su međuzavisne, ali se vrlo retko pok-
lapaju i deluju u istom smeru, odnosno bezbolno vode ka istom cilju.
U prilog ovoj teoriji najbolje govori život i delo Karla Mezeija. U pos-
matranom periodu, “Mezeijeva era”  imala je ekonomske snage da
se kvalitet života podigne na viši nivo, ali nije bilo društvene svesti i
duhovne potrebe da se taj ekonomski potencijal stavi u funkciju lep-
šeg i boljeg života. Karlo Mezei, videćemo u daljem tekstu, lakše je
rešavao probleme materijalne, odnosno finansijske prirode, nego
barijere neshvatanja i neprihvatanja njegovih ideja, koje su se,
međutim, posle realizacije pokazale kao dobre, progresivne i
nadasve korisne našim sugrađanima i ukupnom razvoju našeg grada
Palanke. 

Era Karla Mezeija  počela je 1869. godine, kada je u Palanci osnovan
prvi novčani zavod “Des Kleinen Mannes” (šparkasa običnih ljudi)
za siromašno građanstvo i srednji sloj zemljoradnika. Mezei je
pokrenuo ideju, napisao statut, dao uputstva i priložio deset hiljada
guldena u osnivački fond, godinama se odričući kamata na taj ulog.
Njegovim primerom pošli su i drugi viđeniji Palančani, bez obzira na
versku i nacionalnu pripadnost, i pomogli mnogim siromašnim
zanatlijama, trgovcima i zemljoradnicima. Zahvaljujući izvrsnoj upravi
direkcije i njenih službenika, ova novčana ustanova zadobila je veliki
ugled a desetak godina kasnije je prerasta u novčani okružni zavod.
Zgrada ove štedionice je jednospratnica u ulici Jugoslovenske armije
br. 17 (nekadašnja ŠUP. - zgrada Abraševića), koja je izgrađena oko
1880. godine, u čijem prizemlju je bila banka a na spratu stanovi
službenika. Ova povoljnost omogućila je da se kreditni odbor sastaje
svakodnevno, za brzu trgovinu, i bude na usluzi svojim komintentima
i danju i noću. Ova štedionica propala je za vreme Prvog svetskog
rata zbog “patriotskih razloga”, upisa velikih ratnih zajmova, a zgradu
je kupilo Nemačko kreditno društvo i u njoj će biti, pred Drugi svetski
rat, smešten Kulturbund. 

Potreba za izgradnjom zgrade osnovne škole u Palanci bila je
izražena i pre 1870. godine. Tadašnji predsednik opštine Mihajlo Dik-
man više puta je pokušavao na opštinskim sednicama da pokrene
pitanje izgradnje škole, ali uvek je bio odbijen od strane odbornika,
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Zgrada Šparkase običnih ljudi



je za mladog Ajzenhuta, isposlovao upis na slikarsku akademiju”,
između ostalog kaže Nikolas Hep u Spomenici o Karlu Mezeiju.
“Mnogi učenici imali su da zahvale Mezeiju za svoju budućnost i
egzistenciju”, dodaje Hep. 

1. Društvo dobrovoljnih vatrogasaca

Jedno od najstarijih dobrovoljnih vatrogasnih društava Vojvodine os-
novano je u Palanci 1874. godine, zahvaljujući Karlu Mazeiju i Karlu
Baueru. Presudni razlog za formiranje ovog društva bili su veliki
požari tokom 1873/4. godine, u Palanci i Iloku. U Palanci je izgorela
kudeljara “Narbid i komp.”, sa celokupnom zalihom kudelje (bivša
svilara – štamparija B. Bajić), i desetak stambenih kuća u blizini fab-
rike. U Iloku je izgoreo ceo Donji grad s jevrejskom sinagogom.
Uzrok takvog širenja požara bili su je gustina gradnje i trščani krovovi
na stambenim zgradama. U razgovoru sa vlasnikom kafane “Zeleni
venac” Karlom Bauerom (nalazila se na uglu Šafarikove i Heroj Pinki
ulice), na Mezeijev predlog sazvana je osnivačka skupština Društva,
na kojoj je izabrano četredeset dobrovoljnih vatrogasaca. Za prvog
komadanta Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Palanci izabran je
Karlo Mezei, a za njegovog zamenika gostioničar Karlo Bauer. O fi-
nansijskoj pomoći, novoformiranom Društvu od strane opštinske up-
rave nije bilo ni govora. Opština je bila protiv finansiranja Društva i
ismejana je ideja protivpožarstva. Mezei je priložio hiljadu guldena
za nabavku potrebne opreme i predložio da i Opština da prilog za
nabavku jednog vatrogasnog šmrka, protivpožarne pumpe, ali je
dobio odgovor: “Opštini je njen novac potreban za korisnije svrhe.”
Već sledeće, 1875. Godine dolazi do izražaja opravdanost formiranja
Društva, u gašenju požara u Palanci i spašavanju ljudi i imovine u
velikoj poplavi 1876 .godine. Posle smrti Karla Bauera 1879. godine,
koga je car Franjo Josig odlikovao za požrtvovanost za vreme
poplave, za komandanta vatrogasnog društva dolazi Nikola
Stojaković. U leto 1881. nije bilo nedelje da u Palanci nisu gorele
kuće, pa je opštinska uprava uvidela važnost, vatrogasnog društva
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pohađala su peti razred tri puta nedeljno od četiri do sedam sati
uveče. Posle trinaest godina rada ove škole 1884. godine nastala je
prva građanska (srednja) škola u Palanci, a Mezei je na sebe uzeo
pokretački ulog za ustanovljenje te škole. Škola je počela sa radom
1886. godine u iznajmljenoj kući dr Samuila Perlesa (kuća u Uskoj
ulici br. 14) a prva generacija maturanata izišla je iz Građanske škole
1891. godine. Do svoje smrti Karlo Mezei je unapređivao Građansku
školu a 1898. godine, sve škole su “podržavljene”. Tako je
Građanska škola u Palanci potpala pod državnu upravu. Njemu u
čast osnovan je Mezeijev školski fond, iz koga su mnogi siromašni
đaci dobijali stipendije (đačku potporu). Iz Mezeijevog školskog fonda
darovitim studentima nabavljani su udžbenici a ponekom od njih i iz-
državanje za vreme studija. 

“Mezei je otkrio kod Franca Ajzenhuta izvanredan talenat za crtanje
i slikanje. Francl (kako ga je Mezei zvao) je na njegov podstrek
upućen kao učenik u Budimpeštu, u školu umetničkog crtanja profe-
sora Johana Greguša i Bertolda Sekeljija. Posle dve godine, Mezei
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OŠ podignuta oko 1870. godine (na mestu današnje škole “9. maj”)



Palanke. (Rukavac je išao pravcem Frabričko naselje u N. Palanci,
robna kuća, dom zdravlja, bašte između ulica K. P. I i J. A., i ulica
Dositejeva – J. A., sve do Veličkih jama gde se uliva u Dunav – prim.
L. N.) Na ulegnuću u šumi mogao je biti probijen zaštitni nasipi, kao
i u Staroj Palanci na donjem delu Dunavske ulice, ništa manje opas-
nom mestu za provalu vode. Zaštitnim radovima u Staroj Palanci
rukovodio je je zapovednik Karl Bauer, a u bukinskoj šumi Anton dela
Vedela. Mezei je preuzeo na sebe zadatak da strogo kontroliše i
stražari i na jednom i na drugom mestu. U olujnoj noći 11. Marta nas-
tupilo je nevreme sa mećavom, raskvašeni nasip u Staroj Palanci je
usled nadiranja visokih talasa bio podlokan i razrušio se. Za samo
jedan minut dvadeset stambenih zgrada bilo je u metar dubokoj
ledeno hladnoj vodi” – ovako je Hep opisao dramatičane događaje i
sudbine ljudi vezane za njih, kao i njihove ljudske osobine koje su
najkarakterističnije izražene baš u najtežim situacijama.

2. Parna skela na Dunavu

Komplementaciju privrednih tokova Palanke i Iloka u mnogome je
otežavao vodeni saobraćaj na Dunavu, između tih gradova. Već od
sedamdesetih godina XIX veka uočeno je da skela na vesla, između
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i kupila odgovarajuću opremu. Da bi vatrogasci blagovremeno bili
obavešteni (uzbunjeni) o eventualnom požaru, Mezei je dao da se
izliju tri merzera (kratka topa) za uzbunu, čijim oglašavanjem se  javl-
jalo da je izbio požar. Topovi su bili smešteni u kućici (dvorište
Klostera – škola Sveti Sava), pored kipa Sv. Florijana – zaštitnika od
požara. Prilikom probe (lažne uzbune) jedne noći, pucnji topova su
uznemirili građane pa su neki, iz revolta, topove pobacali po ulici a
spremište porušili. Ovo uništavanje-rušenje je izvedeno po nalogu
advokata Nikolasa Hipa, koji je stanovao u kući na uglu, gde je danas
zgrada Vodne uprave. Hip je bio strogo kažnjen, ali Mezei se od tada
odrekao komandnog mesta u Vatrogasnom društvu. Karlo Mezei i
Robert Bihler su 1891. godine izvršili reorganizaciju Društva i
povećali broj članova na osamdeset.  

Godine 1893.  izgrađen je prvi vatrogasni toranj u dvorištu zgrade
Opštine Nemačka Palanka (nekadašnja prodavnica Progresa, danas
Euro banka), koji će izgoreti u požaru 1923. Karlo Mezei je ostao na
čelu dobrovoljnog vatrogasnog društva do 1893. godine. Nisu po-
mogle molbe, peticije, deputacije i delegacije da se Mezei ponovo
prihvati komandnog mesta u Vatrogasnom društvu. Ostao je čvrst u
svom stavu, ali je, bez obzira na revolt, platio izgradnju prvog vatro-
gasnog tornja u Palanci. Ono što će ostati vredno pamćenja je, pre
svega, to formiranja vatrogasnog društva u Novoj i Staroj Palanci
1932. godine Palanačko vatrogasno društvo bilo je višenacionalno,
multikonfesijalno i obuhvatalo je sve slojeve društva. O plemenitosti,
hrabrosti i požrtvovanosti Karla Mezeija pisao je njegov hroničar
Nikolas Hep: “Mezei je stajao u vodi do kolena i prihvatao seljake
koji su spašavali žene i decu, noseći ih na leđima na bezbedno
mesto.” Ovde je reč o velikoj poplavi 1876. koja je pretila da Stara
Palanka bude poplavljena što je sprečeno brzom intervencijom va-
trogasaca i palanačkog stanovništva, a “Mezei je odvažno stao na
čelo radova na spasavanju”. 

“Još uvek je bilo snega i leda, kada je, početkom marta, Dunav toliko
nabujao, da se izlio preko svojih obala. Opasnost za Palanku dolazila
je iz pravca bukinske (mladenovačke) šume, jer se odatle protezao
jedan već odavno isušeni rukavac Dunava, do ispred same Bačke
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kupljen u fabrici “Ofner Verke” iz Budimpešte, a neophodna oprema
i pribor urađeni su u palanačkim mašinskim radionicama Dic,
Lazarević i Mošnicki (nalazila se K. P. I, 66 - 64 i nekadašnji
Napredak). Parna skela je nazvana “Palanka–Ilok” i imala je
pogonske lopatice na velikim točkovima sa obe strane, što je
otežavalo plovidbu u vreme kretanja leda na Dunavu. Uvođenjem
parne skele umnogome je ubrzan saobraćaj preko Dunava, ali se
brzo uvidelo da problem nije ni izbliza rešen. Čitava južna Bačka ko-
ristila je ovaj mnogo brži i bezbedniji prelaz, jer je skela kod Vukovara
bila mala i na vesla, a Novi Sad je bio daleko. Da bi zadovoljili
narasle potrebe, skeledžije su radile i van propisanog voznog reda,
i dan i noć, ali i pored toga u špicevima sezona (berba grožđa, izvoz
ogrevnog drveta, u dane vašara, grožđen-bala i dr.), stvarane su ve-
like gužve na pristaništima Palanke i Iloka. 

Imajući ovo u vidu, Mezei je došao na ideju da se kupi još jedan paro-
brod (parna skela), ali da ovaj bude sa pogonom preko kardanskog
vratila na elisu, kako bi se nesmetano obavljao saobraćaj u vreme
kretanja leda.  Direktor Mezei je uredno sazvao sednicu Upravnog
odbora A.D. na kojoj je hteo da predloži nabavku ovog broda. Kad
su saznali zbog čega se saziva sednica, niko od sedam članova Up-
ravnog odbora nije se odazvao. Posle nedelju dana sazvana je druga
sednica, ali ni tada nije hteo da se odazove nijedan član Upravnog
odbora, ili bolje rečeno, niko se nije usudio da se suprotstavi Mezeiju.
Sledećeg dana, na palanačkom pristaništu su se pojaviili  Mezei i
blagajnik društva Sebastijan Simendi i putničkim brodom otplutovali
za Budimpeštu, sa namerom da kupe parnu skelu. Saznavši za to,
članovi Upravnog odbora, otišli su kod predsednika A.D. dr Vage u
Ilok požalivši se da je Mezei bez odluke, samoinicijativno odlučio da
kupi parobrod. Dr Vage, koji je inače bio vlasnik polovine akcija,
mirno ih je saslušao i dao objašnjenje: “Gospodin izvršni direktor dr
Mezei bio je kod mene juče i u nekoliko reči me tačno obavestio o
svojim namerama. Mogu samo Vama, gospodo, da potvrdim da
imam isto uverenje i da ga delim sa dr Mezeijem.” Napuštajući iločki
dvorac, razočarani neobavljenim poslom, odlučili su da pošalju
telegram Mezeiju u Budimpeštu: “Odložiti kupovinu broda, većina je
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Palanke i Iloka, ne zadovoljava sve veće potrebe građana i privred-
nih subjekata oba grada i okoline. Ovaj problem je naročito bio
izražen u vreme berbe grožđa, jer mnogi Palančani imali su vino-
grade na iločkoj strani a bilo je i sve većih potreba za protokom roba
i ljudi na ovom prelazu. 

Advokat dr Karlo Mezei, sagledavši problem, sazvao je skupštinu
građana, na kojoj su uzeli učešće mnogi Palančani i Iločani a iločko
vlastelinstvo je poslalo svog zastupnika. U podužem govoru Mezei
je objasnio svrhu i cilj skupa, istakavši potrebu formiranja A.D. sa
kapitalom namenjenim za izgradnju kamenom ozidanog pristaništa
na palanačkoj i iločkoj obali Dunava, kao i nabavku parobroda (parne
skele). Te 1876. godine, za svega nekoliko dana bile su raspisane
obveznice A.D., a Iločani su raspisali polovinu obveznica. Već
sledeće godine održana je plenarna sednica, na kojoj su bili izabrani
dr Jozef Vage iz Iloka, za predsednika A.D. i dr Karlo Mezei iz
Palanke, za izvršnog direktora akcionarskog društva. Parobrod je
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Da bi se stekla predstava o tome kakve je razmere imala i kako je
organizovana Zemaljska izložba 1887. u Palanci, pomenućemo
samo neke od izlagača: beočinska fabrika cementa, Mosonija fabrika
poljoprivrednih mašina, fabrika vršalica Hofner i Šrenc, fabrika
muzičkih instrumenata Štovaser, livnica zvona, protivpožarnih pumpi,
časovnika za crkve Franc Balzer iz Budimpešte, željezara Rašica,
fabrika nameštaja Toner, fabrika Trogmajster iz N. Sada, paviljon vina
Kneževskog vlastelinstva iz Iloka, paviljon Rumboli i mnogi drugi. Svi
palanački industrijalci i zanatlija uzeli su učešća na izložbi, jer se
smatralo prestižem učešće na njoj.

Na svečanom otvaranju Velike zemaljske izložbe bilo je više min-
istara, banova i poslanika. Izložba je bila otvorena dva meseca i za-
vršena je sa velikim uspehom. “Čist prihod od 48.500 guldena pripao
je Karlu Mezeiju, a on je taj novac dao za kulturne potrebe našeg
grada”, ističe njegov hroničar Nikolas Hep. 

Radi unapređenja privrednog života Palanke, palanački privrednici
organizovaće izložbe ovog karaktera 1925, 1932. i 1938. godine, ali
nikada tih razmera i sa toliko izlagača koji su van teritorije Palanke,
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protiv toga.” Primivši telegram, on im kratko “depešuje”: “Brod je za-
vršen i kupljen, prekosutra će sa nama pristati u Palanci.” Plašeći se
da Mezeijeve pristalice ne preuzmu sve akcije, ništa im drugo nije
preostalo nego da zavidljivu i pakosnu igru prekriju “dobroćudnim”
osmehom, ali ipak sa kiselim izrazom lica. 

Posle tri dana, parobrod je pristao u palanačkom pristaništu. Kršten
je imenom “Livius”. 

Posle se ispostavilo, da oba parobroda rade punim kapacitetom, da
su gužve prestale i da se plovidba odvija i kada ledene sante krenu
velikim Dunavom. 

3. Velika zemaljska izložba

Privredni život Palanke je i pre 1887. godine bio u zamahu, ali se
osećala potreba prezentacije industrijsko-zanatskih dostignuća i
povezivanja sa udaljenim tržištima. Oko ove ideje okupili su se
vodeći ljudi privrednog i javnog života našeg grada, sa ciljem da or-
ganizuju veliku privrednu izložbu i to ne samo palanačkih privrednika
nego i šire. Ubrzo je formiran Organizacioni odbor  izložbe; za
predsednika je izabran dr Karlo Mezei, za sekretara kraljevski
beležnik Robert Bihler, za članove Karl Mihales, vlasnik Jute, Johan
Flegl, predsednik Zanatskog udruženja i dr. Kamen spoticanja oko
organizacije Velike zemaljske izložbe u Palanci bilo je pitanje ko će
biti odgovoran za eventualni nespeh izložbe. Mezei je smatrao da
Zanatsko udruženje, kome bi pripala sva dobit sa izložbe, treba da
preuzme i rizik oko eventualnog gubitka, što predsednik Udruženja
nije hteo ni da čuje. Ni ostali članovi Organizacionog odbora nisu
hteli da o tome raspravljaju, pa je predsednik Mezei, ostavljen na
cedilu a ne gubeći pouzdanje  izjavio: “Sam ću preuzeti punu mater-
ijalnu odgovornost za eventualni neuspeh izložbe.” Odmah se pris-
tupilo pripremi izložbenog prostora u hotelu, bašti i parku Kasine
(današnji stadion FK Bačka). Izgrađena je monumentalna ulazna
kapija  s pilastrima zasvođena baroknim lukom i krila od kovanog
gvožđa, koja je do 1988.godine bila arhitektonski ukras našeg grada.
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Hotel Kasina gde je održana velika Zemaljska izložba 1887.



delom ističu se: Lazar i Gedeon Dunđerski, Otmar Reseli i Dušan
Alimpić, Pišta Šnajder, Stevan Bek i drugi, a u oblasti kulturno-istori-
jskih istraživanja Palanke: dr Slavko Jovin, Sava Petrić, Anton Nađ I
Livija Pap.

5. I obične stvari život znače

U ovom poglavlju navešćemo “one obične stvari koje život znače”,
dakle, ona dela Karla Mezeija koja su neposredno bila u funkciji
građanstva i nagovestila gradsku pripadnost Palanke. Gradski man-
irizam svakog grada je specifičan, ali svi gradovi imaju zajedničke
atribute koji ih čine gradovima. Era Karla Mezeija je, u pravom smislu
te reči, transformisala Palanku, iz seoskog-ruralnog u varoški-urbani
milje i udarila temelje njenog budućeg razvoja kao gradske sredine. 

Javna rasveta i popločane (flasterisane) ulice, su među prvim
obeležjima  gradske sredine i upravo tu ideju, organizaciju radova i
finansiranje, ostvario je Karlo Mezei. Opštinski odbor je njegov pred-
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pa čak i naše zemlje. O ovom velikom privrednom i kulturnom
događaju Palanke pisala je ne samo lokalna štampa, nego i dnevni
listovi širom Austrougarske carevine.

4. Gradnja železničke pruge

Poslednje kapitalno delo (možda i najveće) Karla Mezeija je gradnja
železničke pruge između Stare Palanke i Feketića. Pre izgradnje ove
deonice, dobijena je koncesija za gradnju pruge Palanka –  Zmajevo,
od koje se odustalo zbog malog broja opština koje pokriva i stoga
što nije bilo moguće obezbediti sredstva za njenu izgradnju. 

Grupa privrednika i vodećih ljudi iz javnog života, na čelu sa Karlom
Mezeijem, podnela je 1892. godine zahtev za dobijanje nove konce-
sije za igradnju pruge Stara Palanka – Feketić. Na ovoj trasi pruge
našao se veći broj  bogatijih opština pa je brzo stvoren kapital za iz-
gradnju. Gradnja je počela 1894. Godine probijanjem Telečke viso-
ravni kod Kule, a iskop je poslužio za nasipanje pružne trase. U
Staroj Palanci izgrađena je “provizorna” pruga do Dunava radi iskopa
i prevoz peska za nasipanje trase sa palanačke strane. Izgradnja
pruge Stara Palanka – Feketić završena je relativno brzo, već 1896.
godine, tačnije 20. Oktobra je uspostavljen redovan  železnički sao-
braćaj. Ovom železničkom prugom Palanka je povezana u pravcu
Subotice sa Mađarskom i srednjom Evropom a preko Bogojeva i
Vinkovaca sa Riječkom lukom i pomorskim saobraćajem sa celim
svetom. Takođe, ova pruga je imala i lokalni značaj za građane koji
su sada mogli mnogo lakše obavljati svoje poslove u raznim
palanačkim nadleštvima itd. Deci iz okolnih sela bile su škole u
Palanci pristupačnije a da I ne govorimo o privredi, kojoj su ovom
prugom bila otvorena sva tržišta. Karlo Mezei, čijom zaslugom je i
došlo do izgradnje prve železničke pruge u Palanci, dočekao je njeno
puštanje u saobraćaj, ali je nažalost umro samo godinu dana kasnije. 

Ovde ćemo iz pijeteta pomenuti još nekoliko zaslužnih građana iz
oblasti ekonomije i razvoja našeg grade tokom XX veka. Svojim

506 Leonard Nemet

Železnička stanica u Staroj Palanci



jan, nije mu preostalo ništa drugo nego da se sam uhvati u koštac
sa ovim problemom. “Bilo je Badnje veče, kada su na svakom uglu
kod prelaza, kako u glavnoj, tako i u gospodskim ulicama, postavl-
jene i zasijale petrolejske lampe (kandelaberi). Upravo je Mezei bio
taj, koji je i ovo učinio o svom trošku. Kada je izgorelo prvo punjenje
petroleja u lampama, ostalo je mesto opet jedno vreme u mraku, sve
dok gradonačelnik Dikman nije pod pritiskom građanstva o opštin-
skom trošku pribavio potreban materijal (petrolej) za rasvetu i uz to
postavio još više uličnih lampi.” Gradska rasveta, kao obeležje
gradske sredine, u našem gradu prvi put je postavljena oko 1880.
godine.

Pre oko sto trideset godina naš grad je dobio prvo obdanište (dečiji
vrtić), na radost pretškolaca i roditelja koji su imali potrebu za celod-
nevnim smeštajem dece. U obrazloženju pred nadležnim organom
rečeno je da se u Palanci već dugo uočava neophodnost jedne us-
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log prezrivo odbio iako je  predlagač u svom obraćanju uz molbu
rekao: “Da svi znamo, da ulični prelazi zastrti kukurozovinom
(ogrizine) i pozderom ne rešavaju problem i najmanje što Opština
treba da učini je popločavanje opekom – ciglom.” Posle nekoliko
dana, na palanačkim ulicama pojavili se kirijaši (kočijaši) sa za-
pregama natovarenim ciglom, koju su istovarali na raskrsnicama i
pred javnim zgradama. Na intervenciju opštinski vlasti predsednik
suda Jozef fon Nađi i predsednik opštine Mihajlo Dikman nakratko
su obustavili radove. Umešala se i županijska vlast iz Sombora,
radovi na popločavanju ulica su nastavljeni a Mezei je iz ove situacije
izišao kao moralni pobednik. Troškove nabavke cigle, izvođača
radova Franca Luksa i prevoza platio je Karlo Mezei. 

Tadašnji Opštinski odbor Palanke kao da je bio “uklet”, gotovo nikada
nije pokazivao razumevanje za napredak i prosparitet, bolji kvalitet
življenja svojih sugrađana i ulepšavanje grada. Javna rasveta grada,
svodila se na po koju petrolejku (fenjer) na fasadama javnih zgrada
i ono malo svetla što dopire iz izloga dućana (prodavnica) i prozora
stambenih zgrada. Kada je u ime javnog interesa opštinski odbornik
Karlo Mezei bio odbijen a predlog za uvođenje javne rasvete isme-
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Hotel “Kleišpis” – kod železničke stanice N. Palanka

Bista Karla Mezeija u parku hotela “Kasina” iz 1923.



tanove ovoga tipa i da bi Opština trebalo da izdvoji sredstva za ovu
namenu. Predlog je odbijen sa mnogo neukusa, poput: “Ko ih je rodio
neka ih čuva!”, uz objašnjenje da je  “opštinski novac  potreban za
nužnije ciljeve”. Predlagač nije hteo da se dalje nateže oko toga, pa
je sam osnovao prvo palanačko obdanište o svom trošku. Naime,
Mezei je uzeo u zakup jedan stan (nekadašnja kuća Baki Johana,
danas ulica J. A. br. 41) a jednu stariju gospođu “Kinderfrau”,
postavio kao vaspitačicu, koju je plaćao “Iz svog džepa”, kao i
troškove zakupa stana. Posle izvesnog vremena, opštinske vlasti su
shvatile potrebu za ovakvom ustanovom i preuzele su finansiranje
daljeg njenog postojanja i održavanja. Bez obzira “na naknadnu
pamet” opštinskih struktura, Mezeiju je pripala čast idejnog tvorca i
osnivača prvog palanačkog obdaništa.

Govoriti o delim Karla Mezeija koja su imala “opštenarodni karakter”,
odnosno delima koja je mogao da oseti svaki pojedinac i njihove
plodove  privede ličnom dobru zahtevalo bi dosta prostora, zato
ćemo ovde  pomenuti problem sa filokserom, toliko atipičan za njega.
Početkom osamdesetih godina XIX veka bolest vinove loze filoksera
je desetkovala vinogradarske zasade i dovela u pitanje dalju
proizvodnju vina u Evropi. Ova biljna bolest nije mimoišla ni naše
okruženje pa samim tim i palanačke vinogradare i proizvodnju vina,
koja je kod naših vinara imala dugu tradiciju, kao i zavidna potrošnja.
Karlo Mezei je doneo u Palanku prvu “američku podlogu” (kalem),
za nove zasade vinograda, koja je bila otporna na ovu opaku bolest
vinove loze. Da bi bio praktičan, osnovao je vinogradarsku školu u
kojoj su oplemenjivane vinske sorte gvožđa, koju je sam finansirao.
Podigao je i sopstveni vinograd od nekoliko jutara (desna strana ulice
Jug Bogdana, veterinarska stanica), u kome su vršeni ogledi, čije
rezultate su prihvatili mnogi vinogradari iz Palanke i okoline. Posle
njegove smrti, vinograd je prodala ćerka Jolanda veletrgovcu Jozefu
Hohenbergeru (ugao Uske ulice i K. P. I  br 8), a naši stariji sugrađani
se sećaju letnjikovca u tom vinogradu. 

Tako smo u najkraćem nabrojali ono što, u suštini, čini  “eru Karla
Mezeija”, eru vizionara i dobrotvora, donatora i pokretača svih za
budućnost i razvoj našeg grada tako važnih i plemenitih dela. 
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Ђурица Марковић, Бачка Паланка

ВЛАСТИМИР  ВЕСКОВИЋ

– Најзаслужнији спортски  радник свих  времена у Бачкој

Паланци

Када сам обавештен да се припрема нови број „Изворника“,

између осталог и на тему знамените личности Бачкe Паланкe,

мислимо да једно име не би смело бити заборављено, а то је

Властимир  Весковић, који је својим дугогодишњим успешним

радом у области спорта и физичке културе уопште постизао

такве резултате, да се дивила читава Југославија.

Рођен је 1910. године у Руми и још као ученик нижих разреда

гимназије у родном граду више од свега је заволео спорт у

целини. Почео је као фудбалер, али су га гимнастичке справе

просто опчиниле. Још као младић, због справа и гимнастике, коју

је заволео, постао је члан Соколског друштва, у чијим редовима

је врло брзо напредовао и постизао значајне резултате,

нарочито у десетовбоју. Зато је разумљиво што је своју

младалачку љубав према спортском вишебоју, гимнастици и

атлетици касније пренео на читав свој радни век, који је био и

дуг и веома успешан. Као врхунски вишебојац, на Свесло-

венским слетовима, у земљи и иностранству, после положених

испита, добио је звање наставник физичке културе, а своје

највеће успехе као педагог и спортски тренер постиже доласком

у Бачку Паланку.



Било би потребно много простора да се само спомену сви

резултати популарног Чика-Власте, али се не смеју заборавити

они најзначајнији. У ту групу спадају свакако осам „Застава

Маршала Тита“, које су освајане на државним такмичењима у

партизанском вишебоју. „Заставе“ су освајане 1954. године у

Загребу, 1955. у Нишу, 1956. у Марибору, 1961. у Карловцу, 1962.

у Скопљу, 1963. у Новом Саду, 1968. на Тјентишту и 1969. у

Охриду. 

На сва ова такмичења наше друштво „Партизан“, под

руководством неуморног Весковића, одлазило је са бројним

такмичарима, обично са по четири екипе, увек две мушке и две

женске. Јер, „Застава“ се могла освојити само ако су се бориле

и мушка и женска екипа. Потребно је нагласити да се до

савезног такмичења долазило кроз бројне квалификације на

нивоу општинског, среског, покрајинског и републичког так-

мичења. Оцењивање је било ригорозно, сваки резултат је

доносио одређени број бодова (поена), а Весковић је био права

енциклопедија, јер је знао напамет колико бодова носи свака

оцена добијена на гимнастичким вежбама на справама или

постигнути резултат у атлетици. Увек је носио један блокчић са

собом, са трећином зашиљене оловке бележио резултате и

одмах уписивао бодове. Тако је увек пре жирија знао које смо

место заузели на такмичењу.

Такмичење где су били заступљене и гимнастика и атлетика

називало се „Партизански вишебој“. Ти вишебоји су обично били

шестобоји, са по три дисциплине из гимнастике и три из

атлетике. За свако такмичење су биране друге дисциплине. Из

гимнастика биране су: разбој, вратило, коњ са хватаљкама,

козлић, греда и кругови, а из атлетика: трчање на 100, 800 и 1500

метара, скок у вис, скок у даљ, бацање кугле, бацање копља,

итд. Такмичари су морали бити добро увежбани и утренирани,

а спортисти које је припремао Весковић су били страх и трепет

за много веће средине од Бачке Паланке. Без већих проблема,

Весковићеве девојке и момци су побеђивали такмичаре из 

Властимир Весковић је у наш град дошао 1948. године, када је

овде основана прва послератна средња школа – Потпуна

мешовита гимназија. Као наставник физичке културе у новој

школи, одмах је приступио формирању Друштва за телесно

васпитање „Партизан“, које је по свему личило на његово

Соколско друштво, које га је и усмерило ка спорту, вишебоју и

гимнастици. У оквиру ДТВ „Партизан“ били су заступљени готово

сви спортови (сем фудбала, који је имао своју организацију), али

је професор Весковић посебно неговао вишебој, кога се није

одрекао никада. Са својим вишебојцима, и са женском и са

мушком екипом, остваривао је високе резултате, али је радио и

са одбојкашима, рукометашима и кошаркашима. У „Партизану“

су настали и врсни кајакаши, међу којима и Милан Јанић,

државни и светски првак.
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Власта са својим вишебојцима



Београда, Загреба, Љубљане, Скопља, Марибора итд. Једном

је и ТВ Београд, са репортером Драсганом Никитовићем, дошао

у Бачку Паланку и снимио рад Весковића са екипама, не

верујући да се такви резултати могу постићи уз помоћ, у главном,

само једног човека.

Поред 8 споменутих „Застава М. Тита“, у велике заслуге

Властимира Весковића треба набројати и бројне наступе

његових вежбача и екипа на свим спортским приредбама и

манифестацијама у нашој општини. Посебно се истичу

„Слетови“, специјалитет Весковића, који су се одржавали на

стадиону „Бачке“, док је то он радио и припремао. Састављао је

вежбе, бирао музику и инструисао остале наставнике физичког

васпитања, којих је било све више развојем школског система у

општини. На слету су учествовали сви ђаци из средњих и

основних школа и то је била приредба за памћење и по

масовности и по лепоти.

Бројни његови такмичари су прошли кроз курсеве за партизанске

предњаке од првог до трећег разреда, који су касније били у

стању да раде са децом на стручан и прихватљив начин. У

оквиру ДТВ „Партизан“, формирале су се секције за одбојку,

кошарку, рукомет, атлетику, кајак и веслање. Захваљујући угледу

Властиног „Партизана“, добијени су први кајаци који су били

зачетак кајакашког спорта, који је прославио Бачку Паланку.

Преко „Партизана“ је добијен и први четверац са кормиларом,

чиме је омогућено формирање веслачког клуба, који је са

успехом почео са радом, па је ради проширења и афирмације

веслачког спорта, организовано 1956. године Отворено

првенство Војводине у веслању на Тиквари. На овом првенству

су узели учешће веслачи „Данубиуса“ из Новог Сада, „Галеба“

из Зрењанина, „Партизана“ из Сремске Митровице, „Тисе“ из

Новог Кнежевца, „Тамиша“ из Панчева, „Партизана“ из Суботице

и паланачки четверац. Као гости су учествовали веслачи из

Београда, Земуна, Шапца, Смедерева, Осијека и Вуковара.

Такмичарски чамци су за наше прилике били прескупи, а и
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Гимнастичар на разбоју



„Немојте да делимо никоме паре, јер су нам обе притке на

разбоју потпуно неупотребљиве, треба нам нови козлић и две

стуњаче, а ако преостане пара и једна одскочна даска.“

Предложио је да се одмах гласа, и иако је било још дискутаната,

он их је све прекидао и инсистирао да се одлучи о његовом

предлогу, који је на крају и прихваћен!

За свој изузетан рад и допринос за развој спорта и физичке

културе, добио је бројна признања, али је увек истицао, да је

најсрећнији онда, када изброји колико је његових вишебојаца

отишло на студије физичке културе, а сада раде и у нашим

школама и широм земље. Тито га је одликовао Орденом рада,

носилац је Спартакове награде, Златне плакете Партизана

Југославије, Мајске награде Србије, а међу првим Бачко-

паланчанима је добио Октобарску награду општине. Награђен

је путовањем на Олимпијске игре и на Светско првенство у

гимнастици у Прагу.
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недостатак хангара за смештај је допринео одлуци, да се

кајакаштву да предност, и није се погрешило, јер је језеро

Тиквара идеално место за тај спорт.

Рад нашег омиљеног наставника Весковића је био искључиво

волонтерски и без икаквог хонорара, а његова љубав према

спорту, као и раду са младима је изнад могућности за просечног

човека и зато његова делатност и резултати могу бити пример

младима, а његовим делима се морамо дивити. Какав је то био

ентузијаста и заљубљеник у физичку културу, говори и један

догађај: после освајања „Заставе М. Тита“ у Новом Саду,

добијена је награда од 200.000 динара, са образложењем да се

новчано награде најзаслужнији. Одржао сам седницу Управе

„Партизана“ и био спреман да предложим да Власта добије

70.000 динара, а остали по 5 до 10 хиљада. Одмах по отварању

тачке дневног реда о награди, реч је затражио Весковић и рекао:
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Слет поводом Дана младости

Весковићев испраћај у пензију



Ако за све што је урадио за развој физичке културе у нашој

општини Властимир Весковић није заслужио да буде упамћен и

признат као изузетна личност наше средине, онда је нејасно шта

још треба човек да уради, да га средина запамти заувек.  
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ПАМУКОВО НЕЗАМЕЊИВО ВЛАКНО

Памук (Gossypium sp) припада породици слезова (Malvaceae).

To је данас у свету најзначајнија текстилна биљка, или предивна

(предење, предиво) како се у стручној литератури чешће назива.

У време када се конопља, због изузетног значаја за живот људи,

гајила на великим пространствима, памук се и тада гајио на три

четвртине укупних површина свих текстилних биљака – преко

33 милиона хектара. Тако велики и до данас непревазиђени

значај памука проистиче из финоће и предивости влакна, због

чега се и гаји. Памучна влакна за неке намене,  претежно у

медицини, не могу се ничим заменити, а добрим делом су

незамењива су и у другим човековим потребама. 

Порекло и употреба

Памук је веома стара култура. У Индији и Кини био је познат

пре неколикo хиљадa година. Ареал гајења памука је мали. Гаји

се, углавном, у тропима и суптропима, између 37. и 43. степена

северне географске ширине. Највише се гаји у САД, Индији,

Бразилу, Русији. Употреба памука доста је широка. Користи се

у текстилној и аутомобилској индустрији, авијацији, хемијској

индустрији, медицини, производњи хартије, филмских трака и

др. Семе садржи 17–27% полусушивог уља, које се, као хладно

цеђено, користи за јело, а технички прерађено користи се у

индустријске сврхе. У семену је око 15% беланчевина које, у

виду погача, служе као квалитетна сточна храна.

Приноси памука изражавају се у количини сировог влакна по

једном хектару. У сирово влакно рачуна се чисто влакно, семе

памука и пух, о чему ће више речи бити у посебним

деловима текста. 



листови. У пазуху 3. или 5. листа образује се зачетак прве бочне

неплодне гране. У пазуху следећих листова образује се још

неколико таквих грана. Ране сорте памука обично имају мање,

а позне сорте више неплодних грана. Ове гране расту под

оштрим углом и неограничено. После ових појављују се плодне

гране, које расту под већим углом, скоро под правим, и

непосредно на себи носе цветове и плодове. Сви вршни

пупољци на овим гранама су плодни и зато ове гране имају

ограничено растење. Даљи пораст стабла наставља се из

бочних пупољака и то из првог пупољка испод вршног. 

После појаве првог пупољка на првој плодној грани, појављују

се први пупољци на другој и трећој грани, и они чине први конус.

Због таквог раста све плодне гране су коленасте. Кад се

пупољци појаве на десетој грани, отвори се цвет на првој

плодној грани. Појава пупољака и цветање трају дуго у јесен.

Лишће на плодним гранама је у једном реду, са доње стране, и

ситније је. Цветови и плодови су са горње стране. Неке гране су

само са једном интернодијом (једним чланком) и са више

плодова (чаура) на врху. Код грана са више интернодија на

сваком чланку је по једна чаура. У зависности од сорте, односно

од типа грана, стабло може бити више или мање жбунастог

изгледа.

.Лист памука је прост, издељен на 3 до 7 режњева, избија

појединачно на стаблу, спирално је распоређен, на дугим

дршкама и са два залиска. Први листови су цели. Лиске су

увек постављене управно у односу на сунчеве зраке.

Први цветови појављују се 55–60 дана после ницања. Памук

цвета све до касно у јесен. Цветови се јављају само на плодним

гранама. У основи цвета су три зелена листића са назубљеним

ободом, чашица је, такође, зелена и ниско чврсто обавија

круницу, коју чине пет у осниви сраслих латица, жуте су боје, а

код неких сорти могу бити беле, црвене или у разним нијансама

жуте боје. Прашника има много. Памук цвета поступно по

такозваним конусима цветања. Први конус чине три прва цвета,

Врсте памука

Памукa (род Gossypium L.) има више врста (по неким ауторима

и преко 60), али се, по Зајцеву, све могу поделити у две групе: а)

Врсте из Старог света и б) Врсте из Новог света. Врсте из

Старог света су: Афричка група (Gossypium herbaceum) и

Индокинеска група (Gossypium arboreum), a из Новог

света: Средњоамеричка група (Gossypium hirsutum) и

Јужноамеричка група (Gossypium barbadense). Врсте из Новог

света имају лишће издељено на троугласте режњеве, чауре су

крупне, лако пуцају и памук испада. Врста hirsutum у свету је

позната као амерички или континентални памук (upland). Oн је

најраспрострањенија врста – и до ¾ светске производње.

Стабло овог памука покривено је длачицама (од чега

потиче назив hirsutum), слабо се грана, а гране расту

хоризонтално. Чауре имају 4–5 гнезда, лако пуцају и памук

испада, влакно је дужине 25–42 мм, семе је покривено кратким

густим влакном – пухом. Вегетација овог памука је кратка, нема

великих захтева у односу на климатске и земљишне услове

гајења. Друга врста, barbadense, мање је раширена, има дугу

вегетацију и велике захтеве за успешну производњу. Одомаћила

се у Египту па се зато назива и египатски. Високо

квалитетно влакно овог памука има жућкасто-белу боју.

Морфолошке особине – о корену, стаблу, листу, цвету и

плоду

Памук има јако развијен коренов систем који продире дубоко у

земљу.

Стабло је крупно и разгранато, са много неплодних

грана (моноподијалних) и плодних грана (симподијалних).

Након ницања памука, убрзо се на њему јављају први стални
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30 степени цезијусових, а снабдевање водом да износи око 200

мм. Поред земљишне влаге за памук је од значаја и ваздушна

влага, нарочито у време цветања биљкe. Памук веома добро

реагује на наводњавање. Најплоднија земљишта за гајење

памука су алувијална и чернозем, углавном земљишта дубока,

топла и богата хранивима. Збијена и растресита земљишта, као

што су иловаче и пескуше, памуку не одговарају. Очигледно,

памук је биљка великих биолошких захтева, али ће све то бити

надокнађено високо вредним производом – најфинијим

предивним влакном.

Памуково влакно

Влакно памука је творевина семена. Облик семена је крушколик

или јајаст, дужине 8 до 9 мм. Семе је обавијено семењачом или

кожуром (омотач семена). Управо на овом омотачу формира се

памучно влакно. Испод кожуре је опнa која омотава клицу и

клицине листиће (котиледоне). Спољни део семена је тамно

смеђе боје, са воштаном превлаком. Када се скине влакно са

површине кожуре, на семену остаје пух, који се састоји из

кратких и нешто дебљих влакана лошијег квалитета. Принос

влакна чини: тежина семена, влакно и пух. Од 100 кг сировог

влакна добије се, приближно, 66 кг семена, 33 кг чистог влакна

и 1 кг пуха. 

Текстилна вредност памучног влакна

Вредност влакна памука, како је описује Ф.Пасковић, одређује

се према: дужини и једноличности влаканаца, дебљини, финоћи,

еластичности, гипкости, вијугавости, зрелости, чврстоћи, сјају,

боји и другим својствима. 

Дужина влакна једно је од главних својстава од којих зависи

метрички број пређе која се из таквог влакна може испрести.
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најближа главном стаблу, на доње три плодне гране. Други по

реду цветови на доње три гране, и први на следеће три, чине

други конус, и тако даље. 

Плод памука је чаура, величине 10 – 60 мм, са 3 до 5 семенки у

исто толико преграда. Боја чауре је мрко-црна. Пораст плодова

тече споро. Пуну зрелост чаура достигне 45 до 55 дана од

отварања цвета. Тада се она распукне и избаци влакно. Пуцање

првих чаура је знак да је почела фаза сазревања плода. То

се обично поклапа са отварањем цвета на 15. или 16.

плодној грани.

Биолошке особине памука – потребе биљке за земљиштем,

топлотом, влагом...

Памук је биљка југа што говори о великом захтеву за топлотом.

Може да се гаји само у условима у којима је безмразни период

најмање шест месеци. Ово је ограничавајући фактор за успешно

гајење памука на просторима нешто северније. Другим речима,

температурне вредности за гајење памука су доста високе.

Годишња средња температура треба да износи око 16 степени

целзијусових, а средња летња (у јуну, јулу и августу) треба да је

око 30 степени.Температура земљишта у сетвеном слоју, да би

семе клијало и усев поникао, треба да буде 12 степени, а биљка

се нормално развија при средњим дневним температурама од

18 до 20 степени. Памук је биљка кратког дана и за нормалан

пораст одговара му велики број сунчаних дана, због чега се за

ову биљку каже да је „дете сунца’’. Памук има велике захтеве и

за влагом земљишта, мада због дубоко разгранатог кореновог

система може да издржи и сушу. Највеће поребе биљке за

топлотом и влагом су од почетка цветања до појаве

пуцања прве чауре – до почетка зрења плода. Да би

превазишла овај важан период свог развоја и развића,

неопходно је да се средња дневна температура креће од 20 до
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од косине са тегом, торзионе ваге за мерење узорка (0-3мг), два

пара стезаљки и још понешто од радног прибора: кључ за

стезање, нож, четка, пинцета и др. Поступак мерења је следећи:

узорак влакна се добро очисти, одстрани се кратко влакно,

узорак се исчетка фином четком тако да сва влаканца леже у

једној траци ширине 6 мм, затим се узорак стегне између две

стезаљке, на косини за кидање стегнуто влакно се вуче толико

дуго док се не прекине. Покидани узорак се измери на торзионој

ваги и на скали ваге очита се „Т’’ изражен у мг (Пресли индекс).

Резултати мерења јачине памучног влакна су: индекс 93 и више

означава влакно одличне, а индекс испод 70 слабе чврстоће.

Мерцеризација памука

Овај метод, назван по аутору (Mercer 1848), користи се за

побољшање квалитета памука, посебно његових текстилних

својстава. Влаканца памука су пљоснате издужене цеви тањих

зидова и управо оваква природна творевина мерцеризацијом се

мења тако што се памучно влакно потапа у раствору каустичне

соде и добија се краће влаканце  кружног пресека, са дебљим

зидовима, компактније и веће чврстоће. Поред тога, мерцеризирани

памук који се боји веома добро прима анилинске боје.

Хидрофилни памук (вата)

Памук, који се примењује у медицинске сврхе – тзв. вата, веома

добро упија воду, знатно боље од мерцеризираног памука. Циљ

поступка, којим се добија хидрофилни памук је да се из

мерцеризираног памука одстране све масне воштане примесе

и, ако већ памук сам по себи није довољно бео, да се избели.

Поступак је следећи: памук се кува у растворима натријумових

и калцијумових једињења и више пута се испира чистом водом.
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Дужина влаканаца, осим што је сортна особина, зависи од још

неколико фактора: земљишта, исхране биљке и климатских

услова гајења. Ако биљка након оплодње има довољно влаге и

топлоте, уз друге одговарајуће услове, влакна ће бити дужа.

Влакно екстра дуго и дуго употребљава се за фина предива,

средње дуго користи се за средње фине тканине, а од кратког

влакна добију се груба предива. 

Дебљина памучног влаканца различита је за поједине

варијетете памука и креће се од 16,3 до 21,5 микрона. 

Финоћа памучног влакна означава његову предивост – од

финијег влакна испреда се финија пређа. По финоћи влакна се

сврставају у следеће групе: фино влакно, веома фино, чврсто

влакно, нарочито чврсто влакно, фино свиласто влакно. Финоћа

влакна као и дебљина значајне су за испредање финог, танког и

чврстог предива. Финоћа се одређује по броју метара предива

у једном граму тежине. Ово је тзв метричка нумерација са

ознаком Nm. На пример: Nm 20 значи да 20 м предива тежи 1

грам или 20.000 м тежи 1 кг. Ако је већи број метара у јединици

тежине, предиво је финије.

Боја памуковог влакна за текстилну индустрију веома је важна.

Ако је влакно тамне боје, тешко прима другу боју и такво влакно

служи само за тамне тканине. На боју влакна утичу и

спољни фактори. Ако распукнута чаура остане дуже на стаблу,

влакно ће, под утицајем сунца, кише и других спољних фактора,

променити боју и такво влакно има мању вредност. Памуково

влакно, у зависности од боје, сврстава се у неколико група:

једнолично бела боја, бело-жута, жуто-бела до жута боја, смеђе

жута...

Стране примесе имају великог утицаја на квалитет влакна. У ове

примесе убрајају се: љуске чаура, листови или њихови делови,

петељке, мале семенке и др. Ситније примесе умањују квалитет

памука и теже се одстрањују.

Квалитет памучног влакна: финоћа, чврстоћа, дужина и

дебљина, одређује се специјалним апаратима. Апарат се састоји
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Обрада земљишта изводи се уобичајеним редоследом, као и за

друге ратарске културе, али са нагласком важности појединих

делова унутар радних операција. Пођимо тим редоследом. 

Основна обрада земљишта – орање прва је радна операција за

коју је важно да се изводи на што већој дубини (до 40 цм) и

благовремено, што раније. Ако принос памука, након

дубоког орања у августу означимо са 100 %, орање у октобру

смањује принос за 8 %, а ако се оре у новембру пад

приноса креће се и до 50 % (подаци огледа у Бугарској).

Предсетвену припрему треба квалитетно обавити. Земљиште

се више пута плитко култивира, затим се равна.

Исхрана биљке. Памук троши нешто мање хранива у односу на

остале индустријске биљке, приближно као житарице. Из

земљишта износи мало хранива, али бурно реагује на ђубрење.

Азот даје најбоље резултате на сиромашнијем земљишту, а

фосфор на чернозему. Азот у сувишку, међутим, више утиче на

вегетативне органе, на бујност биљке, а мање на плодове. За

разлику од азота, фосфор у оптималним количинама повољно

утиче на генеративне органе, односно на брже цветање и

сазревање плодова. Укупне количине ђубрива распоређују се у

три оброка: у основну обраду, када се даје и стајњак, у

предсетвену припрему земљишта и у току вегетације, односно у

прихрањивању биљке. 

За сетву се употребљава семе из доњих чаура на грани.

Специјалним машинама или потапањем семена у сумпорној

киселини, а може и потапањем у топлој води, одстрани се пух.

Семе треба да има одређену клијавост, чистоћу и влагу. Сеје се

кад се земљиште у сетвеном слоју загреје до потребне

температуре (10–12 степени). Са сетвом се не сме каснити јер

памук има дугу вегетацију. Сеје се широкоредно, 60 до 80 см

између редова, или у кућице 50 x 50 cm. Увек се сеје више

семена него што треба, а мерама неге усева одреди се потребан

број биљака на јединици површине – на једном хектару. 
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Овакав памук има следећа својства: потпуно је бео, без мириса

и укуса, влакно је хомогено, без чворова и тамних тачака;

наквашен врелом дестилованом водом и притиснут између две

лакмусове хартије остај необојен, сушен на 105 степени

целзијумових може да изгуби највише до 7% своје првобитне

тежине, после паљења мора остати бео; ако се прамен вате

стави у цилиндар од једног литра, напуњен дестилованом

водом од 15 степени целзијумових, треба да потоне за мање од

15 секунди.

Одвајање влакна од семена – ергенирање семена или

припрема семена за сетву

Кад се памук гаји за производњу семена, након скидања дугог

влакна, било ручно или машински, семе мора да се потпуно

очисти од кратког влакна – од пуха. Ово чишћење изводи се

специјалним машинама (ginn-strojem) у којима је главни радни

део кружна пила која се креће великом брзином, највише до 500

обртаја у минути. Ако би број обртаја био већи дошло би до

кидања влакна и оштећења семена. Семе с влакном долази иза

једног чешља који га задржава све док зубци пиле потпуно не

извуку све длачице са семена. Специјалне четке скидају памук

са зубаца чешља и сакупљају га. У новијим машинама, уместо

четака, уграђени су пнеуматски уређаји који чупају влакно са

семена. Од 100 кг сировог памука (тежина влакна заједно са

семеном) добије се до70 кг семена и око 30 кг влакна.

Агротехника гајења – основна обрада, предсетвена

припрема, исхрана, сетва, нега усева, берба

Памук има велике агротехничке захтеве. Може да се гаји у

монокултури, али је боље гајити га у плодореду. Најбољи

предусеви су: вишегодишње траве, луцерка, једногодишње

крмне легуминозе, зрнене махуњаче.
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чаура, у другој 45% и у трећој 20 %. Берба се обавља ручно или

машинама. Памук се бере ручно у многољудним земљама у

којима се, иначе, памук гаји на великим површинама, а радна

снага је јефтинија. То су: Индија, Бразил, Египат... Ручно обрани

памук је много чистији, а даља прерада је успешнија. Лоша

страна ручне бербе је што се памук мора обрати што пре – у

случају лошег времена олујни ветрови могу однети памук, а

песак и прашина које ветар покрене  могу да га знатно упрљају.

Ручна берба је једноставна. Сваки берач о врату обеси једну или

две вреће које су стално отворене уз помоћ добро утврђених

дасчица постављених унакрст. На левом рамену је велика

врећа, а на десном мања. Радник прстима чупа влати здравог

памука, заједно са семеном, и ставља га у велику врећу. У мању

врећу ставља оштећени или испрљани памук. Попуњене вреће

оставља, узима празне, а пуне вреће други радници односе у

покривено складиште. Влакно из друге бербе је најбоље, а семе

из ове бербе оставља се за наредну сетву, такође, као најбоље.

Влакно из треће бербе је најлошије. Један радник дневно може

да убере око 100 кг сировог памука. На великим површинама

берба памука мора да се обави машинама жетелицама које

раде на принципу усисавања. Ову бербу прати неколико

проблема: сазревање чаура, у којима је влакно, траје дуго и

неуједначено, различит је квалитет влакна од приземних до

вршних грана, пуно је лишћа на биљци. Због тога пре жетве

треба извршити одређене припреме. Прва мера је дефолијација

или одстрањивање лишћа хемијским препаратима, затим

одгађање жетве за нешто касније – најбоље жњети при крају

вегетације. Приноси памука различити су од једне до друге

земље и крећу се од 300 кг по хектару (Сирија, Грчка, Вијетнам,

Судан) па чак до 700 кг (Перу, Тајван, Ел Салвадор). Овај

највећи принос, истина, ређи је. За одређивање приноса по

хектару полази се од следећег: од броја биљака памука на 1

хектару, броја чаура по једној биљци, тежине чистог памука и

чистог семена по чаури. Принос влакна одређује се следећом

методом: сирово влакно из једне здраве чауре означи се као

јединица. Из те чауре издвоји се око 2000 влаканаца и то се
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Нега усева. Да би семе никло прва и обавезна мера неге је

разбијање покорице. Ово се изводи ребрастим ваљцима или

ротационим мотикама. Даље мере неге су: неколико прашења,

окопавања, и плевљења непосредно око биљке. Једна такође

важна мера неге је очељавање (закидање) неплодних грана и

одсецање врха главног стабла ради пораста плодних грана и

скраћења вегетације. Овај поступак изводи се на следећи начин:

кад се на првој плодној грани јави пупољак, очељава се прва

неплодна грана са њеним спавајућим пупољцима. Друга

неплодна грана очељава се кад се појави пупољак на другој

плодној грани и тако све до 10–15 плодних грана. На крају се

закине врх главног стабла. Очељавање неплодних грана може

да увећа принос и до 100 кг по хектару. Посебна мера неге, и

врло значајна, јесте проређивање усева. Речено је да се у сетви

памука употребљава више семена него што је потребно за

одређени број биљака по хектару. Да би се обезбе-

дио уједначен размак између биљака, што има директан утицај

на снажнији пораст сваке биљке појединачно, изникле биљке се

ручно проређују на одређени размак, уколико је сетва обављена

у кућице, или одређеном механизацијом у врстачној сетви.

Радно тело машине за проређивање ротира попреко на редове

и на једнаком растојању у редовима остаје по једна биљка. Тако

проређене биљке равномерно користе храну, воду, светлост.

Проређивање је потребно извести што раније, а најбоље за око

двадесетак дана након ницања. Биљке су тада у порасту 15–20

цм. Ако је поникли усев редак, чему може да буде узрок лошије

семе или неки од климатских фактора, врши се попуњавање

празних места. Сувише редак усев лоше утиче на висину

приноса.

Берба памука обавља се у пуној зрелости, поступно, у три

наврата, јер поступно и сазрева. Чауре врста памука из „Новог

света“, када сазру, пуцају, а чауре памука „Старог света“ пуцају

само врхом. Влакно сваке бербе посебно се одлаже због

разлика квалитeта влакна појединих берби. Најбоље је влакно

из доњих чаура које се прве беру. У првој берби обере се 35%
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инфилтрира незнатна количина уља. Одлежавањем влакно је

претрпело извесне хемијске и физичке промене. Након овог

процеса прекривене гомиле се откривају и памук иде на даљу

дораду – на одвајање влакна од семена. Овај поступак изводи

се машински, а понегде и примитивним справама. Једна таква

справа звала се „ћурка’’. Након одвајања памука од

семена, влакно се пресује у веће бале и припрема за транспорт.

Бале се омотавају јутаним или памучним платном, да се памук

не би прљао, и чврсто се вежу са десетак лимених обруча.

Различите су тежине у појединим земљама: у Америци теже 229

кг, Египту 336, Индији 152, у Бразилу 161 кг... Овакав памук,

обично бродовима, отпрема се потрошачима у текстилној

индустрији на предење и ткање различитих предмета, и за

друге памучне производе, а посебно и незамењиво у

медицинске сврхе за производњу вате, завоја и другог

медицинског материјала.

У неколико бројева „Изворника’’ писали смо о биљним

културама: пшеници, конопљи, лану. За пшеницу је речено да је

најважнији прехрамбени производ у коме су избалансиране

основне компоненте витамина и минерала потребних за живот

човека, a за њу је везано и мноштво народних веровања,

највише о пшеници у магијским радњама. Посебно смо се,

пишући о пшеници, осврнули на мешење и производњу разних

врста пшеничног хлеба, и шта хлеб значи у исхрани људи – о

хлебу богомданом, хлебу насушном, божјем нимету, о хлебу и

соли, нпр Вук, Пјесме, II, 1,48; 70, и Посл., 6167: „Тако ми соли

и хљеба’’ (што наводи В. Чајкановића у: Речник српских

народних веровања о биљкама, Београд, 1985. 195). 

О конопљи, текстилној биљци, писали смо као о врло значајној

култури чије је влакно имало велику примену у животу човека,

почев од одевних предмета па све до најјачих конопаца за

прекоокеанске бродове. (Нажалост, конопљу су из

производње потиснуле вештачке материје). 
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измери. Остатак влакна одвоји се од семена, ручно или

машински, изброје се семенке и измери се посебно семе,

посебно влакно. Тако се добију следећи тежински односи:

одредђеног броја влаканаца, једног влакна, семенки, и број

семенки и њихов волумен. Обрани памук, било ручно или

машинама, сабира се на једно место, у врећама, ако се бере

ручно, или на гомили, ако се коси, и у таквом стању, посебно у

врећама, не сме да остане дуже због воде коју покошени сирови

памук садржи у зрелим чаурама.  Такође не сме да буде

директно изложен сунцу јер ће изгубити на гипкости и чврстоћи.

У сабиралишту, у посебно изграђеним шупама, памук из врећа

или онај који је покошен машински суши се у хладу, на љесама

које се полажу једна изнад друге, у више спратова, на размаку 2

цм једна изнад друге. Овим се обезбеђује боља циркулација

ваздуха и боље сушење памука. Шупа је покривена на две воде.

Кров је напуштен за око 80 цм у односу на спољну вертикалу

љеса како би се памук заштитио од кишног прскања, што значи

да се било каква спољна влажност мора спречити. Док се памук

суши меша се и преврће ради уједначеног сушења које траје

неколико недеља, а потом се преноси у друго склониште ради

дораде. За оцену да ли је памук осушен користи се једна

практична и једноставна метода. Неколико семенки стави се у

уста и загризе. Ако се има осећај као да су семенке пржене, то

је знак да је памук потпуно сув. У следећем поступку памук се у

сувој и добро проветреној просторији слаже у купове са

странама у подножју од 2 метра. Купови се прекривају густим

јутаним платном и тако остају 8–16 недеља. Ваља нагласити да

памук за овај поступак мора бити сасвим сув. Чак и

занемарљиво присуство влажности у тако упакованом и

прекривеном памуку изазвало би процес ферментације и такав

памук толико би се оштетио да више не би био за текстилну

индустрију. Напротив, ако се све радње до слагања у купе и

прекривања обаве по устаљеном поступку, уз много пажње,

влакно ће се за време одлежавања квалитетно поправити: биће

чвршће, лепшег сјаја и еластичније. Ово се тумачи тиме што се,

за време одлежавања памука, из семена у влаканца

530 Митар Шутић



Лан је биљка чије влакно служи за производњу вредних одевних

предмета, а семе за производњу разних врста уља.

Сада пишемо о памуку, о његовом влакну, и пружамо прилику

читаоцу да ближе упозна ову културу која се гаји у далеким

земљама, а посебно да нешто више сазна о производњи

памучног влакна чију смо вредност одредили у наслову наше

теме.
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Драгомир Дујмов, Будимпешта

БУДИМПЕШТОМ СРПСКИ ЗНАМЕН 

Пријатељу, ако те судбина неком срећом доведе у овај предео
омеђен питомим будимским брдима и гиздавом пештанском
равницом, где се некада дизао Контра Аквинкум, застани на
трен и удахни дубоко јутарње мирисе. Можда при том успеш да
одгонетнеш и шум благог поветарца који доноси уздахе старих,
плавооких Словена, риђокосих Келта, силних Римљана, љутих
Авара, дивљих Хуна и ко зна којих све још и пре њих такође
давно ишчезлих народа. И сви су они овде застајали, тек толико
да мало предахну, да запале огањ и преноће, а када јутром
њихове очи упијаху сву ту питомину, одлучише да управо на
овом месту, у подножју брда чије се стрме кречњачке литице
огледају у таласима Дунава, подигну најпре земунице, а касније
амфитеатре и јурте. 

Према једном од предања, Будим је саграђен по жељи виле која
је спасла залуталог цара. Понеки записи говоре о томе да је град
назван по неком давно заборављеном Будимиру или је то име
Атилиног брата. Ко би ово умео поуздано да одгонетне? 

Пешта је назив добила по пећини Гелертовог брда, која се
црнела на другој обали Дунава и у коју су се стари Словени са
зебњом загледали, плашећи се злих вукодлака и Моране,
богиње смрти. Градове је већ од самог настанка раздвајао и
повезивао Дунав, овај стари кицош европских пространстава,
који одвајкада отмено и тромо протиче испод Гелертовог брда,
ужива у овом лепом крајолику који му понизно намигује и тиме
га чини још гордијим. 



жртву приносили витке, хитроноге чилаше. Бркати Мађари су
отужно баздили на коњску балегу и кумис, пиће од ускислог
кобиљег млека. Припити и бесни, ухватише бискупа Гелерта и
ставише га у буре. Затим га бацише низ брдо у провалију, где се
грешне душе одвајкада хватају у врзино коло. Мученика Гелерта,
који је дошао да проповеда Христову веру, однесоше таласи
Дунава. Име, пак, заувек предаде месту свога страдања.

У неким давно ишчезлим, срећнијим временима, иза лепог лука
Елизабетиног моста видик је красио високи, китњасти, рокајски
торањ српске саборне цркве, која се, заједно са владичанском
палатом издизала из мора ниских, нахерених кућерака Табана,
у чијим су се домовима, још далеко пре Велике сеобе под
патријархом Арсенијем, пред славским иконама палила
кандила. 

О томе сведочи и палата деспота Стефана Лазаревића и
његовог наследника Ђурђа Бранковића у будимској тврђави,
која случајном пролазнику намах не запиње за око. Ако бисмо
крај ње несмотрено прошли, зауставиће нас, нимало случајан
путоказ, у бронзи овековечени рељеф деспота Стефана
Лазаревића, рад вајара Небојше Митрића, који се, ко зна зашто,
одлучио за преурањени одлазак из овога сужњега света.
Завиримо ли у тмином засвођен улаз здања у негдашњем
Италијанском сокаку, данас у Орсагхаз улици (Országház utca),
открићемо ребрасти свод и готичке детаље двоструке нише са
луковима чије завршетке красе детелинасти мотиви
срењовековне палате.

О чему ли је размишљао честњејши муж и деспот сербски
Стефан када се као слављеник, тек одликован почасном
титулом витеза реда Змаја краља Жигмунда Луксембуршког, оне
вином и вепровином окађеној ноћи давне 1408. године, враћао
са помпезне вечере угарског краља? Да ли су остаци
средњовековне капије, чијих се рубова деспот можда и дотицао,
упамтили његов глас? Или су можда неким случајем оквири
троделних прозора упили црте његовог замишљеног лица? Све
ће бити да јесу.

Будимска тврђава, краљевска палата и црква краља Матије
витко се издвајају и заустављају поглед на будимској страни.
Чипкасто здање Парламента на другој обали служи му на част
и чини задовољство његовој као време старој, тешкој сујети.
Мостови достојанствено повезују обале Будима и Пеште,
пажљиво хватају и одгонетају шум вирова који доносе
занимљиве приче далеких предела. Иза будимских брда сунце
свакога јутра својим руменилом озари небо и украшава мостове:
Слободе (Szabadság híd), који су стари Будимпештанци
називали ћупријом Фрање Јосифа, краљице Елизабете (Erzsé-
bet híd), а подаље и Ланчани мост грофа Сечењија (Széchenyi
lánchíd), иза којег се видик губи у плаветнилу измаглице,
остављајући нам слутњу обриса Маргитиног острва (Margit -
sziget, истоимене ћуприје и Арпадовог моста (Árpád híd). Изнад
њих се гопрдо уздиже Гелертово брдо и као да ужива у својој
умишљеној слави. Нико му у томе није раван јер, доиста је
свестан чињенице да се једино оно може видети из свих углова
велеграда. Особитим поносом надгледа риђе кровове палата и
вишеспратница не изостављајући ни стамене и горде цркве које
шиљастим звоницима стреме ка небесима.

Стеновито Гелертово брдо, до чијег су стрмог подножја
негдашњи Срби литијом на Лазареву суботу одлазили по врбицу,
и данас зрачи чудесном енергијом. Наши преци су га називали
Ђерзелез, по легендарном босанском јунаку Алији Ђерзелезу
који је, према предању, у турско доба, на врху брда пропињао
свога вранца.

Брдо Гелерт именом подсећа и на легенду о истоименом
несрећном папином изасланику који је, како нам хронике
откривају, овде дошао са намером да покрсти уклете
незнабошце, грдне Угре. У име Оца, Сина и Светога Духа.
Дивљи становници панонске степе живљаху још посве азијатски.
У округлим шаторима, јуртама, са поносом спомињаху древне
Хуне и крвавог Атилу. Уз пентатонске напеве отегнуто
прослављаху Арпада и шесторицу поглавица који их доведоше
у нову постојбину. Веровали су у своја божанства којима су за
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најбољим делом, колера и прерана смрт не дозволише му да је
заврши. Жутим воњом је закуцала на његово упљуцкано прозорче
и 17. августа 1855. године немилосрдно запосела његово
измождено тело. Међутим, ово позоришно дело је после извесног
времена ипак довршено, и то на основу Оберњикових скица и
бележака. Захваљујући популарности, драма „Ђурађ Бранковић”
је неколико деценија извођена у пештанском Националном
позоришту, али и по другим градовима широм Угарске.

Ференц Еркел, најзначајнији мађарски композитор XIX века
немачког порекла, аутор десет опера и многобројних
композиција, међу којима се налази и мађарска национална
химна, 1868. године је сео за клавир и почео да компонује оперу
„Ђурађ Бранковић, деспот Србије”. Аутори либрета будуће
опере, на основу Оберњикове позоришне драме, били су
оперски певачи Националног театра: Лехел Одри и Ференц
Ормаи. Штампа је, почев од 1868. године, помно пратила рад
Ференца Еркела на новој опери. Иако су мађарски листови већ
1872. донели сензационалну вест да је опера „Ђурађ Бранковић”
завршена, Еркел је рукопис са мотивима српског и турског
мелоса мађарском Националном позоришту предао тек
фебруара 1873. године. 

Премијери је претходило подробно проучавање фолклорних
мотива одеће, оружја и архитектуре средњовековне Србије.
Режисер Ђерђ Молнар, не жалећи труда, писао је у Београд да
му пошаљу цртеже који ће послужити веродостојном сценском
приказу. Детаље из опере Еркел је по први пут приказао 16.
марта 1874. на вечери Друштва писаца и уметника. Но
премијера опере „Ђурађ Бранковић” у четири чина приређена је
у Националном позоришту 20. маја 1874, у среду, са почетком

у 7 сати увече, која ће трајати до 10 сати, како о томе
извештава оновремени оглас. Са истог плаката сазнајемо и то
да је „Коло“ у првом чину пратио посебан оркестар, да је
кореографију увежбао мајстор балета Фриђеш Кампели, те да
су за сценографију коришћени цртежи Стевана Теодоровића,
професора ликовне уметности у Београду. Прва три чина
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Да се нешто пришуњамо и ставимо ухо на фрагменте клесаних
листова нежне детелине, можда бисмо, као налазачи
староставних прича, могли да ослушнемо уздахе и богорађење
стаситог деспота Ђурђа Бранковића. Давно ишчезло крцкање
лабудовог пера на пергаменту и шапутање српских монаха беху
једини сведоци да су очи краљице Јелене Српске, ћерке великог
рашког жупана Уроша I и жене слепог угарског владара Беле II,
негда гледале и виделе деспота Стефана уместо несрећног
супруга који је временом све чешће у вину утеху проналазио.
Она је прве половине XII века, уместо малолетног сина Гезе II,
те уз помоћ брата Белоша, палатина угарског и хрватског бана,
одређивала судбину Угарске. 

Добро је то знао и достојанствени деспот Ђурађ. Ваљда му се
ово предање врзмало по глави и тада када је одлучио да се
уплете у борбу око мађарског престола. 

Камени ребрасти свод палате у некадашњој Италијанској улици
помно чува изливе гнева деспота от Бранковича. Најжешћи то
беше оних дана када је 1439. године, вагајући стално између
султана и угарског краља, решио да свога сина Лазара ожени са
наследницом круне светог Иштвана. Када је био одбијен, пошто
се невеста није хтела удати за шизматика, из његове дуге браде
севале су грдне псовке. Тада га не би успели смирити ни његови
верни исихасти, православни монаси мистичних учења, које је
радо виђао у своме окружењу. Понижен и увређен, оседлао је
свога ата, понео са собом силно благо од сто шездесет хиљада
дуката, и са својом пратњом кренуо на зетску обалу, где је, према
запису, стигао у време зрења смокава. 

Тада још нико није могао наслутити да ће се деспот Ђурађ
Бранковић, макар и симболично, тек после четири столећа са
славом и овацијама вратити у угарску престоницу. 

Наиме, 1854. године болешљиви Карољ Оберњик, писац и
пријатељ песника Шандора Петефија, латио се пера и написао
прва поглавља историјске драме о Ђурђу Бранковићу. Иако је
млади и амбициозни аутор ову драму у настајању сматрао својим
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дириговао је Ференц Еркел, док је завршни део извођен под
диригентском палицом његовог сина Шандора Еркела.
Занимљиво је да се у главној улози на сцени појавио и Лехел
Одри (баритон), коаутор либрета. О изузетном успеху ове опере
говори и чињеница да је ускоро, по некима због љубоморе, Ђула
Калди написао и режирао и њену пародију.

Ваља истаћи да се посредством уваженог композитора Ференца
Доплера размишљало и о могућности извођења опере „Ђурађ
Бранковић“ у Дворској опери у Бечу. Но након избијања устанка
у Херцеговини 1875. године, о томе није могло бити ни речи. 

Сматра се да је Еркел у овом делу успео да преузме тежње
модерне опере које су се све више усвајале под утицајем
„Танхојзера”, опере немачког композитора Рихард Вагнера.
Многи критичари су мишљења да је „Ђурађ Бранковић”
најкомплекснија и најбоља опера Еркела Ференца која, иако
садржи много неистина, обрађује занимљив и пре свега
драматичан период српске средњoвековне историје, а уједно
приказује и заједничку судбину Срба и Мађара.
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Јован Јерков, Нови Сад

БОРИВОЈ ИЗ ДЕСКЕ

Деска. Сала Дома културе испуњена до последњег места. Бо-

ривој и чланови друштва лебде над гостима. Атмосфера је све-

чарска. Сви се међусобно познају. Радијски људи српске

редакције Радио Печуја раде беспрекорно. Градоначелник је

стално присутан. Председник Земаљске самоуправе Пера Ла-

стић не пропушта прилику да присуствује оваквим догађајима.

Батањци су најбројнији. То је природно. Ту је и деда Рус, најста-

рији Србин у Мађарској. Аташе за културу наше амбасаде увек

је присутан на догађајима овакве врсте. Фанфара нема; нису ни

потребне. Уметничке групе су спремне. Код свих је видљива по-

зитивна трема. Све је добро припремљено. Урађен је сценарио.

Срби воде програм двојезично. То је добро!

Ређају се групе – Батањци су најмлађи и најслађи. У вишена-

ционалној средини, каква је Батања, Музичка школа равно-

правно негује мађарску и српску музику. Весели Сантовчани,

прелепи и шармантни део ансамбла, у раскошним ношњама за-

вичаја, предано чувају народну музику и рустикални начин пе-

вања. Чине се изузетни напори на очувању изворног певачког

фолклора. Помаз и оркестар Корак ради у континуитету од 1990.

Они звуче свеже, лепо, лако, топло, музикално и ненаметљиво,

уверавајући бројне слушаоце да је Помаз непресушно изво-

риште српске народне музике. Мушки хор из Тукуље са колажом

српских песама звучао је сонорно, интонативно чисто и по-

уздано. Музицирање Оркестра Коло пожели човек да слуша још.

Господин Ладислав, иначе Мађар по народности, завирио је



Батањски оркестри, вокалне групе из Сантова и гајдаш из Пе-

чуја, у коришћењу музичког материјала нису отишли даље од

своје пребогате баште. Блаженопочивши Тихомир Вујичић, у

свету веома цењен етномузиколог, указао је на неисцрпно етно-

музиколошко извориште тога поднебља. Е, да је неко од европ-

ких класика, у оно време, чуо батањску песму онако богату

раскошним мелосом, ритмички необуздану, барокно разиграну,

понекада рококоом смирену, чудесних хармонија и каденци...

Боривој је зналачки уштимовао све линије. У организацији и

реализацији Сабора суделовали су познати, признати и искусни

посленици у култури. Најважнији, најлепши, најзапаженији и

најбољи били су извођачи. Садржај програма пленио је свежи-

ном, сигурношћу, врло успешним интерпретацијама, у појединим

моментима и виртуозношћу. Групе и појединци чинили су то врло

надахнуто изазивајући често спонтану радозналост и ону тако

жељену стваралачку тишину и мук, а код бројне публике и сла-

докусаца изворног мелоса  тренутке усхићења и радости. 

својски у тајне српске народне музике и њених латентних хар-

монија. Оркестар српског културног удружења Банат из Деске,

са млађаним Стојаном Брцаном, делује поуздано и сигурно. 

Још један успешан догађај уткан је у мозаик културних збивања

Срба у Мађарској.

Изнад дешчанских кровова и торња који, као српски инат, прко-

сећи времену, упире позлаћени крст ка простору бесконачности

још ослушкује разлегање српске умилне, сетне и бећарске деш-

чанске песме минулих времена, али и данашњих.

Само неколико тактова старе батањске песме коју је изнедрио

млађани оркестар било је сасвим довољно да хроничар овога

догађаја, призивајући машту, све то ситуира у нека минула вре-

мена: црквена порта, можда у Батањи; друга половина 19. века.

Девојке и момци у свечаном руву. На момцима кошуље уштир-

кане белином јесењег облака. Прслуци са дугмадима опточеним

сребром, а богами и златом. Газдачке девојке, па и оне мање

имућне, за ту прилику, имале су на себи хаљине чудесне ле-

поте... 
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Улазу у Деску

Српски културни центар у Дески



ове племените уметности остварили су, у највише случајева, же-

љени степен уметничке креативности и квалитета. Таквим одно-

сом према духовном наслеђу досеже се и до оних постулата који

су значајни за формирање односа према психосоциолошким, ет-

ничко-естетским и етичким вредностима.

Пажљиво уређена црквена порта. Господин Мита Живковић,

председник црквене општине, будно прати погледе људи упрте

у лепо уређену цркву. Сваки детаљ врло речито говори о труду

народа христијанскога, а православног, да богомоља има изглед

истинског духовног одредишта које зрачи топлином и у душе

верника уноси позитивну енегију. Уз телевизијске камере којима

управљају врсни камермани под будним оком Стевана Поповића

и комплетној радијској екипи Предрага Мандића и Миленка Ра-

дића, хорови су узвратили концертом чији звуци су испунили

сводове овог прелепог сеоског сакралног здања. Хор из Чанада

(Румунија) и Хор Академац из Новог Сада уприличили су садр-

жај програма из богате ризнице, вековима негованог, карловач-

ког српског, народног, црквеног православног појања. Посетиоци

духовног концерта зналачки су пратили, њима препознатљиве,

мелодије појања обучене у хармоније наших композитора.

Боривој и Културно удружење Банат из Деске, са поузданим

Кристифором, обавили су све припремне радње, а чланови

друштва остали невидљиви и ненаметљиви у току приредбе у

Дому и око њега. Све је било припремљено и све је беспрекорно

функционисало.

Ваља истаћи да Земаљска самоуправа, у програму рада, поред

бројних садржаја, значајно место придаје културним делатно-

стима. Саборовања у свим областима стваралаштва су места

где уметничке групе сумирају постигнуте резултате у току једно-

годишњег рада. Њихово учешће у културној свакодневици

места, региона, државе, па и шире у међународним размерама,

значајно доприноси афирмацији српске културе уопште. С друге

стране, веома је значајно што се у токове културно-духовног жи-

вота укључује велики број људи, посебно најмлађих.
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Српска православна црква у Дески. Беспрекорно уређена и

окречена. На видном месту означена је годином изградње. По-

знато је да је још у 15. веку постојала плетара. Ново здање од

тврдог материјала страдало је у буни 1848. Данашња спада у

ред већих српских сеоских богомоља. Торањ јој је завршен 1863.

Лепотом плене престоне иконе које је сликао Душан Алексић.

Царске двери и тајну вечеру радио је мање познати иконописац

Николић. Поводом Сабора у цркви се окупио скоро сав потен-

цијал српског живља у Дески. Било је и беба. Телевизијски и

радио посленици наговештавали су скори почетак првог кон-

церта хорова који негују духовну музику. Ту су и марљиви фото-

репортери који праве документе видљивог тренутка. Боривој

најављују почетак концерта хорова;  први учесник... није то ни

хор ни вокална група, то је нешто много значајније, важније и уз-

вишеније: господин Марковљев, ђакон овдашњи, осмислио је

својеврсну школу црквеног појања. Млади појци су извели само

део из наученог литургијског опуса. Они уче српско црквено (кар-

ловачко) појање... Г. Марковљева треба измислити у сваком

српском насељеном месту. 

Закаснело сунце михољског лета, које је неуобичајено топлим и

блиставим зрацима осветљавало крајолик раскошних боја,

знатно је допринело лепоти дешчанске позлаћене јесени и кул-

турног збивања у месту.

Учесници различите старосне доби, одевени у лепе српске

ношње и стилизоване костиме у потпуности су испунили часни

задатак. Музичким језиком исприповедали су приче о радостима

живота, љубави, елегичним расположењима, бећарлуку, али и о

Христу Спаситељу, Тројеручици, Светом Тројству и др. Све је то

стало у довољно акустичну  дешчанску цркву са иконама на

красном, раскошном иконостасу; у предворје Сеоске куће; у салу

за увежбавање плесних група и коначно у велику дворану Дома

културе; коначно, додао бих, још и у – велико срце бројних по-

сетилаца, који нису штедели дланове да би исказали свој суд и

расположење о збивањима на Сабору српске културе. Актери
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кошне лепоте. Врх торња српске православне цркве једва се

назирао од ниских облака. Боривој  и Кристифор изражавају

бојазност да ће новембарска магла бити разлог малог одзива

извођача на Сабору српске културе.

Ужурбаност извођача, организатора и гостију… ах та магла...

само да није те магле, вајка се један од организатора!

Дешчани су посветили Сабор деведесетој годишњици рођења

Саве Вукосављева, чије се порекло везује за Деску. О животу,

раду и стваралаштву Саве Вукосављева говорили су Новоса-

ђани и Дешчани, истичући његове велике заслуге као компози-

тора, посебно тамбурашке музике, диригента, педагога, мело-

графа, организатора музичког живота у Војводини и шире.

Тамбурашки оркестар из Чанада, свирајући бећарце, дао је

шлагворт др Предрагу Мандићу да представи публикацију Ласла

Фелфелдија Плесне традиције Срба у Поморишју. У наставку

програма врсни тамбураши Томислава Ђурића из Ченеја (Руму-

нија) приредили су истинске салве радости свирком и песмом.
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На позорницу Сеоског дома и у дешчански храм унесена је све-

жина младости. Ту млади стичу уверење о значају неговања тра-

диција и сопственој вредности, разбијајући сиве облаке забо-

рава, стремећи лакоћи израза и, наравно, квалитету. Зналачки

је усвојена та лекција; млади су отишли и даље: велико богат-

стсво музичког фолклора српског народа не чувају само за себе,

него га несебично деле са Лациком, Томашем, Михаљем...

Сви су они младалачки самоуверено, универзалним језиком му-

зике, исприповедали исповести о ведром небу, Мариним русим

косама, жутим крушкама, белим рукама око врата, поткованом

мркову, Цокином црном оку...

Док је Мориш хрлио у загрљај хировитој сестри Тиси, густа магла

наткрилила је крошње дрвореда које је јесен окитила бојама рас-

544 Јован Јерков

Учеснице Банатског сабора

Сава Вукосављев



Деведесетогодишњицу рођења Саве Вукосављева обележила

је Вокална група Академац из Новог Сада хорским стваралач-

ким опусом овог композитора.

Поред професионалних послова потпредседника Земаљске са-

моуправе Срба у Мађарској, Боривој је непрекидно у покрету, по-

себно у јужним деловима Мађарске. Осим тога остварује бројне

комуникације са Србијом, Славонијом, Румунијом, Републиком

Српском, Хрватском и другим крајевима где живе и бораве Срби.

Његове дешчанске свеске писане лаким и доступним језиком,

садрже текстове о бројним етнолошким тековинама и вредно-

стима српског народа који миленијумима живе у том делу Ма-

ђарске. Свеске, писане на оба језика, имаће у наредном

временском периоду изузетну вредност као полазиште за етно-

лошка истраживања, јер српки живаљ у Угарској, не сме се за-

боравити – историјски je народ чијe постојање досеже неколико

хиљада година на тим панонским недогледима.

Двадесетогодишњег младића Боривоја упознао сам на једном

семинарау у Мохачу 1976. године. Први сусрет са тихим, одме-

реним, али енергичним младим човеком, који је са собом повео

неколико младића и девојака на семинарско усавршавање, про-

текао је у разговору о тренутној ситуацији у местима где у зна-

чајнијем броју живе Срби, у јужним деловима Мађарске

(Сентиван, Сириг, Деска, Батања). Показао је Боривој, већ тада,

колико му је стало до сталне комуникације младих са културом

и збивањима у тој области у родном му крају и околини. Бројне

године су протекле од тада; Боривој истим жаром и данас казује

исту причу, али сада о младима који, поред осталог, и на овакав

начин желе да потврде свој национални идентитет, па и интег-

ритет у условима у којима раде и живе. 
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БОРИСЛАВ Д. МИЛОШЕВИЋ (1934–2017)

Када је 11. фебруара 2017. године, после краће тешке болести

преминуо Борислав Д. Милошевић, многи су ту вест примили са

неверицом. Тешко је, наиме, било прихватити да је такорећи

изненада из наше средине заувек отишао човек са здравим

телом и здравим духом, који од свог раног детињства па до

краја живота није узмицао пред многим наизглед непремостивим

животним тешкоћама. 

Рођен је 1934. у Поткозарју, да би се већ као дечак суочио са

звреским усташким злочинима, због чега је његова породица

била принуђена да пође на пут избеглиштва, лутања и

неизвесности.

Основну школу је завршио у Београду, а гимназију у Бачкој

Паланци. Сиромаштво, сеобе и лутања „од немила до недрага“

нису га спречили да заврши Филозофски факултет у Новоме

Саду и да дипломира на групи југословенске књижевности и

српскохрватског језика, и да неколико година касније  на

Београдском универзитету заврши студије етнологије. 

Писао и објављивао песме, хумореске, афоризме, а још као

студент био је један од уредника листа новосадских студената

„Индекс“. Од студентских времена почео је да сарађује са многим

часописима пишући фељтоне, политичке чланке, текстове из

етнологије, књижевне критике, црквеноверског живота . 

Свој радни век провео је као професор гимназије и других

средњих школа у Бачкој Паланци. Иако је живео у паланачкој

средини, у којој су као и свуда у сличним срединама у први план

избијали (бар што се тиче културе) површност, неукост и

самољубље, Борислав је умео и знао да се, као добар

реторичар и књижевни критичар „оштра пера“, без компромиса

обрачуна са таквим појавама. 



Добро осмишљеним спојем књижевности, етнологије, верона-

уке, а у извесном смислу и политике или односа према

политици, дограђивао је себе у мери у којој је то било могуће у

малој средини и помагао свакоме које истински желео да се

посвети књижевном и другом стваралаштву.

Када је 20. фебруара 2004. године основан Огранак Вукове

задужбине у Гајдобри и када је 2005. покренут „Изворник“

(годишњак те задужбине) Борислав је одмах изразио спремност

за сарадњу сваке врсте, дајући, поред осталог, неколико

драгоцених и значајних прилога у тој публикацији: „Божидар

Жугић – од кокарде до петокраке“, „Теодор Тоша Милашиновић“,

„Обичаји Срба у Војводини који трају и који нестају“, „Водице у

атарима бачкопаланачке општине“. Сви наведени радови су по

први пут објављени у „Изворнику“.

За живота је објавио следеће књиге:

Ми о вери – вера о нама (2004),

Паланка на Дунаву (2004),

Од поетике до политике (2006),

Ратно детињство 1941–1945 (2008).

Чланови Вукове задужбине – огранка у Гајдобри и сарадници

годишњака „Изворик“ на овај начин се захваљују покојном

Бориславу Д. Милошевићу на сарадњи и великој подршци.

Милован Бошковић
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