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NASELI,

Чини се да је Херцеговина једна од оних
земаља, које је Цвијић сматрао активним,
из које су миграције ишле на све стране, и
на Запад и Сјевер и на Исток и Југ. У свима
већим српским покретима, особито
сеобама, учествовала је и Херцеговина.
(Јевто Дедијер, Херцеговина, 1909)

Ратко Пековић

ХЕРЦЕГОВАЧКИ ДОСЕЉЕНИЦИ У НИКШИЋУ
Током XIX столећа, као и у ранијем периоду, црногорска и
херцеговачка племена живо сарађују у заједничкој борби за

ослобођење од турског ропства – још од времена владике
Петра I, Његоша, књаза Данила, до доба владавине књаза
Николе Петровића.
После

Берлинског

конгреса

1878.

године,

односно

завршетка ослободилачких ратова Црне Горе и Србије,
Никшић и његова околина су ослобођени, а Црна Гора
призната као независна држава, док је Босна и Херцеговина
потпала под протекторат Аустроугарске, након чега су

настале нове околности и тешкоће у везама између два
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иста народа.

Црна Гора је у време тзв. источне кризе, колико је могла,
помагала ослободилачки покрет у Херцеговини. Наравно,

њена помоћ је, не ретко, била ограничена међународним
приликама и државним интересима цетињског двора.

У време Херцеговачког устанка 1875. године, Црногорци

оружано помажу устанике, а током ратова 1876–1878.
године боре се против Турака заједно са Херцеговцима.

Године 1875, у конаку манастира светог Луке у Жупи
Никшићкој

(која

је

раније

припојена

Црној

Гори),

организована је болница у којој су се лечили херцеговачки
рањеници. Лекари и друго болничко особље били су,
углавном, из Русије и Швајцарске па неки истраживачи
сматрају ову годину као датум оснивања Међународног

црвеног крста на просторима доцније југословенске државе.

Те године у никшићки крај почињу да пристижу прве
избеглице из Херцеговине, да би после 1878. уследило

неколико таласа досељеника из неослобођених крајева, од
којих су најбројнији Херцеговци. Највише херцеговачких
досељеника са породицама стигло је у варош Никшић 1882.

године – њих 65 домаћина. То су већином били устаници,

бегунци из аустроугарске војске и људи притешњени
економским и другим невољама.

Бекица Шобајић, писац и кмет варошке општине, набраја

„мјеста чувенија која тада бјеху заступљена у Никшићу“:
Рисан – увелико, Кривошије, Требиње, Столац, Мостар –

увелико, Пљевља, Бијело Поље, Македонија, Стара
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Србија, Албанија, Црна Гора итд.1

Марта 1897. године, управа никшићке општине, на захтев
Књажевског Министарства унутрашњих дјела доставила је

„Попис“ иностраних поданика који живе у Никшићу, а који су

дошли од 1875. до 25. фебруара 1897. године. Историчар
Вељко Шакотић претпоставља да је „Попис“ „припреман за
спољнополитичку употребу, можда да испуни неки захтјев

Аустроугарске под чијим је притиском књажевска влада

раније (1882) била приморана да конфинира херцеговачке

устаничке прваке у Подгорицу и бокељске на Ријеку
Црнојевића“. У „Попис“ су, пише он, „уписане старјешине

домаћинства, њихово поријекло и занимање, чланови

њихових породица, године живота ових и на крају социјални
положај породице (‘како живи‘)“. (Неке породице бројале су
и до десет чланова.)

„Приликом обављања ‘Пописа’“, наставља Шакотић, „у
граду је живјела 101 херцеговачка породица са 420 чланова

(248 мушких 172 женских). Међу старјешинама породица

био је 21 занатлија, 24 надничара, 7 крчмара и
гостионичара, 14 трговаца, 29 земљорадника, 3 градска
пандура, један службеник и један служитељ.“2

(Занимљив је податак да су се доцније деца земљорадника

и надничара махом опредељивала за занате, трговину и
разне службе.)

Херцеговачки досељеници су преживели низ година у
Никшићу (многи њихови потомци у њему и данас живе), ту
су

засновали

породице,

дали

значајан

допринос
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економском и културном напретку Никшића, а неки су
обављали и одговорне дужности које су повераване само
црногорским држављанима.

Осећање заједништва, слоге и судбинске повезаности
Никшићана и херцеговачких досељеника огледа се и у

називу појединих установа које се оснивају у ослобођеном

граду. Први (недељни) лист који почиње да излази у
Никшићу, 6. маја 1898. године звао се „Невесиње“. Он се
посебно бавио судбином и положајем херцеговачког живља

у Аустроугарској, па је његово излажење, због притиска

аустроугарских власти, престало после тридесет и осам
бројева, 20. јануара 1899. године. Те исте године, у Никшићу
је

покренута

акција

за

подизање

Херцеговачког

(Ерцеговачког) дома, по угледу на Зетски дом на Цетињу,
која, због неких суревњивости, није уродила плодом. Године
1898, 28. септембра, основано је прво никшићко певачко

друштво, које је, очито не случајно, „добило сходно име
‘Захумље’“.3

Досељеници из Херцеговине, грађани никшићке вароши, а

посебно трговци, крчмари и занатлије, давали су знатне
новчане прилоге за оснивање ових установа, као и Друштва

никшићке и Позоришног друштва, а били су веома

приљежни и као пренумеранти за неке књиге које су
објављиване у Никшићу.

Најзначајнији чин који показује заједништво Црногораца и

Херцеговаца је подизање Саборне цркве у Никшићу, испод
брда Требјеса, на Петровој главици, која доминира над
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никшићком вароши. Наиме, књаз Никола Петровић је 1888.

године одлучио да испуни завет који је дао приликом
опсаде Никшића 1877. године да ће у „древном Оногошту

подићи задужбину“. Августа 1891. године, руски архитекта
Михаило Михаилович Преображенски књазу је „поднио

нацрт будуће (саборне) цркве, која ће бити величанствена,
у бизантијском стилу“.

Црква је подигнута у част 3.098 „погинулих црногорских и
херцеговачких јунака у посљедњем рату“, чија су имена

штампана на свили, у „позлаћеним оквирима“ (данас се

налазе на месинганим плочицама) и изложена на бочним
зидовима – с десне стране од улаза, поређана по
батаљонима, налазе се имена црногорских, а на супротној

страни херцеговачких ратника. Истред улаза у цркву, по
жељи књаза Николе, похрањени су посмртни остаци

двојице највећих црногорских и херцеговачких јунака из тих
ратова – Новака Рамова и Стојана Ковачевића, чија су
спомен обележја обновљена 1955. године.

На прочељу изнад портала уклесан је натпис:

„Овај свети храм посвећен имену светог Василија

Острошког– Чудотворца, а у спомен православних

црногорских и херцеговачких ратника, погинулих за вјеру и
отаџбину, подиже благовјерни господар Никола I Петровић
Његош, књаз црногорски, љета 1895.“

„Свечаном отварању Саборне цркве у Никшићу“, пише
Вељко Шакотић, „15. августа 1900. године присуствовали су
књаз Никола са сином Мирком, кнез Петар Карађорђевић са
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грчки

и

италијански дипломати, као и око дванаест хиљада грађана
Никшића и околине, Црне Горе, заграничних крајева
Херцеговине и Новопазарског

санџака.“4

1 Бекица Шобајић, Одзиви пријатних успомена, Никшић, 1899, стр. 20.
2 Вељко Шакотић, Никшић у Књажевини (Краљевини) Црној Гори,
Никшић, 1996,
стр. 61.
3 Вељко Шакотић, нав. дело, стр. 279.
4 Вељко Шакотић, Никшић у Књажевини (Краљевини) Црној Гори, стр.
114–118.

IZVORNIK

Јован Ивовић

11

НИКШИЋ – МЈЕСТО НАСЕЉАВАЊА И ПРИВРЕМЕНОГ
БОРАВКА (1877 –1897)

(Одломак из чланка који је објављен у „Историјским записима“,

Цетиње 1948, књ.II, стр. 298 – 308. Текст се објављује без
прилагођавања савременом правопису.)

(...)

V Досељавање и привремени боравак Херцеговаца

Побуњена 1875 године, Херцеговина се није потпуно

примирила ни 1878, када је Берлинским уговором

окупирана од Аустроугарске и њој дата на управу. 1879 г. и
даље, због неријешеног аграрног питања, јављају се

трзавице и мање емиграције у Црну Гору.19 Кад су

окупатори почели да изводе рекрутацију, Херцеговина се
опет побунила 1882 г. Послије угушене буне емигрирао је

велики број Херцеговаца и они су се нашли углавном у
Никшићу. Сви, наравно, нијесу остали у Никшићу, ни у Црној
Гори. Највише се Херцеговаца настанило у Никшићу, а

извјесни су се настанили по другим градовима и селима
Црне Горе.
(...)

Херцеговци избјегли 1882 г. нијесу остали само на

привременом боравку у Никшићу, већ су се у њему и
настанили. Они су затекли у Никшићу своје земљаке,

19 Историјски записи, књ. I, св. 5–6, стр. 344.
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устанике из 1875 г. Број Херцеговаца, избјеглих или легално
пресељених, и даље се повећавао. Они су у „Попису“*
најјача група која је до 1897 г. нарасла на 101 дом.

1875 г. дошло је у Црну Гору 11 породица и одмах су се по

ослобођењу Никшића у њему настанили; 1879 г. 1; 1880 г. 1;
1881 г. 7; 1882 г. 63; 1883 г. 3; 1884 г. 2; 1889 г. 1; 1890 г. 2;
1891 г. 1; 1892 г. 3; 1896 г. 6 – свега 101 дом.

Од 101 породице било је занатлиских 21, од којих су по
професији старјешине породица 9 зидара (3 немају

непокретне имовине, од њих двојица путују за послом, 5

живе прилично, а од њих један путује пословно, 1 живи
добро, има непокретно имање и путује за послом); 2

крижача дувана, оба без непокретне имовине; 2 касапа без

имања; 2 терзије, један живи добро, други прилично; 1
берберин без имања; 1 опанчар, живи прилично; 1 пекар

без непокретне имовине, живи лијепо; 2 дрндара, 1 живи
добро, 1 прилично. Ниједан од занатлија не живи слабо.

Надничара је било 24 породице, од њих 16 без имања, 5

живе слабо, ма да је један још и пандур, други има кућу и
земљу, а трећи само два рала земље; 3 живе прилично.

Крчмара и гостионичара било је 7 породица, од којих 2 живе

слабо, иако једна има два рала земље и устаничку помоћ; 2
немају непокретне имовине, један живи прилично, један
добро.

Трговаца 14 породица: 9 стоје добро (тројица имају имање:

* Реч је о „Попису иностраних поданика који живе у Никшићу, а који су
дошли од 1875 до 25/2 1897“, који се чува у Цетињском архиву, фасц.
Министарства унутрашњих дјела за 1897. годину (прим. прир.).
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куће, земље); 3 прилично (једна са имањем); 2 лијепо (једна
кућу и земљу).

Земљорадника 29 породица: 7 живе добро; лијепо 12,
прилично 4 (готово сви имају даровано имање као

устаници); 6 живе слабо иако имају даровано имање и 2
помоћ. Неки су оптерећени породицом, неки имају мало
земље (2 рала).

Три старјешине породица су пандури; 1 живи прилично, а 2

су без имања. Један старјешина породице не ради ништа и

живи од прихода са дароване земље. Један служи другога
и живи прилично. Један је чиновник и живи такође
прилично.

Трговци стоје најбоље, нарочито они који су се населили по

ослобођењу Никшића. Велики је број надничарских

породица и оне процентуално живе најслабије. Од
занатлија најбоље пролазе зидари. Они имају посла ван
Никшића, јер за четворицу стоји да пословно путују.

Већина херцеговачких насељеника у Никшићу припада
борцима из 1875 и 1882 г., али их има и који су се

насељавали пословно, или су избјегавали сумњичење
власти или рекрутацију у Херцеговини.

1875 г. прешли су као устаници и одмах се настанили по

ослобођењу Никшића од Турака 1877 г.: 1) Иван Вујица, 2)

Илија Дуда и 3) Ристо Раднић (звани Ринда) из Мостара, 4)
Тодор Прњат из Бијелог Поља (Мостарски срез), 5) Јово

Радојичић из Невесиња (дошао као дијете), 6) Спасоје Бува,

родом из Плужина, Среза невесињског, пребјегао из
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7)

Тривко

Радовић

из

Братача,
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Среза

невесињског, 8) Никола Гордић из Љубиња, 9) Јово
Голијанин из Фојнице, 10) Спасоје Крунић из Стоца, 11) Лука
Ђурић из Папрата, Среза столачког.

1879 г. Благоје Терзић из Бодежишта, Среза гатачког,
прешао легално.

1880 г. Ристо Ербез, из Мостара, прешао легално као
трговац.

1881 г. : 1) Јово Лажетић, избјегао рекрутацију, 2) Јово Мрав,
устаник, 3) Ђорђије Суша, избјегао рекрутацију (сва три су

из Мостара), 4) Ристо Самарџић из Стоца, избјегао
рекрутацију, 5) Шћепо Кокољ, из Требињског среза, устаник,

6) Аћим Рњез са братом Јовицом, устаници из Дубљевића,
и 7) Никола Зуровац, из Лука, оба из Невесињског среза.

1882 г. : 1) поп Тодор Деретић, 2) Спасо Деретић и 3) Илија

Деретић из Ораховца, 4) војвода Трипко Вукаловић из
Зубаца, 5) Никола Радовић и 6) Павле Бијелић из
Крушевица, 7) Спасоје Спаић из Граба, 8) Аћим Вавић из
Крушевица, 9) Лука Средановић из Коријенића, 10) Ристо
Вавић из Крушевица, 11) Јово Ђурић из Коњског (свих
једанаест из Требињског среза); из Невесињског среза: 12)

Јовица Зиројевић с браћом и 13) Обрен Рњез из
Дубљевића, 14) Тривко Вукотић из Крекова, 15) Митар
Будалић из Лукавца, 16) Јоксим Дубљевић из Мориња, 17)

Петар Сладоје из Загорја, 18) Васиљ Гојко из Југовића, 19)

Миле Граховац из Лукавца, 20) Перо Тунгуз из Берча, 21)
Симо Ковачевић из Зовог Дола, 22) Сава Зуровац из Лука,
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23) Ђуро Грубачић из Раста, 24) Сава Петковић из Југовића,

25) Аћим Гордић из Невесиња, 26) Ђорђије Гузина из Улога,
27) Илија и 28) Кико Стевановић из Лукавца, 29) Стојан

Бакоћ из Фојнице, 30) Шћепан Вуковић из Југовића, 31)

Ђурица Ђуричић из Невесиња, 32) Васо Бува из Плужина,
33) Симо Радан из Жиљева, 34) Бошко Вукајловић из Зовог
Дола, 35) Ђорђије Шантић из Бијелог Поља, 36) Сава

Сударевић из Баћевића, 37) Илија Славић из Одбине, 38)

Спасоје Андрић из Мукоша, 39) Панта Њуњић из Мостара,

40) Јован Бојанић из Мостара, 41) Лако Перишић из
Мостара; из Гатачког среза: 42) Стојан Ковачевић, чувени

јунак из Срђевића, 43) Живко Бува из Домрка, 44) Петар

Манојловић из Објешеника, 45) Стојан Божовић из
Надинића, 46) Алекса и 47) Раде Мандић из Дулића, 48)

Благоје Мандић из Надинића, 49) Шпиро Ковачевић из
Срђевића, 50) Томо Поповић из Срђевића, 51) Мујо Мемић

из Баора; из Билећког среза: Никола Вујовић из Засада, 53)

Саво Љубенко из Билеће, 54) Тривко Сворцан из Корита,

55) Лука Дангубић из Дола, 56) Новица Јокановић из
Билеће, 57) Саво Туровић из Бијељана, 58) Ђуро

Милошевић из Меке Груде; из Столачког среза: 59) Илија
Миловић из Дабра, 60) Шћепан Бајрамовић из Ргуда, 61)

Никола Барзута из Стоца, 62) Лазар Бољановић из Гацка,
записан у „Попису“ из Мостара, гдје је ваљда привремено
боравио пред буну 1882 г. Сви наведени дошли су као

устаници, изузев Шћепана Вуковића и Муја Мемића, који су
избјегли да не буду узети у рекруте.
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1883 г. : 1) Симо Илић из Давидовића и 2) Илија Барбарез

из Кубаша, обојица из Среза столачког, и то да би избјегли
рекрутацију, 3) Вукота Вуковић из Груде (Билећа) због
свађе.

1884 г. : 1) Шћепан Поповић из Гацка (као устаник кажњен и
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46, женских 45 – свега 91; свега пресељених: мушких 156,
женских 95 – свега 251; рођених у Никшићу: мушких 92,

женских 77 – свега 169; укупно: мушких 248, женских 172 –
свега 420.

побјегао из задарске тамнице), 2) Новак Глушац из корита

VI Насељеници у Никшићу, избјегли из аустроугарске

1889 г. : Тале Шеховић из Коријенића (Требиње), муслиман,

У почетку сам навео појаву да су још у XVIII вијеку бјежали

(Билећа), избјегао рекрутацију.

избјегао, јер је сумњичен „да је шпијон црногорски“.

1890 г. : 19) Ђуро Вучуревић из Дреновог Дола (Требиње),

утекао због кривичне парнице, 2) Саво Петковић из
Требиња, политикчи онемогућен.

1891 г. : Мато Лубурић из Рилаца, избјегао рекрутацију.

1892 г. : Ђорђије Абрамовић, доселио се легално из Мукоша

(Мостар), 2) Шпиро Бијелић из Крушевица (Требиње),
избјегао рекрутацију, 3) Јован Вукотић из Крекова
(Невесиње), дошао легално.

1896 г. : 1) Абаз Салимагић из Требиња, избјегао

рекрутацију, 2) Јово Ковачевић из Лушнице (Требиње),

легално (у „Попису“: „Милије му да живи у Црној Гори“), 3)
Филип Попара из Фатнице и 4) Аким Кисић из Баљака,

обадва из Билећког среза, избјегли рекрутацију, 5) Јово

Вицо из Граба (Требиње), избјегао рекрутацију, 6) Јован
Грчић из Дабра (Столац), грађански преступник.

Бројно стање чланова херцеговачких породица у Никшићу у
1897 години било је: досељених пунољетних: мушких 110,
женских 50 – свега 160; досељених непунољетних: мушких

војске

војници са млетачке територије. О 1881 г. чешће стоји код

пресељеника из Херцеговине да су побјегли да их не узму
у солдате. Сасвим је природно да су Јужни Словени нерадо

служили у аустроугарској војсци. У монархији је била на
власти

капиталистичко-посједничка

класа

која

је

угњетавала покорене народе, нарочито словенске. Позната

је борба словенских народа у Аустроугарској за политичко и
економско ослобођење. У војсци је владала тортура и

милитаристичко-клерикални дух, те су потлачени народи
силом у њој служили.

Послије буне из 1882 г. војници су бјежали у Црну Гору и

једном из војске одбјегли нијесу се смјели враћати својим
кућама, јер су се од стране хабзбуршких власти сматрали

издајницима. Ови војници насељавали су се по разним
мјестима Црне Горе. У Никшићу од 1882 г. до 1897 г.
настанила су се 22 човјека. Неки су превели и породице, а

неки су их стварали у Никшићу, али још 1897 г. била је
половина од њих неожењених. Прије доласка у Никшић они

су служили као војници, жандарми и пандури по
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пограничним станицама и гарнизонима или по Црној Гори
оближњим гарнизонима Херцеговине и Санџака. Петнаест
од њих је пренијело оружје или поједине дијелове оружја.

По занимању у Никшићу било је у 1897 години: 3 занатлије,

од којих столар живи слабо, 1 зидар прилично, а 1 слабо; 11
надничара (сви живе слабо, а од њих један путује

пословно); 3 крчмара, од којих два живе добро, а 1 слабо; 3

пандура живе прилично; 2 земљорадника: један живи
прилично, други добро.

1881 г. прешли су: 1) Ђуро Мијачевић из Фатнице (Билећа);
1882 г. 2) Фазло Јагањац из Околишта (Билећа), 3) Голуб
Шаренац из Давидовића (Билећа), 4) Шћепан Бајрамовић

из Ргуда (Столац), 5) Анто Кљакић из Убрежине
(Невесиње), 6) Мићо Вујовић из Засада (Билећа); 1883 г. 7)

Лазо Малтез из Влаховића (Љубиње), 8) Томо Самарџић из
Постољана (Невесиње), 9) Спасоје Шакота из Давидовића

(Билећа); 1884 г. 10) Тахир Ћатовић из Ђеча (Билећа), 11)
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Послије буне 1882 г. породица му се преселила у Требиње
и у „Попису“ забиљежен је као Требињац.

Избјегли војници су претежно Херцеговци (14 људи); остали
су из разних крајева.

Међутим, на овоме се није стало. Војници су и даље
бјежали из аустроугарске војске. Црногорски министар

унутрашњих дјела 1909 г. тражи од министра иностраних
дјела кредит од 200 круна из „Фонда за потпору емиграната

и војних бјегунаца“ за једног чиновника, који треба

специјално да пође на границу према Херцеговини у вези

ових емиграција. У акту изричито стоји да се број „војних
бјегунаца повећава“.23 Нагласио сам да се нијесу сви
избјегли војници настанили у Никшићу, већ су се

насељавали и по другим крајевима Црне Горе. Можда су

неки отишли у Србију и Сједињене Државе Сјеверне
Америке, као што је случај са неким емигрантима из доба
анексионе кризе (1908 – 1909).24 Из акта јасно произилази

Омер Чустовић из Фатнице (Билећа); 1885 г. 12) Глиго

да се број пребјеглих војника повећава и да се црногорске

из Бијелог Поља (Мостар); 1887 г. 14) Љубо Соколовић из

за потпору...“

Томашевић из Крушевица (Требиње), 13) Лазар Јовановић

Фоче; 1883 г. 15) Ђорђије Беркуљан из Билака (Радауц);

власти о њима старају, о чему свједочи постојање „Фонда
(...)

1889 г. 16) Иван Лапски из Блатне (Писек); 1892 г. 17) Стојан

VIII Питање поданства

из Ламберга, 19) Јован Ђурица из Тишковца (Лијевно), 20)

инострани поданици: турски и аустријски. Стварно, готово

Кнежевић из Вранограча (Бихаћ); 1896 г. 18) Алекса Зумбек
Томо Томајић из Красног (Сењ); 1897 г. 21) Шаћир

Кријештерац из Мојковца (Пљевља); 1891 г. 22) Анто

Вучуровић из Звечава (Бока), учесник у устанку 1881 г.

Сви пребјегли досељеници воде се у „Попису“ као
сви

пребјегли

били

су

црногорски

поданици.

23 Цетињски архив, фасц. Минист. иностраних дјела за 1909 г. бр. 407.
24 Цетињски архив, фасц. Мин. унутрашњих дјела за г. 1909.

Ову
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констатацију изводим из слиједећих чињеница: млађи људи
који су учествовали у буни (1881–1882) примани су у
државну службу, нарочито војну (случај Јовице Рњеза,

командира, и других). И сам управитељ вароши Никшића

учесник је у буни и рођен је у Рисну. Његов положај није био
експертски, већ изразито политички, и то руководећи, који
би се тешко могао повјерити једном фактички страном

поданику, а нарочито не аустроугарском. Херцеговци
насељени у Никшићу били су народни посланици: Јово
Голијанин

и

Обрен

Рњез.

Истина,

стари

војнички

руководиоци који су учествовали у борбама 1875 и 1881 до
1882 г. нијесу били за активну службу у мирно доба, па су

примали издржавања, која нијесу мање износила од плата
и пенсија страних официра црногорске народне војске. На

крају у „Попису“ постоји рубрика у којој је питање: „Смије ли
се вратити“ (мисли се на повратак у родно мјесто). По
одговорима само су се смјела вратити 32 домаћина од 210,

колико их свега има у „Попису“. Од ових су 7 из
Херцеговине, учесници у устанку против Турске 1875 г., који

правно за тај поступак нијесу били одговорни тада

окупаторским аустроугарским властима у Херцеговини.
Овоме броју треба додати 2 трговца из Санџака, устаника

из 1875 г. Само је један трговац, родом из Рисна, Симо

Филотић, иначе устаник из 1881–1882 г. , добио дозволу од
аустроугарских власти за повратак, али је није користио до
1897 године, јер се у „Попису“ води као грађанин Никшића.

Остали су прешли легално. Од 32 домаћина који су се
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смјели вратити у родна мјеста 14 су трговци, док други
припадају разним професијама. Међутим, и ови су људи

остали у Никшићу, гдје су живјели у слободи, а уз то су их
везали лични интереси, нарочито трговце.

Насељеници поријеклом ван граница Црне Горе нијесу се
уопште масовно селили из Никшића, ни тада ни касније.

Појединачних сељења било је као и код других њихових
суграђана. Вјероватно да су се формално водили као

инострани поданици по својој жељи, јер су у изгледу били

ослободилачки ратови, а жељели су да се врате у

ослобођене родне крајеве. Могуће је да их је књаз Никола

водио као стране поданике који би били стожер око кога би
се купили Херцеговци, Санџаклије, Бокељи и други у
случају ослободилачких ратова и уопште неких већих

политичких потхвата. Послије ослобођења 1918 г. они су и
даље остали у Никшићу, јер су за Никшић били везани
животним условима.
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ИЗ НЕВЕСИЊА У АМЕРИКУ

У новије вријеме све ове врсте путовања почињу
попуштати, млађи нараштај одлази у великим
масама у Америку, куда га примамљују велике
наднице. Одилажење у Америку постало је права
зараза, и у многим областима нема младића и
средовјечних људи, а остали су старци дјеца и
женске.
(Јевто Дедијер, „Херцеговина и Херцеговци“,
Летопис Матице српске, књ. 289, 1912)

Мој даљи рођак Јово Кљакић, из села Удрежња код
Невесиња, ступио је пре више од једног столећа, 11.

децембра 1906. године, на пристанишни док Острва Елис у
луци Њујорк. Рођен 1883, тада је имао 23 године.

У далеки свет се упутио преко Трста, али како је стигао до
тог града на северу Јадранског мора? Да ли је путовао

неком лађом из Котора или Дубровника? Можда се држао
копна, комбинујући пешачење, разне запреге и мрежу

железнице на јужнословенској територији Аустроугарске
монархије?

Одговоре на ова питање не знам, јер одавно нема међу
живима његових вршњака и оних који су слушали његове

приче и сведочења, када се, негде средином тридесетих
година, вратио из далеке Америке у родни крај, у
Невесиње.

Зато знам да је Јово Кљакић из тршћанске луке допловио
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до Острва Елис на броду који се звао ,,Gerty’’. Само две
године раније (1904), тај брод је саградила и поринула га у
море James Readhead & Company из Енглеске. Брод је

саграђен за Аустро-Америчку бродарску компанију, а
пловио је под заставом Аустро-угарске монархије.

Мора да је то био леп пароброд, већ и зато што је колико
јуче напустио бродоградилиште и запловио дебелим
водама Атлантика. Брод је имао 4.212 тона носивости,
његова дужина је износила 346 стопа, што ће рећи 105,46
метара, а био је широк 45 стопа, односно 13,7 метара.

,,Gerty’’ је развијао максималну брзину од 12 чворова у
секунди, дакле 23,3 километра на сат. Био је регистрован
за превоз укупно 1.430 путника на линији Трст –Њујорк.

Од оволиког броја путника, само се њих тридесет
башкарило у првој класи, док су остали имали карте треће

класе. Они су дуго путовање од Трста до Острва Елис

проводили на палуби, вероватно много пре него у
потпалубљу, где им је био обезбеђен смештај по принципу
паковања сардина у конзерве.

Путници треће класе углавном су кретали у велики свет

,,трбухом за крухом’’, али је међу њима било и оних који
нису могли да одоле зову авантуре, жељни да провере

истинитост прича прераслих у легенде о неограниченим
могућностима тог новог, непознатог, далеког света који се
зове Америка.

Путнички бродови који су оновремено повезивали Европу и
Сједињене

Државе

углавном

су

били

сличних
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карактеристика као и ,,Gerty’’. Зато је колосални ,,Титаник’’
био чудо, али је та прекоокеанска лепотица потонула у

легенду после трагичног краја 12. априла 1912. године.

Потонуо је и ,,Gerty’’, две деценије касније, као пловило
промењеног имена (,,City of Candia’’) и под новом, немачком
заставом.

Мој рођак је имао путну исправу у коју су били унети
следећи подаци:
First Name: Jovo
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брода ,,Gerty’’ на овом путовању тек осми пут пловила од
Европе до Сједињених Држава (и назад).

На докове Острва Елис пароброд је пристао сат пре
поноћи, 11. децембра 1906. године.

Подразумева се да Јово Кљакић ову ћагу није вратио назад
у Удрежње, па се поставља питање одакле је потписник
црпео ове податке? Одговор гласи: са интернета, те моћне

,,глобалне паучине’’, мреже на којој се налази база
података сакупљених под окриљем American Family

Last Name: Kljakic

Imigration Center of Elis Island.

Ethnicity: Austrian, Herzegovinian

***

Last Place of Residence: Nevesinje
Date of Arrival: Dec 11, 1906

Користећи се предностима нових технологија и њиховим

Gender: M

Imigration Center of Elis Island је преузео на себе велики

готово безграничним могућностима, American Family

Age at Arrival: 23y

задатак да на интернет стави расположиве податке о

Marital Status: S

имигрантима који су се искрцали на доковима Острва Елис

Ship of Travel: Gerty

између 1892. и 1954. године. У тих шездесетак година више

Port of Departure: Trieste

Manifest Line Number: 0008.

У рубрику о етничкој припадности уписан је као
,,Аустријанац’’,

уз

ближе

одређење

,,Херцеговац’’.

Изостављено је да је Србин, што је био случај и са

хиљадама других прекоокеанских путника који су се из
Херцеговине или Далмације упутили у Америку. Без обзира

на народну и верску припадност, у њиховим пасошима је
писало да су ,,Херцеговци’’ или ,,Далматинци’’.

Редни број ,,0008’’ изгледа да сведочи о томе да је посада

од 12.000.000 људи допловило је у Сједињене Државе баш
преко ове луке.

Нарочити симболички значај тој ,,капији’’ даје чињеница да
је у њеној непосредној близини знаменити Кип слободе. За

десетине милиона имиграната он је био не само зов, него и
потврда исравности њихових уверења да ће баш у Америци
остварити своје снове.

У новом свету они су препознавали више него добре
разлоге да оду из своје постојбине, да побегну из окова
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сиромаштва и неслободе. Кретали су преко океана да би

испитали и доказали сопствене снаге у тој далекој,
непознатој и изазовној земљи, да би сопственим радом,

знањем, умећем и сналажљивошћу потврдили да Америка
свакоме пружа прилику да успе.

На основу одлуке ондашњег председника Сједињених

Држава Бенџамина Харисона, први амерички Федерални
имигрантски биро основан је баш на Острву Елис 1890.

године. А као што се види на фотографијама, ово острво

пре личи на ,,плочицу’’ копна окружену океаном, него на

оток. Биће да су управо његове минијатурне размере биле
одлучујуће када су власти одлучиле да баш ту инсталирају
први ,,контумац’’, ту формално и правно гледано прву
званичну усељеничку капију у Сједињене Државе.

Док није преименовано, локални Индијанци су ово острво

звали Киошк (Kioshk), али и Острво галеба. Откуда су
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је, већ између 1855. и 1890. године, у Њујорк приспело чак

9.000.000 имиграната, пре свега из Енглеске, Ирске,
Немачке и Скандинавије.

Поменути период је означен као време једног од највећих

миграционих таласа у историји, када су ка Америци
кренули и људи са јужнословенског простора, ономад

подељени између две моћне империје, Аустроугарског и
Отоманског царства.

Између тих империјалних бастиона је као бакља светлела
ослобођена Србија, ка којој су биле упрте очи не само
Срба,

поданика

две

турског језика, али је његов етимолошки корен у древном
персијском, фарси језику. Одвајкада је у фарсију изразом
,,кушк’’ означаван затворени простор на неком здању –

била је то нека врста балкона, лође, што би се данас рекло.
У сваком случају, индијански Киошк је добио назив Острво

Елис по Семјуелу Елису, који је постао његов приватни

власник 1770. године. Имаће ово острво важну улогу у
револуционарној и ратној историји Сједињених Држава,

али ће потом бити много важније као главна станица у коју

него

и

других

јужнословенских народа жедних националне, верске,
културне, економске и политичке слободе. Гледали су у

Србији светионик чији зраци не само да инспиришу, већ и
доносе ослобођење од туђинског јарма.

Индијанци користили баш тај назив може да буде посебно

интересантно питање. Појам ,,киушк’’ је у Европу пренет из

империје,

***
Када је 1875. године у Херцеговини избио сељачки устанак
против

отоманске

хегемоније

познат

под

називом

,,Невесињска пушка’’, жар тог устанка је убрзо захватио
делове западне и источне Босне, Санџака, као и неке

крајеве у Македонији и Бугарској. Устанак је имао велики
одјек и у Албанији, и, нарочито, у Војводини.

Због фитиља запаљеног у Невесињу, већ следеће, 1876.
године, у рат против Турске ушле су Србија, Црна Гора, а
нешто касније и Русија.
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Свет европске политике свом силином је притисла Велика
источна криза, судбоносна поготово за јужнословенске

народе. Окончање те кризе не видимо, нажалост, ни данас.

Наде Јужних Словена, да ће устанком освојити слободу,
остале су после устанка неостварене, уз знатно оснажен

утицај Аустрије и других спољних фактора на Балкану. У
великим играма моћници су поделом интересних сфера
спутали народне тежње за ослобођењем и уједињењем,
померивши остварење тих циљева у неизвесну будућност.

Какве је размере и последице имала ,,Невесињска пушка’’
може се закључити из историографских реконструкција,
које кажу да је то био један од највећих герилских ратова

вођених у модерној европској историји, истовремено и

последњи спонтани герилски рат XIX века (с изузетком
новог устанка у Херцеговини и Кривошијама 1882. године).

Током рата је само у Босни и Херцеговини убијено или

нестало око 150.000 људи, највише православних и
муслимана. Биле су то бројније жртве

него у пруско-

француском и пруско-аустријском рату заједно. Само преко
аустријске границе, током устанка је пребегло око 200.000
људи.

Ову побуну су искористиле велике силе, Русија и
Аустроугарска, па су тајном конвенцијом у Будимпешти 15.
јануара 1877. поделиле Балкан у интересне сфере, тако да

Аустрија добије Босну и Херцеговину, а Русија Бугарску, док

је пространа област између њих остала као тампон зона.
Подразумева се да су обе империје настојале да прошире
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своје сфере на уштрб ове зоне, у чијем се језгру налазила
Србија.

Убрзо је, на Берлинском конгресу (13. јун – 13. јул 1878),

дошло до највеће деобе Балканског полострва међу
великим силама. Босна и Херцеговина је привремено
предата

на

окупациону

управу

знатно

оснаженој

Аустроугарској, Србија је добила нишки, пиротски, топлички
и

врањски

округ,

уз

признање

њене

државне

самосталности. Повећана је територија Црне Горе јер је
добила излаз на море, а Бугарска је смањена пошто је њен

јужни део, Источна Румелија, остао као аутономија у
турској царевини.

Јужна Србија (Косово и Метохија и Македонија), као и

територија данашње Албаније, остали су под влашћу
султана.

Иако окупирана од Аустроугарске, Босна и Херцеговина је
и даље правно била под суверенитетом султана, његово
име је и даље слављено, вијориле су се османлијске

заставе, а очуван је и стари социјални систем који је
увелико и узроковао ,,Невесињску пушку’’.

Турски феудализам је везивао рају за земљу кметовским
односима,

донекле

колективистичке

и

патријархалних

веза,

утичући

племенске

и

на

породичне

слабљење
задружне

организације, солидарности и комуникације. Кидање
нарочито

изражено

између

Дурмитора и Неретве, на простору Старе Херцеговине,

једновремено је код Срба јачало свест о постојању и
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значају нације која би требало да замени локалне
племенско-патријархалне структуре.

Пошто је Аустроугарска окупирала Босну и Херцеговину,
бечка влада је поручила да нова власт није дошла зато да

би укидала старе законе, него само зато да их примени

,,подједнако према свакоме’’. У том послу, снажан ослонац
биле су ефикасна жандармерија и педантно, крајње
послушно чиновништво.

Беч је истовремено демонстрирао неповерење према све

три водеће националне и верске групе у Босни и
Херцеговини, тако да је окупациони апарат био ослоњен на

досељенике из монархије. Мењана је и социјална,
национална и верска структура становништва, чему је
доприносило и насељавање сељака из монархије по
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42,88 одсто на 43,49 одсто. На другој страни, у том истом
временском периоду, непрекидно се исељавало домаће

становништво. Процене говоре да је Босну и Херцеговину
до Првог светског рата напустило око 140.000 људи, што
сведочи о дубоким разлозима због којих је Алекса Шантић
испевао своју песму ,,Остајте овдје’’.

Његовом болном покличу, видели смо, није се одазвао мој

рођак Јово Кљакић, уз кога смо, у бази података American

Family Imigration Center of Elis Island пронашли још седам
Кљакића, што је много мање исељених у односу на,
рецимо, Шутиће, којих је 43 из Херцеговине и Далмације
допловило до Острва Елис.

***

Босни. У настојањима да се разбије српски територијални

Почетком XX века Босна и Херцеговина је била једини

Крајину стварањем нарочитог етничког зида. Неке процене

предоминацију на том простору истовремено је била

континуитет, Беч је колонизовао територије уз Дрину и
говоре да је у Босну и Херцеговину између 1878. и 1914.

године насељено и до 240.000 људи из Аустрије. О
последицама тих снажних миграционих процеса говоре
подаци за период од 1879. до 1910. године, када је због

усељавања број католика у Босни и Херцеговини порастао
од 18,08 одсто на 22,87 одсто. Учешће муслимана у
укупном становништву истовремено је осетно опало са

38,73 одсто на 32,25 одсто. Упркос исељавању, због
стабилног природног прираштаја, учешће Срба у укупном
становништву Босне и Херцеговине је незнатно порасло са

колонијални посед у Европи. Борба између Беча и Пеште за
праћена продором немачког капитала, који је преузео
кључне позиције у експлоатацији сировина.

Одржавајући османлијски феудални систем, бечки режим је

истовремено одбацио обавезно ослобођење наследних
кметова и прогласио њихово ,,постепено добровољно

откупљивање’’, док је привилегованом мађарском капиталу

омогућено да за тај откуп даје зајмове с високим
интересом.

На другој страни, велепоседници су одбијали да продају
кметовима земљу јер су на њу добијали сваке године ренту
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од 12,4 одсто. Ове околности продубиле су јаз по линији
богати–сиромашни у све три националне и верске групе у
Босни и Херцеговини, што је Беч настојао да искористи за

сосптвене политичке циљеве. Представници српског
грађанства, од раније окренутог трговини и банкарству,

дајући зајмове кметовима уз високи интерес, почели су и
сами да купују од муслиманских бегова земљу с кметовима.

Статистика говори да су 1910. године од свих феудалних
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Документација коју поседује American Family Imigration

Center of Elis Island доступна је на интернету и омогућује

знатижељнику нова сазнања, док ће озбиљни истраживачи
моћи да реконструишу многе слојеве великих миграционих

процеса који су и из наших крајева, па и из Херцеговине,
водили ка Америци.

***

поседника у Босни и Херцеговини 6,5 одсто њих били Срби.

У првим годинама XX века несумњиво су на ове просторе

било присилно отерано са земље због неплаћеног пореза и

Таква казивања су, међутим, морала да израсту раније, већ

Исте године је у августу више од 13.500 сељака и кметова

неплаћене трећине велепоседницима, док је више од
56.000 судских процеса против сељака и кметова чекало на
коначно решење. Избио је и ,,сељачки штрајк’’ у Босанској

крајини, запаљено је неколико конака, а побуна се
проширила и на друге крајеве Босне. Интервенисала је

војска, у Добоју је пуцано на сељаке, а потом су били
изложени репресалијама.

Бечки професор Карл Гринберг је израчунао да би систем
добровољног откупа кметова довео до потпуне ликвидација
кметства у Босни и Херцеговини тек 2025. године.

Ето тако су изгледале овде овлаш описане прилике у Босни
и Херцеговини под окупацијом Аустроугарске, а потом и у

њеном државном окриљу од анексије 1908. године.
Десетине хиљада људи морало је да напусти своју
постојбину и да се у потрази за бољим животом окрене
свету и упути ка Америци.

већ стигле свакојаке, поготово славопојне приче о Америци.
у последње две-три деценије XIX века. Немамо докумената
за доказивање ове хипотезе, па смо окренути посредном

закључивању, наиме Рјечнику Вука Стефановића Караџића,
али не издању из 1818, већ оном што је испечатано 1852.

године у Виени и одмах цензурисано у оновременој Србији.
Недавно преминули професор Филозофског факултета у

Београду, др Миодраг Поповић, пре пола века показао је да
се ово Вуково дело најбоље чита и ишчитава кроз врло
суптилно, готово детективско истраживање. Уз остало, у
тим бриљантним анализама, професор Поповић скреће

пажњу на битну чињеницу, да је Вук Караџић у другом
издању свог Рјечника врло мало пажње посветио

географији. Тако испада да Срби 1852. године нису ни
знали за Америку (као ни за Азију, Кину, Индију итд.).

Са дистанце од столећа и по, могли бисмо да се сложимо
да је Вук можда био у праву што те појмове није унео у
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Српски рјечник из једног једноставног разлога – у народу

српском онога времена сигурно су знања о тим делеким

световима била крајње оскудна, ако су уопште и постојала.
Говоримо о народу, а не о тадашњем српском књажевском

двору, на коме се сигурно говорило и о Америци, и о Кини,
и о Индији, чак и о Тибету. Ако ни због чега другог, оно зато

што је на двор Обреновића долазила и Хелена Блавацка,
Рускиња,

бриљантна

пијанисткиња,

жена

чудесних

искустава, највећа окултисткиња XIX века, која је баш

средином тог столећа стигла да пропутује Блиским истоком,
Северном Америком, да се отисне у Индију, да стигне и на
Тибет.

А шездесетих година XIX века Срби из Херцеговине,
Далмације и Црне Горе почели су и у већим групама да се
укрцавају на бродове и путује преко Атлантика до Северне

Америке. Колико се глас о тој далекој обећаној земљи брзо

ширио у народу, сведочи управо поређење Вуковог

Рјечника и базе података сабраних у American Family

Imigration Center of Elis Island. Била је потребна само

деценија-две да после Рјечника први талас Срба крене из

своје постојбине у Америку.

У данашњем Музеју усељеништва на Острву Елис, сасвим

је сигурно, међу многим експонатима, налазе се и предмети
који су у ту далеку земљу стигли из Херцеговине или
Далмације. На фотографијама које прате овај текст видимо

различите врсте кошара, шаренице и друге предмете који
очигледно потичу из тих наших динарских крајева.
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Фотографије које објављујемо потичу из фонодова Музеја

усељеништва и Конгресне библиотеке у Вашингтону.

Препознајемо на уморним лицима путника и срећу што су

коначно стигли до свог циља, можда су на тим
фотографијама и лица наших рођака која ми данас не

можемо да препознамо. Ове фотографије нам сведоче и
колико су таква путовања била мукотрпна, баш као што

говоре и о разумљивој строгости с којом су америчке власти
приступале прихвату пристиглих имиграната.

На Острву Елис чекао их је карантин, односно болница у

коју су смештани болесни или изнемогли. Да ли је неко од

њих морао и да се врати назад, јер му није одобрен улазак
у САД, данас не знамо, мада се с великом сигурношћу може
рећи да је било и таквих случајева у којима су на самом
циљу биле рушене илузије о уласку у обећани свет.

Све у свему, на интернет адреси Кип слободе – Фондација
Elis Island

( http://www.ellisislandrecords.org ) заинтересо-

вани данас могу да сазнају много тога. Довољно говори и то

да се у бази података ове Фондације налази чак 25 милиона
докумената, дигитализованих захваљујући добровољном

раду активиста окупљених око њујоршке Цркве Исуса
Христа, који су се латили посла и омогућили да се на
интернет

поставе

детаљни

подаци

о

имигрантима

приспелим у Америку. Захваљујући сачуваним ,,бродским
манифестима’’, подаци су пребачени у електронску форму
и сада су доступни на интернету. Захваљујући томе,
сазнајемо, на пример, да су на прелому XIX и XX века у
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Сједињене Државе стигла и два припадника породице
Митриновић,

троје

Жерајића,

петоро

37

IZVORNIK

Слијепчевића,

деветоро Мучибабића, деветнаест Гузина, да су бродовима

до Сједињених Држава стигли и Говедарице (24), Ивковићи
(43) и Бошковићи (155). А Ковачевића чак 959...

Пуно је било и Шантића, чак 147, што отвара питање да ли

је и због тога Алекса Шантић написао своју чувену песму
,,Остајте овдје’’.

Путници треће класе на палуби

Острво Елис

Кип Слободе и Острво Елис у позадини

Путници су проводили много времена на палуби
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Сви имигранти су морали да се подвргну психолошким тестовима

Карантин: болесни на једној, здрави на другој страни

IZVORNIK
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У очекивању брода који ће их коначно превести до Њујорка

Део поставке у Музеју имиграције на Острву Елис
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Момчило Голијанин
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СТОЈАН КОВАЧЕВИЋ И ХЕРЦЕГОВАЧКИ УСТАНЦИ
Стојан Ковачевић (1821–1911) је, уз Пера Тунгуза, једна од

најмаркантнијих личности из периода херцеговачких
устанака од 1852. до Берлинског конгреса 1878, па и
касније. Оно што је за прве устаничке дане био Лука

Вукаловић, а касније Мићо Љубибратић, као вође устанка,

то је за стално потпаљивање устаничких хајдучких ватри
био Стојан Ковачевић.
Кошаре и ковчези за пртљаг (део музејске збирке)

Послије варнице између зубачких Срба и Турака, која је

избила на Цвијети 1852. око предаје наоружања у околини
Требиња, услиједио је сукоб грачаничких муслимана и
Стојана Ковачевића, на Васкрсеније исте године. Стојан је,
дакле, по казивању Риста Пророковића,1 тог дана пошао

цркви у Грачаницу. Кућне обавезе су га мало задржале, тако
да је са малим закашњењем кренуо према цркви. Имао је

доброг коња и журио је да стигне на литургију. На улазу у

Грачаницу, сретне се са двојицом муслимана Крваваца из
тог мјеста. Знао је Стојан да они неће мирно проћи поред

њега, да ће имати непријатности, али није хтио да сјаше с
коња, како су налагали турски закони. Крвавци у томе

видјеше гест његове непокорности, чак и осионости, те га
Део имигрантског зида са именима усељеника

почеше вријеђати:

– Зашто, влаше, не сјашеш, стотину ти крста влашкијех
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ј....?! – рекао му је један од Крваваца.
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– Зар што си пош‘о цркви, па си стога заковрчио, је ли?! Ј....
ти кључ црквени! – додао је онај други.

– Дај амо оружје, каурине од каурина! – подвикнуо је онај

први Крвавац и притјерао коња к Стојану, да му узме оружје.

Псовање крста и кључа црквеног било је довољно за

истанчане Стојанове нерве, и он потеже оружје. Уби првог

Турчина, а кад други покуша да побјегне, Стојан му довикну:

– Стани, балијо, да и теби платим за кључ црквени! – те и

њега обори с коња.

Овај сукоб с Крвавцима из Грачанице отворио је нову

страницу у Стојановом животу. Миран, мада ропски живот у

својим Срђевићима замијени суровим хајдучким животом у
Сомини. Турци му запалише кућу, жена му се поче потуцати

од немила до недрага, а он започе кројити правду својим
џефердаром, који набави пошто за шездесет талијера
продаде свог Вранца Митру Самарџићу из Кривошија. Ту, у

Кривошијама, провео је мјесец дана, а онда се удружио са

Ристом Манојловићем Биједићем, Милетом Поповцем,
Илијом Суџумом, а нешто касније и са братом од стрица
Петком Ковачевићем, који им се, послије трогодишњег

помало

харамбашу. Од тог времена, Стојан је штитио српску нејач,

звијери. Разишао се и с неким устаницима (с Михајлом

Стојановог хајдуковања, придружи и кога изабраше за

ратовао и са Турцима и са Аустријанцима, сукобљавао се

са црногорским књазом, робовао у мостарском затвору,

доживљавао издају од људи чије је интересе бранио и
чувао, али је увијек био и остао свој – принципијелан,

својеглав,

али

истинољубив. Најчешће је

надасве

правдољубив

и

имао судбину прогоњене

Спахићем из Зубаца, на примјер) због неслагања око
подизања устанка.

„Јуче ми је“, пише непознати љетописац, „био у посјети

харамбаша Стојан Ковачевић и прича ми како са својом

44

IZVORNIK

четом удара на најопаснија мјеста, ђе Турци ни не мисле да

смије ударити, пресреће војне транспорте, отима им оружје

и храну и дијели сиротињи. Посјекао је девет ага крвника.
Али колико може један човјек, једна хајдучка дружина.
Хајдучке

чете

држе

под

контролом

линију

Иван-

планина–Коњиц– Мостар. Хајдуци воде прави герилски

рат.“2 Нажалост, владе у Београду и на Цетињу нису имале

довољно разумијевања за тешко стање у Херцеговини и
њихову

журбу за дизање устанка. Мађутим, немирнији

духови Херцеговине (Алекса Јакшић, Стеван Зимоњић,

Сојан Ковачевић, Лука Петковић...) често одлазе у Београд,
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Стојана Ковачевића. Власти су практично биле неспособне
да се носе с њима, па је зато затражена помоћ редовне

војске у сврху разбијања хајдучких чета. Ни то, међутим,
није било довољно да се елиминише хајдучко учешће у
устанку.“4

Још је књаз Данило савјетовао херцеговачке устанике
(Стојана Ковачевића, Луку Вукаловића, Луку Петковића и

друге) да не прелазе у Црну Гору, него да се боре у
Херцеговини док не истјерају Омер-пашу. „Омер-паши ће

бити теже ако га будемо тукли и сприједа и позади, и са
свакоје стране, и из свакоје бусије.“5

Херцеговци распо-

на Цетиње, у Русију, како би добили наклоност ових влада

дијелише улоге: Вукаловић оде у Требиње, Стојан у Гацко,

подршку. И онда када се то дешавало, све се радило

се Омер-пашина војска из Црне Горе, с којом престаде

и зелено свјетло за подизање устанка. Ријетко су добијали
кријући и закулисно. Професор Д. Берић, у својој књизи

Устанак у Херцеговини 1852–1862., каже: „И током
пролећа 1855, он (књаз – прим. М.Г.) је наставио да шаље
ускоке

у

устанак

и

усмерава

их

на

сарадњу

са

херцеговачким хајдуцима, у првом реду под командом
Стојана и Петка Ковачевића.“3 А о акцијама хајдучких чета

проф. Берић каже сљедеће: “Прво што хајдучке чете
предузимају јесте паљење беговских чардака и кућа
муслиманских зулумћара. Тога није поштеђена ни сама

околина Требиња. Истог квалитета су и акције хајдучких
чета у невесињском округу, где су оне још и масовније. Њих

организује једна централна рука, а већина их је претходно
утаначена у споразумима Филипа Мандића и харамбаше

а у Невесиње одоше Перо Тунгуз и браћа Радан. Но, када

ратовати, врати у Херцеговину, Стојан одлучи да се са
својим хајдуцима за једно вријеме пребаци у Босну. С њиме

се, поред петнаестак хајдука, повукоше Ристо и Петар
Манојловић, браћа Радан, Сава Пејовић, Стеван Прдеклија,

Филип Мандић и други. Тамо у Босни се задржаше годину
дана, направише четрдесет и осам турских носила и
попалише педесетак кућа. Нажалост, доживјеше да их

православни свештеник Косирић изда Турцима. Проказа им
мјесто гдје се скривају хајдуци и Турци их опколише

великим снагама. Но, хајдуци се извукоше из обруча, али
остадоше без три друга. Плашећи се освете, свештеник се

склони, али се хајдуци послије краћег времена вратише,

њега убише, а кућу му запалише. Свештеник им је нудио
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велики откуп за своју главу: стотину дуката, позлаћени

ланац и крст часни. „Мало је то, прото, мало!“, одговорио му
је на то Стојан. „Дукати ми не требају, имао сам одакле
друго набавити, ланце сам давно раскинуо, да бих се на

ланац полакомио, а што се часног крста тиче, он је,
ваистину, обешчашћен чим о твојем грлу виси. Нема, попенепопе, блага којим се можеш искупити. Ја сам дошао само
да ти вратим вечеру.“6

По повратку у Херцеговину, хајдуци се смјесте у Сомину,
своје старо пребивалиште. Учествују у познатој бици на

Граховцу, гдје је Стојан рањен, а половина друштва му би
избачена из строја (изгинули и рањени). Послије побједе на

Граховцу, војвода Мирко се, ван очекивања Херцеговаца,

повуче у Црну Гору, а њих остави у веома незавидном

положају, препуштајући их на милост и немилост Турцима.
Зато Лука Вукаловић и Стојан Ковачевић пођоше код књаза

на Цетиње. Овај их савјетова да наставе са устанком, обећа
им чак и помоћ, али она, нажалост, изоста.

У току 1859–1860, цијела горња Херцеговина је на ногама.
Стојан крстари Херцеговином. Мада има четрдесет

батаљона, Омер-паша није у стању да заузме Црну Гору и
умири Херцеговину. Зато прикупља нову војску и 1862.
креће на дефинитивно освајање Црне Горе и мирење

Херцеговине гушењем њеног устанка, који стално тиња.

Прво није успио, а друго – само половично. Устаници су се

само за тренутак примирили (Лука Вукаловић склапа и

примирје), али зато Стојан, Петко и браћа Радани не мирују.

47

IZVORNIK

Уцијењени од Турака, Црногорци им предају Петка и
Стојана. Петка са породицом и старог Радана ухвате у

Рудинама, а Стојан успије да побјегне са неколико другова.
Владимир

Микушев,

секретар

руског

конзулата

у

Дубровнику, у извјештају Петру Стрјемоухову, пише о
Петковој судбини: „Лука Петковић ми је такође саопштио да

је Петко Ковачевић ухваћен издајом: црногорски четовођа
из Рудиња Јакша Ибров, кога су Турци поткупили, показао

је место где се скривао Kовачевић, и по његовим
упутствима они су, у великом броју, изненада напали Петка

и заробили га. Издајицу Јакшу Иброва су ухватили
перјаници, које је послао Његова Светлост, чим се пронео

глас о његовом срамном поступку, приведен је суду у
Цетињу где га чека заслужена казна.“7

Турци су знали да цијене Петково јунаштво и, када су га
повели на смакнуће, затражили су од њега да им каже
посљедњу жељу. „Имам двије“, рече Петко. „Прва ми је да
ову моју капу предате мом сину“ – при чему скиде заврату

с главе и додаде је Турчину – „а друга је да ми дозволите да
колац на који ћете ме набити (а знам да ћу тако завршити)

пронесем кроз Мостар.“ Турци му испунише вољу и
додадоше му колац. Петко искористи небудност пратње и
коцем који је носио уби једног Турчина. Кад Турци навалише

на њ, он усмрти још једног, ударивши га снажно ногом подно
стомака. Петка, ипак, нису набили на колац, него су га
објесили на мостарској тепи.

Нажалост, и Стојана ће мало касније ухватити у Бањанима
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и спровести га у кулу поред Старог моста у којој су држали
опасније затворенике. Но, Стојан ће, уз помоћ једног
Арнаута који је робовао с њим (овај је добио турпију којом

је пресјекао окове!), успјети да побјегне са преосталих
двадесетак робијаша, пошто је претходно оним оковима
убио стражара.

Издаје нису биле својствене само Србима; било је и међу

Турцима оних који нису симпатисали осионе харачлије.

Тако ће и неки Звиздић из Гацка јавити Дуки Канкарашу,

познатом голијском хајдуку, да Турци крећу из Гацка према

Никшићу и да ће коначити у Голији. Дука о томе обавијести
Стојана и овај их дочека на путу Гацко–Никшић, близу
Пресјеке. Од њих тридесетак, Стојан осам уби а девет
зароби. Кад сазнаде од њих да су харачлије, нареди да свих

девет објесе. Остале су забиљежене ријечи које је Стојан

том приликом изговорио: „Брате Петко, дао сам завјет Богу
да ћу за твоју главу убити двадесет зулумћара! Ево, данас

сам убио осам, а девет ћу објесити, ма те нијесам осветио.
Кад убијем двадесетог – бићу миран!“8

Знао је хајдук да се послужи и лукавством. Додуше, то

лукавство је било помијешано са изузетном храброшћу и
јунаштвом.

Стојан је дошао под утврђени Крстац, који је бранило сто
педесет добро наоружаних Турака. Његова чета је бројила

стотинак слабо наоружаних и изгладњелих хајдука, и било

је мало изгледа да освоји град. Зато Стојан, са двојицом
хајдука, ноћу прескочи зидине града, ухвати стражара и
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примора га да му каже у којој одаји спава бег Звиздић,
заповједник града. Стојан уђе код бега и рече му да је град
опкољен са пет стотина хајдука, који га сваки час могу

освојити, али предлаже бегу да се предају, како би се

избјегле жртве невиних жена и дјеце, што овај, послије
дугог оклијевања, и уради. Тако Стојан освоји Крстац без
иједног испаљеног метка.

Поред хајдука и њиховог активног учешћа у устаничким
акцијама, овдје ваља поменути и напредну омладину, која је

заговарала подизање устанка. Једна делегација те

омладине (Дреч, Љепава, Пичета...) посјетила је 1872.

године руског вицеконзула у Мостару Славољубова, под
изговором да траже отварање школа с новим наставним

планом и програмом, а у ствари су заговарали подизање
устанка. Њихов план је прозрео руски конзул у Дубровнику
Јонин, који је упозорио Славољубова да преиспита намјере

тих младића. Ови младићи су, по Јонину, заговарали

устанак и заоштравање односа између Србије и Црне Горе.

Србија је одбила сарадњу са њима и они су се придружили
устаницима на граници према Црној Гори. Књаз Никола је
тада наредио да се граница будније чува и од ове

омладине, али и од упада хајдука на територију Црне Горе.
Стојан Ковачевић ће се наћи на удару књажевом и он ће га

изручити Турцима, који ће га смјестити у мостарску тамницу.
Стојан је ухваћен на превару. Понио је, наиме, болесно

дијете љекарима у Дубровник. Потјера га је пратила и кад

је стигао у манастир Косијерево опколе га и ухвате.
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Посредовањем руског конзула, а и других европских
дипломата, Стојан је пуштен из затвора.

О Стојановој непоколебљивости и истрајности да успије у
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неколицином издајника радиш да Ерцеговину предате
Србији. Али то никада неће и не може бити!
На што ја рекох:

накани најбоље говори његов сусрет са књазом послије

Књаже,

наредбом

нам буде господарица, као што то нећемо допустити ни

пуштања из затвора у Мостару, у који је и доспио књажевом
и издајом Ћетка Пејова Ераковића, званог

Магарица. Стојан је ослобођен из затвора, као што је
речено, залагањем руског конзула у Мостару Јонина, али и

других дипломата којима су се Херцеговци жалили. Књаз је
морао дати и неки откуп Дервиш-паши, што га је посебно
огорчило. Ево те сцене:

„...Кад по наредби стигох на Цетиње – књаз срдит што ме

види слободна, што је морао и да плати моју слободу, а и
даље непокорна њему –
Турцима:

сазнадох зашто ме је пријавио

Шта ти то чиниш, кокошару један? Шурујеш са Србијом,
примаш дукате од српске владе, а живиш на мојој земљи, је
ли, лупежу?!

Бранио сам се:

– Јесте, послаше ми пријатељи нешто новца да могу да
преживим и оно

болесно дијете код доктора у Дубровник

да носим, јер ми ти не даш ни перпера. А што кажеш за

српску владу, она за ме и не зна. Знају неки људи у
Београду, али не и они из владе.

Књаз се бијаше зајапурио од срџбе.

Не лажи, лупежу један! Знам ја добро, дојавили су ми

поуздани људи да си српски шпијун и да са још

ми

сви

у

Србији

видимо

нашу

мајку

и

ослободитељицу, али не мислимо да јој се изручујемо да

Црној Гори. Нијесмо ми стадо оваца које ће наши или ваши
чобани прегонити на једну или на другу банду. Ми смо

народ, књаже, који се већ двадесет година бори за своју
слободу, и то ћемо остат до пошљедњег. Двадесет година и
ја четујем с тим народом и никакве ме твоје пријетње неће
нагнати да се одвојим од њега!“9

Узроке за прве неуспјехе херцеговачких устанака треба
тражити, између осталог, и у суревњивости Петровића,
Данила и Николе, али прије свих Николиног оца Мирка.

Лицемјеран однос према херцеговачкој ствари показали су
и Пеко Павловић и Петар Вукотић, који су били задужени за

војну помоћ Херцеговцима. У питању су биле претензије

Цетиња да припоји себи читаву Херцеговину, што је
умногоме успјело одлукама Берлинског конгреса 1878.

године, када је Црној Гори припојена Стара Херцеговина
(Пива, Дробњаци, Никшић са Никшићком жупом...).

Но, нису у немилости код Петровића били само
херцеговачки прваци. Одбачени су били и Марко Миљанов,

Жарко Љешовић, Јоле Пилетић, Машо Врбица, Симо
Поповић... Стални трн у оку књаза Николе били су оба
Ковачевића, и Петко и, нарочито, Стојан. Сви ови јунаци су
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били доказ за то да су „правда и слава најнеправедније
распоређене“.

Истине ради, мора се казати да је и књаз често уцјењиван,
да је од њега тражено Стојаново изручење, да је стављан
пред дилему – или Стојан у турске руке, или рат с Турском.
И ма колико да је Стојана цијенио као јунака („Нема

Ерцеговца, а богме ни Црногорца који му је раван!“),

понекад је довођен у безизлазан положај. То може бити
једна од олакшавајућих околности за књаза, али ни она не

може умирити његову савјест и спрати гријехе које је
учинио према Херцеговцима. Чини се, ипак, да су његове
освајачке аспирације биле надређене турским уцјенама
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да нападне књаза, али га у томе спријечише Кико

Стевановић и Перо Тунгуз. Но, свеједно, он му не остаде
дужан. Баци пред књажеве ноге крст којим га је

својевремено тај исти књаз даривао („Кад је тако,
господару, ево ти мога крста, па га дај коме оћеш! – па

откиде орден са капута и баци га кнезу пред ноге, блијед,
уздрхтао, јадног изгледа, у издртом сукненом одијелу које

га је чинило још неизгледнијим.“). У вербални сукоб с
књазом умијеша се и Мрдак Лубурић, због чега књаз

нареди својим перјаницима да га ухапсе. Перјаници
кренуше да вежу Мрдака, кад пред књаза искочи Стојан
Ковачевић:

(„Знам, Пеко, да си ми вјеран, но мораш бити и вјешт. Тамо

Неће сам Мрдак у тамницу! Сви мислимо оно што он

чоче, овога пута Црна Гора да буде до Неретве, како је

нас све ође побију твоји перјаници. А све што си нам рекао

ћеш добре помагаче имати, Зимоњића и Сочицу... Има,
још Стриц желио“ – подвукао М.Г.). Очито, књаз је хтио да

узјаше на оседлана коња. Посао у Херцеговини обављали
су Стојан Ковачевић, Филип Мандић и Перо Тунгуз, који „не

дају Турцима ока отворити око Невесиња и Гацка“. Тиме је,
вјероватно, књаз био руковођен

да Стојана прогласи

војводом и главним харамбашом свих хајдучких чета у
Херцеговини.

Послије анексије Босне и Херцеговине књаз позове

херцеговачке прваке код себе у дворац у Никшићу.
Увријеђен што су се окренули од њега, књаз их нападне
наjпогрднијим ријечима, називајући их псима, кокошарима,
коњокрадицама. Стојан не отрпје те увреде и би спреман

изрече! Сви ћемо с њим! Или пуштај Мрдака, или нареди да
није наша него твоја срамота.“10

Стојан није поштовао ни одлуке Конгреса, ни књажеве

наредбе. Није се нашао међу онима који су предали оружје

аустријском генералу на Горичком пољу код Требиња. То је

био један од мучнијих и срамнијих тренутака у животу
устаника. Тај дан, наиме, кад је било предавање оружја,
неки од устаника одбише да га предају све дотле док им је

у рукама алај-барјак. Зато Петар Вукотић позва барјактара

Јовицу Зиројевића да преда барјак, што овај одби. „Ако га
баш данас морам дати“, одговори Зиројевић, „то ћу га само

у Петровића руке предати.“ Тада Зиројевићу приђе сенатор

Блажо Петровић, узе му барјак из руку и предаде га
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аустријском генералу.

На погубне посљедице анексије Босне и Херцеговине

указивао је руски изасланик у Црној Гори А. В. Васиљев.

Кад је у мају 1878. године примио молбу херцеговачких

главара који траже помоћ од Русије, а коју су потписала
тридесет и два првака, међу којима и Стојан Ковачевић

(„Нама су потребна само средства за хљеб и неки метак.“),
Васиљев

је

оптужен

да

подстрекава

устанак

у

Херцеговини, што је он порицао. Истина је да је указивао

на прљаву политику књаза Николе, који је шуровао са

Аустријом око анексије. Васиљева су оптуживали руски
представници Јонин и Врангел, са којима је овај долазио у
вербалне сукобе око статуса Херцеговине. Тврдио је да

уступање Херцеговине Аустрији „представља велику
политичку грешку и велику несрећу по тај народ“. Због

свега овога, Васиљев је враћен у Русију, под изговором да
није радио свој основни посао – рад у црвеном крсту, него
да је више политички дјеловао.

Стојан је и даље хајдуковао, пресретао караване, нападао

аустријске солдате и убијао их. Чета му је нарасла на

седамдесет хајдука. Само кратко вријеме послије анексије
Стојан се смирио у својим Срђевићима, да би поново
формирао своју хајдучку чету и отворено устао против
новог поретка.

Деветнаестог јула 1881. године је са својим људима напао

пошту у Каменом Брду код Цернице. Аустрија му је због
овог поступка уцијенила главу на сто дуката.
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У новембру 1881. пребацује се са својом групом у

Кривошије, гдје се задржава око два мјесеца. Његова чета

је из дана у дан све масовнија. У њу ступају млади људи
који не желе да служе аустријској солдатески, али и бројни

муслимани. Чак је за замјеника именовао Мурата Мадију.
Стојан са својом четом напада жандармеријске станице на
Чемерну и на Грабу, а угрожава и гарнизон у Автовцу.

Двадесет и осмог јануара 1882. године дошло је у
Вратковићима до озбиљног сукоба Стојанових хајдука са
бројном аустријском војском, којом командује мајор Хорак.

Стојанова чета је ту бројала шездесетак хајдука и није се
могла очекивати његова побједа. Повукао се са хајдуцима
послије жестоке борбе која је трајала два сата.

Са својим хајдуцима, којих је сада било око шест стотина,
Стојан је већ тридесет и првог јануара напао и освојио

жандармеријску касарну на Тјентишту, а онда, са све
бројнијом војском (сада их је око хиљаду и пет стотина!),
креће према Фочи. Уз садејство невесињских устаника под
вођством Салка Форте, муслимана из Сопиља у Невесињу,
и Пера Тунгуза, свог сестрића, Стојан заузима све касарне

у Фочи. Потом се Стојан враћа у Гацко, по коме крстари

нападајући аустријску војску и цивилне коморе. Тако је,

примјера ради, код Цернице заплијенио комору која је

снабдијевала автовачки гарнизон, а онда се повукао у
Сомину. Те чарке су трајале све до двадесет и другог

априла 1882. године, када је Земаљска влада издала

прокламацију о гушењу устанка. Разбијене устаничке чете

56

IZVORNIK

су се повлачиле према Црној Гори. Неки од вођа су мучки
убијени (Алекса Јакшић, на примјер).

Стојаново понашање је кварило односе између Аустрије и
Црне Горе, те је књаз у неколико наврата слао потјере да

га ухвате, па чак и да га убију. Тако ће у Сомину, гдје је

Стојан хајдуковао, послати Лазара Сочицу и Ћетка Пејова
Ераковића, свог пашенога, да га они наговоре да се преда,

на што им је Стојан одговорио: „Војвода Лазаре! Поручи

ово књазу на Цетиње: он је мене два пута предо Турцима.
То му нијесам мого никако заборавити. Кад смо ми
ерцеговачки главари дошли на Цетиње, тад ми је књаз

реко: ‘Стојане, Турцима смо те предали што смо морали.
Морали смо жртвовати твоју главу или увести Црну Гору у
рат!’ Ја сам тад реко књазу: ‘Сретан сам, господару, кад је

моја глава могла да спријечи рат Црне Горе и Турске.’ Књаз
ми је тад реко у присуству

Пека Павловића и Петра

Вукотића да ми он и Црногорци одају захвалност и признају
ме за ‘најбољег јунака и харамбашу у Ерцеговини’. А реко

ми је и ово: ‘Вјерујем, Стојане, да никад жив нећеш панути
у ропство.’ ‘И нећу, господару’, одговорио сам. Па ево ја

држим ријеч, нећу ни у аустријско ропство, а он је никада
није држао, па ни овог пута.“11

Па и попред овако некоректног односа према њему,
Стојану није сметало да се умијеша у борбе увијек кад је
требало. А требало је често. Ево како хроничар
херцеговачког устанка Арса Пајевић12 описује Стојаново

учешће у боју на Вучјем долу: „Стојан Ковачевић и Мило
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Радоњић узеше правац Ковчег–Зубак да буду клин између
Осман-пашине и Мухтар-пашине колоне, да им не дозволе

спајање на висовима изнад Вучјег дола. Стојан је довео
своје хајдуке иако је са књазом био на попреко.“

Овакав начин живота захтијевао је велике жртве. И

Стојанове, али и његове породице. Неки детаљи из

хајдуковог живота говоре да он није био само јунак, него и
изузетно

емотивна

особа.

Дирљива

су

његова

размишљања о породици и жени, која је поднијела највеће

муке у мостарском затвору, а да при том није одала гдје се
Стојан налази.

„Мисли о жени коју муче у мостарској тамници и недужном

ђетету, коме ни имена нијесам дао, угониле су ме у тежак
осјећај кривице: што сам рађо ђецу, што сам ту храбру и

честиту жену везао уза се кад сам знао да се никад мирном
животу нећу вратити, јер ропству нијесам видио краја.
Ерцеговина је уклета земља, а ја њен уклети ратник.“

Није се светио над нејачи. Кад је у Автовцу упао у кућу гдје
је становао главни аустријски заповједник за Гацко, убио је

Швабу, али не и његову жену са дјететом у наручју. То и
поред чињенице да су те исте Швабе убиле његову
недужну жену и петнаестодневно дијете.

Све патње и муке које је преживљавао на крају су
надокнађене славом којом се овај хајдук овјенчао. Добио је
и међународна признања:
„У

јануару

1882.

године,

на

сједници

Словенског

добротворног друштва у Петерсбургу, поред истакнутих
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руских генерала: Гурка, Скобељева, Радецког и Гањецког,
изабрани су за почасне чланове овог друштва поп Богдан
Зимоњић и Стојан Ковачевић, ‘као науморни борци за

слободу отаџбине’. Овај избор двојице Гацконаца (?!?) и

херцеговачких устаничких првака узбудио је аустроугарску
дипломатију, тако да је полузванични

лист Ново време

морао демантовати ту вијест. На деманти Свет је
одговорио да је друштво приватно и да за његов рад не
одговарају званичне руске власти.

Мјасец дана касније, исто је друштво у Одеси изабрало
Стојана Ковачевића за свог почасног члана.“13

И књаз Никола, који га је толико налагао на ватру, одаје му

признање, одредивши мјесто сахране овог јунака. Наредио
је, наиме, да се код цркве св. Василија на Петровој главици
у Никшићу, кад за то дође вријеме, сахране са једне његове

стране Стојан Ковачевић, а са друге Новак Рамов Јововић.

Аустрија је 1885. године објавила амнестију свих устаника.
Стојан је био у годинама, неколико је пута и рањаван, и

књаз је мислио да му је већ свега доста. Зато је послао
Лазара Сочицу и Ђока Вишњића по Стојана, да га доведу у
Никшић, гдје ће му бити загарантован мир. Стојан дође на
Цетиње. Ту

се сјати велики народ да види највећег

херцеговачког јунака. А сам Стојан, дошавши пред књаза,

рече: „Сад сам дошао на твој позив. Не бих то учинио, но

сам остарио. Ако си ријешио да ме предаш Аустрији – није
ми жао. Ја сам се наживио. Насјекао сам се турских и

швапских глава колико је доста. Гонили су ме као звијер, и
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вребали да ме ухвате или убију. А ја сам се борио не за

себе, него за Херцеговину. Стио сам да она буде слободна,
а то не дочеках.“14

Књаз му даде добру турску кућу у Никшићу и двадесет
рала земље да обрађује.

Стојан Ковачевић је умро у дубокој старости, у деведесет и
првој години живота, 1911. године. Сахрањен је украј

Петрове цркве у Никшићу. Године 1956. кости су му
пренесене и сахрањене поред манастира.

Кад је свјештаван манастир у Никшићу, на свечаност дође
и књаз. За вријеме ручка, књаз се обрати Црногорцима:

„Црногорци, у овом манастиру направљене су двије крипте
(гробнице): једна за мене а друга за књегињу. Кад умремо

– тамо ће нас укопати. У тестаменту своме то ћу

завјештати. Да не бих на овом брду остао сам, одвојен од
својих соколова, ја сам одлучио да поставим вјечиту
стражу од два најбоља јунака. Са једне стране чуваће ме,

у име Црне Горе, Новак Рамов, а са друге, у име
Херцеговине, Стојан Ковачевић.“

Велики народни пјесник Хаџи Радован Бећировић

овјековјечио га је у пјесми „Стојану Ковачевићу“, уз поруку:

Одмарај се Змају / На Петровој гори / Ђе се рајска пјесма
/ Дневи, ноћи хори. / Ђе суд љуцке части / Са Царом јунака
/ Одликова храмом / Тебе и Новака.

1 Ристо Т. Пророковић Невесињац, Једно љето четовања.
2 Радован Ждрале, Херцеговачка рапсодија, Удружење Срба из Херцеговине у
Војводини, Нови Сад, 2004, књ. II, стр. 44.
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3 Душан Берић, Устанак у Херцеговини 1852–1862., САНУ – Удружење Срба
из Херцеговинe у Војводини, Београд–Нови Сад, 1994, стр. 44.
4 Ibid., стр. 778.
5 Марко Вујачић, Знаменити црногорски и херцеговачки јунаци, Побједа,
Титиград, 1990, књ. III, стр. 256.
6 Марко Поповић, Op. cit., стр. 261.

7 Радован Ждрале, Op. cit., књ. I, стр. 288-289.
8 Ibid., стр. 272.

9 Op. cit., књ. II, стр. 32.
10 Ibid., стр. 281.
11 Ibid., стр. 282.

12 Арса Пајевић, Из Црне Горе и Херцеговине, репринт издање, Нови Сад, 2001.

13 Историјски записи, Цетиње, 1948, стр. 279. (Цитат преузет из књиге Новака
Мандића Студа, Земља звана Гацко, књ. II, стр. 377.)
14 М. Поповић, Op. cit., стр. 288.

61

IZVORNIK

Драгиша Спремо

СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА
Прошлост Хума- Захумља и Травуније

У јавном дијалогу и медијској комуникацији често се
сусрећемо

са називом Стара Херцеговина. При том се,

свакако мисли првенствено на географско, а онда,

евентуално, и на друга могућа одређења. У стручним
публикацијама, међутим, тај назив се избјегава и редовно
замјењује неким другим, прикладнијим. То је и разумљиво,

јер Херцеговина Стефана Вукчића из VX вијека није исто

што и Захумље кнеза Мирослава из XII, а поготово не што и
Хумска земља Михајла Вишевића из X вијека.

Према историјским изворима, назив Херцеговина први пут
се помиње средином XV вијека. Настао је по имену и титули
најмоћнијег властелина и најомиљеније личности тога доба

у средњовјековној босанској држави – војводи Стефану
Вукчићу Косачи (1435–1466). Наслијеђујући владарски трон

свога знаменитога претка Сандаља Хранића, Стефан је
настојао да се што више одвоји од Босне, да се, заправо,

потпуно осамостали. То је био разлог што се 1448. године
прогласио „херцегом од светог Саве“, док је област којом је
управљао

Херцеговина.

названа

Херцегова

земља,

односно

Формални повод за такав назив био је у чинјеници да се

гроб светог Саве у то вријеме налазио у манстиру
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Милешеви, а сам манастир, као и читаво Полимље, био је

у саставу Херцегове земље. Најкраће, а вјероватно и
најбоље објашњење о просторима од којих је настала

Херцеговина војводе Стефана Вукчића даје професор
Марко Вего („Насеља босанске средњовјековне државе“),

који каже да су тај обједињени простор чиниле три посебне
области: Хум Травунија и Подгорје.

Највећи број жупа био је у саставу Хума и Подгорја. То су

били централни простори са обе стране Неретве, као и сви
планински предјели на истоку и сјеверу земље, док је

Травунија обухватала широк појас око Требиња, Драчевицу,
Врм, дијелове Зете, Боке и Конавала.

Описујући прошлост ових крајева, проф. Владимир
Ћоровић је у својој студији „Историјска Херцеговина“

(Гласник Југословенског професорског друштва,1937)

навео да је стара Травунија у свом саставу имала девет
жупа, а то су: Љубомир, Фатница, Рудине, Крушевица, Врм,
Рисан, Драчевица, Конавље и Жрновица.

У дужем или краћем периоду у саставу Подгорја били су:
Оногошт, Комарница, Језеро, Пива, Дабар, Гацко, Неретва и
Рама.

У области Хума, који се често идентификује и као Захумље,

Поп Дукљанин у XII вијеку наводи девет жупа: стонску,
жапску, Попово, Дубраве, Луку, Дабар, Вељаке, Имотски и
Бишће.

Појам Стара Херцеговина могућ је, наравно, и изван

контекста самог имена и времена његовог настанка, али се
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при том мора имати у виду да су границе тих старих
територија биле подложне сталним променама. Понекад су
се нагло шириле, уахватајући просторе од Боке которске па

све до ријеке Цетине, а онда су сужаване у за тај тренутак
реалне оквире.

Владимир Ћоровић нас подсјећа на то да је у X вијекукада

је Константин Порфирогенит писао своје дјело „О

управљању државом“ и први записао име Босна, на
просторима данашње Херцеговине (тј. Старог Хума,

Захумља и Приморја) било само неколико градова. Па ни
они, тако малобројни, нису били градови у правом смислу

ријечи, јер нису имали подграђе, трг и друге садржаје, већ
су то више била утврђења за одбрану од могућих напада.

Да би се стекла јаснија слика о најранијој прошлости овог
подручја, потребна су сазнања и о становништву, јер је оно
трајнија и поузданија категорија него што су територије. За

то ће добро доћи записи већ поменутог Византинца,
императора и писца Константина Порфирогенита. Он

изричито каже да су цијели овај крај од ријеке Цетине до

Котора населили Срби и да су племена Неретвљана,
Захумљана, Требињаца и Конављана поријеклом српска.
Читава

историја

словенске

Херцеговине,

како

је

својевремено записао један од њених хроничара Стеван

Грковић, испуњена је и обиљежљна истом судбином као и
остали словенски крајеви: прелажењем – процесом

спајања или цијепања – из власти српских под власт

хрватских или босанских владара, кнезова или банова. Или

64

IZVORNIK

заокруживањем простора под влашћу локалних династа и
великаша. Тај процес, често испуњаван драматичним

обртима, нагло је пресјечен 1482. године турским
освајањем Херцеговине.

Најстарији становници ових подручја, која су у XV вијеку

названа заједничким именом Херцеговина, били су Илири.
Њихови трагови очувани су све до данас у називима

појединих ријека и планина, као што су: Неретва, Рама,
Буна, Вележ, Прењ. При крају старе ере, ови крајеви дошли

су под власт Римљана и утицај римске културе, што је

потрајало неколико наредних вијекова. У том периоду
одвијао се процес романизације домаћег становништва.

У доњем току Неретве, у близини Чапљине и Метковића, и
данас постоје видљиви остаци некадашњих палата,

утврђрња и логора из времена старог Рима, а на
Невесињском и Гатачком пољу остаци римских путева.

Почетком VI вијека дијелове ових простора настањивали си
Источни Готи, али се ту нису могли одржати, па као етничка

скупина нестају са ових простора. У међувремену, ове

крајеве постепено насељава словенско становништво.
Процес досељавања интензиван је у VII и VIII вијеку, када
Словени чине главнину становништва. У наредна два
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Регионалног завода за заштиту споменика културе и
природе у Мостару), највећи дио данашње Херцеговине био
је већ у раном средњем вијеку у саставу захумља–Хума. У
вријеме Стефана Немање (1114–1200) и касније, старе

херцеговачке области биле су у окриљу српске државе, све
до укључивања ових крајева у Босну за владавине бана
Стефана Другог Котроманића (1322–1353).

Материјални остаци из раног средњег вијека Херцеговине

нису бројни, што је само резултат лоше истражености ових

крајева. Већ из описа граница Неретвљанске области,
Захумља и Травуније, и побројаних градова на тим
подручјима јасно произилази да су те покрајине обухватале

и данашње дијеллове средње Далмације, као и дијелове
данашње Црне Горе. Према археолошким изворима и
попдацима Константина Порфирогенита, могуће је са
сигурношћу тврдити да су у врло рано доба (до X вијека) на

подручју данашње Херцеговине постојала и словенска
градска насеља и утврђења: у Требињу, главном граду

Травуније, у Клобуку код Требиња, у Благају, центру хумске

земље, Стоцу (Видошки град), у Дабрици код Стоца
(Коштунград) и Морком код Лиштице. Овом времену би се

могли приписати и остаци цркве S. Pietro di Campo У Чичеву

стољећа формирају се и прва територијална језгра будућих

код Требиња.

појављује први познати кнез Захумља Михајло Вишевић

просторима већ у раним дионицама средњег вијека

области. Тако се почетком X вијека на историјској сцени
(910–950), који је самостално владао том облашћу.

Према монографској студији „Херцеговина“ (издање Архива

Аутори назначене студије су мишљења да су на овим
постојала бројна мања (сеоска) насеља са словенским

живљем. На такав закључак упућују их остаци керамике и
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других предмета које су са ових терена сакупили и

проучили. Сматра се да су таква насеља постојала у
Панику код Билеће, Ошанићима код Стоца, Варвари код

Прозора, Горњој Бијелој код Коњица, Црвеном грму код
Љубушког.

Хумска земља и Захумље су термини који припадају

прошлости. Данас постоје само као појмови историјске

географије који се везују за средњовјековну босанску
државу, заправо за њену осамостаљену област која је
захватала широке просторе од Дубровника до ушћа

Неретве и од неретвљанске котлине и древног града

Благаја према југу све до Травуније, а према истоку све до
границе са старом Србијом.

У приморском дијелу старог Хума или Захумља, како га
историчари најчешће називају, био је Стонски рат
(полуострво Пељешац), као и сусједна острва Корчула,
Мљет и Ластово.

Главни град области био је утврђени град Благај, подигнут
високим

стијенама

је Велики Стон на Пељешцу.
Историчари

подсјећају

на

специфичан

етнички

и

геополитички положај средњовјековног захумља. Ове
просторе

настањивало

је

претежно

словенско

становништво, које је успијевало да опстане кроз многе
вијекове и да тадржи неки вид самосталности. Формално

Хум или Захумље

на

67

IZVORNIK

изнад

врела

Буне,

десетак

километара југоисточно од Мостара. Остаци масивних кула

и зидина на планинској купи изнад ријеке Буне видљиви су

и данас из свих дијелова простране неретвљанске котлине.
Благај је већ у X вијеку постао главно сједиште хумских

владара и њихове властеле. Други значајни град у

Захумљу, у коме су сву власт имали насљедни кнежеви, био

право управљања територијом, њено правно устројство и
припадност зависили су од политичких прилика, економске

и војне моћи сусједа. Без обзира на то у чијем је

формалном саставу била хумска земља (у склопу
Византије, Венеције, Рашке или Босне), њени кнежеви су
успијевали

да

самосталности.

одрже

неки

вид

независности

и

Највећи степен независности постигнут је у XV вијеку, када

се на челу Захумља налазио угледни босански властелин –
херцег Стефан Вукчић Косача, који се политички потпуно

осамостаљује од утицаја Босне, проглашава се, као што

смо рекли, „херцегом од св. Саве“, а своју земљу назива
Херцеговином.

Првом значајнијем

владару Хума Михајлу Вишевићу

Византија је признала титулу проконзула и патриција

(племића) још у Х вијеку. Михајло је био у присним

политичким везама са хрватским краљем Томиславом, али
су касније у Захумљу ипак преовладали српски политички
утицаји.

Тако је већ у XII вијеку на челу Хума био гласовити кнез

Мирослав, брат српског великог жупана Немање, по чијем
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је налогу Дијак Григорије написао чувено „Мирославово

јеванђеље“, сада најстарији и најдрагоценији писани
документ тога времена на српском етничком простору.

Према историјским изворима, захумље је и тада било
самостална област у оквиру српске државе, која је као
„удјелна

кнежевина“

давана

на

управљање

неким

члановима владарске породице Немањића. Међутим,
током превирања до којих је дошло након смрти Стефана

Уроша II Милутина, као нови претендент на Захумље јавио
се босански бан Стјепан II Котроманић. Он је 1326. године

успио да заузме хумску област и од тада је она у саставу
Босне.

Од почетка XV вијека Захумљем је владао велики босански

војвода Сандаљ Хранић, а од 1435. године његов синовац
херцег Стефан.

Главни град Благај, као и већина других средњовјековних

градова, био је добро утврђен. А подигнут је на високом и

неприступачном стјеновитом комплексу. Истраживања су
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локалитету изградили замак и ту успоставили своје стално
сједиште.

Благај је тада још боље утврђен: прилази су осигурани са
четири куле и високим каменим зидовима са мноштвом
пушкарница. Благајски утврђени град имао је владарски

двор са ризницом, двије чатрње у којима је сакупљана вода,
а поред свега другог и – тамницу за заточенике.

У подграђу Шћепан-града, у близини врела Буне и на

простору данашњег Благаја, видљиви су трагови давне
прошчости. Ту је временом настало пространо насеље.

Турци су у Благају средином XVI вијека изградили Цареву
џамију и Карађоз-бегов мост на ријеци Буни, а у XVII вијеку
и чувену Текију.

Давно у прошлости, вјероватно у доба Римљана, на ријеци
Буни постојала је такозвана Косорска ћуприја. Њени камени

фрагменти, остаци лукова и потпорних стубова, постоје и
данас.

показала да се на том мјесту налазила нека илирска

Травунија

изградили утврђење. Тај благајски каструм, процјењује се,

су стари Хум и Захумље, а тиме и средњовјековна Босна,

градина, да би касније Римљани на истој локацији
подигнут је средином IV вијека, када је добио много веће
димензије.

Прва велика реконструкција овог каменог џина изнад врела

Буне обављена је у XIV вијеку, када су босански феудалци
– племићи из владарске породице Косача – извели обимна

преграђивања унутрашњих простора тврђаве, на истом

Ова у историји знаменита област уједно је и најљепше што
имали у свом саставу.

Травунија је захватала пространо подручје између Боке
которске и Дубровника, а у сјевероисточном залеђу

Требиња, према Билећи и Гацку, простирала се све до
Рудина и насеља у Горњој Зети, обухватајући и стару жупу
Врм са градом Клобуком.
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На пријелазу најљепшем дијелу јужног Јадрана, обогаћена

природом и топлим медитеранским поднебљем у коме све
издашно рађа, ова област је и данас оно највриједније што
Херцеговина има.

Средиште и најзначајнији град Травуније (Terbunia) било је

Требиње, које се под садашњим словенским именом први
пут јавља 1318. године. Међутим, први писани трагови о
постојању овога града потичу из X вијека, од Константина

Порфирогенита. Наводећи градове и насеља у овој
области, он је поменуо и град Terbunia, из чега би се могло

закључити да је то његово старо, изворно име, по коме је
онда и читава област тако названа.

Средњовјековна Травунија слабо је расвијетљена и мало је
позната у односу на нека друга подручја у ширем окружењу,

јер има мало писаних извора о њој. Извјесно је, међутим, да

је Травунија и као географски и као економски простор била
значајна не само за Хум и босанску властелу, него и за

управљаче, трговце и предузетнике у Рашкој и Зети. Разлог
је једноставан: Травунија је омогућавала прилаз тадашњим

поморским и трговачким центрима – Котору и Дубровнику.

Кроз њу су пролазили сви трговачки и поштански путеви

који су од ових центара водили ка удаљеним рудницима и
трговима у Босни Рашкој и Зети.

Понешто о овом питомом и економски напредном крају
може се сазнати из Љетописа Попа Дукљанина (XII вијек),

угледног писца и монаха који је оставио драгоцјене податке

о прошлости средњовјековне Дукље (Dioklitije), Рашке,
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Хума, горње Дрине и других јужнословенских крајева.
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Према Дукљанину, Травунија се на југу простирала све до

бококоторског залива, а у свом саставу је имала је неколико
градова, међу којима Требиње, Врм и Рисан. У својој
„Историји Босне“, Владимир Ћоровић биљежи да је овај

крај у XI вијеку био накратко под управом Дукље, затим у
дужем периоду под влашћу Немањића, а потом босанских
краљева.

Требиње, стари град на Требишњици, тој бисерној ријеци
понорници којој по издашности врела, дужини површинских

и подземних токова нема равне на динарском крашком

подручју, постојао је, по свему судећи, и у вријеме старих

Римљана. Ближе сазнање о томе биће могуће тек након
ископавања и проучавања тла на најстаријим градским
локалитетима.

Средњовјековно поглавље града на Требишњици почело је

доста рано, прије већине других градова на подручју Хума,

средње Босне и Подриња. У ближем окружењу Требиња и
на просторима који су припадали некадашњој Травунији
има

више

локалитета

са

очуваним

средњовјековних насеља и утврђења.

траговима

На десној обали Требишњице, на источној и западној
страни Требиња, грађени су у средњем вијеку сакрални и
други објекти, од којих су неки обнављани, па и данас
свједоче о времену када су настали.

Међу такве објекте спада и манастирски комплекс Тврдош,

са православном црквом Вазнесења Богородице, који се
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налази на око пет километара западно од Требиња. У
постојећим хроникама помиње се почетак XVI вијека као
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вријеме његове изградње. Готово до самог краја XVII вијека

ЦРНОГОРЦИ И ОКОЛНА ПЛЕМЕНА

У том светилишту увијек је боравило доста монаха, који су,

1997, стр. 55–60. Текст се објављује изворно, без прилагођавања

Тврдош је био стално сједиште херцеговачких митрополита.
према Јорју Тадићу („Грађа о сликарској школи у

Дубровнику XIII–XVI вијека“), одржавали сталну везу са

(Одломак из књиге „Црногорци“, фототипско издање, Подгорица,
савременом правопису.)

Дубровником и Конавлима. Тако он помиње монаха Матеја,

По поријеклу, животу и обичајима најближи су Црногорци и

Добрићевићем да пређе у Тврдош и ради фреске на

извјесни крајеви и карактеришу по засебним особинама:

који је као представник манастира „преговарао са Вицом
црквеним зидовима 5. јуна 1510. године“.

У насељу Полице откопани су темелји средњовјековне

цркве, а недалеко одатле – у Горњим Полицама – налази се
масивна камена кула кружне основе, за коју предање каже
да ју је попдигао Вук Бранковић.

На источној страни, између Требиња и Ластве, постојао је
утврђени град Мићевац. Тврђава је имала три високе куле
и зидине којима су оне биле опасане.

О бројности средњовјековних насеља на овом подручју

можда најбоље говоре стара гробља са традиционалним
надгробним споменицима. Утврђено је да на просторима
око Требиња има 111 некропола са 2046 стећака.

У саставу средњовјековне Травуније била је и стара жупа

Врм са утврђеним градом Клобуком. И ова жупа и град
Клобук често се помињу у документима Дубровачке

Републике, јер су туда пролазили главни каравански путеви
према Зети, Босни и Србији.

Ерцеговци. И код Ерцеговаца, само слабије, дијеле се

Гацко, Невесиње, Требиње итд.; и код њих су у тим
племенима признате заслужне фамилије као нека врста

демократског племства, код кога је добро стално и

нашљедно; и они подједнако гаје успомене на стару славу и
величину српску, и живе у увјерењу да мора бити васкрса

свесрпског; и они су јунаци као и Црногорци и код њих је

храброст највећа врлина; обичаји славски, великопразнични, моба и други – исти су као и код Црногораца;
морал, вјера и празновјерица исто тако; истицање чојства

као прве одлике, народности и чување обичаја прва је
дужност; чак и борбе с Турцима вођене су заједнички, те је

при стварању данашње Црне Горе удио Ерцеговаца врло
велик. Па ипак, крај свих заједничких особина, одвојен

живот и посебне, мање борбе и на различном земљишту и
под неједнаким приликама, стварали су и посебне историје
и засебне, етничке типове, – у Црној Гори једноставније, у

Ерцеговини општије, према начину живљења једних и
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Као богатија и као дио Босне, Ерцеговина је била
притијешњена већим бројем Турака и јачом влашћу, што је

морало утицати на душевну страну народа, на немогућнији

отпор и на удружење шире масе при ма каквом протесту и

отпору. То је у осталом и узрок да видимо Ерцеговце
удружене при сваком народном покрету, који је обично

значио: за Ерцеговину, – појам веома широк; док напротив
томе у Црној Гори издвајала су се само племена, радила по

својој потреби и на своју одговорност, без јачег импулса за
већу цјелину. Сâм географски положај Ерцеговце је

упућивао на Црну Гору и чинио да се за сваки покрет тражи
отуда савјет, одобрење и помоћ, јер је и крајњи циљ свију
тих народних покрета био: сједињење са Црном Гором и
рад на ослобођењу осталих српских земаља.

Као ратник Ерцеговац је био спор, али храбар и истрајан, –
Црногорац плах и несталан; Ерцеговац се борио,

Црногорац јуришао. И иначе су Ерцеговци тромији, али

културнији, дубљи у осјећањима, а Црногорци плаховити,
упорни и сурови. Ерцеговац је са свога јунаштва поносит,
Црногорац још и охол. Јунаштво Ерцеговца је јунаштво

народа, јунаштво Црногорца јунаштво племена; – онамо су

јунаци општи, овамо јединачни. Стога је риједак Ерцеговац

који се хвалише и размеће јунаштвом, а још је ређи
Црногорац који другога хвали; Ерцеговац прича и туђе

заслуге, Црногорац само своја преимућства; онај је као и

сви остали, овај уз најзаслужније; Ерцеговац обично каже:
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ми, Црногорац увијек: ја! Црногорац је самоузданији од

Ерцеговца и отпорнији; он је много искључив, у једном
правцу савршенији и израђенији, тијесто од кога се не може

израдити друго него је, љутац, који пуца сасвим другим
правцем него га туђа воља упућује; он има толико свога,
атавистичкога, формиранога, непромјењивога а ипак

потпуно урађенога, да је неприродан у сваком другом
положају и стању, изгубљен, пометен; или у најбољем
случају непродуктиван; он је бистар, лак да схвати и научи,

да уложи енергију и савлада проблем док га не проучи, али
исто тако да ту и стане и да се постепено врати у стари

душевни колосјек, задржавајући од наученога само форму
и не репродукујући ништа. Ерцеговац је много блажи,

мекши, пространији и гипкији, тијесто коме се могу давати и
различне форме и супротни правац и усавршавање. Зато,
Црногорац је свој само у Црној Гори; ту је у свом елементу,

присташан и природан, слика све своје прошлости, коју
носи у души и очима, и свуда друго он је изгубљен, туђ

самом себи, неприродан и несавршен. Црногорцу се чини
да себе омаловажава кад ма кога хвали; отуда је у сваком
похвалном послу, по њему, његов највећи удио. Он је у
традиције толико уживљен да их другом просто натура као

правило; прзница је, што Ерцеговац није, па зато и вјерује

да се о њему мора само добро мислити и говорити.

Црногорац је као признат и оглашен јунак веома сујетан; за
њега је утврђено правило да је најхрабрији међу храбрима

и да нема јунака њему равних. Зато је он веома смотрен да
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никад не доведе у питање тај добар глас и првијенство –

док Ерцеговац, слободан толике сујете, не мари да увијек

куша снагу и вриједност. Црногорцу се чини зазор и
понижење да икад изгуби (Не постоји приче о томе), јер

изгубом доводи у искушење предност свију Црногораца, па

не само да би се он губитком понизио него би омаловажио

и све оне који су били до њега и који су до данас; за
Црногорца је тренут и најмањег рескира читав проблем, а

најмањи изгуб, страхота и очајање. То највише долази
отуда што Црногорац вјерује да све што ради, велико је и

судбоносно, и да све што предузима, чини у име свију
Црногораца и за све њих. Међутим, Ерцеговац више ради

особно и на лични рескир и одговорност. Црногорац у

сваком потхвату тражи друштва, инстиктивно за то да би
умањио личну одговорност, и у сваком послу он је толико

резервисан да се, бар пред самим собом, може оправдати
за све пошљедице.

Једном кад је на Цетињу био и чувени војвода гатачки
Богдан Зимоњић, један од најснажнијих Ерцеговаца,

предложе му Црногорци да се „вуче клипка“ с њима. Као
такмаца изаберу му сердара Сава Пламенца, зета

кнежевога, за кога су држали извјесно да ће побиједити. Око

рвача окупи се силан свијет да посматра борбу, па дође и
сам кнез. Рвачи посједаше на пољану, одупријеше

табанима у табане, држећи се за руке, па запеше из све
снаге да један другога одигне од земље и исправи на ноге.
Снажни војвода неколико пута побиједи сердара, те наљути
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и кнеза и све Црногорце: Ерцеговац да побиједи Црногорца!

Покушаше и десети пут, али не помога ништа, јер је војвода
био и силнији и јачи од сердара. Тада кнежев ађутант приђе

војводи, каза му ко је и шта сердар Пламенац и како се већ

наљутио књаз и сви Црногорци на њега, па га замоли да
попусти барем једном да га сердар побиједи, те да се
разиђу у миру. Зачуђен повиче војвода: „Ма шта је вама

људи божији: не дијеле мегдан Ерцеговина и Црна Гора,
него ја и сердар!“ И не шће попустити. То га је завадило са
Цетињем.

Једнога дана бану на Цетиње неки свјетски рвач Шваба, с
великом наградом ономе ко га побиједи. Рвач међу јунаке!

Ето прилике за славу! Али нико се не накани да му изађе на

мегдан. Људи се шуњали око њега, загледали га, омјерали

и стимавали, па се бојали швапске вјештине и лукавства и

црна образа, ако би на мегдану с њим изгубили. Можда би
се неко и порвао ш њим у планини, ђе нико не види и не
чује, али ту на Цетињу, пред кнезом и Црногорцима – не

осмјели се нико: Ко да рескира да обрука сву Црну Гору и
Црногорце! Тада се јави један Ерцеговац, зоран и силан

момак и риједак бандоглавац. Он изађе на мегдан.
Интересовање је било велико; на вечери се слегао силан

свијет, па дошао и кнез. И, Ерцеговац је побиједио, –
разумије се, сасвим неправилно. Али иако је како тако

однио побједу и толики свијет скапулао рескира и
искушења, нико му на побједи није завидио: Сви су
црногорци могли учинити то исто, само да су шћели!
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И економске прлике, вјечита борба с менаштином и

сиротињом на дому, учиниле су од Црногорца трудна и
ћутљива човјека, који се никад безгранично не радује и не

провесели, који је управо заборавио тренутке правога
весеља и радовања, не помућена зебњом и свакидањом

несташицом, – док Ерцеговац спада више у веселије,
сангвиничне људе. Уз то су, нарочито од пошљедњег рата

Ерцеговци и у знању, раду и начину живота одмакли од
Црногораца, те су ближи култури од њих.
Црногорац

допушта да су Ерцеговци најбољи јунаци

послије њега (...)

БЕЛЕШКА О ПИСЦУ

Симо Шобајић је рођен у Даниловграду 1878. године. Припадао је

чувеној трговачкој и интелектуалној породици Шобајић, која је

дала драгоцен допринос јавном и културном животу Никшића и
Црне Горе (Максим, Петар, Бекица и Симо) у другој половини
деветнаестог и у првим деценијама двадесетог века. Основну
школу учио је у Никшићу, а гимназију у Београду.

Објављивао је књижевне и друге радове у часописима „Дело“,
„Бранково коло“, „Искра“, у листу „Политика“ и другде. Био је
угледни јавни радник, политичар и новинар. Један је од оснивача

Културног друштва „Захумље“ у Никшићу, уредник опозиционог
листа „Народна мисао“ и набављач штампарије (такође у
Никшићу). Биран је за посланика Црногорске скупштине и био је
припадник Народне клубашке странке. Учесник је познате
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„бомбашке афере“, због чега је 1908. године осуђен на доживотну
робију, па је као емигрант боравио у Србији и Сједињеним
Америчким Државама. Умро је у 38. години живота и сахрањен у
Никшићу.

После једног предавања одржаног у Београду, а по наговору и
упутствима

свог

рођака

Јована

Цвијића,

приступио

је

истраживању и писању етнокарактеролошке студије „Црногорци“,
коју је његов брат Петар постхумно објавио 1928. године, а две
године доцније и збирку приповедака „Из кршног завичаја“.

Ова студија, настала за време Шобајићевог странствовања ван

Црне Горе, писана је, како износи историчар Живко Ђурковић, без
теренског истраживања (јер су она аутору била онемогућена), а
на основу коришћења народне традиције, народних умотворина,

посебно анегдота и песама, као и одређених лингвистичких,
географско-историјских и статистичких проучавања и сазнања.

Посебан значај књиге је у томе што је аутор анализовао
етнопсихолошке промене у патријархалном црногорском друштву

на размеђу двају столећа. Додуше, тумачи Шобајићевог дела

(посебно Ђурковић) истичу да је аутор био ограничен личним
наглашеним и веома критичким односом према династији
Петровић, посебно према књазу и краљу Николи, но то, ипак, не

умањује вредност ове студије када је реч о етнолошким
истраживањима.

Ратко Пековић
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Благоје С. Бабић
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усамљена и још на вису, удара гром. А гром никада није
ударио у Дуб.

ДУБ*

Нико се није чудио што гром никада није ударио у Дуб.

На сто корака испред моје куће у Херцеговини вековао је

„Назренов“ Дуб. У пречнику од двеста корака око њега није
било ниједног другог стабла.

Усамљени храст је могао да расте до миле воље и у ширину

и у висину. Труп му нису могла обухватити ни два човека кад
се ухвате за руке, а крошња му до неба висока, као поље

широка, а гушћа од облака. Није му било равна од
Лебршника до Леотара.

Дуб је био на највећој ветрометини у Рудинама. А ни

херцеговачке мећаве му никад нису одбиле ниједну
гранчицу.

Нико се није чудио што ни херцеговачке мећаве Дубу никад
нису одбиле ниједну гранчицу.

Херцеговина је претурила много зла преко главе. А никада
никога под Дубом није задесило никакво зло.

Нико се није чудио што никада никога под Дубом није
задесило никакво зло.

***

***
Под Дубом су се млади хватали у коло, заљубљени
договарали веридбе, невесте успављивале чеда, стари
обнављали снагу, болни видали ране, мудри мирили
завађене, храбри припремали буне.

За жеге и пљуска све живо је налазило спас под Дубом: и
пролазници, и лептири, и птице, и јагањци.

Нико се није чудио што је под Дубом увек било места за све.
***

Кад би се наоблачило, брижне мајке су поучавале децу да

се клоне Дуба. Знале су да у висока стабла, поготову ако су

* Из: Благоје С. Бабић, Доживљаји једног Динарца.

Дуб је вековима бдио над Селиштима.

Кад би ага од Билеће почео да окупља харачлије, ћук би се,

чим би пала прва ноћ, огласио из Дубове крошње да
упозори село на незване госте.

Кад би аустријски жандарми кренули из касарне на Планој

да младиће стасале за војску хватају и одводе да служе
туђега цара, жуне су из Дубове крошње и дању и ноћу звале
на узбуну.

Кад би јато чавки притисло Дуб, знало се да се из села мора
бежати: ето усташа, Немаца или Италијана!

Кад су гавранови почели да изнад Дуба један другоме ломе

крила, знало се да се спрема велика несрећа: да брат брату
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вади очи.

Нико се није чудио што је Дуб вековима бдио над
Селиштима.

***
Дуб је страховао да ће од недела Херцеговина пуста
остати.

Као и сва његова храстова сабраћа, Дуб је увек био одевен.
Лишће што у јесен постаје црвено-жуто, остајало би на

њему док га у пролеће не би заменило зелено. Зато је зими,
кад снег покрије Рудине, Дуб био највидљивије стабло
између Планика и Билећког поља.

Колико се памти, Дуб је само два пута оголио.

Кад у злу зиму 1942. на превару побише дванаест

„Назрена“ подвучених црвеним лаписом, вихор се заметну.
Дуб му предаде до последњег свог листа – да би све небо
могло да поцрвени.

Кад у зло пролеће дођоше да ратарима отимају поља,
вихор се заметну. Дуб му предаде до последњег листа – да
би све небо могло да позелени.

Нико се није чудио што је Дуб страховао да ће од недела
Херцеговина пуста остати.

***
Од Дуба се цело село могло грејати бар једну зиму. А нико

никада није хтео да узме ни суварак који би с њега сам
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отпао. Нико није хтео да узме ни лист кад би лишће опало
с Дуба. Остављано је ветровима да га разносе Рудинама.

Нико се није чудио што нико из Селишта није дирао у Дуб.

Намерници су вековима под Дубом налазили одмор и
заклон. А ниједан никада није ни покушао да бар своје име
овековечи урезивањем у кору Дуба.

Нико се није чудио што ни намерници нису дирали у Дуб.

Све туђе војске које су икада загазиле у Херцеговину
пролазиле су путем између Дуба и Сугребове гомиле.
Никад ниједна није дирала у Дуб.

Нико се није чудио што никад ниједна туђа војска није
дирала у Дуб.

***
Ако је веровати причи што се преноси с колена на колено,
Дуб је никао 1378. Тада се на Златишту изнад Билеће

заметнула битка с Турцима, завршена првом победом над
њима у Европи.

Насилнике, који су у Херцеговину доспели с мора, преко

Неум-Клека, дочекали су Херцеговци на Златишту. Водили

су их војвода Влатко Вуковић и војвода Радомир Бабић –
„Назрен“.

Зна се да су у бици Турци војводу Радомира ранили у око.

Неки веле да је због тога добио надимак „Назрен“, који и
данас носи једно братство у Селиштима, то јест да од тада

није добро видео, него назирао. Други веле да је назрен био
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Било како било, кад су се Турци разбежали, војводи је

требало видати око. И док му је монахиња, чије име није
упамћено, под храстом на бојишту спасавала вид, на груди
му је пао жир. Монахиња га је узела, ставила у бисаге на
његовом коњу, и посаветовала војводу да жир посади како
би и њега и његове ближње чувао од свакога зла.

Послуша војвода „Назрен“ мудру монахињу. Подбоде Алата
и у једном трку стиже у Селишта.

Кажу да се војвода „Назрен“ девет дана и девет ноћи
премишљао где да жир посади. Десетог дана одмери десет
корака на север од Сугребове гомиле, тачно за онолико
колико је широк пут који води од Старе Херцеговине ка
Неретви.

„Ако се посрећи па храст нарасте, с њега ће се преко
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Зло поче да се разиграва. Селишта почеше да пусте. Свака

кућа изгуби бар по једну мушку главу. Од оно чељади што

се избави од погибије, ко год нађе пута оде у свет за хлебом
или књигом.

Међу реткима, у Селиштима остаде Мићо „Назрен“. Не
хтеде да остави „Назренов“ Дуб.

Мићо је био међу људима што и Дуб међу подубицама.

Кад му убише брата, а потом и два сина у једном дану, нико
му сузу у окју није видео. Али кад му бог узе и Стоју, и он
поче да поболева.

Дуб и Мићо почеше да вену заједно.

Сваки дан би Мићо са штапом дошао да под Дубом озбори
сам са собом.

***

Сугребове гомиле видети Златиште.“

Од боја на Златишту увек су „Назрени“ имали војног

земљи и у њ спусти жир.

дође на најстаријег му сина Мића.

Извади „Назрен“ мач, њиме направи левкасто удубљење у
Тако су Селишта добила „Назренов „ Дуб.
***

Дуб је и знане и незнане чувао од зла све док недозвани не

почеше на њему да вежбају руку за братоубилачки наум.

Дуб им постаде мета. Нису га могли промашити ни левом
руком, завезаних очију.

Нико не зна колико је куршума у Дуб ударило. Зна се да је
од њих посивео. Од олова поче да поболева.

заповедника. Последњи би Стеван, капетан Црне Горе. Ред

Кад аустријске жандарме ђаво донесе да Мића одведу да
служи њиховог цара, стани се он преко седам мора, у Нови
Свет. Кад њихов цар нападе Србију и Црну Гору, Мићо се

врати да им помогне. Ступи у војску Црне Горе која је
устала у одбрану Србије.

Кад Краљ са Цетиња положи оружје, Мићо одби предају и
преко Крфа изби на Солун. На Цетињу га ставише на црну
листу зато што одби Краљеву наредбу. Краљ са Дедиња

стави га на црну листу зато што је служио Краља са
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Цетиња.

Мићо се није жалио ни против једне, ни против друге српске

државе. Али никада није прежалио што му обе учинише
неправду: „То ће ми помоћи да умрем.“
***

Једног сутона Мићо нареди да му постељу ставе поред
прозора који гледа на Дуб. Хтео је да Дуб буде последње
што је видео на овоме свету.

Истога дана, тачно у поноћ, кад је пун месец завладао

небом, грмљавина се проломила селом. Дуб се расцепио:
четири гране на четири стране, направиле крст. Кроз прозор
засветли свећа. Свима је било јасно: Мићо се растаје с
овим светом.

Дуб је јечао све док се нису угасили Звезда Даница и
пламен крај Мићове постеље.

Не памти се да се икад са неба над Херцеговином просуло
толико светла у једној ноћи. Бог је био упалио све свеће да
испрати Дуб и Мића.

Ни данас се не зна ко је први скончао. Је ли се Дуб

разломио кад је Мићу срце стало, или се Мићу срце
распукло кад се Дуб разломио. Само се зна да су у једној

ноћи нестала два горостаса – Мићо „Назрен“ и „Назренов“
Дуб.

Селишта остадоше пуста. А насред Селишта остаде
усамљена Сугребова гомила.
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Миладин Ћулафић

ПРИЧА О ЈЕДНОМ СВИЈЕТУ

(Избор из књиге Прође памет ко трешња)

Као биљка

Пођем једном са дједом на планину. Да нешто довучемо

одозго, неку грађу. Доље у селу прољеће, а горе – зима.

Велики снијег подно смрча. Онај модрикави, зрнасти снијег,
натруњен отпацима с

дрвећа. Наједном, тамо између

стабала, стркне зец. Јеси ли га видио, пита дјед. Видио сам,

кажем, зеца. Ето ти, каже дјед, могле би њега његове лаке

ноге да однесу доље, ближе селу, да једе младе траве и
листа, и да се мање смрзава. Али, тако му суђено. Овдје се
родио и неће да иде никуд. Е, такви смо ти и ми.
Двојица на коњима

Не знам како је у другим крајевима, али ми смо ти овдје
много страдали од вјештица и од ђавола.

Ако те први уграбио оком – у попару; ако си прије ти њега
уграбио, не може ти ништа.

Мене је једном пљунуо ђаво с трешње.

Заглушита долина ту горе тако се и зове – Вражје воденице.
Одмах је јасно чије је то и који се жрвњи у глуво доба тамо

врте. Један наш враћао се уморан с планине па сједне на

пут да предахне. А већ ноћ. А њему тако дошло да се баш
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ту задржава и одмара... Кад ето ти двојице на коњима, један

с једне стране пута, други с друге. Укрсте коњи гриве,
запријече пут. Ти си много уморан, каже један, ајде на коња.

И посагне се, попне га. Други каже: неће но код мене. И
тако, до пред зору, отимање: е неће но код мене, е неће но
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Знам да горе нема ничега – горе је ваздух, небо... али ту

негдје около, има нешто... Кад оће човјек да умре, завија
пас, долети сова на кућу... Ко је послао ову тицу?
(…)

код мене... А кад се, од најближе куће, огласио пијетао,

Пушка

она тица. А богме, више и није имао на чему да му захвали.

оно мјесто гдје је посјечена, окрене се трипут, и насмије се.

један од оне двојице каже: захвали богу што је запјевала
Благо

Откако је закопао благо – старац је сваке ноћи одлазио
некуд и враћао се у зору одрпан и крвав.

И понесу они ону главу у Ругову тамо, а она се исправи на
Они је брзо врате онамо, саставе је с тијелом и сахране,

подигну мало турбета и пушку му ту оставе. Ту пушку нико
није смио да такне. Да си је узео и отишао у планину, некако
би се отела и дошла сама на гроб.

Жила и врх

Такво мјесто

жилама пружа у дубину. Ако не може даље, закине му се

ту златну пару, ја – брус, и раоник, не већи од мога длана...

Свако дрво, колико год гранама иде у висину, толико се
врх.

Ти појма немаш докле жила може да оде тражећи воду.
Слабије рађа воћка која је далеко од куће.
(…)
Има ли бога

Назови ти то како хоћеш, али нека сила постоји.
(…)

Земља је на том мјесту црна кā гавран. Покојни Перо нађе
Вечера

Љубан планина. Игленово поље. Дозивају се ђаволи, по
околним

врлетима,

пошто

су

опазили

ловце.

„О,

Клинчарице, има ли што за вечеру?“ “Биће-биће, ево меса,
евооо!“ „Докољена, ко ће у лов онамо?“ „Да чеврдишемо

сви?“ „Буди спремна, Црноглава, готова је работа.“
Кривокапиле,

Сврзогаћа,

Повезуља,

Чемерзуба,

Остроглавиле (главни)... „Оћемо, богами, ноћас да их
касапимо – то нам је вечера!“ Ноћ јесења. Љубан планина.

Игленово поље. Посјечица, Четвороока, Стегуља, Опакије...
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Као тамбурā нешто, као свираља, као гусле – дилин-дили –

весеље се чини... Окопоранашу, Трноглава, Капуљашу,
Сврзичакширашу, Печурка (пече месо), Вузиглаве (вуче за
главу), Кратконоги...
Отац

IZVORNIK

91

краве, вучја шапа, опанак, птичји траг, псећи... Све
преплетено. Све једно другом у стопу гази...
И ово упамти
(…)

Отац ми био слијеп. Па би, у јесен, попипао кукуруз.

А чвор јелови је посебна прича. Рекао Шекуларац (кад су га

Једном, па задрљао, признам ја.

сем јелови чвор. (Може да заломи сјекиру ко камен.)

Колико си пута орао, пита.
Е, очи ти испале ко мени!
Падање

на самрти питали: оћеш ли нас опростит): Све да је просто
Цар дрвета, мајка, срце, соко од горе – црни бор!

Прво је, изгледа, један Аговић (презимена су измишљена;

Истинити доживљаји

уграбио сестру једног Лекића. Па се диже овај Лекић те уби

уз јелу, да предахне. С онога тамо краја дозива вила, а

остало, богами, није) – да ли на силу, или јој се свидио –
једнога њинога. Па се диже један Нуркић, па ајде-ајде, све
преко тих шума, те уби једног Нововића – нађе га гдје теше

греду за кућу. Па се диже један Драговић, па све преко тих
планина, у прољеће – тамо у њином катуну нађе неког

Пуришића, притврђује тор, послије снијега, оће да издиже...
Па се спреми један Шаботић, па све полако преко тих
пустајлија, тамо горе нађе једно чобанче... Па један од
наших Лалића њинога Лалића...

Неки ловац проводио ноћ крај Ридског језера. Прислони се

друга јој се одазове са јеле више њега. Она зове на конак,

ова одговара: Не могу ти доћи, имам ноћас госта (тај и тај,
из тога и тога села), но ајде ти овамо. Она долети и језеро

се заљуља од њених крила, док је узмахивала њима,

пристајући уз ову јелу. Преду. Вретена ловца тичу по глави:

дрр-дрр... У свитање, дивљи чобанин пусти срне и козе
дивље. Једна, храмљући, издвоји се. Кич-кич, не тамо –
убиће те (изговори његово име)... И он је убије...

Све преплетено

Раж из паљевине

нашег дјетињства. Ишаран разним траговима. Папци од

паљевине. Усред шуме. И, груну једном вјетар – обори

Дође ти наједном пред очи онај чисти непрегледни снијег

Искрчио он шуму, и посијао раж. Богато родила раж, из
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букву, падне буква посред ражи. Одем ја (мали сам био, а

добро се сјећам), да кажем. Испред кoлибе – баба и двије
дјевојчице. Красне дјевојчице. Гледам ја у њих, гледају оне

у мене. Кажем: Пала буква у раж. А старица: Баш сад,
причам дјевојчицама: ускоро ће да сазри раж, па ћемо да
умијесимо хљеб, па...
Иди напријед
(…)

Пала брда – дигле се долине!
Највећи је даљинар чоек од нечоека.
Ни камену није добро кад се премјести.
(…)

Гавран

Једина птица која се зими леже – гавран. Ако гаврану јаје не

прсне од студи – излећ се не може, толико му је тврда

коруба, природа је то удесила, да се он излеже од мраза, а
не од топлине. Зато је тако мало гавранова.
Шест

Мени оно чудно... Само им баци по комад кукурузнице, и
отјера их; не сиједају... И оне опет, тамо навише, уз оне

Ломове, да беру купине, да продају. А већ, богами, удаваче,
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а босе – ноге изгребене, пете попуцале. Па је ја питам:

Богати, Даро, каква си ти то мајка? Пусти ме, тако ти Бога,
каже она, ја их имам шест... да није овако – оне би се
помамиле, оне би село запалиле, оне би, кунем ти се, на
звијезде узјахале...
Дјевојке

Уочи оне паљевине, прије но што ће кућа да ми изгори,
сањам: три дјевојке испеле се наврх куће, скидају кров...
Златно одијело

Моји су ти дани, богами, при крају. Знам. Сањала сам.

Мртви ме дају – покојни Петар и покојни Леко, браћа – за
мртвога ме дају, а златно одијело... и доведоше коња: ово
је, каже, твој коњ...
Дубови

Кажу, да негдје постоје неки дубови. Нико их, до данас, није
могао пребројати. А нема их много. Неко их преброји

највише – седамнаест, а неко – двадесет. Колико их год пута
бројиш – сваки пут различито.
Драгуна

Од жестоких киша, много глибаво у тору, па Драгуна изјави

овце, по мраку, пусти их на ледину, окупи их око себе, па, до
поноћи, пјева, а од поноћи – тужи. Слушам је из стана...
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Још нико не зна, како се кукавица леже. Нити је ко уби, ни
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боровима. Некад су ту играле виле.

пиле од ње ухвати. А глас њен вара: уврх је планине, а чини

Благо њему

сам био мали, од некога сам чуо да кукавица може да ти

то потрајало. Човјек ништа није могао да види. Пoслије,

ти се, ту је; или је ту негдје, а чини ти се, да је далеко... Кад
каже колико ћеш живјети. (Зашто баш она?)... Само, вели,

кад је она у близини, да може да те чује, изговориш ове

ријечи... Осоја испод Рудог брда. Ја чувам краве. Она слети
на један јасен. Да је питам? Жи’ ти син Миладин, жи’ ти

Одједном, коњ стане, гледа у нешто, устрепти... И богами је

прича једноме староме. Најстаријем човјеку у нашем крају.
И каже му старац: Благо теби што нијеси видио оно што је
коњ видио.

Петар домаћин, жи’ ти сестра Видосава, жи’ ти тетка

Поглед у прашину

закукала... е јесам се исплакао тога дана...

школе, застане он, загледа се у земљу. Као да је угледао

Mилосава – кол’ко ћу година живјети? Само трипут је
О змијама

Био је то чудан дјечак. Једном, кад смо се враћали из
нешто што ми не примјећујемо

– Шта ти је, у шта си толико упиљио?

Кад змија печи некога: О кума рогача, о кума рогача! Врати

– Нешто мислим: Боже мили... кад се умре, па никад више,

Она змија која је некога печила не може више у земљу. Она

Њихов час

непримница. Изагнаница. Дође на рупу, рупа се стијесни...

пјесма,

оно што си дала к себи. О кума трногозна, трновача...

је кажњена. Земља је не прима. Тако се и зове –

никад, никад, никад...

Једном, док се из мрака што је притиснуо село проламала
каже

дјед:

То

су

ове

јесенкавице.

Какве

Врти се тамо-овамо, кофиста се, не може да уђе... По

јесенкавице? Па ови Д., што пјевају само у јесен, кад се

може да дочека.

дође јесен – наједу се воћа... па их стане бурукање, оће да

земљи вијуга и крије се... Вавуља по снијегу. Прољеће не
(…)

Некад

На планинској коси, зараван, мало удубљена, окружена

наједу. Љети, зими, живи се не чују, јадно-гладно, а кад
проглуше...

Не може смрт све да покида

Коња везали на ливади крај ријеке, недалеко од гробља. А

96

IZVORNIK

њега пробуди, у гробу, оно хрускање, оно како коњ руби

траву у поноћној тишини, пуцкање жила... Устане из гроба –
разигра коња. Много је волио тога коња. Боже, како је јурио
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Са нашег гробља
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(…)

коњ кроз ноћ, поред ријеке, око гробља... Прво престане да

Жена пада ничице на гроб. Марама се полако, са сваким

умири, слегне се – као да, задовољан, осјети јахача на

круг у који не допире више нимало свјетлости; само мрак и

пасе, о поноћи, начуљи уши, гледа ка гробљу. Онда се
себи. Па у трк... Ујутро, као да ништа није било.
Аждаја

Једне ноћи, да ли крилом, да ли репом, поткупи аждаја кров
моје колибе и баци га у тор, на овце.
Кости

јецајем, срозава с главе, рубом налијеже на земљу, затвори
сузе.
(…)

Није му помогао

Колико сам пута испљунуо залогај – да не погинем с храном
у устима.

Затворили их у кућу и запалили, а у изби била говеда, па се

Земља и коријен

говеда...

оног случаја... Замисли, тражио ми он један орах да посади.

послије није знало које су кости од чељади, а које од
Ипак нешто

Ако ништа друго – каже старица – кад некако одшатулам до
испред куће, до њиве, до трешње, послужим бар као
страшило...

Четири даске

Године обарају... припрема се човјек за смрт баш као што

тица спрема гнијездо... Добави четири даске и дигне их на
таван...

Кажу, да је он неки велики научник. Али, за мене... послије
Ја му дам, лијепо му ископам... Оде он. Ја послије нешто

наиђем тамо, кад: он застао код чесме, па пере коријен.

Тако ми Бога! Не могу да прежалим, што сам то видио! И,
кажем ти, послије тога... може он да буде доктор свих
наука, може да буде стално на телевизору... али, код мене...

Не бих волио, послије тога, да нешто моје, негдје, зависи од
његове памети.
Сестра

Учитељ је грдио дјевојчицу. Нећу то више да видим, рекао

је. А грдио је дјевојчицу, зато што је храмала. А она је
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храмала, рекао нам је учитељ, зато што храмље њен
брат.

До гроба

И кад је минуло више од четрдесет година од рата, још се

надала понека мајка, и понеки отац – да ће се син вратити.
Па је било могуће, и тада, овдје, чути, овакве ријечи:
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Породица
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Од мојих најближих, не сјећам се никога. Оца убили у рату.
Мајка умрла. Није могла да прежали брата. Убили јој брата
од седамнаест година. Мене је узео дјед. Ни њега се не
сјећам. Сјећам се само његовог сандука – кад су га
однијели.

Причао ми је Миленко Радованов, да су се, на оној кривини

Како изаћи из пећина?

човјек и да је, ду-го, ду-го, гледао овамо, уз ове шуме, ка

горе у шуми. Тако ти је то с нама било вјечито – мало-мало,

код његове куће, зауставила странска кола, да је изашао
нашој кући... Гледао кућу, све ово около... па нашу
планину... дуго...

Мученик из Међупоточја

Кућа његова, између два потока. То се тако и зове –

Имам њиву, кућу, шталу, мало воћа, и пећину. Пећина је ту
па у пећину. Стално су нам пећине чађаве. (Ложимо, зна се,

ноћу.) Никако да се избрише она чађ. Изађи из пећине, па,
по најцрњем мраку, укради нешто из своје куће, са своје
воћке...

Међупоточје. Два бистра шумска потока. Тако близу да си

Кућа Угљеше Зековога

вичеш.

Ја, вала, не.

морао, кад с неким разговараш, ако је мало подаље, да

А он се извали испод дрвета – лежи по цијели дан. Може

само до неке друге ладовине да одбауља, ако није далеко,
и ако му се учини да је боља. А ожедни. Па тек уздахне:
– Безводна Улотино, да те Бог убије!

Изненађења

Они су живјели горе у оној дивљини, у оној самштини, па се

дешавало да дијете, док врља около, стане да дозива оца
који, ту негдје, нешто ради:

Тајо, тајо, ено иде једно чељаде!

Јеси ли ти некад видио Угљешу Зековога да ради?
А јеси ли у нечијој кући био боље чашћен?
Не, вала.

Мајка свом чеду
Мама...

Што је, сине... а што ме стално мамкаш, омамила те црна
земља!

Да ми закрпиш...

Очи ти се закрпиле! А кад прије то поцијепа, цијепала те
модра стријела! Што се не сјетиш колико ти је година, у

100

камен ти се писале!

IZVORNIK

Трагови вила

Ако је врх неке од оних смрча око Ридског језера сув – то
значи да се горе вила очешљала.
Напуштена кућа

Погледај ову напуштену кућу.

Срозани плафон затворио врата.

Помијешани плафон, под и кров, лозар и гуштер.
Дјелови крова објешени унутра низ зидове.
Зова повирила кроз улаз.

На једном крају коприва каже: ово је моје.

Дно крова искренуто тако да води кишу унутра.
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крај оне закопине – нек се нађе.
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Бије тмина одоздо.
(…)

Наилазио сам на тако тврду стијену, само сијевају варнице
– припаљивао сам на њих дуван.
(…)

На осам метара нађох малу, црну, тврду жабу – знак да је
вода близу.

Читав свијет је на води – стићи ћу до воде.
(…)

Купина се упутила преко прага.

Копали ми тридесет метара, копали ми тридесет пет

претворио у гуштера?

– Кофу ми...

Ако је ту негдје, уз довратак, био кључ – да ли се, можда,

метара. – Кофу ми, бре! – Ето иде. – Кофу ми бре! – Иде!

Замукло

Причам ја онима горе: Старац с брадом до појаса и с

Није се могло, без пјесме, ни донијети воде, ни чувати

смију. Оће један да провјери. Спустимо ми њега. Кад

Некад је, у свако доба, идући преко села, неко пјевао.

овце, ни проћи кроз шуму, ни пожњети жито, ни успавати
дијете...

А сад, или сам ја оглувио – дај Боже да је тако! – или...
Свијет почива на води

великим крвавим ножем у руци: Натраг. Они почеше да се
завапи: Аман спасавај!...

И ово упамти: немој прљав суд да спустиш у бунар. Дешава
се, да вода побјегне од прљавштине.

Моје ти је у животу било да копам бунаре.

Седамдесет ми је, а још копам. И најбоље би било – ако би

Један крај конопца завежем себи око паса, други за нешто

на чоека – притисне земља. Да тако завршим. И ништа да

красни Бог дао – да ме негдје, док радим – и док још личим
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се људи не муче, и мене да не мрцваре – да оставе тако,
гроб да означе, или да не означе. А ако би неко питао: Ђе
је Ахмет, да кажу: Отишао да копа бунар...
Љепота

У дубокој старости, сједи Максим испред своје куће, испод
великог ораха. Ћути. Чашицу с ракијом принесе устима;

пућка на лулу. Зује инсекти. Онда Максим гледа, подуже, у

кућна врата. И каже, мало себи, мало унучици која сједи
крај њега (и гледа, мало у књигу, мало у дједа): Како је то
лијепа јела била.

Јер Максим је, у свом животу, био и столар, и тог трена,

њега су његове мисли пренијеле у један други, давни
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дошла тамо, сјела. Ево пет-шест година, занемоћала,

напустила је своју кућу, и живи код ћерке и зета. И сад су,

ето, довезли сијено са њених ливада. И поново ће, ту, да га
садјену. А лијеп, сунчан, јесењи дан. Пред њеним очима,

опијајући својим мирисом, премећу се пласе сијена, са оних
ливада – и њена љета: захуктале врелине, и онај велики

рад, свјежина извора, бруј пчела, зреле трешње, срне које,
при шуми, украду мало од откоса, колијевка у хладу, па како

она, кад се огласи дијете, одлази да га подоји, и како се, док
оно гугуће на њеним грудима, промијени њено лице, и глас,

и њене ријечи; све се промијени, и како је планина била
близу... ништа није било далеко...

тренутак, и он види себе како, у гори испод Зелетина, или

Највеће искушење онога свијета

управо, како је застао пред оним дрветом које пристаје,

те двије куће горе испод планине).

тамо мало ка Катуништу, бира јелу за своју нову кућу;
тако је убијеђен, за кућна врата његовог новог дома.

Све је сам урадио, уз велике напоре и бриге, а ево, то не
помиње; сјећа се само: како је то била лијепа јела.
Истина

Са заравни више пута, из невидљивог гробља, као испод
земље, допре глас лелекача: Истино љуц-кааа...
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Мајка – у сну. Угледао ју је у кући блиских рођака (само су
Јесте, то је она. Види је, некако, са стране, и лице јој

уоквирено марамом, али – то је она. Вратила се. Са оног
свијета.

Загрле се, изљубе се.

Па, како то, мајко – пита – како је то... могуће...

Морало се, сине... знаш откад вас нијесам видјела... зар да
вас, никад... – каже она.

Њена љета

Иза оног великог полома

столицу, и онда је, полако, ослањајући се болно на штап,

Била је прије удата. Па муж погинуо у рату. Имала је и

Кад су довезли сијено с њених ливада, рекла је, да изнесу

(…)
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дијете. Па јој умрло у логору. Послије се поново удала. И
све то, из првог брака, као да је било заборављено.

Избрисано. Ни то дијете никад није помињала. А на самрти,
у коми – тражила га... Пипа рукама – гдје ми је дијете, сад је
ту било...

тематских

јединица.

Укажимо

на

Ћулафићеве стваралачке индивидуалности.
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специфичност

Читајући приповетке овог писца, имамо утисак да су оне

захваћене са самог „врела живота“. Истовремено, није реч

о репортажној документарности, већ о чистој уметничкој
интерпретацији.
(...)

Милослав Шутић

За Ћулафића се може рећи да ту грађу познаје посред-

ством дубоког истинског доживљаја, односно дуготрајне

ВИСОКА ШКОЛА УМЕТНОСТИ ПРИПОВЕДАЊА

личне везаности за њене изворне елементе, и то, на два

(О стваралаштву Миладина Ћулафића)

Приповетке овог писца тематски су везане за живот,

народни, изворни живот, или живот обичних људи у њиховој

свакодневици. Друга одредница упућује на једну етничкопросторну условљеност тема Ћулафићевих приповедака,

коју атрибут „народни“ уобичајено подразумева: то је више
сељачки него урбани, градски живот. Ћулафић

IZVORNIK

је,

несумњиво, достојан наследник неких од најбољих писаца
српске реалистичке сеоске приповетке, уз напомену да је
овај термин типолошки везан за једно раздобље и његову

друштвену ситуацију. Од писаца на које упућује наведени
термин, по нашем мишљењу, треба поменути Матавуља,

Глишића и Кочића, а од оних који су наставили традицију
српске сеоске приповетке – Андрића и Настасијевића.

Наравно да је сваки од поменутих писаца специфична
стваралачка индивидуалност, иако, у жанровским оквирима

наведеног термина, полазе од сличних, па и од истих

начина, из два разлога: зато што потиче рођењем из самог

њеног средишта, и што је, као професор матерњег језика и
књижевности, више година провео у просторима за које је

та грађа везана. У том смислу, Ћулафић би могао написати

исто оно што је написао велики Толстој: „Ко кога да учи
писању: ми сеоску децу или сеоска деца нас?“ И учинио је

нешто сродно овој „поуци“, објавивши одломке из ђачких
писмених задатака у књизи Гримасе по ваздуху (1983).

Ћулафићева књига Прође памет ко трешње (1997) прави

је бревијар народног живота, на чији мозаички карактер

упућује и њен поднаслов: „приче, изреке, ријечи“. На основу

ове књиге може се рећи да њен аутор припада уском кругу
савремених српских писаца који имају најистанчанији
осећај за језик, или за изворни народни говор. Истовремено

је то и осећај за форму такозваних „ситних“ облика усмене

књижевности, који Ћулафића, заједно са Бранком В.
Радичевићем, препоручује као највреднијег модерног
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Када

онда

подразумевамо чињеницу да је у наведену књигу овај писац

укључио и својеврсне вербалне „артефакте“: исечке вести и
огласа из новина, програме приредби, презимена која

директно, црнохуморно покрећу асоцијације на догађаје у

свакодневици народног живота. Али, Ћулафић се овде
показује и као прави мајстор обликовања најкраћих прича,
почев од једне па до неколико реченица. Неке од тих прича,

по нашем мишљењу, могле би да уђу не само у наше већ и
у светске антологије најкраћих прича. Зачуђујући у оваквим

Ћулафићевим причама је изузетно широк и обухватан,
просторни,

временски,

смисаони

домет

њихове

минијатурне прозне форме. Није ли, тако, следећа
Ћулафићева кратка прича, „Сестра“, јединствен пример

приповедачког доприноса спознаји саосећања, као једне од

основних човекових емоција: „Учитељ је грдио дјевојчицу.
Нећу то више да видим, рекао је. Грдио је дјевојчицу зато
што је храмала. А она је храмала, рекао нам је учитељ,

зато што храмље њен брат.“ И није ли овај писац, у
најкраћој могућној приповедачкој форми успео да „опише“

читаву историју прошлог, „страшног“ XX века: „Једна га
бомба затрпала а друга отрпала.“ Ове, и још неке најкраће

приче придружују Ћулафића најбољим ствараоцима

оваквих прозних облика, као што су: Данијел Хармс,
Иштван Еркењ, и други.
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„Изворник“ овим прилогом обележава 150 година
од рођења Николе Тесле (1856). Инспирацију за
наслов прилога нашли смо у некрологу Николи
Тесли објављеном 8. јануара 1943. године у
„Њујорк Тајмсу“, у коме се каже да је умро „светац
науке“ и „да се и од мртвог Тесле очекују чудеса“.
И заиста, тешко је у целој историји науке и технике
наћи такав пример апсолутне посвећености науци
и проналазачком раду.
Интересовање за Николу Теслу и његово дело
непрестано расте. Почетком 20. века, чувена
париска „Revue bleue“, у броју од 31.08.1901,
објавила је чланак Р. Кондијамија „Највећи геније
20. века“, посвећен Николи Тесли; прва Теслина
биографија, објављена 1944. године, коју је
написао Џон О’Нил, носи наслов „Ненадмашни
геније“; Маргарет Чејни је 1981. године објавила
књигу „Тесла, човек ван времена“, а Роберт Ломас
је књигу о Николи Тесли, објављену 1999. године,
насловио „Човек који је изумео двадесети век“.
Према најновијем рангирању највећих умова
савременог доба, које је објавио познати
електронски часопис „Лајвсајенс“, на основу
гласања својих читалаца, Никола Тесла је на
трећем месту, иза Исака Њутна и Алберта
Ајнштајна („Политика“, 22. октобра 2006).
На интернету има преко 70.000 сајтова о Николи
Тесли, више него о свим звездама Холивуда
заједно.
Теслин први биограф Џон О’Нил написао је:
„Његова достигнућа изгледају као сан пијаног
Бога. Чак ни у најбујнијој машти својих поклоника,
нису се стари богови упуштали у џиновске
подухвате светских размера као што је Тесла
покушао и у томе успео. Ценимо ли га по његовим
надама, по његовим сновима и његовим
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достигнућима, он је раван боговима с Олимпа, и
Грци би му подигли олтар.“
Архив Николе Тесле, који се налази у Београду, у
Музеју Николе Тесле, Крунска 51, садржи 156.000
докумената – архивске грађе из Теслине личне
заоставштине (патентни списи, научне белешке и
преписка са око 7.000 кореспондената). Нажалост,
до сада је публиковано мање од 5 процената ове
грађе.
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Никола Тесла

Бајка о електрицитету*

Ko истински жели да схвати сву величину нашег доба треба

да проучи историју развоја електрицитета. Ту ће наћи причу
какве нема ни међу бајкама из Хиљаду и једне ноћи.

Прича почиње далеко пре почетка наше ере, у доба када су
Талес, Теофраст и Плиније говорили о магичним својствима

„електрона” (ћилибара), драгоцене твари која је постала од

суза из очију Хелиада, сестара оног несрећног младића
Фаетона који је покушао да овлада Фебовим кочијама и
скоро спржио читаву земљу. Ту тајанствену појаву живахна
машта

старих

Грка

приписала

је,

наравно,

неким

надземаљским узроцима, и удахнула ћилибару живот и
душу. Је ли то било стварно веровање или више песничко
тумачење — још увек је питање. И дан-данас има врло

просвећених људи који мисле да је бисер жив, да у додиру
са топлим људским телом постаје све лепши, све сјајнији; а
многи научници мисле и да је кристал живо биће, па се
такво мишљење чак проширило и на читав свемир откако је
Џагадис

Чандра

Бозе

показао

низом

значајних

експеримената да и такозвана беживотна материја

одговара на спољне надражаје на потпуно исти начин на
који реагује биљно или животињско ткиво.

Значи да се ова празноверица старих о ћилибару, уколико
Никола Тесла са Теоријом природне филозофије Руђера
Бошковића испред калема трансформатора високог напона

је уопште постојала, не може узети као доказ о њиховом
незнању, и да се о њиховом познавању електрицитета може
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само нагађати. Занимљиво је да су они рибу радије
употребљавали као неку врсту електротерапије. На неким

примерцима старог новца налазимо двоструке звездице,
налик на варнице, сличне онима које производи галванска

батерија. А и неколико других сачуваних података, мада
врло мршавих, говоре у прилог уверењу да је било
изабраних који су имали много дубље знање о природи оне
појаве запажене на ћилибару. Тако се Мојсије, на пример,

несумњиво служио електрицитетом далеко вештије него ма

ко у његoво време. У Библији се на једном месту у детаље,
с великом прецизношћу, описује у ствари машина у којој се

електрицитет стварао трењем ваздуха о свилене завесе и
гомилао у кутији конструисаној као кондензатор. Врло је

вероватно да је Аронове синове убила струја високог
напона и да је весталска ватра код Римљана била
електричне природе. Инжењерима тог времена је морао

бити познат погон каишевима, те се не може претпоставити
да

нису

опазили

обилно

развијање

статичког

електрицитета. Уз погодне атмосферске прилике, каиш се
може претворити у прави динамички генератор способан да
изазове многа врло занимљива дејства. Ја сам палио

електричне сијалице, покретао моторе и изводио разне
друге не мање занимљиве експерименте — све помоћу

електрицитета добијеног каишевима и нагомиланог у
лименим кутијама.

Може се са сигурношћу закључити да су старим
филозофима биле познате многе чињенице у вези с овом
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неухватљивом силом, те је чудновато да је било потребно

да прођу две хиљаде година до појаве прве научне
расправе о електрицитету и магнетизму, до чувеног

Гилбертовог дела објављеног 1600. године. Овако дуги
период неак-тивности може се ипак донекле објаснити.
Ученост је била привилегија изабраних, који су свако ново

сазнање љубоморно чували у свом кругу. Везе није било

лако одржавати, па је тешко долазило до сарадње између
географски раздвојених истраживача. А узрок је донекле
била и склоност људи тих времена да запоставе практичне
проблеме и да се боре, да живе за апстрактне принципе, за

догме, предања, идеале. Човечанство се у Гилбертово
време још није било много променило, али су његова јасна

учења снажно деловала на учене духове. Почеле су се

брзо, једна за другом, појављивати разне машине на

принципу трења, па је растао и број експеримената и
посматрања. Празноверни страх је постепено уступио

место научној проницљивости, те је 1745. свет с узбуђењем
примио вест да су Клајст и Мушенброк успели да у једну
посуду ухвате неку тајанствену силу, која је затим показала

своју разорну снагу ослободивши се уз љутит прасак. Тако

се родио кондензатор, можда највећи изум у историји
развитка науке о електрицитету.

За следећих четрдесет година човечанство је начинило два
огромна скока напред: Франклин је показао идентичност

оне благе ћилибарове душе и стравичног Јупитеровог
појаса, а Галвани и Волта су пронашли електрохемијски
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извор струје из кога се магични флуид може добијати у
неограниченим количинама. А онда је, за даљих четрдесет

година, постигнут још крупнији успех: Оерстед је постигао

значајан напредак тиме што је успео да електричном
струјом утиче на магнетну иглу. Араго је створио
електромагнет, Сибек – термостуб, а Фарадеј је 1831. све

те успехе крунисао изјавом да је успео да из магнета добије
електрицитет, чиме је у ствари открио принцип оне дивне
машине

–динама, и започео нову еру не само научног

истраживања него и практичне примене електрицитета. Од
тада

се

проналасци

неоце-њиве

вредности

нижу

вртоглавом брзином. Телеграф, телефон, фоно-граф,
сијалица, индукциони мотор, осцилаторни трансформатор,

рендгенски зраци, радијум, радио – све је то, уз многе друге
рево-луционарне проналаске, дубоко изменило животне

услове чове-чанства. За осамдесет и четири године су

неухватљиве силе из живог ћилибара и магнетне руде
претворене у киклопске снаге, које све брже и брже окрећу

точкове прогреса. То је, укратко, бајка о електрицитету од
Талеса до данас. Догодило се немогуће; надмашени су и
најлуђи снови, а зачуђени свет се пита: шта је сад на реду?
* Manufacturer’s Record, 9. септембар 1915.
Разговор са планетама*
У овом веку разума није чудно што наилазимо на особе које

се нас-меју на саму помисао да ћe бити остварена
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комуникација са неком планетом. Пре свега, тврди се да
постоји само мала вероватноћа да су остале планете
уопште настањене. Ова тврдња није код мене никада

наилазила на одзив. У Сунчевом систему изгледа да

постоје само две планете, Венера и Марс, на којима има

услова за живот као што је наш, али то не значи да на свакој

од њих не могу постојати неки други облици живота.

Хемијски процеси се могу одвијати без помоћи кисеоника, а

још је питање да ли су хемијски процеси апсолутно
потребни за подржавање организованих бића. Моја идеја је

да развој живота мора да води ка таквим облицима
постојања који ћe бити могући без исхране и који неће бити
спутавани одговарајућим ограничењима. Зашто једно живо
биће не би могло да сву енергију која је потребна за
обављање његових животних функција добија од окружења,

уместо кроз трошење хране, и да неким компликованим
процесом трансформише енергију хемијских комбинација у
енергију одржања живота?
Живот би ипак постојао
Ако би било таквих бића на једној од планета, ми не бисмо

могли да знамо готово ништа о њима. А није ни потребно да
идемо тако далеко у нашим претпоставкама јер можемо
лако да замислимо да, у истој мери у којој се смањује

густина атмосфере, нестаје влага и планета се смрзава, а

органски живот пролази кроз одговарајуће модификације,
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које коначно доводе до облика који су, према нашим
садашњим представама о животу, немогући. Ја ћу се,
дабоме, одмах сложити да би, ако би дошло до изненадне

катастрофе било које врсте, сви животни процеси стали.
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да се осветли то поље сијалица, а то је многоструко више
од количине погонске снаге која је сада у служби човека
широм света.

Но, ако би промене, било какве да су, биле постепене и

Потребна је мала снага

рационално предвидети, ја не могу а да не замислим да би

Но, новим средством које предлажем, ја могу лако показати

Каже се да је изнад човекове моћи и ингениозности да

могу преносити до планете као што је Марс са исто толико

трајале вековима, тако да се коначни резултати могу
разумна бића ипак нашла начина да опстану.

пренесе сигнале до скоро несхватљиве удаљености од
педесет или сто милиона миља. Ово би раније могао да

да се, уз утрошак не више од 2000 коњских снага, сигнали
тачности и поузданости као сада када шаљемо поруке
жицом

су

одушевљени

могућношћу

мента и постепеног побољ-

комуникације изражавају своје веровање у светлосни зрак

шавања.

као најбољи медијум за такву комуникацију. Истина, таласи

Пре десетак година, ја сам

светлости, захваљујући својој неизмерној брзини сукцесије,

уочио

могу кроз свемир да продиру лакше него електрични

струја

показати да је помоћу њих, бар за сада, немогућа размена

уопште

сигнала између наше Земље и њених другова у Сунчаном

на

да

за

електричних

удаљеност

била

није

потребна

повратна жица, него да би се

систему. Као за илустрацију замислимо да је једна

било која количина енергије

квадратна миља површине Земље – то је најмања

прекривена сијалицама са

чињеницу

спровођење

таласи, који су спорији, но већ једноставно разматрање ћe

телескопа других светова –

до

резултат дуготрајног експери-

међупланетарне

површина која би могла бити у видном домету најбољег

Њујорка

Филаделфије. Ова средства су

буде исправан аргумент. То сада више није. Многи од оних
који

од

Никола Тесла а из студентских дана

могла преносити употребом

само једне жице. Тај принцип

ужареним влакном постављеним тако густо да, када су

сам илустровао бројним експериментима који су, у то

Било би потребно не мање од сто милиона коњских снага

Пошто је то практично демонстрирано, мој следећи корак је

осветљене, чине једну компактну површину светлости.

време, побудили знатну пажњу међу научницима.
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био да саму земљу користим као медијум за спровођење

струја, чинећи тако непотребним и жице и све друге

вештачке проводнике. Тако сам развио један систем
преноса енергије и телеграфије без употребе жица, који сам
описао године 1893. Тешкоће на које сам у почетку

наилазио у преношењу струја кроз земљу биле су врло

велике. У то ми је време била при руци само обична апа-

ратура, за коју сам утврдио да је неефикасна, и одмах сам
усредсредио своју пажњу на усавршавање машина за ту
специјалну намену. Тај посао је трајао неколико година, али

сам коначно превладао све тешкоће и успео да створим
машину која је, једноставно речено, својом акцијом подсећала на једну пумпу која извлачи електрицитет из земље

и враћа га поново натраг у земљу огромном брзином

понављања, стварајући тако таласе или поремећаје који,
простирући се кроз земљу као кроз жицу, могу на великим
даљинама да буду откривени брижљивим подешавањем

пријемних кола. На тај начин сам био у стању да пренесем

на удаљеност не само слаба дејства за сврхе сигнализације, но и зна-тне количине енергије, а каснија открића

су ме убедила да ћу коначно успети да, за индустријске
намене,

пренесем

енергију

без

жица

са

високом

економичношћу, на било коју удаљеност, ма колико велику.
Експеримент у Колораду

Да бих проналаске даље унапредио, отишао сам 1899.
године у Колорадо, где сам у том и другим правцима
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наставио са својим истраживањима. За једно од њих сада
сматрам да је чак од веће важности него пренос енергије
без жица. Изградио сам лабора-торију у близини Пајковог
врха (Pike’s Peak). Услови чистог ваздуха на планинама

Колорада показали су се као врло повољни за моје

експерименте, и резултатима сам био веома задовољан.

Утврдио сам не само да могу да урадим више, како физички
тако и ментално, него што сам то могао у Њујорку, него и да
су се електрични ефекти и промене могли запазити много

брже и оштрије. Пре неколико година, било је у суштини
немогуће изазвати електричне варнице дуге 20 или 30
стопа, али сам ја производио и такве које су биле дуге више

од 100 стопа, и то без тешкоћа. Величине електричног

кретања код јаких индукционих уређаја могле су се мерити

са само неколико стотина коњских снага, а ја сам
производио електрична кретања величине 110 000 коњских

снага. Пре тога су добијани само безначајни електрични
напони, док сам ја достизао 50 000 000 волти.

Многи људи из моје професије дивили су се томе и питали
су ме шта ја то покушавам да учиним. Но, није далеко то

време када ћe практични резултати мојих радова бити

изнети пред свет и када ћe се њихов утицај осетити
посвуда. Један од резултата биће бежични пренос порука,
преко мора и копна, на огромну удаљеност. Ја сам већ
детаљно приказао практичну изводљивост тога.

Док сам побољшавао своју машину за генерисање снажних
елек-тричних поремећаја, ја сам такође усавршавао
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средства за запажање најслабијих ефеката. Један од
најинтересантнијих резултата, који је такође био од великог

практичног значаја, био је развој извесних направа са
којима се, на удаљености од више стотина миља, могло

указати на приближавање олује. Те помоћне направе ћe,
вероватно, бити од користи за будућа метеоролошка
посматрања. Радећи управо на томе, ја сам први пут открио

оне мистериозне ефекте који су побудили тако необично
интересо-вање. Апаратуру о којој је реч ја сам усавршио до

те мере да из моје лабораторије у планинама Колорада

могу да осетим пулс Земаљске кугле, какав год да је,
уочавајући сваку електричну промену до које је дошло у
полупречнику од 1100 миља унаоколо.
Био сам застрашен успехом

Никад не могу да заборавим прва узбуђења која су ме

озарила када сам схватио да сам посматрао нешто што
може да буде од немерљивих последица за човечанство.
Oceћao сам се као да сам присуствовао рађању једног

новог знања или открићу неке велике истине. Чак и сада,
понекад, осећам као да примам ударац, и видим своје

уређаје као да су стварно преда мном. Моја прва

посматрања су ме стварно уплашила, као да се ту налазио
елеменат натприродног, а ја сам био сам у својој

лабораторији, ноћу, но у то време ми није падало на памет
да би ти поремећаји могли бити интелигентно управљани
сигнали.
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Комуницирање са Марсом

При садашњем стању прогреса не би могло да буде никакве

несавладиве препреке да се конструише машина која је у
стању да спроведе поруку до Марса, нити би било икаквих

великих тешкоћа за снимање сигнала које нам емитују
становници

те

планете,

ако

су

они

обучени

електротехничари. Када би се комуникација једном

успоставила, чак на најједноставнији начин, као на пример

само разменом бројева, напредовање ка комуникацији са
више разумљивог садржаја било би брзо. Потпуну

извесност да примамо и одашиљемо поруке постигли
бисмо када бисмо, рецимо, бројем „четири” одговорили на

сигнал „један, два, три”. Марсовци или становници било
које планете која нам шаље сигнале одмах би разумели да
смо ухватили њихову поруку преко свемирског океана и да

смо им послали натраг наш одговор. Мада веома тешко,
није немогуће пренети знање одређеног облика на такав
начин.

* Collier’s Weekly, 9. фебруар 1901.
Лековита моћ електрицитета*

У једној новој примени мог електричног осцилатора, који

сада усавршавам, у стању сам да у људско тело уведем
електричне струје веома високог напона. Ово, уместо да
уништи живот, делује као средство за лечење.

Експериментисао сам на самом себи, примајући струју под
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високим напоном од 2 000 000 волти, са наизменичним
променама од 300 000 или 400 000 пута у секунди. То је

једноставно један процес убацивања у људски систем и
извлачења електрицитета великом брзином, као црпком.
Изложено

том

експерименту,

тело

избацује

сјајне

електричне варнице у свим правцима. Друга особа, која би
стајала на поду у близини, може да привлачи варнице дуге

три и четири стопе са особе која је подвргнута електричком
поступку. Те огромне варнице нису опасне, али изазивају
непријатан oceћaj код особе од које потичу.

Механизам употребљен у овом поступку веома је

једноставан. Особа стоји на једној изолованој металној

плочи и држи електроду која је жицом спојена са
осцилатором. То је инструмент који трансформише обичну
струју у наизменичну струју огромног потенцијала.

Своје експерименте везане за овај предмет изводио сам у
чисто научном циљу, а резултате сам прошлог месеца

изнео на Електро-терапеутском друштву у Бафалу (Buffalo).

Будући да нисам лекар, ја нисам у стању да тачно укажем
на све врсте болести за које би био намењен овакав моћни
електрични поступак. На припадницима меди-цинске
професије остаје да то покажу.

*New York City Journal, 9. октобар 1898.

Како космичке силе утичу нa наше судбине*

Свако живо биће је машина прикључена на точак
универзума. Мада на изглед на њ делује само његова
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непосредна околина, поље спољног утицаја шири се у
недоглед. He постоји ниједна констелација звезда или
маглина, Сунце или планета, у дубинама неограниченог

простора, нити луталица звезданог неба, који на неки начин

не утичу на његову судбину – али не у нејасном и варљивом
смислу астрологије, већ у непоколебљивом и поузданом
смислу природне науке.

Може се рећи и више од тога: нема ниједног живог бића –
од човека који себи потчињава елементе, до најнижег бића
– на целом овом свету које са своје стране не реагује на
свој специфичан начин.

Кад год активност настане као резултат силе, макар и
бескрајно мале, долази до поремећаја космичке равнотеже
и свеопштег кретања.

Херберт Спенсер (Herbert Spencer) je тумачио живот као

процес сталног подешавања према околини, а та

дефиниција ове незамисливо сложене појаве је сасвим у
складу са напредном научном мишљу, али можда није
довољно широка
гледишта.

да може да изрази наша данашња

Сваки корак напред у истраживању закона и тајни природе

доводи до тога да се наши појмови о природи и њеним
фазама проширују и продубљују.

У раним фазама интелектуалног развоја човек је познавао
тек

делић

макрокосмоса.

Он

није

знао

за

чуда

микроскопског света, није знао за молекуле који га образују,
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није знао за атоме који формирају молекуле, а ни за крајње

мали свет електрона у атомима. За њега је живот био

синоним за својевољно кретање и деловање. Биљка му

није наговестила шта то она чини за нас, да она живи и
осећа, да се бори за своје постојање, да пати и ужива. He

само да смо установили да је то тачно већ смо установили
да чак и материја названа неорганска, за коју се верује да је

мртва, реагује на надражајна средства и непобитно
доказује да у себи садржи принцип живота.

Стога је све што постоји – органско или неорганско, живо
или неживо –

осетљиво на спољне надражаје. Нема

никакве границе, никаквог прекида континуитета, ни
посебног и одређеног покретача живота. Исти закон

управља целокупном материјом, цео универзум је жив.
Одговорено је на важно Спенсерово питање: „Шта је то што
узрокује да неорганска материја поприма органске облике?”

To je Сунчева топлота и његова светлост. Где год их има, ту
има

и

живота.

Само

у

бескрајним

празнинама

међузвезданог простора, у вечној тами и хладноћи, не може

доћи до појаве живота, а на температури апсолутне нуле
вероватно сва материја умире.

* New York American, 7. фебруар 1915.

Чуда будућности*

Многи потенцијални проналазач, не успевши у својим
напорима, осети жаљење што се родио у време када је,
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како он мисли, све већ било завршено и није остало више

ништа да се уради. Тај погрешан утисак да су са нашим
напретком могућности за пронала-жење већ исцрпљене
није необичан. Но, у стварности је све упра-во супротно

томе. Оно што је до сада учињено помоћу електри-цитета
није ништа према оном што још лежи у залихама будућности. Не само то. Данас још има безброј ствари урађених на
старо-модан начин које су много инфериорније од нове

методе у погледу економичности, прикладности и многих

других критеријума. Толико велике су предности ове
последње да, кад год му се пружи прилика, инжењер
саветује свог клијента да „то уради помоћу електричне
енергије”.

Енергија воде нуди велике могућности за нове примене
електрицитета,

посебно

у

области

електрохемије.

Потчињавање водопада је најекономичнија позната метода

за добијање енергије од Сунца. За то има да се захвали
чињеници да су и вода и електрицитет нестишљиви. Чисто
искоришћење

хидроелектричног

процеса

може

да

достигне 85 процената. Почетно улагање је по правилу

велико, али су трошкови одржавања мали а погодности које
се пружају идеалне. Мој наизменични систем се стално

уводи и до сада је инсталирано око седам милиона коњских
снага. Онако како се по правилу користи, ми не добијамо

више од шест стотих делова коњске снаге по тони угља
годишње. Ова енергија воде је према томе еквивалентна
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ономе што се може добити од годишње произведених 120

000 000 тона угља, што је између 25 и 50 проце-ната од
укупног производа Сједињених Држава.

Велике могућности леже такође и у употреби угља. Из тог
корисног минерала ми углавном извлачимо енергију која се
нагомила од Сунца, а која служи да задовољи наше

индустријске и комерцијалне потребе. Према статистичким
подацима,

производња

у

Сједињеним

Државама

у

просечној години је 480 000 000 тона. У савршеним машинама то гориво би било довољно да током целе једне
године развија 500 000 000 коњских снага, но расипање је

тако безобзирно да у просеку не добијамо више од 5
процената од произведене топлоте. Један разуман план за

вађење, превоз и коришћење угља помоћу електричне
енергије могао би да знатно снизи то ужасно расипање.
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кокса за сваку тону. Тако се годишње потроши 31 000 000

тона кокса. Има око 4 000 000 кубних стопа гасова из
редукционих пећи, што би могло да се искористи за
производњу енергије. Практично се, на тај начин, може
добити 2 500 000 коњских снага.

За производњу кокса се у нашој земљи употреби око 41 000
000 тона угља. Од гасова који се произведу у том процесу,

око 1 500 000 коњских снага би се могло претворити у облик
електричне енергије.

Много сам размишљао о овом стању у индустрији и нашао

да би се са новим ефикасним, изванредно јефтиним и
једноставним термодинамичким трансформатором могло

развијати не мање од 4 000 000 коњских снага у

електричним генераторима ако би се користила топлота тих
гасова, који се, ако и не одлазе у целини у губитке, користе

Штавише, угаљ лошијег квалитета, који се баца на ми-

само делимично и неефикасно.

Иста разматрања важе и за природни гас и за минерално

би се обезбедити много бољи резултати и тиме извући

лијарде тона, могао би се корисно употребити.

уље, код којих годишњи губици износе на стотине милиона

долара. У врло блиској будућности, на такво расипање
гледаће се као на злочин, па ћe се увођење нових метода

наметати власницима такве имовине. Ту ћe се, тада,

налазити огромно поље за примену електрицитета на много
начина. Производња гвожђа и челика пружа још једну
велику прилику за ефикасну примену електрицитета.

У производњи сировог гвожђа употреби се око једна тона

Са систематским побољшањима и усавршавањима могли
годишњи приход од 50 000 000 долара или више.
Електрична енергија би могла да се, са предношћу,
примени у везивању атмосферског азота и производњи

фертилизатора, за чим постоји неограничена потражња, а
чија је производња овде ограничена због високе цене
енергије. Са поверењем очекујем реализацију овог пројекта

у врло блиској будућности и видим изузетно брз развој
електрификације у том правцу.
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Но, врло је близу и време када ћемо потпуно владати

атмосферским падавинама и тада ћe бити могуће из
океана извлачити неограничене количине воде, развијати

сваку жељену количину енергије и потпуно преобразити
Земљину

куглу

наводњавањем

и

интензивном

пољопривредом. Тешко је могуће замислити веће
човеково достигнуће применом медијума електрицитета.
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неограничени.

Већ су написане књиге о применама електрицитета у

пољопривреди, али је чињеница да је врло мало тога било
практично урађено. Повољни ефекти електрицитета

високог напона били су непогрешиво установљени, тако да
имамо гарантију за наше веровање да ће ту доћи до
револуције

широким

увођењем

електричне

пољо-

Садашња ограничења у преносу енергије на даљину биће

привредне апаратуре. Заштита шума од пожара и

проводника изолованих енергијом и увођењем радио-

своје време помоћу електрицитета.

превазиђена

на

два

начина:

усвајањем

подземних

технике као науке.

Када те напредне идеје буду практично реализоване,

добијаћемо пуну корист од енергије воде и од ње ћe
највише зави-сити наше снабдевање електрицитетом за
домаће, јавне и друге потребе у вештинама мира и рата.

Једно огромно и потпуно нетакнуто поље јесте употреба
електрицитета

за

покретање

бродова.

Водеће

електротехничко предузеће у нашој земљи опремило је
један

велики

брод

са

веома

брзим

турбинама

и

електричним моторима. Нова опрема је била изванредан

успех. Примене те врсте ће се множити великом брзином,
јер су предности електричног покретања сада очигледне
свима. Жироскопски уређаји ћe вероватно играти важну

улогу, пошто ћe сигурно доћи до њиховог општег усвајања

на бродовима. До сада је било врло мало учињено на
увођењу електричног покретања у разним гранама
индустрије

и

производње,

али

су

изгледи

овде

уништавање микроба, инсеката и глодара обављаће се у
У не много далекој будућности, видећемо много нових

примена електрицитета чији ће циљ бити сигурност.
Електрецитет ће имати посебан утицај у обезбеђењу

бродова на мору. Имаћемо електричне инструменте који ћe
спречавати сударе, а бићемо чак у стању да распршујемо

магле електричном силом и снажним и продорним

зрацима. Надам се да ће у следећих неколико година бити
инсталиране радио-станице за сврхе осветљавања океана.

Пројект је савршено изводљив; ако буде остварен,
допринеће безбедности имовине и људских живота на мору

више од иједне друге мере. Иста централа могла би да
производи и стационарне електричне таласе и тиме
омогући бродовима да у свако доба добијају тачан положај
и оријентацију, као и друге вредне практичне податке,

чинећи на тај начин непотребним садашња средства. Могла
би такође да се користи за сигналисање времена и многе
друге сличне сврхе.
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У великим постројењима за производњу електричног

осветљења и енергије за обављање рада постоје велике

могућности увођења разних врста нових уређаја који се
могу прикључивати на електрична кола у одређено време

тако да уједначе оптерећења и повећају приходе од

постројења. И мени самом је познато више нових уређаја те
врсте. Најважнији од њих је можда једна електрична
машина за лед која чини у потпуности излишном примену

хемикалија које су опасне и могу бити забрањене. Нова
машина такође неће захтевати надзор, а биће врло

економична. На тај начин ће хлађење бити врло јевтино и
погодно за свако домаћинство.

Већ се појавила једна интересантна фонтана покретана

електричном енергијом. Она ћe врло вероватно бити
широко уве-дена и пружаће необичну и пријатну слику на
трговима, парковима и хотелима.

Сада се израђују направе за кување за све примене у

домаћинству и постоји велика потражња за практичним
конструкцијама и сугестијама на том пољу, као и за
електричне

огласе

и

друга

атрактивна

средства

рекламирања која могу да раде помоћу електричне
енергије. Неки од ефеката који могу да се изведу помоћу

електричних струја дивни су и прикладни за изложбе. Нема

сумње да се у том смеру може много урадити.
Позориштима, јавним дворанама и приватним становима

потребно је много направа и инструмената за удобност

људи, што нуди обилне прилике ингениозним и практичним
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изумитељима.

Такође су још могућа велика побољшања у телеграфији и
телефонији. Примена новог пријемног апарата, чија се
осетљивост

може

повећавати

готово

безгранично,

омогућиће нам да телефонирамо преко ваздушних линија
или каблова било које дужине тиме што ћe радна струја
бити смањена на инфинитезималну вредност. Овај

проналазак ће огромно проширити бежични пренос вести у
свим областима живота.

Следећа област знања која треба да се прошири јесте она

за телеграфски пренос слике. Користиће се постојећа
апаратура. На ту идеју телеграфског или телефонског
преноса слике дошло се доста раније, али су практичне
тешкоће омеле комерцијалну реализацију. Било је

перспективних експеримената и постоје сви разлози да се
верује да ћe се у томе скоро успети. Још један вредан

проналазак биће писаћа машина која је електрично

покретана људским гласом. То унапређење ћe бити од

највеће вредности јер ће одстранити дактилографа и

уштедити велики део труда и времена у пословним
бироима.

Ускоро ћe почети да се уводе многа побољшања у градским
срединама базирана на примени електрицитета. Биће

справа за уништавање дима, за апсорпцију прашине из
ваздуха, за озонизацију ваздуха, за стерилизацију воде,

ваздуха, хране и одеће, за спречавање судара на улицама,
путевима уздигнутим над улицама и у подземним
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пролазима. Постаће готово немогуће пренети клице
болести или повредити човека у граду. Људи који живе ван
града долазиће у град да се одморе и проведу.

Електротерапија је још једно велико поље на коме постоје

неограничене могућности за примену електрицитета.
Нарочито високофреквентне струје имају велику будућност.
Сигурно наступа време када ћe за овај облик електричне

енергије постојати прикључци у сваком приватном стану.
Могуће је да ћемо бити у стању да елиминишемо

уобичајена купатила. Тело ћемо моћи да перемо тренутно,
једноставним прикључењем на извор електричне енергије

врло високог потенцијала, чији резултат ће бити отпадање
прашине или свих других малих честица прилепљених за

кожу. Такво купање, осим што је суво и што штеди време,
имаће благотворно терапеутско дејство. Долазе нове

електричне направе које ће значити благодети за глуве и
слепе.

Електрични инструменти ћe ускоро постати важан фактор у

спречавању злочина. Може се учинити да у раду судова
буду одлучујући електрични докази. Биће, без сумње,

ускоро могуће сваку слику насталу у свести приказати на
екрану, а моћи ћe да је види гледалац који се налази на

било ком месту. Усавршавање овог начина читања мисли
изазваће револуцију набоље у свим нашим друштвеним
односима. Истина, лукави прекршиоци закона и сами ћe се

опремати истим средствима као испомоћи у својим криминалним пословима.
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Садашњи међународни сукоб је моћан подстрек за
проналажење направа и инструмената за уништавање.

Ускоро ћe се појавити један електрични топ. Чудо је да није

пронађен већ много раније! Дирижабли и авиони ћe бити
снабдевени малим електричним генераторима високог
напона, из којих ћe се смртоносне струје спроводити до
земље калајним жицама. Ратни бродови и подморнице

добиће електричне и магнетне сензоре тако осетљиве да

ће моћи лако да осете приближавање неког тела под водом
или у мраку. Торпеда и пловеће мине ћe се сами аутоматски

усмеравати и без промашаја долазити у смртоносни додир
са објектом који треба уништити – у ствари, ово оружје је

већ готово на видику. Вештина телеаутоматике, или
бежичног управљања аутоматским машинама на даљину,
играће веома важну улогу у будућим ратовима, а можда и у
каснијим фазама овог садашњег. Такве направе, које делују

као да су снабдевене разумом, могу се јављати у склопу
авиона, балона, аутомобила, површинских или подводних
пловила, или постојати у било ком другом облику према

захтеву у сваком посебном случају. Имаће много већи
домет и биће много разорније од направа које се сада

употребљавају. Верујем да ће телеаутоматски ваздушни
торпедо учинити апсолутно излишним велики топ за опсаду,
на који се сада толико много рачуна.
* Coller’s Weekly, 2. децембар 1916.
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Јовановићу Змају*

Тешко да постоји народ који је доживео тужнију судбину од
српског. Са висина свог сјаја, када је царство обухватало

готово цео северни део Балканског полуострва и велики

део територије која сада припада Аустрији, српски народ је
гурнут у безнадежно ропство, након фаталног боја на
Косову пољу 1389. године против надмоћнијих азијатских

хорди. Европа неће никада моћи да исплати велики дуг који
има према Србима што су они, жртвујући сопствену

слободу, зауставили тај варварски продор. Пољаци су код
Беча, под Собјеским, довршили оно што су Срби покушали,
а на сличан начин су били награђени за своју услугу
цивилизацији.

На Косову пољу пао је Милош Обилић, најчувенији српски
херој, након што је убио султана Мурата II усред његове
велике војске. Када то не би била историјска чињеница, овај

догађај би се могао сматрати митом, који је настао

прожимањем латинског и грчког утицаја. Јер, у Милошу
видимо и Муција и Леонидеса и, још више од тога, мученика

јер он не умире лаком смрћу на бојном пољу, као Грк, већ
своје одважно дело плаћа смрћу под страшним мукама.

Није стога чудо што је поезија народа који је могао да
створи такве јунаке проткана духом племенитости и
јунаштва. Чак је и непобе-диви Марко Краљевић, касније

персонификација српског јунаштва, када је победио Мусу,
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вођу муслимана, узвикнуо: „Тешко мени до Бога милога, где
погубих од себе бољега.”

Од те фаталне битке па све до данашњих дана, за Србе је

настао мркли мрак са само једном звездом на небу – Црном
Гором. У овој тами није било наде за науку, трговину,
уметност или привреду. Шта су они, тај храбри народ, могли

осим да наставе исцрпљујућу борбу против поробљивача?

А то су чинили без престанка, мада је однос снага био
двадесет према један. Но, вођење борбе само је

задовољавало примитивни нагон који су наследили од

својих предака, храбра дела оних који су пали у борби за

слободу уткали су у бесмртну песму. Тако су околности и
урођене особине начинили од Срба народ мислилаца и
песника,

и

тако

су,

постепено,

настале

њихове

величанствене народне песме, које је најпре сакупио њихов

најплоднији писац Вук Стефановић Караџић, који је такође

саставио први речник српског језика са више од 60 000

речи. Гете је сматрао да су ове народне песме дорасле

најфинијим остварењима Грка и Римљана. Шта ли би о
њима мислио да је био Србин?

Док су били изванредни у народном песништву, Срби су

такође имали и многе песнике који су постали велики. Од
савременика, нико није постао дражи млађој генерацији од
Змаја Јована Јовановића. Рођен је у Новом Саду (Neusatz),

граду на јужној гра-ници Мађарске, 24. новембра 1833.

Потиче из старе и племените породице која је у сродству са
српском краљевском кућом. У свом најранијем детињству
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испољавао је велику жељу да научи напамет српске

народне песме које су му рецитовали, и чак је као дете и
сам почео да саставља песме. Његов отац, који је био

високообразован и богат господин, пружио му је прво
образовање у родном месту. Након тога, отишао је у
Будимпешту, Праг и Беч и у тим је градовима завршио

студије права. То је била жеља његовог оца, али су ra
његове сопствене склоности подстакле да упише студиј
медицине. Затим се вратио у свој родни град, где му је

понуђен истакнути положај у служби, што је и прихватио,
али су његове песничке склоности биле толико јаке да је
годину дана касније напустио то радно место како би се
потпуно посветио литерарном раду.

Његова каријера је започела 1849. Прва песма му је
штампана 1852. у часопису Сербски летопис (Serbian

Annual Review); у том и у другим часописима, посебно у

Невену и Седмици, објављивао је своје ране радове. Од тог
времена до 1870, поред својих оригиналних песама, урадио
је многе дивне преводе Петефија и Арањија, двојице

највећих мађарских песника, са руског Љермон-това, као и
са немачког и других језика. Године 1861, уређивао је

шаљиви часопис Јавор и у њему је објавио многе лепе

песме. Оженио се 1861. године и током наредних неколико

срећних година створио је свој изванредни низ лирских
песама под називом „Ђулићи”, који ће вероватно остати
његово ремек-дело. Године 1862, на своју велику жалост,
обуставио је излажење часописа Јавор, свог омиљеног
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часописа, што је била жртва коју је од њега тражио велики

српски патриота Милетић, који је тада радио на једном
политичком часопису, а Змај је то учинио да би обезбедио
успех Милетићевом часопису.

Године 1863, изабран је за директора једне образовне

институције под називом Текеланијум, у Будимпешти. Тада

је са заносом обновио студије медицине и стекао титулу
доктора медицине. У међувремену није попуштао у свом

литерарном стваралаштву. Ипак, његовим земљацима били
су вреднији, чак и од његових сјајних дела, његови
племенити и несебични напори да храни ентузијазам
српске омладине. За време свог боравка у Будимпешти

основао је књижевно друштво „Преодница”, чији је био
председник и у које је улагао велики део своје енергије.

Године 1864, покренуо је свој познати сатирички часопис

Змај, који је био толико популаран да је назив часописа
постао део његовог властитог имена. Године 1866, његова

комедија „Шаран” доживела је велики успех. Године 1872,

доживео је велику жалост изгубивши жену, а убрзо затим и

своје једино дете. Колико су ови несрећни догађаји утицали
на њега јасно се види из осећања дубоке жалости у
песмама које су се ускоро појавиле. Године 1873, покренуо

је још један комични часопис Жижу. У току 1877. године,
започео је објављивање илустроване историје рускотурског рата, а 1878. године појавио се његов популарни

комични часопис Стармали. За све то време, поред
песама, писао је и прозна дела, укључујући кратке приче,
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често под измишљеним именом. Најбоља од тих је
вероватно „Видосава Бранковићева”. Последњих неколико
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Благота Д. Жарковић

година објавио је много допадљивих песама за децу.

TЕСЛИНО НАУЧНО НАСЛЕЂЕ

заговорник кремације и посветио је много времена

У суревњивости између науке и технике – ко пресудније

сада стално настањен у Београду. Ту живи животом правог

симболизује

Од 1870, Змај је радио у својој струци као лекар. Велики је
унапређењу тог чина. До недавно је живео у Бечу, али је
песника који воли све и кога сви воле. Као признање за
његове заслуге, народ му је изгласао потпору.

Змајеве песме су толико суштински српске да изгледа
готово немогуће превести их на неки други језик. По оштрој

сатири без волтеровског отрова, по добронамерном и

спонтаном хумору, по финоћи и дубини израза – оне су
изванредне. Г. Џонсон (Mr. Johnson) је прихватио задатак да

препева неколико краћих песама по мојим дословним и
неадекватним тумачењима. Пошто директан превод често
није долазио у обзир, он је морао да парафразира, следећи
што је ближе могуће оригиналне мотиве и идеје. Неке

делове је проширивао како би употпунио слику или додао
неки сопствени детаљ. Песме које следе даће извесну

представу о разноврсности српског песника, али ни из
далека нису довољне да прикажу његов домет.
* Century Magazine, мај 1894.

утиче на развој цивилизације, дело Николе Тесле
њихову

међузависност

и

суштинску

повезаност. Бројни технички проналасци који су Тесли
донели светску славу претходно су пролазили кроз његову
духовну радионицу научника. Имао је изузетну способност
да види предмете својих мисли као материјализоване

објекте. Све конструкције пре него их сагради од
материјала, он је данима, месецима и годинама носио у

глави, постављене на новим принципима и дизајниране до
најситнијих детаља; тако замишљена машина радила je y

Теслиној глави, он јој je, no уоченој потреби, мењао делове

и усавршавао је. По томе је био јединствен у историји
технике и један од ретких у историји науке.

Комплементарност научне мисли и инжењерске вештине

најубедљивије се може показати на примеру Теслиног рада
на вишефазном систему наизменичних струја. Теслину
идеју да се може унапредити рад Грамове машине

употребом наизменичне струје и избацивањем комутатора
његов професор физике Пешл на Техничкој великој школи у
Грацу детаљно анализира читав један школски час и на
крају показује да је неостварива; да би њено остварење

значило исто што и једну сталну привлачну силу, као што је
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земљина тежа, претворити у обртну силу. Тесла је ућуткан,
али не одустаје да трага за решењем које је ауторитативно

одбачено као перпетуум мобиле. Као и у случају “Њутнове
јабуке”, и о Теслином открићу обртног магнетног поља

остала је романтична прича његовог биографа Џона О’
Нила, да је Тесли та идеја, са јасним обрисима индукционог
мотора, синула једног предвечерја у Будимпешти 1882.
године, при заласку сунца, док је шетао парком са
пријатељем Сигетијем и рецитовао му Гетеове стихове.

После низа година и низа перипетија, Тесла добија

лабораторију у јужној Петој авенији у Њујорку и великом
брзином гради динамо машине за производњу наизменичне

струје, моторе за добијање механичког рада из тих струја,
трансформаторе и друге уређаје, преносећи директно из
главе на папир све елементе њихових конструкција,
укључујући и димензије. И, коначно, 12. октобра 1887.
године, подноси Америчком уреду за патенте знамениту

“омнибус пријаву”, на основу које добија седам патената

који заокружују његов вишефазни систем наизменичних

струја. Тесла научник разрадио је и математичку теорију за
свој систем наизменичних струја, обухватајући њоме не
само машине које раде са стандардном учестаношћу од 60

Hz већ и струјама више и ниже учестаности. Значај

Теслиног открића брзо је запажен и петнаест дана после
објављивања његових патената, 16. маја 1888. године, он

добија позив да одржи предавање о вишефазном систему
наизме-ничних

струја

у

Америчком

удружењу
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електроинжењера.

Ова серија Теслиних патената* и ово Теслино предавање

постали су класика електротехнике, што је дало повода

Теслином биографу Џону О’ Нилу да 1944. године изведе
закључак: “Од тада па до данас ништа ново, макар и
приближно

по

електротехници.”

својој

величини,

није

постигнуто

у

Дали смо доста простора опису Теслиног рада на

вишефазном систему наизменичних струја, јер је та серија
проналазака у ствари Теслина оставштина за будућност.

И сам Тесла, кога су с разлогом звали “песник науке”, дао је
директан одговор на питање који му је његов проналазак
најдражи. Рекао је: обртно магнетно поље и индукциони

мотор. “Увек сам био богат идејама – каже Тесла – али
ниједан други проналазак, ма колико да је био велики, није
ми био драг као тај први.”

Ове Теслине речи са емотивним набојем добијају дубљи
смисао у једном његовом тексту објављеном 9. новембра

1929. године у Њујорк Тајмсу. Све чега се лаћао, Тесла је
завршавао и није имао обичај да се осврће на оно што је

створио и дао јавности на коришћење. Тако, више од

тридесет година није говорио о свом полифазном систему и
индукционом мотору. Али једно саопштење из Њујорк

тајмса, у коме је уздизан Едисон а његово дело омалова-

* Седам Теслиних патената који заокружују његов вишефазни систем
наизменичних струја признати су 1. маја 1888. године, и они носе бројеве:
381.968, 381.969, 381.970, 382.279, 382.280, 382.281 и 382.282
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За последњих 25 година Едисонов систем потпуно је
замењен мојим системом, заснованим на мом обртном

магнетном пољу... Већи део суме од 60 милијарди долара

која, по признању председника Хувера, представља
вредност електричног пословања (у САД), односи се на
мој систем и његов утицај на индустрије електричног

осветљења и друге... Оно што сам ја дао представља нов
и трајан допринос људском знању. Можда ће и моја
конструкција индукционог мотора, као што је случај са

Едисоно-вом сијалицом, у току непрекидне еволуције

технике пасти у заборав, али ћe моје обртно магнетно
поље, са свима његовим изванредним феноменима и

манифестацијама силе, живети докле год буде било
науке.

Поред Тесле, и други научни ауторитети сматрају да је

обртно магнетно поље његов главни допринос науци. Тако
нобеловац Е. Х. Армстронг, проналазач електронског

осцилатора и један од најпозна-тијих стручњака на пољу
радио-технике, каже: “Проналасци Николе Тесле на пољу

вишефазних струја и његов индукциони мотор били би
довољни да му овековече славу... О његовом доцнијем делу

на пољу струја високе фреквенције и високог напона,
осећам се позваним да кажем своје мишљење, јер је оно

извршило највећи утицај на мој развитак и опредељење у

животу... Верујем да ће свет дуго чекати док се не појави
геније који би могао бити такмац Николи Тесли у погледу
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његових великих остварених дела и његове имагинације.”

Прва велика инсталација Теслиног вишефазног система
наизменичних струја, на Нијагари 1896. године, била је
највећи догађај у дотадашњој историји инжењерства.

Теслин вишефазни систем наизменичних струја, и после
сто година од увођења, није ништа изгубио на значају, као

темељ наше техничке цивилизације и средство за

задовољење наших свакодневних потреба, што je B. A.
Беренд сликовито изразио речима: да би стали точкови

наше индустрије и саобраћаја, да би нам градови били
неосветљени, а фабрике чамиле мртве и доконе, кад бисмо
из њих искључили резултате Теслиног рада.

Деветнаести век је овај проналазак предао двадесетом, a
двадесети се спрема да га преда двадесет првом.

Поред вишефазног система наизменичних струја, у Теслине
велике доприносе развоју науке и технике спадају његови

проналасци из области струја високих фреквенција и
високих напона и из области радио-технике, бежичне
телеграфије и телеаутоматике.

Ништа мање атрактиван не би био ни списак његових
узгредних проналазака, за које није тражио патентну
заштиту, а који данас представљају симболе нашег
времена (антена, радар, даљински управљач, робот,
ракета, телефакс и сл.).

Проживео је живот срећног човека, јер се од седамнаесте
године

непрекидно

бавио

послом

за

који

је

био

142

IZVORNIK

предодређен, више од седамдесет година, свестан да

припада реду оних “изузетно повлашћених људи, без којих
би људска раса, у општој борби за опстанак... нестала с
лица земље”. За себе Тесла каже да је за све време осећао

чар уживања што своје духовне силе искоришћује за

стваралачки рад и да је његов живот зато “кроз дуги низ
година протекао у непрекидном заносу”.

Био је неуморан радник који је “размишљању посветио све

своје будне часове”. Тврдио је да ноћу не спава више од два

сата. Одлазио је на починак у пет ујутру. Једном у години,
признавао је, спавао би пет сати, услед чега би, наводно,
прикупио огромну залиху енергије. Није могао да разуме

зашто и други нису у стању да поднесу оне напоре које је он

подносио. Као власник фирме, био је готов да плати
необично велику надницу сваком раднику који би био

вољан да остане с њим на раду, али никад није од других
захтевао такав рад који би прелазио разумну меру. Он сам

пак једном је радио непрекидно осамдесет четири сата, без
сна и одмора, да би инсталирао један приспели уређај
важан за његове експерименте.

На прелазу између два века, он је био медијска личност, и
више од тога. По речима професора Војина Поповића,

Тесла је био личност број један у Сједињеним Државама
пуних петнаест година, од 1887. до 1902. године, о чијим су
достигнућима новине писале тако рећи свакодневно,

доносећи вести о томе на чему ради и интервјуе с Теслом
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на најразличитије теме, укључујући и футуристичке.
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У електротехници и науци о електрицитету могао је оно што
није

могао

нико

ни

пре

ни

после

њега.

Теслин

трансформатор je, y погледу произвођења електричних
осцилација, био исто толико револуционаран за заснивање

нове цивилизације базиране на коришћењу електрицитет
колико и барут у историји ратовања.

Са оптимизмом је гледао на будућност човечанства и живот
народа у миру и достојанству. Први је дошао на идеју о

светским и интерпланетарним комуникацијама. Видео је

човека како изграђује васиону према својим жељама и

писао са песничким надахнућем да човек располаже
знањем које му омогућава да се умеша у космичке појаве.

Тесла је изашао као победник у “рату струја”, једносмерне и
наиз-меничне.

Савладао је опозицију своме систему таквих ауторитета као
што су били Едисон и лорд Келвин, који је на крају рекао:

“Тесла је више допринео науци о електрицитету него и један
човек пре њега.“

Имао је ретку способност да предвиди практичну примену
проналаска.

Један новинар рекао je, y вези с тим, на новинарски начин

да “његова достигнућа изгледају као сан пијаног Бога”, што

је Теслин биограф О’ Нил исказао прецизније: “Чак ни у
најбујнијој машти својих поклоника нису се стари богови
упуштали у џиновске подухвате светских размера као што је
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Тесла покушао, и у томе успео. Ценимо ли га по његовим
надама, по његовим сновима и његовим достигнућима, он је

раван боговима с Олимпа, и Грци би му подигли олтар.
Нимало није чудно што га тзв. практични људи, носева

забодених у цифре добитка и губитка, нису разумели и што
су га сматрали настраним.”

Живео je y херојско проналазачко доба, када се сматрало
да је све пронађено, због чега се и у једној Енглеској,
колевци

прве

индустријске

револуције,

говорило

у

парламенту о потреби укидања Уреда за патенте. Тесла је

на ту тему писао: “Погрешан је утисак да се све већим
напретком могућности за проналаске исцрпљују. У ствари,
сасвим је супротно. Што више знамо, то смо веће

незналице у апсолутном смислу, јер једино просвећивањем
постајемо свесни своје ограничености.”

Дан после Теслине смрти, 8. јануара 1943. године, Њујорк
тајмс је писао да се и од мртвог Тесле очекују чудеса.

Такав Тесла, принц из бајке о науци, потекао је из једног

старог народа велике културе. Данас, кад нам је тешко,
падају нам као мелем на душу Теслине речи о његовом

проналазачком раду изговорене у Београду 2. јуна 1892.
године: “Ако се моје наде испуне, најслађа мисао биће ми
та, да је то дело једног Србина...”

Један Србин, први је из Њујорка проповедао и градио

светски информациони систем, кад су му се други

подсмевали и говорили да је сањар. Он je y светском
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информационом систему и бежичном преносу електричне
снаге видео многе добробити за човечанство. Као једно од
својих последњих “запрепашћујућих” открића, Тесла је

наводио да осети неки необичан и неописив “космички бол”
кад неко њега и некога коме је привржен – увреди. Можемо

само да претпостављамо какав би био његов бол данас,

кад кроз светски информациони систем, коме је он

постављао темељ, теку тешке клевете и лажи о његовом
народу.

Како је Теслин народ гледао на Теслу чуло се 28. маја 1936.
године, када је у Задужбини Илије М. Коларца одржана

Свечана академија посвећена осамдесетогодишњици
рођења Николе Тесле. У реферату председника управе
Удружења

југословенских инжењера и архитеката, чији је

почасни члан био Никола Тесла, речено је, између осталог,
да се Теслини проналасци граниче са чудотворством и да
наши људи из народа с правом веле: “Тесла је, Бог да
прости, највећи човек после Христа”, и да је, по оној Њего-

шевој “У великим народима генију се гњ’јездо вије”, наш

народ на овом пољу (технике) израстао на степен великог
народа.

Дело Николе Тесле први је читалачкој публици у Србији
представио 1894. године Ђорђе М. Станојевић у форми

књиге под насловом Никола Тесла и његова открића.
Књига садржи све до тада објав-љене Теслине патенте и
предавања која је држао у Сједињеним Државама и Европи.
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У раду на овој књизи проф. Станојевић и Тесла су

непосредно сарађивали, тако што је Тесла слао, поред
најновијих патената и текстова, клишеа, слике и шеме за
књигу, што је за техничке могућности наше издавачке

делатности тога времена много значило. To je и до

данашњег дана једна од најбоље опремљених техничких
књига на нашем језику, и добро је учинила САНУ што је

објавила њен репринт 1976. године, поводом сто двадесете
годишњице рођења Николе Тесле.

Станојевићева књига о Тесли појавила се пред српским

читаоцима исте године (1894) када je y Сједињеним
Државама објављена књига ауторитативног Т. К. Мартина
под насловом Проналасци, истраживања и списи Николе

Тесле, за коју је нобеловац Армстронг рекао да је извршила
одлучујући утицај на њега и његову гене-рацију младих
људи заинтересованих за науку.

Ђорђе М. Станојевић био je no струци физичар, астро-

физичар и метеоролог, у време Теслиног боравка у
Београду професор физике и механике на Војној академији,

a касније ректор Београдског универзитета и директор
Астрономске опсерваторије у Београду.

Он је наш први астрофизичар који je y 19. веку објављивао

научне радове о Сунцу у часопису Француске академије

наука, наш први стручњак који се квалификовано бавио

популаризацијом науке у нашем народу, настојећи да

јавност овлада основним појмовима и сазнањима науке и
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технике онога времена. За разлику од њега, Орфелин,
Доситеј и Атанасије Стојковић деловали су, раније, пре

свега с циљем да у народу сузбију сујеверје и друге
заблуде.

Као студент треће године, Станојевић пише рад под

називом “Звездано небо независне Србије” (1880. г.), у коме
најављује кредо популаризатора науке кроз реченицу која

овако гласи: “Ништа није грешније него знати неку истину а
не хтети је казати и другоме који је не зна и у свом незнању
лута тамо-амо, машајући се често и за највећу погрешку.”

Из сарадње на књизи о Теслиним патентима развило се

пријатељство између Тесле и Станојевића, што је сигурно
утицало и на то да се у Београду приступи одмах, 1893.

године, увођењу електричног, а не плинског осветљења и

да се електрификација Србије постави такође на Теслиним
основама, за шта је највише заслужан Станојевић,
градитељ наших првих централа, човек који је Београду
подарио светлост.

Запитајмо се шта данас кочи наше научнике у земљи и

свету да сарађују по моделу: Никола Тесла – Ђорђе
Станојевић? Данас имамо телефакс, а Теслине пошиљке
Станојевићу путовале су преко океана бродом.

Од раније нам је био познат Теслин рад на упућивању

сигнала на Марс, у нади да постоји живот на тој и другим
планетама. Како је спуштање “Викинга 1” на планету Марс,

1976. године, коинцидирало с прославом сто двадесете

148

IZVORNIK

годишњице рођења Николе Тесле, директор НАСА је у

време одржавања Симпозијума о Николи Тесли у Загребу
одржао конференцију за штампу на којој су приказани први

снимци Марса. Том приликом приказани су и исечци из
америчке штампе с почетка двадесетог века у којима је
писано

о

Теслиним

замислима

интерпланетарне

комуникације и његовом упућивању сигнала на Марс.

У часопису Electrical experimenter, Тесла је 1919. године

објавио три чланка под заједничким насловом “Ротација
месеца”. Томић и Јовановић (1993) наводе да Теслине

закључке из ових чланака потврђује савремена наука, међу

којима и радови Павла Савића о пореклу ротације небеских
тела, из 1965. године.

Астрономи су се Тесли одужили на тај начин што је његово

име добио један кратер на другој (невидљивој) страни
Месеца (који је 29. VII 1965. године снимила совјетска

летeлица “ЗОНД-3”) и мала планета под бројем 2244, коју је

открио Милорад Б. Протић са Астрономске опсерваторије у
Београду.

Теслино име данас носи и јединица мере за магнетну
индукцију, као и међународна награда за значајне

доприносе на пољу производње и коришћења електричне

енергије. Америчко удружење електроинжењера сврстало
је Теслу на седмо место међу десет највећих, 1893. године.

Сто година касније, исто удружење ставило га је на пето

место, иако се у међувремену листа знатно изменила због
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Ни педесет година после смрти Николе Тесле, наша наука

још није започела систематско изучавање његовог дела и
поред велике предности што се у Музеју Николе Тесле у
Београду налази оригинална Теслина архивска грађа, која

можда крије неку тајну. Ретке су наше стручне књиге о

Тесли, нема га у наставним програмима, а ни интегрална

збирка Теслиних патената није публикована на српском
језику.*

Тесла није водио спорове са плагијаторима, већ је имао

обичај да каже да не жали што га други поткрадају, већ што
немају својих идеја.

Нико озбиљан у науци не оспорава Њутну ауторство три
закона који носе његово име, и поред тога што су њихове
формулације у међувремену кориговане у нијансама у
односу на оригиналну верзију и што су “Њутнове једначине”

за Њутнов други закон написали 50 година касније Ојлер и
Мак Лорен, а не Њутн. Све се то покрива тврдњом да је

“Њутн рекао оно што је битно”, да нове формулације и

математички еквивалент једнозначно следе из оригинала.
Међутим, Теслин допринос развоју науке и појединих грана

технике у неким енциклопедијама и књигама незаслужено

се приписује другима, а најчешће Ферарису и Марконију (у
случају обртног магнетног поља и радија) и поред

** Завод за уџбенике и наставна средства објавио је 1995. године у
Београду Теслине патенте у четири књиге, упоредо на српском и
енглеском језику.
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необоривих Теслиних приоритетних права из патентних
списа. После Теслине смрти, научна јавност је дужна да
заштити морална права Николе Тесле и његово научно
наслеђе.
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Велимир Абрамовић

ТЕСЛИНА ИДЕЈА СВЕТСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА ИЗ 1900. ГОДИНЕ – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ
СИСТЕМ ГЛОБАЛНОГ ДРУШТВА
Нема сумње да је Теслу прожимало снажно осећање
јединства природе и космичког реда.

Основе свог Светског система, објављеног 1900. године,
он је сажео у дванаест тачака које све одреда погађају
суштински смисао техничке и технолошке мреже данашњих

светских телекомуникација. Овај систем уједно је и
технолошка

основа

за

успостављање

њења

увелико

исказује

глобалног

информатичког друштва чија тенденција светског уједивећ

своје

последице

у

реорганизовању живота народа изазваног укидањем
класичног државног суверенитета.
Светски

систем

Тесла

заснива

на

сопственим

проналасцима, као што су: Теслин трансформатор, тј.
апарат за стварање електричних вибрација специјалних
карактеристика;

Увеличавајући

предајник,

односно

трансформатор нарочито подешен да ексцитира планету

Земљу (за трансфер електрицитета овај инструмент има
исти значај као телескоп у астрономији; помоћу овог изума

Тесла је остварио електрична кретања јача од оних што га

имају муње и произвео струју такве снаге да до белог
Никола Тесла, рад Ивана Мештровића из 1952. године

усијања јаком светлошћу осветли више од две стотине
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сијалица распоређених по земљишту у околини лабо-

раторије); Теслин бежични систем, који обухвата известан
број уса-вршених апарата и који је данас једини познат
начин за економичну трансмисију електричне енергије на
раздаљину,

а

без

посредства

индивидуализацију сигнала,

жица;

Апарат

за

који је, у поређењу с

примитивним усаглашавањем сигнала (овај метод је, на

жалост, још увек у употреби), исто што и веома богат језик
стављен напоредо са неартикулисаним изражавањем

(захваљујући том апарату могу се трансмитовати потпуно

тајни сигнали или поруке, и то како у актив-ном, тако и у

пасивном виду, то јест, они не ометају друге сигнале или
поруке, нити ови могу њих омести; свака порука је

јединствена и има незаменљив идентитет; практично
неограничен број станица и инструмената може да дејсвује

на само једној или две фреквенције, а да не наступи ни
најмање узајамно ометање); Стационарни Земљини
таласи, једно изванредно откриће да – популарно објаш-

њено – Земља реагује на електричне вибрације одређене

фреквен-ције исто као што звучна виљушка хвата
специфичне звучне таласе (ове посебне електричне

вибрације, које су у стању да снажно ексцитирају Земљу,

могу се користити на безброј начина, а пре свега за промену
светског енергетског система који је веома несавршен и ни
издалека не исцрпљује научне и природне могућности).

Циљеве Светског система Тесла формулише на такав

начин да је јасно како он сматра да успостављање густе

153

IZVORNIK

комуникационе мреже свих облика и нивоа треба да
послужи хуманизацији науке и технологије. У томе је он на

почетку двадесетог био визионар двадесет првог века, јер

права метафизичка проблематика продире у теоријску
физику тек сада са космогонијским питањима о пореклу

света и онтолошкој природи времена и простора. Дакле,
Тесла се још давне 1900. године залагао за:

1. Успостављање везе међу постојећим телеграфским
станицама или центрима широм света (што је остварено);

2. Организовање тајне државне телеграфске службе чији
рад није могућно ометати (што није остварено, колико се
зна, јер нису примењени Теслини патенти за радио пренос,

него Марконијеви плагијати, који за свако симултано
емитовање захтевају посебну фреквенцију);

3. Успостављање везе међу постојећим телефонским
центрима,

остварено);

односно

станицама

на

Земљи

(што

је

4. Универзална дистрибуција општих новинских вести путем
телеграфа или телефона (што је остварено);

5. Оснивање службе на принципима Светског система за
достављање обавештења искључиво у приватне сврхе (што

је ост-варено интернационалном компјутерском мрежом, тј.
Интернетом);

6. Успостављање међувеза свих телеграфских апарата на
свету (што је давно остварено);

7. Оснивање службе за дистрибуцију музике помоћу овог
система (што је остварено);
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Универзално

часовницима

који

регистровање
са

времена

астрономском
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јефтиним

прецизношћу

означавају секунде, а да при том не изискују никакво
старање (што је остварено);

9. Преношење широм света знакова, слова, звучних

сигнала итд., било да су куцани на машини или исписивани
руком (што је остварено – прецизан опис телефакса);

10. Оснивање светске службе за потребе трговачке

морнарице која навигаторима свих бродова омогућује да
беспрекорно пилотирају без компаса, да тачно одређују

локацију, час и брзину, да избегавају сударе и катастрофе
итд. (што је остварено);
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негативног дејства људске слободне воље, које бива

деструктивно уколико изостане етичка компонента науке

оличена у доброти коју доноси само више сазнање и
свесној селекцији исправних намера. Човечанство, које

живи на Земљи, сматрао је он, мора да открије своје облике
природне симбиозе са планетом, иначе је у опасности да
уништи своје једино космичко возило.
ТЕСЛИНИ ПАТЕНТИ ИЗ
(БЕЖИЧНОГ) УПРАВЉАЊА

ОБЛАСТИ

ДАЉИНСКОГ

11. Увођење светског система штампања на копну и мору

Пре више од сто година, тачније 8. новембра 1898. године,

12. Репродуковање фотографија и свих врста цртежа или

Николи Тесли па-тент бр. 613 809 под називом „Метод и

(што је остварено);

писаних текстова који би се отпремали широм света (што је
остварено).

Мада је развој модерне науке и технологије итекако дао за
право Теслиним визионарским циљевима, није се са њима
поклопио у фундаменталној концепцији: наиме, Тесла је све

ово хтео да оствари преношењем сигнала кроз планету

Земљу, а не користећи њену орбиту. Из истих разлога из
којих је био противник коришћења нуклеарне енергије,

опасног услед људског непознавања праве структуре
материје, Тесла је сматрао да је свако нарушавање

космичког простора, односно Земљиног магнетног поља,

повреда хармоније природних закона. Ово проистиче из

Патентни завод Сједињених Америчких Држава је одобрио
уређај за контролу механизма покретног пловила или
возила“ у коме су приказани основни прин-ципи на којима

се заснива даљинско управљање. Нешто раније, у
септембру 1898, на Првој електричној изложби, одржаној у

Медисон Сквер Гардену у Њујорку, Тесла је и јавно

приказао, први пут у свету, радио-управљање бродом који
је за ту прилику био специјално конструисан. Подсетимо се,
1898. године решење проблема бежичне телеграфије још

није било на видику, а даљинско управљање се чинило
неостваривим сном.

У основном патенту бр. 613 809, Тесла је приказао метод
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преноса радио-сигнала путем „подешених кола“ са
једноставним начином управљања. У патентима бр. 723
188, од 17. марта 1903, и бр. 725 605, од 14. априла 1903,

Тесла је даље усавршио пренос сигнала и управљање
решивши питање селективности, тајности и заштите

пренетих сигнала од сметњи. У новије време, ова

технологија је позната под називом „спред спектрум“
(распршени спектар). Ово решење је интересантно и због
тога што је у њему дат принцип логичког „и“ кола. На
хиљаде оваквих кола користи се данас у савременим
компјутерима.

Најзад, у патентима бр. 685 953, од 5. новембра 1901, и бр.
1 119 732, од 1. децембра 1914, Тесла је дао решења за

пренос енергије до управљивог аутомата, а не само за

пренос сигнала. Преношење енергије на даљину још увек
није решено на начин и у обиму како је Тесла то замишљао.

Поводом прве демонстрације даљинског управљања, jедан
угледан амерички новинар је написао: „Резултати описани у

Теслином основном патенту од 8. новембра 1898. већини
људи се чине као сензационални и невероватни. Да се
једноставан сигнал може пренети без жица, лако је

схватљиво, али да се безгранично различита кретања и
операције комплексног механизма као што је потпуно

опремљен брод могу контролисати са прецизношћу и из
даљине, без икакве видљиве везе, само мали број
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стручњака је могао да прихвати као реалност. Али била је

то истина, Тесла је, ни мање ни више, успео да конструише
телеаутомат који је деловао по команди и идговарао само
на шифрован позив.“

Тесла је о будућности даљинског управљања, а поводом
објављивања свог основног патента из ове области, 1900.

године рекао: „Аутомати које сам до сада конструисао
имали су ‘позајмљени разум‘, да се тако изразим, удаљеног

оператера, који је давао своје интелигентне наредбе, али
ова технологија је тек на почетку. Мој циљ је да докажем, ма

како немогуће изгледало данас, да се може измислити
аутомат који ће имати ‘свој разум‘, а под тим мислим да
може, независно од руковаоца и потпуно препуштен сам

себи, да изведе, као одговор на спољње утицаје који долазе
до његових осетљивих чула, велики број различитих акција

и операција као да има интелигенцију. Моћи ће да следи
постављени курс или да слуша наредбе које се дају

унапред, моћи ће да прави разлику између онога што треба

и што не треба да ради и да стиче искуство или, другачије
речено, да региструје утиске који ће на одређени начин
утицати на његове касније одлуке.“

Данас, даљинско управљање је битно изменило наш начин
живота и поглед на свет. Од употребе у домаћинствима за

даљинску контролу телевизора, видеа, цд плејера,

осветљења, аларма, гаражних врата итд. до употребе у
свемирској технологији за управљање роботима који врше

испитивања на удаљеним планетама за људске потребе.
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Између ове две крајности налази се читав низ других

употреба: у комуникацијама, управљању енергетским

постројењима, роботима у фабрикама, пројектилима и
ракетама у војној индустрији, у саобраћају за интелигентно

управљање авионима, возовима и аутомобилима и многа
друга.

Експерименте са даљинским управљањем Тесла је отпочео
1892. године и од тада па све до 1895.године усавршавао је
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О ТЕСЛИНИМ СТРУЈАМА
Теслина велика заслуга за физику и њен развитак састоје

се у првом реду у открићу нових Теслиних струја.Славко
Бокшан

Тесла је, дакле, физици дао две нове врсте струје:
вишефазне-наизменичне и високофреквентне струје. Пре

планове и пројекте за даљински управљани аутомат, у

Тесле имали смо једносмислену (једносмерну) струју, коју

уништења те лабораторије, за извесно време је прекинуо

коју је открио велики Фарадеј. Галвани и Волта дошли су до

својој лабораторији у Јужној петој авенији. После пожара и
рад на овом пројекту, до 1897, када је конструисао брод који

је описан у оригиналном патенту бр. 613 809, од 8.
новембра 1898. године. Тај брод је био приказан у више

наврата, а између осталог на Првој електричној изложби у
Њујорку, септембра 1898. године, као и пред испитивачима

Патентног завода Сједињених Држава, ради добијања
патента. У мају 1899, Тесла је у Комерцијалном клубу у
Чикагу одржао предавање под насловом „Вештина

телеаутоматике“ и том приликом приказао нови модел
брода са даљинским управљањем дугачког близу два
метра, који је специјално за ту прилику конструисао.

(МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
www.ntmuseum.co.yu

11000 Београд, Крунска 51, тел.факс: 433-886

е-mail: ntmuseum@eunet.yu)

су дали Галвани и Волта, и осим тога наизменичну струју,
проналаска једносмислене струје 1791. године, Фарадеј је

дошао до открића наизменичне струје четрдесет година
после тога, а Тесла је педесет година после Фарадеја

дошао, убрзо једно за другим, до својих вишефазних и
високофреквентних струја.

Дакле, кад већ чисто формално посматрамо ствари,

морамо утврдити да је Тесла за физику и науку о

електрицитету од исто толиког значаја као и Галвани, Волта

и Фарадеј, а са техничког становишта Тесла стоји далеко
изнад њих, јер је дао велике проналаске, који су створили
темеље технике преноса електричне енергије, технике

високих фреквенција и радио-технике... Овде сматрамо да

је пот-ребно још истаћи да, услед необавештености, нигде
па ни код нас није довољно познато да је полифазни

(вишефазни) систем Теслино дело, а узрок је у томе што се

данас цео систем не зове Теслиним именом већ просто –
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полифазни систем.
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(Из образложења предлога да се Тесла прогласи за почасног
грађанина Новог Сада, на седници Градског већа Града Новог
Сада, 10. јула 1936.)

Ми бисмо свакако, са националног гледишта, имали
разлога и права да се у овом смислу угледамо на Немце.

Немци су успели да електромагнетске таласе вежу за
Херца, Х-зраке за Рентгеново, а нафта моторе за Дизелово
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знатно раније у својим истраживањима, али је патентну

пријаву поднео тек 1898. године. Решење приказано у овом
патенту било је невероватно за оно доба. Тесла је свој
проналазак усавршавао, а био је и визионар и видео је

могућност широке примене свог проналаска. Он је 1900.

године, поводом објављивања свог патента из ове области,
о будућности даљинског управљања рекао следеће:

име, а ми смо мишљења да би и ми, из националних

Аутомати које сам до сада конструисао имали су

уведемо назив Теслин полифазни систем, и

оператера, који је давао своје интелигентне наредбе. Али

интереса, требало бар у нашој литератури да за тај систем
да се

потрудимо да и у страним литературама на то утичемо.

Теслин пионирски рад даје нам, без икакве сумње, свако
морално право на такве претензије и то у много већој мери
него рад поменутих немачких пионира, јер је Теслин рад и

по својој вредности и по резултатима делом раван а делом
много важнији од онога што су Херц, Рентген и Дизел укупно
човечанству дали.

(Из књиге Славка Бокшана Никола Тесла и његов пионирски рад
у електротехници, Београд, 1993, стр. 54–55.)

Јован Перић

ТЕСЛИН ПАТЕНТ ИЗ ОБЛАСТИ ДАЉИНСКОГ УПРАЉАЊА
Никола Тесла је добио основни патент из области бежичног
управљања 8. новембра 1898. године, под бројем 613809.

Овај патент приказује пионирски проналазак из области
бежичног управљања. Тесла је до овог проналаска дошао

‘позајмљени разум’, да се тако изразим, удаљеног

ова технологија је тек на почетку. Мој циљ је да докажем,
ма како немогуће изгледало данас, да се може измислити

аутомат који ће имати ‘свој разум’, а под тим мислим да
може независно да руководи и, потпуно препуштен сам
себи, да изведе, као одговор на спољне утицаје који
долазе до његових осетљивих чула, велики број
различитих акција и операција, као да има интелигенцију.

Моћи ће да следи постављени курс или да слуша наредбе

које се дају унапред, моћи ће да прави разлику између
онога што треба и што не треба да ради и да стиче
искуства или, другачије речено, да региструје утиске који
ће на одређени начин утицати на његове касније одлуке.

Све што је Тесла предвидео 1900. године било је

реализовано касније, када је технологија у електроници
довољно напредовала.
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сваки дан били са његовим пријатељима. Но није била лака

ствар доћи до њега. Г. Тесла није примао наше изасланике
који су тих година пролазили кроз Њујорк, многобројни и
разнолики, сваки у некој „мисији” и с којима је можда имао

рђава искуства. Но наши заједнички пријатељи, г.

Радосављевић, Стејић, Бркић и други, удесише да нас г.
Тесла прими у свом стану. Сећам се да сам ишао с

професором Стејићем, сада већ покојником, и чини ми се
да је с нама био још и покојни Гаћиновић.

Господин Тесла станује одавно у хотелу „Асторија“, с чијим
је чувеним власником био велики пријатељ. Био је леп дан.
Попесмо се лифтом на двадесети спрат. У ходнику
наиђосмо на једна невелика врата на којима је стајала
Ајнаштајнова честитка Николи Тесли за 75. рођендан

Перо Слијепчевић
ЈЕДНА ПОСЕТА КОД НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
Обишавши 1915. с пок. В. Гаћиновићем и А. Деспићем наше

коло-није у Сједињеним Државама у циљу да подигнемо
дух за нову борбу и смисао за јединство и да организујемо

добровољне прилоге за нашу ратну сиротињу, Гаћиновић и
ја смо се вратили у Њујорк, да одатле, средином децембра

кренемо натраг у Европу. Сасвим је била природна и наша
жеља да пре тога видимо и г. Николу Теслу, тим пре што смо

карта са именом „Никола Тесла“. Стејић закуца и уведе нас.

Соба је светла и пространа. Према нама, за једним писаћим
столом, на коме је било неколико књига и нешто папира за
писање, сеђаше Тесла. Мој утисак био је неочекиван. Ја
сам се сећао његовог лица из раног детињства, и то са ове
слике у тробојном венцу на цигар папиру, који се код нас по
херцеговачким селима много трошио. Као ђаче основне

школе, много пута сам поновио стихове са те слике: „Ово је

слика његова лика, његова дела свом Српству дика.“ Већ ту
је он изгледао млад али зрео човек, и ја сам очекивао да ћу

га сад видети седа и погружена. Уместо тога, мени се он
издалека учинио још увек онако млад, са очима веома

светлим, косе исто онако кратко подрезане и још црне,

брчића танко подсечених, нежна танка стаса, у обичном
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црном оделу – песник неки који не може да стари! Кад смо

пришли, видио сам му већ и бора по лицу, трагове дуге и
хладне мисли, али главни утисак да изгледа млађи него

што може бити, остао ми је и даље. Изнад њега на зиду
стајао је уоквирен цртеж неке џиновске куле с куглом на
врху: мислим план његовог апарата за искоришћавање

сунчеве енергије. Та слика давала је једно симболично

залеђе овом танком хероју за столом. Соба је иначе била
готово без икаквог украса, намештена сасвим једноставно.

Наш разговор одмах је почео тећи лако и неусиљено. После

његове примедбе с осмехом „да и ми можда нисмо какви

делегати”, г. Тесла је скренуо разговор на нашу Отаџбину.

Гово-рио је о дивним талентима нашег простог народа и
његовој непрестаној борби за слободу, неким другим
урођеним идеалима и недораслости наших несређених
интелектуалаца. Нарочито се радо задржавао на народној

поезији, у којој, то се видело, необично ужива. Господин
Тесла писао је о њој више пута у америчким листовима,
преводио нешто од Змаја и друго. Он је о

лепотама

народне поезије говорио тако дивно, тако зналачки да сам

ја одмах осетио да у том изузетном изумитељу електричних
стројева живи један песник. To ме је, наравно, изненадило,
али не много јер сам знао да је његов научни дух
визионарске врсте и да је његова инспирација баснословна:

а више пута сам сретао у животу, па и међу својим
пријатељима, људе који су се бацили на науку, а који су, по

осећању, прави велики песници: дух може бити песник
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колико и душа. Штавише, кад ова последња стане да
раколи и певуши увек сама о себи, или о томе „како је Сима

волео Јулу, а Јула га није хтела”, то је можда поезија
јефтинија од поезије коју осећају велики пророци науке.

Мене је много више изненадила једна друга ствар из

разговора са г. Николом Теслом: то је његов идеално лепи
српски језик, са акцентом и са дужинама тако чистим, чак и
са мало личке локалне боје, као да је тај човек јуче дошао

од оваца, и да није давно дошао у ону туђу средину где
живи готово сасвим одвојено од свега нашег света, ретко се
виђајући са неколико пријатеља.

Ја сам, затим изразивши чуђење о томе, окренуо разговор
на његов живот и рад. Он није улазио у појединости, него је,
с извесном меланхолијом и мирно, стао да се тужи на оне

који искоришћују његове изуме, оспоравајући њему сваку
заслугу. Споменуо је једног Србина, онда је говорио о
Марконију итд. „Ја сам – вели – сву своју пажњу упро на

оно што је у мом изуму главно, што ће имати непосредније
и несравњиво веће вредности за олакшање живота, за

осигурање мира на земљи, за оплемењивање човека. А
дотле они купе мрвице испод мог стола и с трговачком
вештином праве од њих за себе и новац и славу.“

Ја се нисам осећао позваним да улазим дубље у ову

страховиту тему, и посматрао сам само тога тако

симпатичног, тако неусиљеног, и тако благородног генија,

тога човека наше чисте pace, како говори о тим
величанственим проблемима тако мирно и љубазно, са
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сенком туге, својствене ствараоцима. И мислио сам о

потенцијама и могућностима културних сила накупљених у

нашој раси: кад је из тога дуго задржаног набоја, из дубоке
личке долине, ова искра синула тако високо. Господин
Никола Тесла је савршен тип идеалисте. Није без интереса
у овом погледу упоредити га са једним другим, такође

истакнутим Србином у Америци, г. Пупином, који је сав

практичан и реалан. Обојица електротехничари, обојица у
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способностима ванредним, али један потпуно човек од овог
света, а други потпуно од оног другог.
Народ, бр. 16. Сарајево, 1922.
Хуго Гернсбах

НИКОЛА ТЕСЛА КАО ЧОВЕК

младости дошли у Америку, обојица интелигентни и радни,

Један угледни савременик Николе Тесле, историчар науке и

као два пола. Пупин, пун дежмекаст човек, инкарнација

Хуго Гернсбах овако је описао сусрет са Николом Теслом,

обојица су ни из чега постали славни, они су опет супротни
америчког здравља и пословне енергије – Тесла танак и
сув, оставља утисак чисте мисли и деликатних снова.

Пупин: професор универзитета, члан безбројних стручних

комисија – Тесла: посвећен само својој науци. Пупин:
богаташ, „бизнисмен“ – Тесла: пуки сиромах. Пупин:
организатор, политичар, човек маса, вођа наших радничких

организација, посетилац скупштина и седница, жесток и
жучан полемичар – Тесла: затворен на свом двадесетом

спрату, одвојен од света, занесен сновима о дизању

човечанства. Пупин: конзул, дипломатски представник
наше земље, изразит Србин, шеф разних ратних помоћних

акција, човек рата и пропаганде, заплетен у стотину личних
или политичких сукоба у народним пословима –

Тесла:

Србин по души, али по своме раду само човек, пророк
будућности,

узвишен

изнад

буке

дневног

живота,

пацифиста. Једном речи: Обојица обдарени од природе

уредник њујоршког часописа Електрикал Експериментер

1919. године, у време кад је Тесла објавио у његовом
часопису своју аутобиографију под називом “Моји изуми”.
Чланак гласи:

Врата се отворише и на њима се појави човек преко шест
стопа висок, мршав, али усправан. Приближује се

полагано, стално. Одмах постајете свестан тога да се
лицем у лице налазите са човеком великог духа. Никола

Тесла приступа и рукује се са вама снажним стиском, који

изненађује за човека од преко шездесет година.
Привлачан осмех проницљивих светлосмеђих очију, које

леже у прилично дубоким дупљама, намах вас задобије и
чини вам се да се осећате као дома.

Улазите затим у један лабораториј необичне уредности.
Нигде није видети ни трага прашине. Нигде парчета

хартије. Све је на своме месту. Права слика самог човека,

уредног у оделу, уредног и тачног у сваком његовом
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покрету. Обучен у црно одело, без икаквих драгоцености.

Не можете на њему видети прстена, иглице за машну,
или чак ланац за сат.

Тесла говори високим тенором. А говори брзо и веома
убедљиво. То је глас човека који вас у мах задобије.

Док он говори, налазите за тешко да држите своје очи на

његовима. Једино кад говори са другима, имате прилику

да проучите његову главу, на којој доминира необично
високо чело са удубином између очију – неминован знак
ванредне интелигенције. Затим, дуг, правилан нос, који
ти одаје научника.

Како овај човек, који је урадио толику силу посла и који, на

опће изненађење, што је старији долази са више
проналазака – како одржава своју крепкост? Како овај

младић од шездесет, који је професор математике,
велики инжењер механике и електротехнике и НАЈВЕЋИ

ПРОНАЛАЗАЧ СВИХ ВЕКОВА, како одржава своју телесну
и умну свежину?

Тесла, који је по рођењу Србин, потиче од једне снажне и
издржљиве расе. Његово породично стабло има у изобиљу

стогодишњака. Према томе – изузевши несретан случај
–

Тесла

сасвим

природно

проналазити до 1960. године.

очекује

да

ће

стално

Али главни разлог за његову сталну младост треба

тражити у беспримерној умерености. Тесла је научио
велику и основну истину, да много народа једе више него

што треба и таква јела која не одговарају његовом
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организму, што, дабоме, доноси собом болести и, као
последицу, саму смрт.

Кад је Тесла увидео да се дуван и црна кава косе са
његовим телесним добром, оставио је обоје. Ово је
уобичајени дневни јеловник великог проналазача:

Доручак: Једна до двије „пајнте” топла млека са неколико
јаја, које сам приправи – да, он је нежења!

Ручак: Понајвише ништа, или нешто врло мало.

Вечера: Целер или слично, супа, комадић меса или
пилетине, кромпира и друге зелени; чашу обичног вина.

Као посластицу, некад комадић сира а редовно велику
свежу јабуку. То је све.

Тесла је веома велики пробирач што се тиче хране: једе

врло мало, али то мора бити најбоље врсти. И он зна,
поред тога што је велики проналазач у знаности, он је

усавршен кувар који је пронашао многе врсте течних јела.
Његова велика мана јесте његова племенитост. Човек

који је од незналачких заједљиваца био назван идеалним
сањаром, добио је за своје проналаске више од милијун

долара – и одмах их утрошио на нове. Али Тесла је
идеалиста веће врсти, а за такве људе новац сам по себи
значи веома мало.

Electrical Experimentel, фебруар 1918.
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Милован Матић
– СВОЈАТАЊА, ПОРЕКЛО, ПОЛИТИЧКЕ ИГРЕ,
ОТВОРЕНА ПИТАЊА

(издање Савеза проналазача Војводине, Нови Сад 2006)
(Никола Тесла о Руђеру Бошковићу)
место

признало за „оца” радија, а што се тиче космичких зракова,
нема те силе на земљи која ме може лишити неуништиве

ТЕСЛА

Почасно
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међу

књигама

Теслине

библиотеке

заузимало је и оригинално издање Бошковићеве Theoria
Philosophiae Naturalis из 1763. године. Али нам је

недовољно познат Теслин однос према његовим радовима.
Часопис Pathfinder (Вашингтон, 14. августа 1937. године)
донео је писмо Николе Тесле које гласи:

„Теорију релативитета покренуо је још пре више од 200
година мој славни земљак Бошковић, велики филозоф, који

је, иако притиснут многим обавезама, успео да напише око
хиљаду томова на безброј различитих тема.

Он је радио на релативитету — укључујући чак континуум
временског простора — тако детаљно и без грешке, да за
друге није остало ништа већ само да додају неке

којештарије. Релативисти нису никада поменули његово
име, јер ‘У мутноме се риба лови’.

У вези са вашим примедбама које се односе на радио и

космичке зраке, да сам урадио само десет одсто од онога

што сам стварно урадио, потомство би ме још увек

славе да сам ја њихов први проналазач.” (стр. 198)
(Велемајстор о генију)

Од свих словеначких научника којима је био узор, Јожефу
Штефану (1835–1893), Јулију Нардину (1877–1959), највећи

утицај Тесла је оставио на професора универзитета и
шаховског велемајстора Милана Видмара (1885–1962),
водећег светског стручњака, између два рата, за Теслине

трансформаторе и пренос електричне енергије, који је у

много чему настављач Теслиног рада. Својевремено је
Милан

Видмар

важио

за

трећег

у

електротехничара, после Тесле и Пупина.

рангу

наших

„Дајући јој вишефазне струје, Тесла је дао електротехници
сасвим нови правац”, писао је Видмар. „Генијалност његове

идеје била је у томе што својим трофазним наизменичним

струјама није дао да раде у истом ритму, већ за фазу
помакнуту једна према другој... Радио-телеграфија и радиотелефонија, нису, као што лаици мисле, Марконијеве кћери.

Скоро све што је било потребно изумио је Југословен
Никола Тесла, који је прерано стигао са својим идејама...”

Видмар каже да је 1927. године први пут боравио у Њујорку.
„Тада сам се дружио са Пупином... Теслу нисам видео.”

Други боравак Видмаров у Сједињеним Државама везан је

за Светски конгрес за енергију, одржан 1936. године у
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Вашингтону. У чланку објављеном 1938. у часопису XX век

(Vol. 1, No 10), под насловом “Никола Тесла о благодати и
проклетству електрицитета“, Видмар пише о свом сусрету
са Теслом, том приликом, у Њујорку:

...Око пола четири, на другој страни пространог хола
хотела ‘Њујоркер‘, приметих чудновату силуету, високог,

необично витког господина, усправног као свећа. Као да је
у чудноватом привиђењу овога часа изникао из нашег

крашког тла, негде у Далмацији или Црној Гори, Личанин
НиколаТесла!...

Опколисмо га за тили час, имали смо га у центру пажње

и пропитивања... Изгледао је једноставније него што сам
мислио. Има још неискварену душу, отворену, понешто

плаху, али усрдну и поверљиву, коју је добио од својих

родитеља на тврдој, опорој земљи. Овдашња бука,
похлепа, сирова страст дивље америчке земље није га ни
дотакла. То је душа детета, песника, патника — душа
чистог идеалисте... свеца!

Познавали смо се само неколико тренутака, а већ ми се

Тесла тужно поверио: ‘Много сам патио, господине
професоре. Људи су зли! Динамитом дигоше моју
лабораторију‘... Нагло је заћутао и погледао преда се као
увређено дете.

Видео сам да још пати, да још не разуме — зашто су му
све одузели.

‘Око 750 000 долара износила је штета‘, продужио је
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Тесла, ‘а још 250 000 је остало дуга. Тешко сам
отплаћивао, ни радити нисам могао више.‘ (Мислио је на

кулу на Лонг Ајланду, коју су му динамитом дигли у ваздух
1917. године.)

Тешко се отео својим жалосним успоменама... Причали
смо о свему и свачему. При крају, мој колега, београдски

инжењер, замолио је за успомену од Тесле подсетницу.

Отмени господин му је врло радо пружи. Наравно, дао је

једну и мени. Нисам је још ни погледао, кад га колега
инжењер замоли да је Тесла потпише.

Одмах узе перо: ‘Ви сте Србин?‘, рече мом колеги.
‘Потписаћу се ћирилицом.‘ Онда је погледао мене благим
погледом: ‘Ви сте Словенац, господине, зар не? Вама ћу
се потписати латиницом.’

...Осамдесет година му је лежало на слабим плећима, још

увек мало. Надао се још шездесет да прими на своја

рамена, само да види, само да чује, шта ћe донети његове
највеће

идеје

—

просперитет

деструкцију или прогрес?

или

проклетство,

Кад смо стигли у Вашингтон, опет смо разговарали о
Тесли. Американци су били пуни поштовања и чуђења.

Један рече: ‘Тесла живи у земљи снова.’ Али, ја му нисам
одговорио. Тесла још увек сања... Његови снови нису се

сада остварили... снови осамдесетогодишег Тесле тешки
су и бурни. Пуни су бескрајног оптимизма... (стр. 202–203)
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У СПОМЕН НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
– ДА СЕ ЗНА ИСТИНА

Ове године, 10. јула 1976, навршило се сто двадесет година

од рођења великог српског генија Николе Тесле, Србина,

сина српског свештеника Милутина и мајке Српкиње Ђуке.
Никола Тесла је рођен у Смиљану, где му је отац био

свештеник Српске православне цркве. Ове речи чуле су се
и из уста самога српскога генија Тесле.

Ја сам имао част да лично сретнем тога дичног сина

српског рода у Њујорку за време мога школовања после

Првог светског рата. Ево како се то десило. Тесла је живео
у хотелу Валдорф Асторија. То је био стари хотел који је

био у Тридесет четвртој улици и Петој авенији, у центру
града. Данашњи хотел истог имена је на Парк авенији и
Педесетој улици. Године 1921, почео сам своје студије на
Њујорк универзитету, на коме је био професор педагог др
Паја Ранков Радосављевић. Пошто сам узео предмете које

је др Паја предавао, ја сам стекао његово топло

пријатељство. У те дане, покојни Андра Поповић и ја били
смо једини Срби на том факултету.

Др Паја нам је причао да скоро сваке недеље вечера са

Теслом у Валдорфу. Једном ја изразим жељу професору

Паји да бих желио видети тога џина научника о коме се
причају многе легенде. На моје велико изненађење, др Паја
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ми саопшти да је он уредио са Теслом да будем са њим
Теслин гост на врчери. У одређено време састали смо се са

Теслом у хотелу. Састанак је био дирљив за мене и врло
топао и срдачан од стране Тесле. Тесла и др Паја

разговарали су на српском. Тесла говори лепим ијекавским
српским дијалектом, као сви Личани. Интересовао се како

смо нас двојица Србина дошли на студије у Америку и ко

нас издржава. Ја сам уживао у атмосфери друштва ове
двојице великих Срба, Тесле научника и др Паје педагога.

Ја сам био дубоко одушевљен овом посетом и мислим да
ћу је добро памтити читавог живота.

Касније, у разговору са професором Пајом, сазнао сам да је

Тесла дубоко религиозан човек. Веровао је у Бога и волео
свој српски народ. Он је необично волео српске народне

песме. За њега је био велики празник када му је долазио у

посету прослављени српски гуслар Петар Перуновић и
певао му уз гусле српске народне песме. Те посете су биле

честе када је Перуновић боравио у Америци. Тесла је те

песме пажљиво слушао и често би му навирале сузе на очи.

После ове посете више нисам имао прилике да видим

Теслу све до смрти Михаила Пупина, професора Колумбија
универзитета, 1935. године. Михаило Пупин је био кум друге
српске цркве у Гери, Индијана, а треће је био кум Никола
Тесла. Тада сам био свештеник у Гери и црквено-школска

општина је сматрала својом дужношћу да ја као њен

свештеник одем на сахрану М. Пупину. Опело покојног
Пупина било је у Катедрали St. John the Divine у Њујорку.
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Тада сам поново видео Теслу, високог, мршавог затегнутог
лица као код неких Индијанаца. Иако је имао скоро

осамдесет година, био је усправан као свећа. Изгледао је
тужан због смрти свога некадашњег пријатеља. То је био
последњи пут што сам га видео живог.

Други дан Божића, на Божји дан, како Срби зову други дан
Божића, 1943. године, позвао ме је преко телефона Сава

Косановић, члан тадашње југословенске владе, који је тада

живео у Њујорку, и саопштио ми је да је умро Н. Тесла. С.
Косановић је Теслин нећак и изразио је жељу да ја извршим
опело. Ми, Срби у Њујорку, недавно смо купили Катедралу

Светог Саве од Епископалне цркве, али још није била

уређена за православна богослужења. Ја сам замолио
епископа Манинга за дозволу да се опело одржи у
Катедрали St. John the Divine, где je обављено опело
професору М. Пупину пре осам година.

Иако је то било доба када Епископална црква слави
„Epiphani Period” и када су главна централна врата на
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Теслин нећак Сава Косановић хтео је да се тело спали. Ја

сам одбио да вршим опело ако се тело буде спаљивало. С.
Косановић је пристао да се тело сахрани по православном

обичају. Да ли је после опела тело спаљено, ја не знам
ништа о томе. После се говорило, заправо шапутало, да је
Теслино тело спаљено по налогу С. Косановића... Сваки

човек сноси пред Богом одговорност за своја дела. Ја сам

извршио своју дужност према пропису Православне цркве и
савест ми је мирна.

Све ово што сам ставио на хартију у вези са Теслином
сахраном је тачно, тако ми Бог помогао!

Сан Маркос, Калифорнија, 15. септембар 1976.
Вито Марковић

ТЕСЛА, ПРИЧА УМА

Катедрали закључана и изнутра сва окићена божићним

Близу је, а, ипак, далек и недокучив добу у коме живи. С торња

отворе и Теслино тело унесе на свечан начин у цркву.

Не смета му смртност, бесмртно да мисли.

цвећем, покојни Манинг је дозволио да се централна врата

Тадашњи епископ Дионисије, пошто је обавештен о смрти
Теслиној, наредио је старом свештенику проти Милану

Мрвичину да дође у Њујорк и да заједно са мном учествује
у сахрани. Прота Мрвичин био је тада свештеник у
Лебанону, Пенсилванија. После опела, тело Теслино је

однесено на гробље око тридесет пет миља северно од

земље, као највиши цитат сунца, његов дух лепотом блиста.

Као човек, кад мисли, он живи; као сфинга, кад ћути, он
мисли.

Живи и мисли, с друге стране стварности, с намером:
нечујно да чује, невидно да види.

Он је садашњост, конкретна стварност, која хоће да буде
будућност, визија. Незапитано, као река, једносмерно, кроз
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простор и време, неће да тече. Он хоће, трагалачки, свесно,
својевољно да зна: одакле долази и камо иде. Његово биће,

с много тајни и идеала, испод громова и облака, чита небо,
мит о себи ствара.

Муње су његова слова, надземаљски говор, чаролија.

Усхићује га оно што оком види: светлост; узбуђује га оном

што ухом чује: космичка тишина; задивљује га оно што
наслућује: енергија.

Његов аршин је ум: њиме настањује свет и време. Његова

снага је дух: њиме, с вољом да траје, дуго и незаборавно,
митски, живи себе.
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ЛЕНКА И НИКОЛА
Из крушедолске осаме свом прекоморском пријатељу
песник Лазар Костић о вилинској лепоти своје младе штиће-

нице љубезно писмо пише. Онако, изокола, нуди њену руку
и милион долара у злату уз то. И не мислећи како ће у
животу његову бити пусто ако Тесла прихвати њену руку.

А он му, срећом, одговара да је „венчан за науку“ и да може

волети само као биће из песме. Он другачије и не може и не
сме.

Ето у писму Лазару среће: ако Тесла неће, а намера је
братска била, његова вила остаће да њему светлост душе

своје дарива. И он Тесли, поново, пише да га разуме, а
Валтазару Богишићу јавља да се за Теслу брине јер он

изгледа не разликује живот од снова. И каже, опет, изокола,
„да где су мудрости једна ту су и лудости троја кола“.

Да се Ленка Дунђерска удала за Николу Теслу зацело не би
било песме „Santa Maria della Salute“.
На срећу поезије – није.

И на срећу науке – можда.

А можда је, после, Ленкина душа долетела под крило
Теслине голубице. Мора бити да је тако.

Или је моћна рука Творца у све то била умешана.
Теслин споменик на Нијагариним водопадима,
рад Леса Дриздејла из 2006. године

Како онда тако и ових дана.
(10. 10. 2006.)
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Јован Јовановић Змај

ПОЗДРАВ НИКОЛИ ТЕСЛИ
За његове посете Београду, 12. јуна 1892.
Не знам шта је, је л' суштина,
Ил' то чини само мис'оЧим смо чули: долазиш нам,
одмах си нас електрис'о.
На што жице спроводнице.
Електрика јури широм,
ваздухом ће бити споја
(После можда и етиром).

- Стоји стабло, стоји Српство,
Мајка сваком листу - сину;
Најсвежији лист му трепну
па одлети у даљину.
Ти нам, Тесла, ти врличе,
Оде летом јаче струје
У далеку Колумбију,
Да ти умље колумбује.

И ти, Тесла, у којем се
Исполинске мисли роје,
Тебе враћа неодоље,
Да пољубиш стабло своје.

Љуби стабло, дојчине му,
Сисни дојку, сине врли;
Свака грана српског стабла
Тесли тепа, Теслу грли.
Београд је данас сретан
Рукујућ' се с српском диком.
И открива срце своје
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Пред Србином велебником.

Но ти мораш опет натраг
- Састанак нам кратко трајеАл' топлоту носи собом
Братимскога загрљаја.
Остварена ј' мис'о твоја
Мис'о дивна и голема:
Међу нам1 биће веза,
А даљине нема, нема.

Разумеће листак свежи
Сваку жилу свога стабла,
(Електрика наших срца)
И без жице и без кабла.
Алекса Шантић
МАТИ

У грању школских липа весели жагоре врапци;
Врх се звоника жари.
Вечерње звоно зове и већ се у цркву купе
Бедни, болни и стари.
У црном оделу једна старица, уморних црта,
Ступа у тамни кут храма
И усрдно се моли. Спрам ње ликови сјајни
Из златног гледају рама.
После вечерње мене, малог певача,
свог знанца,
За руку хвата к’о мати:
„Пођи дер са мном, дете, па ћу ти ораха
крупних
И слатких колача дати.”
Ивица месеца вири. Још само мало па вече
Скинуће наките целе.
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Ми се уз степенице пењемо и улазимо
У врата куће беле.
У соби сумрак. На окну дрхтава румен гасне За гору сунце је село.
На застртоме зиду удара сахат стари,
И смиље мирише свело.
Ја сам, доле, у углу. Седим и задовољно
Орахе тучем и бројим;
Спрам мене мацан чучи, преде и у ме гледа
Планулим очима својим.
Старица отвара ормар и докле крила ормара
Шкрипућу и к’о да цвиле,
Испод старога рубља вади и на сто слаже
Комад по комад свиле.
И снова Богу се моли и смежуране усне
Шапућу кротко и ти’о:
„О, Бог ти, Никола, дао здравља и дуга века!
Где био, свуд сретан био!”
Он, иза далеког мора, посл’о је свилу ткану
Старици за одела;
И како госпа руком дотакне дарове сина,
У сету утоне цела.
Ја видим: она плаче. И док сјај кандила титра
По њеном сухом профилу;
На сто падају сузе и светлим капима квасе
Тешку и скупу свилу.
И сумрак све више бива. Мирише смиље свело;
Иконостас се зари.
Између прозора, горе, на застртоме зиду,
Удара сахат стари.
И тако протичу дневи и тако лагано труну,
Још нескројена одела,
Мада их старица често дрхтавом руком глади
Између рубља бела.

IZVORNIK

IZVORNIK

Десанка Максимовић
НИКОЛИ ТЕСЛИ

Како је могуће, творче земних сунаца и месечина,
рођаче Перуна и громовник-Илије,
који си ишао од људског несна до несна,
светлећи док се формула сазвежђа не срачуна,
док се не забележи тек рођена песма,
како је могуће да и тебе тама скрије!
Зар је и тебе
који си крао огањ васиона,
који си осветљавао по беспућу лађе,
пунио блеском концертне дворане,
гњурао руке у матице озона,
морала судбина других људи да снађе!

Ти који си у свакоме крај нас пламу,
свакој жаруљи, муње обасјању,
зар ниси могао помрчини утећи?
Зар и ти који си око нас разгорио таму
мораде у њу лећи?

Зашто те не сахранисмо у санте поларне
где су и ноћи светле и беле,
па би кад ти зрак месечине и сунаца
биљурни ковчег дарне,
муње се око тебе разлетеле!
Па би и мртав лежао у сјају,
повезан с нама у свакоме часку,
и пратећи светлосне олује
и мртав присуствовао сунчеву рођају
и месечевом за горе заласку!
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Илија Марковић
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КАРИКАТУРА БЕЗ РЕЧИ

Првог међународног конкурса карикатуре
„Никола Тесла – иновације и проналазаштво“
„ТЕСЛА ФЕСТ 2006“ – Нови Сад

Карикатура без речи је прича за себе. Ако је афоризам
карикатура у којој су се речи нацртале, карикатура је слика

коју свако има о себи. Коју карикатуристи имају о нама,
вама, њима.

Кад год сликамо стварност, модел нам се помери. Међутим,

карикатуристи су сатиричари своје врсте. Измишљају што

виде, цртају што мисле. Зато је карикатура исечак
видокруга.

Правила налажу да се пође од центра. Са мртве тачке. Није
мртва тачка негатив, већ неразвијена слика светле тачке. У

мрачној лабораторији, свако себе види у другом светлу.
Светли тренуци су кад муње севају. Само светле

перспективе стварају оптичке варке. Ако се за неког

владара може рећи „Његова Светлост“ или „Краљ Сунце“,
онда такав надимак највише пристаје уз име и презиме
Николе Тесле.

У току смо. Носи нас струја. Уколико се потрошња струје не

смањи, очекују нас рестрикције. Гледаћемо телевизију у

мраку. Да више знамо о даљинском управљању и његовом
изумитељу, не би живот текао даљински. Подешавајући

даљинаре и нишанске справе, померамо памећу. Срби који

знају шта говоре не знају шта да мисле. Они су Теслино
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тајно оружје: наоружани знањем, пуцају у празно. Пуцају на
све стране. Имају више промашаја но што су имали метака.

Знање није у стању да плати цех незнању. Ко зна, зна. Ко не
зна, информисан је. Такав је информациони систем. Само

народ свестан своје памети зна колико му недостаје. Не

треба бити превише мудар па знати да су Срби увек у праву.
Док се једни хватају у коло, други се хватају за џепове.

Струјно коло, коло наоколо: чим је Тесли синула идеја,
Едисону се упалила сијалица.

Кад цркне сијалица, замените је новом. Кад нестане струје,

нећете чекати сто педесет година – да се роди нови Тесла.
Радите у мраку. За добробит нашу, вашу, своју.

Истина је једна. Зависи само из ког угла се гледа. Из тупог
угла и коцка је округла. Срби ће први решити квадратуру
круга. Све им је округло па на ћоше.

Ко одбије одликовање, заслужује орден за храброст. Све
одлуке о медаљама „Никола Тесла“ жири (Слободан
Трифковић,

Љубомир

Сопка

и

Илија

Марковић,

председник) донео је једногласно. Не могу се одбити.

Као творац светског информационог система, Никола Тесла
је светска икона. Расуте иконице Николе Тесле на екрану

компјутера, Београђанин Драгутин Гане Милановић сакупио
је у Прву награду – Златну медаљу „Никола Тесла“.
Милорад

Јевтић,

из

Београда,

док

је

радио

на

прапроналаску пронађеног, маштао је о Нобеловој награди.
Жири му је услишио жељу делимично доделивши му Другу
награду – Сребрну медаљу „Никола Тесла“.
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Тесле,

Мирослав Геренчер из Осијека добио је „Николу Теслу“,
бронзану медаљу – Трећу награду.
На

младима

све

остаје.

Најмлађи

учесник

је

деветогодишња Анастасија Коцић, из Ниша. Иако није
добила награду, заслужила је да је наградите аплаузом.
Хвала!
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PRILOZI ZA ISTORIJU GRADA BA^A
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Antun Nađ

OSVRT NA ČELEBIJIN OPIS STAROG GRADA BAČA
U drugoj polovini XVII veka, kroz jugozapadnu Bačku je
proputovao Evlija ibn Derviš Mehmed Zili, nama bolje poznat
kao Evlija Čelebija (Evlija Efendi),1 poznati turski putopisac, koji
je tom prilikom opisao i grad Bač.

Evlija Čelebija je rođen u Carigradu 10. muharema 1020. (5.
marta 1611) godine, u staroj turskoj porodici koja je u Carigradu
imala veliko nepokretno dobro, što mu je obezbeđivalo sigurnu

egzistenciju. Kao dečak, pohađao je mekteb (osnovnu školu), a
zatim medresu šejkul-islama Hamid-efendije na Fil-Jakušu,
blizu Un-Kapana, gde je sedam godina slušao predavanja

profesora Ahfešt-efendije.2 Školovanje je nastavio na carskom

dvoru. Koran je znao napamet, i to na sedam arapskih

dijalekata. Sam za sebe je govorio da, pored turskog arapskog

i persijskog, zna i grčki, latinski i sirijski. Bio je odličan crtač i

kaligraf. Iako veoma obrazovan i obdaren, nije se interesovao

Карикатура Драгутина Ганета Милановића,
награђена златном медаљом

1 Čelebi i efendi su konvencionalni nazivi sa značenjem gospodin, a odnosili su se na
obrazovane ljude. Vidi o tome komentar Hazima Šabanovića u Evlija Čelebi, Putopis,
preveo, uvod i komentar napisao Hazim Šabanović, „Veselin Masleša“, Sarajevo, 1967,
str. 21.
2 O tome H. Šabanović govori detaljno u pomenutom izdanju Putopisa; vidi str. 22 i 23.
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za dobre položaje i retko se zadržavao na jednom mestu.

Žudeo je za beskrajnim putovanjima u kojima je njegov nemirni

duh nalazio jedino zadovoljstvo. Učestvovao je i u nizu ratnih
pohoda. O svojim putovanjima je vodio beleške, koje je kasnije,

u starosti, sređivao. Tako je nastalo njegovo delo Sejahatnama
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a dograđivan je 1490–1495. Tada je bio u rukama kaločkog
nadbiskupa.

Opis grada Bača Čelebija započinje davanjem „opštih“
podataka:

Podigao ga je Ježder-ban, jedan od potomaka Menućehra. Ovo je

(putopis) u deset tomova. Zabeleške o Baču nalaze se u VII

Beč mađarskog naroda, čije je ime iskrivljeno od Mandžar. Kasnije

tomu. Umro je posle 1682. godine. Njegovi originalni rukopisi

se taj pogrešni naziv odomaćio u obliku Badž. To je stari grad koji je

nisu sačuvani, a ni njihovi prepisi, koji su od originala mlađi oko

prelazio iz ruke u ruku mnogih država. Kasnije, 932. (1529) godine,

sto godina, nisu dugo bili dostupni široj javnosti. Pojedini delovi

osvojio ga je Sulejman-han lično, snagom svoje mišice, iz ruku

Sejahatname prevođeni su na naš jezik u više mahova, ali je
najpotpuniji

prevod

Hazima

Šabanovića

(sa

komentarima), na koji se ovde uglavnom i oslanjam.
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mađarskog kralja Sigismunda.3

iscrpnim

Evlija Čelebija je Bač posetio 1665. godine, a to je već bilo

vreme zalaska nekadašnje snage Osmanske carstva. To
carstvo je bila podeljeno na ejalete, kao najveće administrativne

jedinice, a ovi pak na sandžake. Ejaleti su bili pod upravom
beglerbegova, koji su najpre imali titule paša, a kasnije vezira.

Sandžakom je upravljao sandžak-beg kao starešina svih
oružanih snaga i administrativno-politički upravnik. Bač je bio
kadiluk i nalazio se u Segedinskom sandžaku, koji je pripadao

Egarskom ejaletu. Granice kadiluka, kao područja protezanja
nadležnosti kadije (sudije), nisu morale da se poklapaju sa

granicama sandžaka. Nahije su bile srednjovekovne župe
(jedna ili više njih) i one su nosile ime glavnog naselja u njima.

Tursko kupatilo (hamam), Jedina sačuvana građevina tog tipa u Vojvodini
iz perioda turske okupacije XVI i XVII vek
Foto Bojana Bošković

Tvrđava grada Bača, koju je Čelebija opisao, postoji i danas, ali

U

1338–1342, za vreme vladavine ugarskog kralja Karla Roberta,

3 H. Šabanović, nav. delo, str. 532.

u ruševinama. To je bio dobro utvrđeni grad, koji je podizan

originalu piše „mađarskog kralja Sigisija“, a Šabanović je ovo

ime razrešio kao Sigismund. Na dosta mesta u Sejahatnami se
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zapaža da je Čelebija pogrešno upisivao imena, a moramo
uzeti u obzir

i greške u prepisima. Nećemo se upuštati u

njegove komentare o imenu grada Bača, jedino ćemo

pretpostaviti da pod Jezdir-banom podrazumeva ugarskog
kralja sv. Stefana.

U naslovu, a kasnije i u tekstu, za Bač kaže da je to stari grad

koji je prelazio iz ruku u ruke mnogih država. A kako su to i
istorijske činjenice vezane za ovaj grad, moramo sagledati i
same izvore koje je on (eventualno) koristio, mada ih, kao i

obično, ne navodi. Prema podelio koju je uzvršio H. Šabanović,

Čelebija je koristio latinske i mađarske izvore koji se odnose na
srednjovekovni i raniji period, što se opet, s obzirom na njegovo
(ne)poznavanje tih jezika, može dovesti u sumnju. Čelebija je
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Justinijana I. Tada je osnovana nova crkvena organizacija u
severozapadnom delu Balkanskog poluostrva sa centorm u
gradu Justiniana Prima, koji je tada i osnovan (Novele XIX, od
14. aprila 535, i CLI, od 18. marta 545. godine). Justiniana

Prima se nalazila nedaleko od Lebana, u provinciji Dacia

Mediterranea. Stvaranje ove nove crkvene organizacije

odnosilo se i na provinciju Panonia Secunda. Nova
arhiepiskopija obuhvatala je, prema odredbi prve novele, osim
pet provincija civilne dijeceze Dakije, još i deo provincije

Panonia Sesunda „quae in Bacensi est civitate“.4 Interesnatno
je da su Zajler i Štajn mesto „Bacensi“ pročitali kao

„Basianensi“, odnosno kao Basijana,5 koja se, kako je i sam F.
Granić zaključio, ni pre ni posle toga ne pominje kao sedište
episkopa.6 Kasnije je, novelom, cela provincija Panonia

rado beležio legende i kazivanja starijih ljudi koje je sretao na

Secunda stavljena pod jurisdikciju arhiepiskopa Justiniane

Bač stari grad, i da je to „Beč mađarskog naroda“, on je ipak

dokaza da je u Basijani bilo sedište episkopa. Kažem, spornog

svojim putovanjima. Međutim, da bi mogao da konstatuje da je
morao imati na raspolaganju određene podatke koji su ga

podsećali na Beč. Ali, budući da je rado koristio i poređenja, i
ovom podatku treba prići sa rezervom.

Bač je, pored strateškog značaja, igrao i određenu ulogu u
duhovnom životu na ovom području, i to daleko pre dolaska

Turaka. Zato se moramo osvrnuti na neke momente iz istorije
ovog grada, bez obzira na to da li je Čelebija nešto znao o
njima.

Najstariju istoriju grada Bača vezujemo za crkvene odnose, o

kojima imamo nešto više podataka iz doba rimskog cara

Prime. Međutim, sem ovog spornog imena, nema nikakvih

imena zato što je „quae in Bacensi est civitate“ lako mogao da

bude i Bač „quae in Bachiensis est civitate“, a prema Tolnai
Vilaglexikona (1913), u Baču kao sedištu se pominje „biskupija“

530. godine, i kaže da je još sto godina ranije jedan kralj

podredio bačku biskupiju splitskoj mitropoliji. Kako je 391.

4 Prof. dr Filaret Granić u zborniku Vojvodina I, izdanje Istorijskog društva u Novom
Sadu, Novi Sad, 1939, str. 106.
5 J. Zeiller, Les origines dirètiennes dans les provinces danubiennes de l’Empire
Romain, 1918, 388; Stein, Studien, 151.
6 Basijana se nalazila na putu Zemun-Mitrovica, posle mutatio Noviciani, negde u blizini

Donjih Petrovaca. Kasnije, u rimsko doba, ona je bila sedište visokog činovnika zaduženog za kontrolu proizvodnje štofa (procurator gyuaecii Bassianensis Panoniae Secundae). Istoričar Jordanes je zabeležio da ju je opustošio Dincik, Atilin sin, 468. godine.
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godine hrišćanstvo priznato kao državna vera (ukazom cara

Teodosija), i kako se monaštvo proširilo po imperiji noseći
hrišćansku religiju sa sobom, a naročito 430. godine – to bi ove

podatke trebalo detaljno proučiti, uzimajući u obzir i postojanje

rimske bazilike u Baču,7 kao i rimski građevinski materijal u
Baču i Vajskoj.

Inače, period pred kraj Rimskog Carstva je karakterističan po

obaveznom regrutovanju trupa u provincijama. Odrede su
sačinjavali varvari, a to je u isto vreme bila i glavnina rimske
vojske. Ovi odredi su čak uživali i veći ugled nego stare legije.

Te vojne jedinice su bile raspoređene na granicama, a vojnici su
vremenom postali vojnici-zemljoradnici (linitanei). I oficiri (dux)
su

bili

varvari.

Konstantin

je

341–2.

godine

izvršio

reorganizaciju garničarskih trupa i stvorio vojsku za brze

intervencije. Ove jedinice su nosile naziv comitatenses a

njihove starešine comites. U jednom delu IV veka, ova vojska je

mogla da zadrži varvare. Ako, prema ovome, posmatramo
južnu Bačku kao klin zabijen među teritorije Rimskog Carstva, i
kao liniju na kojoj je njegova granica bila najugroženija (npr.

Ostrogoti 380. godine) – stvaranje takvih jedinica bilo je
najnormalnije baš na granicama sa ovim područjem. Ako
uzmemo u obzir da je sa leve strane Dunava postojao kastel
Onagrinum (auxilia Augustensia, contra Bononiam in barbarico

in castelo Onagrino), kao i neki drugi još neotkriveni kasteli,

znači da su Rimljani obezbeđivali granicu na Dunavu i tako što
7 P. Valenrajter je konstatovao postojanje rimske bazilike na mestu današnje crkve sv.
Antuna u šumi kod Bača, gde je kasnije i sv. Stefan podigao katedralu.
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su gradili vojničke postaje i sa bačke strane. U takvim
okolnostima, najbolje mesto na ovoj ugroženoj granici za

organizovanje onoga što su Rimljani nazivali comitatenses bio
je trougao koji sa Dunavom zatvara sadašnja tačka grada Bača.

Ako uzmemo u obzir i rimski građevinski materijal u Vajskoj i
Baču, kao i rimsku baziliku kod Bača, mozemo pouzdano
zaključiti da je tu

bila stacionirana jedna vojna jedinica

(comitatenses) i da je sa postojanjem takve jedinice u ovom

području stvorena jedna odbrambena linija ispred limesa na

Dunavu. Šančevi u Bačkoj, okrenuti svojim odbrambenim
delom ka Rimskoj Imperiji, a naročito dupli takozvani Mali šanac

(koji se od Apatina spušta u pravcu jugoistoka, sve do
Gospođinaca, gde skreće prema severu, do Bačkog Petrovog
Sela), jasno ukazuju na to da je južna, odnosno jugozapadna

Bačka, u vreme izgradnje ovih šančeva, svakako pripadala

Rimskoj Imperiji. Uostalom, linija od Begeča (castellum
Onagrinum) ka Baču neobično se uklapa u paralelu sa Malim
šancem, a prostor između njih bila bi „demilitarizovana zona“.
Ukoliko bismo u ovom slučaju kazali „bachiensis comitatenses

– bachiensis comitates“ i uzeli u obzir već pomenute komentare
o „quae in Bacensi est civitate“, morali bismo da pomerimo
pojavu prvih slovenskih elemenata na ovom području u nešto
raniji period (zbog pretpostavke da je toponim Bač slovenskog

ili avarsko-pečenješkog ili kumanskog porekla) ili bismo poreklo
ovog imena tražili na drugom mestu.8

8 Kod Vizantinaca, u dokumentima posle 1000. godine, nalazimo „bachasiensis“ ili
„baachiensis“. Bač takođe nalazimo u mađarskoj, bugarskoj i rumunskoj toponomastici.
To je i lično ime. Kod Turaka, tim imenom se naziva jedna vrsta takse.
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Za Bač se vezuju određena objašnjenja najstarije istorije
Slovena, a za Bačku se kaže da je „stanovništvo njenih župa
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vreme vladavine Svetog Stefana, u Baču je sagrađene i
katedrala.11 Bila je podignuta u uglu između Mostonge (blizu

slavensko, a zapovednik njenog glavnog grada Avarin“.9

njenog ušća) i Dunava.12 Prema današnjoj topografiji i

Selenči, Obrovcu i Čelarevu upućuju na jedno centralno mesto

neposrednoj blizini crkve sv. Antuna, u potesu „Felić“,13 a to je,

Bogate avarske nekropole u Odžacima, Bogojevu, Vajskoj,

izvršenom rekognosticiranju, njeni temelji se nalaze u šumi, u

– hring, koji bi mogao biti negde kod Bača. Za ovo područje

u stvari, bila katedrala u kojoj su se nalazile i crkvene vlasti

Uglavnom, malo je podataka o Baču u vreme varvarske

nalazilo u posedu Kaločko-bačke nadbiskupije. I danas

vezujemo i kagana Bajana.

kolonizacije, a isto tako i o eventualnoj crkvenoj organizaciji
toga vremena. Ipak, dolazak Mađara nije zatekao ovo područje

van crkvenih organizacija, a ugarski kralj sv. Stefan (997–1038)

vrši reorganizaciju administrativne, vojne i crkvene vlasti i
stvara upravne centre na onim mestima gde su već postojala
utvrđenja crkve-manastiri i drugo. Sâmo njegovo potvrđivanje

bačke biskupije kao mađarske 1003. godine predstavlja dokaz
o njenom postojanju i pre toga, i postavlja pitanje njenog ranijeg
opredeljenja.

Bač je tada bio crkveno i vojno sedište, između ostalog, i za
Slavoniju, Srem, deo Semberije i deo severoistočne Bosne. Ako

ovome dodamo podatke J. Kinama da je Bač „grad metropola
sremskog stanovništva i da u njemu stanuje arhijerej toga

naroda“, apsolutno se slažem sa tim da su deo Bačke i Srem
jedno vreme bili jedna upravna oblast Mađarske i da je Bač bio
crkveno i upravno središte, a prema nekim podacima nezavisno

od toga, postojala je i ortodoksna episkopija u Sirmijumu.10 Za
9 Petar Skok, „Toponomastika Vojvodine“, Vojvodina I, Novi Sad, 1939, str. 109.
10 O istoriji hramova vidi i K. Jireček, Das christliche element, p. 93 sqq.

bačke biskupije, odnosno nadbiskupije. I sâmo to područje se
Apostolska administratura u Subotici ima ovde mali posed.
Dakle, već na početku XI veka, možemo da govorimo o naselju

i gradu Baču, čija je biskupija pod Ladislavom I, 1094. godine,

dignuta na rang nadbiskupije, i to nezavisno od Kaloče. Tada je

u Baču ustanovljen i Stolni kaptol, pod čiji delokrug su potpadali

svi južni karjevi Ugarske – Bačka i Čongradska županija do

Segedina i istočni deo Srema – a preme nekim izvorima i
zagrebačka biskupija. Godine 1135, Bačka nadbiskupija je
spojena sa Kaločkom nadbiskupijom. Potpisi na dokumentima

su nekad kaločkog, a nekad bačkog nadbiskupa, a oni su bili
11 U leksikonu Tolnai Vilaglexikona, 1913.
12 Isto.

13 Temelji ovog zdanja su danas jedva vidljivi. Građevinski materijal je razvlačen i
korišćen za gradnju, naročito u prošlosti. Niz starih građevina u Mladenovu (Bukin) –
npr. „Gatara“, ali i neke druge – sagrađeno je od materijala iz ovog zdanja. I danas
meštani odnose opeke sa ovog mesta, koje sada već vade iz temelja, tako da je jedan
deo temelje – nekada širokih i do dva metra – potpuno izvađen. Ali još uvek se može
uočiti široki kružni odbrambeni šanac kao i čitav splet neravnina izraženih u konfiguraciji
tla, koje su karakteristične za temelje građevina. Stara katedrala je sigurno imala i spoljni
odbrambeni zid, čijih se kružnih ostataka stariji ljudi još i danas sećaju. Tako utvrđena,
katedrala je u stvari bila tvrđava, koja se kasnije u tekstu pominje kao Feleđhaz. Prilikom
rušenja „Gatare“ u Mladenovu nađen je u kamenu izvedeni crkveni grb, koji je, kao i
ostali građevinski materijal, pripadao pomenutoj ruševini u šumi. Napominjemo da ostaci
ove građevine nisu pod zaštitom države i da o njima niko ne vodi računa. Nalaze se
izvan poseda Apostolske administrature u Subotici, na kojem inače leži crkva sv. Antuna.
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instalirani u obe katedrale. Nakon osnivanja biskupije u Sremu,

ova nadbiskupija se u službenim nazivima i dalje vodi kao
Kaločka i Bačka nadbiskupija (Archidioecesis Colocensis et

Bachiensis). Inače, crkvene vlasti su u to vreme naročitu pažnju
poklanjale pokrštavanju.

Kod vizantijskog hroničara Jovana Kinama postoje podaci o

gradu Baču iz 1162. godine kao najvažnijem strateškom
utvrđenju u kome je vizantijski car Manojlo I Komnen jedno

vreme boravio na svom ratnom pohodu protiv Mađara.14
Međutim, Bač se vrlo brzo ponovo našao u ugarskim rukama.

Prema papinoj poslanici od 2. februara 1338. godine, vidi se da
je ugarski kralj Karlo Robert prisvojio nekoliko gradova Kaločke

(rimokatoličke) nadbiskupije radi blizine „šizmatičkog“ kralja
Srbije, tada otvorenog

kraljevog neprijatelja.15 Kralj je ovo

uradio uz izvinjenje da je to morao učiniti zbog odbrane granice

kraljevine Ugarske „da ne bi raskolnički kralj osvojio te
gradove“.16

Kaločka nadbiskupija nije u to vreme imala većih poseda u
Sremu, osim nekoliko manastira, a kako je car Dušan držao u

svojim rukama desnu obalu Dunava, tj. Srem i Slavoniju do

ušća Drave, 17 to su oduzeti gradovi mogli biti samo u Bačkoj,

14 Interesantno je da se u prospektima o „Staroj crkvi“ u Baču navodi kako je vizantijski

car Manojlo I Komnin bio potučen i odbijen kod Bača. Preme Jovanu Kinamu, vidimo da
je ovo netačno, jer je vizantijski car čak jedno vreme boravio u Baču.
15 Theiner, I, 629; G. Fejèr, Cod. Dipl. Tom VIII, vol. IV, p. 391.

16 „Ne Rasciae rex shismaticus eisdem oppidis inchiaret“, Fejèr, isto.
17 „Imam pred sobom mapu ’austrijskog oficira’ ’Serbien unter Car Dušan, an der höhe

seiner Kraft’. Skitze IV. Po toj mapi, Srbija zahvata u Dušanovo vreme Srem i Slavoniju,
do utoka reke Drave u Dunav, tj. do Oseka. Slavonija je presečena pravom linijom od
Oseka do Save. Dalje je granica Sava“ (Стеван Михалџић, Барања, стр. 154, фсн.
21).
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a među njima je svakako mogao biti i Bač. Uostalom, podizanje

velike tvrđave u Baču od strane Karla Roberta, na posedu
Kaločke nadbiskupije, počelo je 1338. i trajalo do 1342. godine.
Iz ovih podataka jasno proizilazi da je podizanje bačke tvrđave

bilo uslovljeno opasnošću koja je Ugarskoj pretila od cara
Dušana. Tvrđava je tada bila uz granicu i njen strateški položaj

prema Sremu i Slavoniji u odnosu na unutrašnjost Ugarske
činio ju je neobično važnom. Ovim se opovrgavaju česti navodi

da je tvrđava u Baču podignuta zbog opasnosti od Turaka. Turci
su tada bili još veoma daleko i niko nije mogao ni da sanja da
će oni doći čak do Budima i Beča, a trebalo je, pre svega, da

pređu i Dušanovo carstvo. Oni na Balkansko poluostrvo stupaju
tek 1354. godine osvajanjem Galipolja, a za ove krajeve će biti

aktuelni tek 178 godina nakon izgradnje tvrđave u Baču.
Međutim, dograđivanje tvrđave 1490– 95. godine svakako je
već bilo uslovljeno blizinom Turaka.

Za vreme Lajoša II, u Baču su održavani ugarski državni sabori
(1518– 19).18

Koliko su ove promene upravnog, vojnog i crkvenog karaktera

– koje su se odigravale u Baču od njegove rane istorije, a
naročito od dolaska Mađara do turske invazije – ostavile
pisanog traga u dokumentaciji, pohranjenoj možda i u bačkoj

katedrali, možemo samo da nagađamo. Ostaje otvoreno i
pitanje da li su neki od tih dokumenata pali Turcima u ruke, a
koje je mogao, možda, da vidi i Čelebi. Znamo, inače, da je on,
po dolasku u neki grad, redovno vršio pregled deftera poreskih

18 Narodna enciklopedija I, Zagreb – prof. St. Stanojević.
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poverenika i koristio i druge arhivske izvore, pa je tačnost
njegovih navoda u ovakvim slučajevima neosporna. Međutim,
mi ne znamo koje je sve i kakve podatke mogao da nađe u
turskoj arhivi grada Bača, ali da bi mogao da konstatuje, između
ostalog, da je to stari grad koji je prelazio iz ruku u ruke mnogih

država, i da je to Beč mađarskog naroda, morao je ipak

raspolagati izvesnim podacima o istoriji Bača i Ugarske. Jer,
Bač ne samo da je često menjao gospodare, nego je bio i grad

u kojem su se ugarski kraljevi rado i često zadržavali.19
Činjenica da odmah potom konstatuje da ga je kasnije osvojio

Sulejman-han, da bi precizno naveo i godinu osvajanja,
potvrđuje da je on morao imati pred sobom jasnu sliku istorije

Bača, i da je tačno znao o kojim se i kakvim se prelascima
grada iz jednih ruku u druge radilo. Međutim, iz bogate istorije

grada Bača on se zadovoljava sa ovih nekoliko primedbi, koje

uzimamo kao tačne. Nešto kasnije u tekstu, ponovo je data
konstatacija: „Ova citadela je ono što nazivaju mađarski Beč“,

kazuje da se ipak , izgleda, baš tako i govorilo za ovu tvrđavu,
što pak navod Čelebijin tada ne bi dovodilo u sumnju. A da li je
kasnijim prepisivanjem njegovog rukopisa, kao i mnogo kasnije

– sa objavljivanjem VII sveske Šejahatname – nešto što bi na
ova pitanja bacilo više svetlosti i izostavljeno, ostaje otvoreno
pitanje.

Čelebija i nesvesno, preciznim stavljanjem godine osvajanja

Bača (1529), otvara prostor za diskusiju. Naime, Bač je u turske

ruke svakako pao 1526. godine, kada su Turci, nakon Mohača,

19 Vidi dalje u tekstu, na primer, Geza II.
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opustošivši Budim, tu prešli Dunav i – spuštajući se sa leve
strane Dunava – opustošili i Bačku. Tada je nastup turske

vojske bio veoma surov prema stanovništvu, a sva sela, gradovi

i manastiri bili su poharani i uglavnom završili u plamenu. To je
bilo vreme potpunog rasula Ugarske.

Pored velike bede u kojoj se našao narod, posle Mohača
počinje da se rasplamsava i borba oko prestola. Pretendenti na

presto, kralj Ferdinand i Jovan Zapolja, otimaju se o „naklonost“
velikaša kako bi sebi obezbedili što više pristalica i time ojačali

svoje pozicije. U to vreme na sceni se pojavljuje i „car“ Jovan
Nenad, zvani Crni Čovek. Prve vesti o njemu su iz oktobra

1526, dakle neposredno posle Mohačke bitke, kada je već bio
okupio

veliki

broj

vojnika,

uglavnom

beskućnika.

Po

memoarima Đorđa Sremca, „car“ Jovan se priklonio Zapolji, koji

mu je poklonio dosta konja i po čijoj je zapovesti sa svojim
vojnicima odjahao preko Tise u Bačku. Te iste godine, on vodi

borbe sa Turcima u Sremu, od kojih otima Čerević i Banoštor.
Jedna od bitaka između njegove vojske i Turaka odigrala se kod

Bača 1527. godine, gde ih je on potukao i tako proterao iz
Bačke. Nakon toga, plemići i kmetovi počinju da se vraćaju na
svoja opustela ognjišta u Bačkoj, pa je došlo do njihovog
sukoba sa Jovanom Nenadom, koji nije dozvoljavao njihovo

ponovno naseljavanje. Snaga „cara“ Jovana biva sve veća i,
kako beleži Sremac, pokušaji za pridobijanje njegove naklonosti

od strane Ferdinanda bivaju sve uporniji. Povodeći se za
određenim ponudama, „car“ Jovan napušta Zapolju i sredinom

juna 1527. godine priklanja se Ferdinandu. Tada dolazi do bitke
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kod Seleša, gde „car“ Jovan do nogu potuče erdeljskog
vojvodu Petra Perenjija. Nakon toga, Zapolja se organizuje

protiv njega, prikuplja vojsku pod komandom velikovaradinskog

biskupa Imrea Čibaka i Petra Perenjija i dolazi do bitke kod
Sedija 21. juna. Tu je „car“ Jovan bio potučen, a 26. jula 1527.

godine biva ranjen u Segedinu, gde je odmah potom i ubijen.
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trebalo isplaćivati najamnike. Uzalud je despot u svojim pismima
preklinjao kralja Ferdinanda da mu pomogne novcem; Ferdinand mu

nije mogao pomoći jer novca nije imao. U maju su se spremali Turci
da provale u Ferdinandove zemlje. U jednom pismu upućenom kralju

Ferdinandu, molili su savetnici Ferdinanda da im pošalje novac da bi

Od njegovih doglavnika spomenućemo Jovana Delića, koji je
imao sukobe sa porodicom Iločkih, a koji je u „carevoj“ službi
bio kastelan grada Bača, da bi posle bio njegov emisar u
pregovorima

sa

kraljem

Ferdinandom.

Na

osnovu

Ferdinandove povelje pripali su mu Saary, Bogyan, Wayska,
Hwlatagh i Zylass u Bačkoj županiji.

Posle pogibije „cara“ Jovana, kralj Ferdinand je despotu
Stevanu, sinu Ivaniša Berislavića, poklonio („poverio na
uživanje i odbranu“) gradove Bač, Feleđhazu i Sotin. Despot je
bio i na saboru u Budimu, gde je Ferdinand izabran za ugarskog

kralja. Međutim, situacija se 1528. godine veoma pogoršala po
njega i gradove koje je držao. Zapoplja je sklopio sporazum sa
turskim sultanom, a despotovi posedi bili su najbliži Turcima. Da
bi se imala jasna slika o događajima koji su potom usledili, a koji

su na kraju i uslovili ponovni pad Bača u turske ruke 1529.
godine, kako kaže i sam Čelebija – ali ne snagom mišice

Sulejman-hana lično, nego zbog nesređenosti unutrašnjih
prilika i nedovoljne organizovanosti u Ugarskoj – to ćemo ovde
citirati Ivića i D. J. Popovića:

Nije bilo dovoljno što je despot Stevan dobio gradove Bač,
Feleđhazu i Sotin, nego je despotu bio mnogo potrebniji novac jer je

Donžon kula bačke tvrđave
Foto Bojana Bošković
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ga poslali despotu i drugim pograničnim zapovednicima jer usled
nestašice novca „sada nijedan od gospode na granici ne drži ni deset

konjanika“. U to vreme Turci su već osvojili Barku (u Srbiji, na Savi)
i Morović. Kada je marta 1529. bio Hoberdanec na granici tražili su
neki ratnici da im kralj Ferdinand pošalje jednog majstora koji zna
operisati i bacati vatru sa bombardama, da bi oteli od Turaka neke
gradove.

Despotov položaj bio je naročito težak. Na dvoru su bili toga svesni,

ali kako su se bojali da će Turci ubrzo udariti na Beč, to su sav novac
trošili na utvrđivanje Beča. Uzalud je despot tražio platu za svoje

najamnike. Kada je krajem maja 1528. došao njegov čovek radi
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ponudi gradove Bač, Sotin, Feleđhazu i Dobor. Njegov trud bio je
uzaludan. Ni molbe, ni žalbe, ni preklinjanja nisu pomogli. On odluči

da ode u Beč da se požali kralju Ferdinandu, ali savetnici uspeju da
ga odvrate od te namere. Tek u oktobru despot je dobio od dvorskog
saveta 300 for., svotu isuviše malu da bi mogla popraviti njegovu

situaciju. Kako su i dalje njegovi napori da dobije veću pomoć za

odbranu svojih gradova ostali bez uspeha, izvede on, početkom

januara 1529, svoje vojnike iz gradova Bača i Feleđhaze, te ih ostavi
prazne, a Turci ih odmah zauzmu. Tako je najvažnije utvrđenje na
jugu Ugarske, Bač, palo Turcima u ruke bez borbe. Bio im je otvoren
put do Budima.20

isplate zaostale najamničke plate, dato mu je samo 200, a obećano

Kako smo videli, situacija 1529. godine nije nimalo išla u prilog

despotov izaslanik da digne onih 4000 for. nije dobio ništa. Ovaj

nego 1526. godine. Inače, 1526. godine situacija na dvoru

da će ubrzo dobiti još 4000 forinti. Kad je ubrzo došao drugi

izaslanik ode zatim kralju Ferdinandu u Beč, ali ni tamo ne dobije
ništa. Svi despotovi napori da dobije zaostalu najamninu za vojnike i

pomoć za opravku gradova ostali su bez uspeha. U jednom pismu
od 6. jula 1528. upućenom palatinu Batoriju, prebacuje on palatinu

kako se niko, ni dvorski savet, ni palatin, ne brine za zemlju i narod,

kojima on upravlja. „Turci“, piše on, „prelaze preko Save te će
opleniti i u pepeo pretvoriti ostatke kraljevstva.“ On je pak sam protiv
velike sile, „kao jedna kaplja protiv mora“, te nudi palatinu gradove

Bač, Sotin i Feleđhazu, da ih u roku od 15 dana primi, inače, preti on,
će ih napustiti, jer ,kaže, „sam Bog zna kako smo i do sada služili“.

Ubrzo, već sredinom jula, bio je on u Budimu osećajući da pismenim
putem neće uspeti. U Budimu izloži dvorskim savetnicima situaciju te
ih umoli da isplate njegovoj posadi dužnu najamninu a ujedno im

organizovanom odupiranju turskoj najezdi, a bila je čak teža
ugarskog kralja Lajoša II, kao i u celoj Ugarskoj, bila je takva da
se mogla očekivati apsolutna pobeda turske vojske. Ovo stanje
najbolje ilustruju pisma papinog legata Antonija Puleona,

barona od Bordžia, koja je pisao papinom sekretaru Jakovu
Sadoletu o prilikama u Ugarskoj i na dvoru,21 i o ozbiljnim

pripremama za borbu koje vrši Pavle Tomori, kaločki
arcibiskup,22 kome je ugarski kralj Lajoš II poverio odbranu

ugarske granice od Turaka, a sa njim i Pavlu Bakiću i Radiću

Božiću. (Sam kralj nije hteo da ide u borbu.) Svakako je
interesantan i dnevnik sultana Sulejmana o mohačkoj bici kao i

20 Vojvodina I, 1939, str. 177-178.
21 Antonii Pulleonis, Baronis Burqii – ad Jacobum Sadoletum ... Secretarium
Pontificus. J. Koller, Hist. Ep. Qu. V. 1526.
22 I danas nekadašnje dobro Pavla Tomorija u Baču nosi njegovo ime (“Tomori-pusta”,
Ekonomija 1).
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Dakle, Bač je u turske ruke padao dva puta – prvi put možda sa
sukobima, uglavnom pri pljačkanju i paljenju naselja i manastira

(1526), a drugi put bez ijednog ispaljenog metka (1529).

Čelebijino isticanje da ga je osvojio „Sulejman-han lično
snagom svoje mišice iz ruku mađarskog kralja Sigisia

(Sigismunda, po Šabanoviću) 932 (1529)“24 apsolutno je

neosnovano. Pre svega, mađarski kralj Sigismund (1387–1437)

bio je u to vreme već devedeset i dve godine mrtav; osim toga,
Bač je Turcima ostavio srpski despot Stevan, bez borbe, dok je
„snaga mišice Sulejman-hana“ samo poptvrda Čelebijinog

veličanja, koje je u ovom slučaju čak i komično. I dok je o
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Dajući opšte podatke upravno-administrativnog i vojnog
karaktera, Čelebija nam o Baču, dalje, kaže sledeće:

On je sada, prema popisu Sulejman-hana i po zakonu, sjedište

segedinskog sandžak-bega u jegarskom ejaletu. To je kadiluk s
rangom kadiluka od sto pedeset akči. Tu se nalazi muftija (šeyhu’lislam) predstavnik šerifa (nekibu’l- ešraf) i gradski dizdar. Budući da

se nalazi u unutrašnjosti zemlje a ne na krajini, to se (u tvrđavi)
nalazi samo osamdeset vojnika gradske posade. Tu postoji ćehaja

Portinih spahija, serdar budimskih i jegarskih janjičara, tržni
nadzornik (muhtesib), baždar, povjerenik za carine (gömrük emini),

povjerenik za harač (harač emini), građevinski nadzornik (mimar
agasì) i subaša.25

borbama oko Petrovaradina i o njegovom osvajanju naveo

Vidimo da se u Baču nalazio vojni i administrativno-politički

približno nije. U Sejahatnami na mnogim mestima veliča slavu i

starešina svih oružanih snaga u tom sandžaku. Ovde se nalazio

tačne podatke (osim o broju vojnika), u slučaju Bača to ni
snagu turske imperije, njenih vladara-osvajača i vojske. Ovakve

konstatacije kod opisa Bača samo su deo načina pripovedanja

karakterističnog za ono vreme i one ljude. Uglavnom, kod
Čelebije ne možemo prihvatiti neko hrabro osvajanje Bača, jer

to uslovljava isto takvu i odbranu – a nje nije bilo; kao što ne
možemo prihvatiti ni podatak o kralju Sigismundu iz čijih je ruku
uzet grad Bač. Godinu 1529. možemo uzeti kao godinu

konačnog pada Bača u turske ruke, a period od Mohačke bitke
(1526) pa do proleća 1527. uzećemo kao prvi period turske
uprave nad gradom.

23 Kivonat I Sulejman szultan naplòjabòl. Grossmann, Fehèrvary.
24 H. Šabanović, nav. delo, str. 532, v. fsn.

upravnik celog segedinskog sandžaka. On je istovremeno bio i
i sudija (kadija) koji je obavljao sudske poslove u bačkom
kadiluku. On je jedini imao sudsku vlast, a i široka ovlašćenja u
kontroli zakonitosti u oblasti vojnih i administrativnih poslova.

Starao se o zadužbinama (vakufi), a platu nije dobijao od
države, nego od taksi, i zato je među kadijama postojala razlika
u pogledu visine ličnih prihoda. Bački kadija, sa prihodom od

150 akči dnevno, bio je u rangu srednje plaćenih. Zato on nije
mogao postati šef finansija u ejaletu (defterdar), jer je to mogao

biti samo kadija koji je pripadao višem rangu (300 akči dnevno),
a takav rang je imao kadija u Egaru. U vreme Čelebijinog

boravka u Baču (1665), turskoj akči (srebrni novac) padala je

25 H. Šabanović, nav. delo, str. 532.
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vrednost, i ubrzo je (1687) ona povučena iz opticaja i od tada
se više ne pojavljuje kao turska moneta. Pored toga, u Baču se
nalazio i islamski pravnik (muftija), čija su ovlašćenja bila da

izdaje pravna mišljenja (fetva) ili čak da odgovara na neka
državna pitanja; on je, istovremeno, bio i najviši predstavnik

muslimanskog duhovništva na ovom području. (Međutim,
pravna mišljenja koja je davao muftija nisu bila obavezujuća za

kadiju pri donošenju sudskih odluka.) U Baču su se nalazili još
i jedna ugledna i uticajna ličnost – predstavnik šerifa (nekibu’l-

ešraf) i zapovednik grada i starešina čuvara tvrđave i gradske
posade (gradski dizdar). On se nije smeo udaljiti iz grada bez

posebnog odobrenja Porte. Dizdar nije smeo da pušta strance
u grad. Imao je svog pomoćnika (ćehaju). Gradsku posadu
sačinjavalo je svega osamdeset vojnika, a Čelebija objašnjava

da je to zbog toga što se tvrđava nalazi u unutrašnjosti turske
države. U gradu je bio i starešina portine konjce za to područje,

zatim vrhovni starešina svih budimskih i egarskih janičara, kao
i nadzorni tržišni organ (muhtesib), koji je nadzirao monetu,

mere i utege, zarade trgovaca i, uopšte, kupovunu i prodaju. On

je određivao i cene, a posebnu pažnju je obraćao na životne
namirnice. U sporazumu sa kadijom, mogao je i da kažnjava, ali

i sam je mogao biti kažnjen zbog nepravilnosti u radu.
Postojanje ovakve ustanove, kao i organa za naplaćivanje tržne

takse (baždar), ukazuje na to da je u Baču bila razvijena
trgovina. Baždar je obavljao i neke poslove iz nadležnosti

muhtesiba, recimo, kontrolu utega i mera. Taksa koju je
naplaćivao zvala se badž i plaćala se uglavnom na veće
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količine robe koja se dopremela u grad ili otpremala iz njega

kolima ili tovarima. U gradu se nalazio i poverenik za carine

(gömrük emini), čija je dužnost bila uprava, sakupljanje,
čuvanje, popis i zaštita državnih dobara nastalih poslovima

carine, a tu je bio i poverenik za harač (harač emini) sa istim

nadležnostima, ali iz domena prikupljanja harača. Građevinski
nadzornik (mimar-agasì) starao se o građenju i održavanju
javnih građevina. Imao je pod sobom majstore, kao i pripadnike

posebnog odreda pomoćnih vojnih snaga (čerahor), koji su

uglavnom bili hrišćani, seoske zanatlije po provincijskim
oblastima, i obavljali su zidarske poslove. Iz tog vremena u

Baču je do danas očuvan (mada dosta ruiniran) hamam, koji –
videćemo dalje u tekstu – pominje i Čelebija. Subaša, koji je u
ratu bio oficir a u miru imao određenu vojno-administrativnu

vlast, bio je izravno podređen segedinskom sandžakbegu, koji

je, kako smo videli, u Baču imao svoje sedište. Subaša je

spadao u viši rang turske vojne aristokratije i imao je dosta
široka ovlašćenja i veliku slobodu u pogledu vojnih akcija.

Ovakav Čelebijin prikaz daje nam jasnu predstavu o aparatu

uprave, sudstva, vojske i uopšte administracije iz druge
polovine XVII veka u starom tada turskom gradu Baču.
A pri opisu tvrđave Bač, Čelebija kaže:

To je divna tvrđava na jednom jezeru koje dobija vodu iz Dunava;
ima četvorougaoni oblik a sva je sazidana od cigle. Na zapadnoj

strani tvrđave nalazi se jedna kapija koja se otvara prema zapadu i
viseći most preko opkopa (šanca); na oba kraja mosta nalaze se

dvije velike kule, tako jake kao da ih je gradio Šeddad. Na kulama se
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nalazi osam odbrambenih šahi-topova. Iznad gradske kapije postoje
takođe dvije kule pod kupolama koje su pokrivene daskom.26

Mostonga, na čijoj adi se nalazi tvrđava, podseća Čelebiju

svojom širinom na jezero, a konstatacija da to jezero dobija

vodu iz Dunava samo nam potvrđuje da je u to vreme reka bila
tekuća a verovatno donekle i plovna; jer katolički nadbiskup

Petrus de Warda, koji je 1490–1495. dosta povećao i ulepšao
Bač, produbio je i regulisao Mostongu tako da su dunavske lađe

mogle neometano da plove do Bača. (Petrus de Warda je sebe,
prilikom regulacije Mostonge, proglasio „kraljem žaba“.) Sama
tvrđava je veštačkim kanalom bila odvojena od varoši, koja je
takođe bila utvrđena, tako da je to bio tipičan vodeni grad.
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veku a proslavio se podizanjem velikih i tvrdih građevina.27 On

ovakva upoređenja pravi kod većine tvrđava i kula. Činjenica je,
međutim, da baš nijedna od te dve kule nije danas sačuvana
(sem jednog zida), dok ostale donekle jesu.

Čelebija dalje u tekstu kaže da se „iznad“ gradske kapije takođe

nalaze „dve kule pod kupolama koje su pokrivene daskom“. U

odnosu na malopređašnje podatke o mostu, kapiji i dve kule na
mostu, smatram da se ovaj njegov opis odnosi na jugoistočnu i

zapadnu kulu tvrđave, koje se – gledano sa druge strane
opkopa, tj. iz ondašnje varoši – nalaze sa leve i desne strane
kapije. Ovi nam podaci, kao i prethodni, ukazuju na to da su sve

Tvrđava Bač (Castrum Bachiense) nema osnovu pravilnog

četvorougaonika, kako kaže Čelebija, već sasvim nepravilnog,
a južna strana, koja je inače i najduža, prelomljena je na sredini.
Cela tvrđava sazidana je od opeke, što primećuje i Čelebija,
sem prozorskih okvira i balkona, koji su od kamena. Čelebija

dalje opisuje kapiju koja se nalazi na zapadnoj strani tvrđave, a
koja se i otvara prema zapadu, i „viseći most preko opkopa
(šanca)“. Međutim, ovde je sigurno pobrkao strane sveta, jer se

ulazna kapija u tvrđavu (a bila je samo jedna), i viseći most
ispred nje, nalazila na južnoj strani tvrđave.

Za nas bi bio interesantan opis dve velike i jake kule na oba

kraja mosta preko kojega se ulazilo u tvrđavu. Čelebija ovde

Ugaona kula tvrđave
Foto Bojana Bošković

daje usporedbu da su te kule tako jake „kao da ih je gradio

kule – sem jedne, videćemo kasnije u tekstu – pokrivene

26 H. Šabanović, nav. delo, str. 532.

27 H. Šabanović, nav. delo, (opis Beograda 1660) str. 80, fsn. 71.

Šeddad“, legendarni jemenski kralj koji je vladao u srednjem

kupolama od daske, što zajedno sa opisom visećeg mosta, koji

210

IZVORNIK

je i sam u jednom svom delu bio natkriven, daje određenu

predstavu o samom izgledu tvrđave. Sliku upotpunjuje osam
odbrambenih zarbezen topova („šahi-topovi“), postavljenih na

ulaznim kulama sa oba kraja mosta, što ukazuje na to da je
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Iz ovoga vidimo da je u tvrđavi bilo šest kuća, odnosno da su u
njoj neposredno stanovali: zapovednik grada (dizdar), starešina

portine konjice (ćehaja), duhovni predvodnik – sveštenik koji

predvodi zajedničke molitve (imam),30 službenik džamije koji

ulazu bila poklonjena posebna pažnja i da je izvrsno branjen.

poziva vernike na molitvu (mujezin), starešina dvorskih svirača

sedam (!) kula: četiri na uglovima tvrđave (tri okrugle i jedna

mehteri (svirači) i da je tome bila poklonjena određena pažnja,

Prema ovim opisima, proizilazi da je bačka tvrđava imala

kvadratna), jedna u tvrđavi (kvadratna) i dve na ulazu, spojene
visećim mostom, od kojih je jedna bila isturena. Dve od tri

okrugle kule na uglovima tvrđave nisu kružne u celoj svojoj
visini, jer je iznad prvog sprata severoistočne kule izgrađena

gotska kapela, a drugi sprat jugoistočne kule izgrađen je u
obliku mnogougaonika. Zupčasti gradski zidovi, čija debljina

iznosi dva i po do tri i po metra, bili su učvršćeni horizontalno
postavljenim gredama.28

Opisujući unutrašnjost tvrđave, Čelebija je zapisao:

U tvrđavi se nalazi kuća dizdara, ćehaje, imama, mujezina,

mehterbaše i topdžibaše. Drugih kuća nema. U jednoj velikoj kuli na

sredini ove tvrđave nalazi se tamnica (zindan), tako duboka da
podsjeća na dubinu pakla. Tu se svako veče zatvaraju sužnjevi svih

vilajetskih ajana, a noćni čuvari drže stražu. U blizini ove tamnice
nalazi se Sulejman-hanova džamija, koja je sagrađena u starom
stilu. Ispod zemljišta ovoga grada provedene su odvodne cijevi jer je
tlo podvodno.29

28 Vidi D. Csànki, Magyarorszàg földrajza a Hunyadàk koràban II, Budapest, 1894; V.
Petrović i M. Kašanin, Srpska umetnost u Vojvodini, Novi Sad, 1927; R. Šmit i Đ.
Bošković, „Srednjovekovni gradovi u Vojvodini“, Vojvodina I, Novi Sad, 1939, str. 301–
329; Enciklopedija likovnih umjetnosti I, A. Ćus, Zagreb, MCMLIX – Leksikografski
zavod FNRJ.
29 H. Šabanović, nav. delo, str 532.

(mehterbaša) – što znači da su u Baču postojali i organizovani

jer vidimo da mehterbaša ima kuću u samoj tvrđavi – i

zapovednik topdžija (topdžibaša). Čeleboja konstatuje da

drugih kuća nema. Odmah potom opisuje tamnicu (zindân) u
„velikoj kuli na sredini“ tvrđave i poredi njenu dubinu sa

dubinom pakla. U tamnicu se zatvaraju „svako veče“ sužnjevi
uticajnih ličnosti (ajana) iz celog vilajeta. Ovde nam nije jasno

da li se ovo odnosi na ceo Egarski ejalet, Segedinski sandžak,
ili pak samo na područje oko Bača kao niže upravne jedinice,
jer reč vilajet može da se odnosi na sve to. (Takođe, Čelebija

nam ne kaže šta su ovi sužnjevi radili preko dana, jer vidimo da

ih zatvaraju noću i da ih čuvaju „noćni čuvari“.) Ova kula je
imala šest spratova, a ulaz sa bedema grada u nju bio je na

četvrtom.31 Ako je Čelebija ušao u nju na četvrtom spratu i

počeo da se spušta kružnim stepenicama na dole, jasno je da
mu se činilo da je tamnica neobično duboka. A kako je ona bila

u donjim prostorijama koje su bile potpuno mračne, to ju je on
uporeduio sa paklom. Njen prostor je bio ograničen i Čelebija je

30 Pretpostavljam da je Čelebija ovde mislio na sveštenika, pošto se u tvrđavi nalazila i

Sulejman-hanova džamija. Inače, reč imam ima u druga značenja: to je i vrhovni
poglavar u nekim muslimanskim državama, zatim vrhovni poglavar šiita, a i titula
osnivača jedne od četiri muslimanske ortodoksne pravne škole.
31 Podaci o ovoj kuli prema literaturi u fsn. 28.
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verovatno pod vilajetskim ajanima podrazumevao samo prvake

bačkog kadiluka, jer zatvorenici Egarskog ejaleta, pa i
Segedinskog sandžaka, ne bi mogli svi da stanu u ovu tamnicu.

On dalje konstatuje da je tlo podvodno i da su u njemu
provedene odvodne cevi, što je kod nekih netačno prevedeno

kao „grad je šupalj“, a što je opet izazivalo zabunu ili raspaljivalo
maštu.

Sulejman-hanova džamija, koja se nalazila u blizini srednje kule

IZVORNIK

213

znači da smatra da je opisao sve ostale: dve na visećem mostu,
dve kod kapije (jugozapadna i jugoistočna), srednju sa
tamnicom, onda kulu sa kapelom (Sulejman-hanova džamija), i
– prema tome – stvarno mu ostaje samo još jedna, i to severna,
okrenuta ka Mostongi. On dalje kaže:

U ovom gradu nalazi se još jedna velika kula; to je prava
kosmorama, koja je okrenuta prema jezeru. Na njoj se nalazi divno
odmaralište poput carskog. To je dvorac lijep kao Havernek; u njemu

se sastaju svi prosvijećeni i iskreni prijatelji iz grada da se odmore i

razonode. Visoki šahi-topovi, koji se nalaze u ovoj kuli, postavljeni su

da je čuvaju sa sve četiri strane. To je visok zamak sa koga se može
vidjeti neprijatelj s koje god strane dođe. Površina ovog grada i
njegove okoline iznosi sedam stotina koraka. Ova citadela je ono što
nazivaju mađarski Beč.33

Očito, Čelebija sa oduševljenjem priča o ovoj kuli, a odmaralište
na njoj upoređuje sa carskim. Kaže da je to „prava kosmorama“

i dvorac kojeg upoređuje sa Havernekom, legendarnim
dvorcem kod Hire i Eufrata, koji je sagradio arhitekta Sinimmar.

Verovatno se i sam ovde odmarao, razonodio i prisustvovao
Ostaci kule u zidinama tvrđave
Foto Bojana Bošković

i za koju Čelebija kaže da je sagrađena u starom stilu,32
najverovatnije je preuređena severoistočna kula koja iznad
prvog sprata ima gotsku kapelu. Da je to bila baš ta kula,

upućuje njegova primedba da se u gradu nalazi još jedna velika
kula kao i to da počinje da opisuje severnu četvrtastu kulu, što

32 Pod starim stilom Čelebija uglavnom podrazumeva gotski stil.

nekom od sastanaka „svih prosvećenih i iskrenih prijatelja iz
grada“. Ipak, iz ovog opisa ne možemo zaključiti šta je sve
imala ta kula i kako je stvarno izgledala. Zbog toga što je
naziva kosmoramom, možda bismo mogli pretpostaviti da nije

imala kupolu od dasaka kao ostale kule. Vidimo da su i ovde
šahi-topovi “postavljeni da je čuvaju sa sve četiri strane“, i da je

„zamak“ visok te je mogao služiti i kao osmatračnica. Prema

33 H. Šabanović, nav. delo, str. 532–533.
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ovome, izgleda da je svaka kula imala po četiri šahi-topa

(napred, takođe na dve kule na mostu, pominje osam šahitopova, međutim, ovo ne mora biti tačno jer je sigurno srednja

mogla imati više topova). Čelebija i ovde Mostongu naziva
jezerom. Vidimo i da je izmerio i opseg grada koracima (700), i

da na kraju opisa tvrđave opet konstatuje da je ta citadela „ono
što nazivaju mađarski Beč“, što znači da se i pređašnje ovakve
konstatacije uglavnom vezuju za vojno utvrđenje u Baču.

Kod opisa vanjske varoši moramo izvršiti razgraničenje: prvi

opis bi se odnosio na spoljnu varoš koja se nalazi unutar zida
napravljenog od balvana i zemlje. To je palanka koja se nalazila

na mestu današnjeg „grada“ u Baču, i koja je od druge velike

spoljne varoši bila odvojena Mostongom, a od tvrđave visećim
mostom. Drugi opis se odnosi na veliku spoljnu varoš sa
dućanima, hamamima i drugim. Ova velika spoljna varoš na

mestu današnjeg sela Bača imala je Staru i Novu čaršiju.
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jednoj strani (tvrđave) ima put. Postoje dvije kapije: jedna se otvara
na jugoistočnu stranu i vodi prema vanjskoj varoši; druga se nalazi
na sjevernoj strani i otvara se prema vinogradima i baščama.

U ovoj varoši ima svega dvije stotine kuća, prizemnih i na sprat. To
su divne i prostrane kuće pokrivene ćeremitom; zidovi su im većinom
od ćerpiča i kamena. Dvorišta su im ograđena tarabama. Svega
ima... muslimanskih bogomolja.

Sa unutrašnje strane Čaršijske kapije, u blizini Mutedejjin-pašine
džamije, nalazi se sudnica (mehkema) šerijatskog sudije.

U ovoj varoši uopće nema dućana, hanova, hamama, imareta niti
medresa.

U ovoj varoši nalazi se dvije stotine prostranih i divnih kuća,
prizemnih i na sprat; okružene su vinogradima i baščama, a

pokrivene ćeremitom. Begov saraj je najbolji dvor u ovoj varoši.

Varoš se nalazi unutar utvrde-palanke; budući da se nalazi na samoj
granici krajine, nisu je opasali tvrdim zidom.34

Čelebija je pobrkao ove dve varoši i u opisivanju ih meša, da bi

Vidimo da ta spoljna varoš predstavlja jednu vrstu utvrde od

najverovatnije zbog toga što je konačan tekst Putopisa dao tek

jednu kulu koja se i danas ovde nalazi („Šiljak“). Čelebija za

čak kasnije u tekstu i ponavljao ono što je već ranije rekao,

u starosti. Stoga ćemo ovde dati prvo opis vanjske varoši –

palanke, bez obzira na to kojim redom je taj opis dat u Putopisu:
Cijela ova varoš predstavlja palanku koja je opasana zidom od kolja

i nasipa, ali je ipak sagrađena vrlo tvrdo i čvrsto. Samo je tokom
vremena na nekim mjestima oburvana. Vlasti je nisu popravljale s
izgovorom da se nalazi u unutrašnjosti zemlje. Ova varoš zaprema u

opsegu tri hiljade šezdeset koraka. U okolini ove varoši nalazi se

jezero unutrašnjeg grada sa svojim trstenikom i ritom. Samo na

kolja i zemlje. To je, u stvari, šarampov koji je na ulazu imao

palanku konstatuje da je sagrađena vrlo čvrsto, ali vidimo da se
na nekim mestima zid i oburvao. Turci nisu popravljali

odbrambene zidove jer su se varoš i grad nalazili unutar
carevine. Ovde je, u pasusu gde Čelebija ponavlja podatke o
kućama te palanke, sigurno nastala greška u prepisivanju, jer

stoji: „budući da se nalazi na samoj granici krajine, nisu je
opasali tvrdim zidom“. Međutim, kako smo gore videli da i sam

34 H. Šabanović, nav. delo, str. 533.
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Čelebija kaže da se nalazila u unutrašnjosti (a i nalazila se), i da

je to izgovor za vlasti da je ne popravljaju, to onda u ovom delu

treba da stoji: „budući da se ne nalazi na samoj granici krajine,
nisu je opasali tvrdim zidom“. I ovde je izmerio opseg varoši
koracima (3060). Mostongu i dalje naziva jezerom, ali sad

vidimo da govori i o trsteniku i ritu, što govori o tome da se
Mostonga oko palanke već počela da zabaruje. Interesantno je
da Čelebija kod ove varoši nigde ne spominje mostove, mada

je ona morala imati dva mosta pošto se nalazila na adi

Mostonge. On kaže da je imala dve kapije, jednu na
jugoistočnoj strani, a drugu na severnoj – koja vodi ka baščama
i vinogradima. Ovde bi se korekcija mogla odnositi na položaj

kapije – tako što bismo rekli da se ta kapija nalazila više na
zapadu. Bašte i vinogradi su se nalazili sa druge strane
Mostonge, na današnjem potesu tzv. „Zagrada“. Ovde je i do
pre nekoliko desetina godina bilo dosta vinograda.

Ova varoš je imala dve stotine kuća, za koje vidimo da su „divne
i prostrane“, da su prizemne i na sprat, i da se nalaze u
baštama i vinogradima, čije je zelenilo sigurno impresioniralo
Čelebiju. Kuće su, uglavnom, pokrivene ćeremitom (šindra), sa

zidovima od ćerpiča (nepečena cigla) i kamena, a sa dvorištima
ograđenim tarabama. Ne znamo koliko je u ovoj varoši bilo

muslimanskih bogomolja, jer ovde je u tekstu izostavljen taj
podatak, što se ne bi moglo pripisati Čelebiji, već kasnijim
prepisima.

Čaršijskom kapijom on naziva kapiju prema velikoj vanjskoj
varoši u kojoj su

Stara

i Nova čaršija. Ova kapija je bila
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izgrađena kao posebna kula. To je i danas ulaz u tvrđavu. Pored
ove kapije se nalazila Mutedejjin-pašina džamija, kao i sudnica

islamskog (šerijatskog) sudije. U ovoj varoši se nalazi i Begov

saraj, za koji Čelebija kaže da je najbolji dvor u varoši, ali u njoj

nema dućana, hanova, hamama, imareta, a ni medresa
(srednjih ili visokih muslimanskih škola).

On, dalje, u svom opisu prelazi na vanjsku veliku varoš i kaže:
U velikoj vanjskoj varoši, međutim, postoji jedan mali hamam sa dva
odeljenja (halvat); u Staroj čaršiji se nalazi stotinu malih trgovačkih
dućana. U Novoj čaršiji ima sto četrdeset dućana. Tu se nalazi
svakovrsne skupocjene robe u bescjenje, ali bezistana nema.

U ovoj varoši ima osam muslimanskih bogomolja. Najveća je Stara
džamija, koja je ranije bila veliki manastir (deyr) koji je poslije

osvojenja pretvoren u Sulejman-hanovu džamiju. Duga je ravnih
četrdeset, a široka ravnih trideset koraka. Toranj koji je u staro doba
bio zvonik sada je muhamedanski minaret. Šiljati pokrov na vrhu

ovog minareta izrađen je umjetnički od olova, a liči na ćulah (kapu)
carigradskih bostandžija. Ostale bogomolje su mesdžidi.

Kad je Sulejman-han plijenio ovaj grad Bač, u ovu džamiju, koja je
onda bila crkva, bilo se zatvorilo nekoliko hiljada hrišćana sa svojim

blagom i svojom čeljadi. Sedam dana se vodila velika borba. Tu je
nekoliko hiljada muslimanskih ratnika ispilo mučeničku čašu. Na

kraju, osmi dan, ova crkva je bila osvojena. Muslimanski ratnici su

zarobili nekoliko hiljada sužnjeva i zaplijenili nekoliko hiljada kesa
milionskog blaga. Muslimanska vojska je bila zadovoljna tolikim
brojem sužnjeva.35

35 H. Šabanović, nav. dalo, str. 533
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Prema ovome, i u starom i u novom privrednom delu ove velike

varoši (Stara i Nova čaršija) bilo je ukupno dvesta četrdeset
dućana. Da li je Čelebija dao veći broj dućana od stvarnog – ne
znamo, ali se sa ovim može dovesti u vezu jedna legenda kod
bačkih Bunjevaca o tome da je u Baču postojao jedan „sokak“

koji je imao tri stotine dućana sa najskupocenijom robom.
Druga legenda smanjuje ovaj broj na dve stotine. Ako ovo

uporedimo sa Čelebijinim podacima, ipak ćemo se zaustaviti
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jedinog minareta u Baču, napravljenog od nekadašnjeg

zvonika, isključuje stavove kojima se uporno negira „stara
crkva“ u Baču kao nekadašnja turska džamija. Turci su u
osvojenim krajevima obično pravili džamije prepravljajući ranije
crkve, većinom izgorele i razrušene, i pretvarajući njihove

zvonike u minarete. Ovde treba uzeti u obzir da ispod temelja te
crkve postoji još nekoliko temelja i da je današnji oblik nastao

dograđivanjem u više mahova.37 Između ostalog, zamenjeni su

kod broja dvesta. Ovo jasno govori o razvoju trgovine u Baču, u

i gotski prozori. (Znamo da za objekte u gotskom stilu Čelebija

„svakovrsne skupocjene robe u bescjenje“, sigurno zbog

da je „stara džamija“.) Turci nisu porušili manastir nakon

šta se uklapa Čelebijina primedba da se u dućanima nalazi
konkurencije koja je bila velika.

Od osam džamija, koliko kaže da ih ima u ovoj velikoj varoši,

Čelebija se jedino zadržao na Sulejman-hanovoj džamiji. I mi
ćemo se zadržati kod nje.

Kad god se pominjao Bač i Turci u njemu, govorilo se o jednoj

crkvi u koju su se pozatvarali vernici u pokušaju da se odupru
turskom nasilju. Govorilo se i o stravičnim borbama. Ali uvek je
bila sporna lokacija te crkve. Ona je tražena i van grada, npr. na

Tomori-pusti, na Belom polju36 itd. Kako nam, međutim,

Čelebija jasno kaže gde se ona nalazi, to ćemo se samo
zadržati na „staroj džamiji“. Čelebijino precizno postavljanje

„stare džamije“, tj. nekadašnjeg manastira (deyr) u Varoš i opis

36 Najveći deo Belog polja sada je pretvoren u ribnjak. Inače, kako je to vodoplavan
teren, teško da je u tom potesu bilo šta građeno. Ime Belo polje nije došlo od bele crkve,
kako neki pretpostavljaju, već od bele zemlje (ilova), koja je ovde pretežna te je ovo
područje oduvek bilo neplodno. Lokacija crkve je tamo tražena najverovatnije zbog
orijentacije na kartu iz vremena pre Mohačke bitke, po dr Đuli Dudašu, gde je ovo mesto
označeno kao mesto dostojanstva pretpostavljenog starešine (prepošta). Ovim ne
isključujemo crkvu na Tomori-pusti.

kaže da su stari objekti, te i za Sulejman-hanovu džamiju kaže
osvajanja, kako se uporno želi prikazati, već su ga pretvorili u

džamiju. Ime „stara crkva“ podudara se sa „stara džamija“, a i

danas se ova crkva među Bunjevcima naziva „stara crkva“, a
ponegde i „crna crkva“. Ovo „crna“ može da ukazuje na neku

nesreću, a od Čelebije znamo i o čemu je reč: za narod koji se
bio sklonio u nju, ona je stvarno bila nesretna – bila je „crna“ jer
oni koji u njoj nisu izginuli postadoše turski robovi.

Nakon odlaska Turaka iz Bača, ostao je samo toranj „stare
crkve“, i samo je on mogao biti minaret, što, uostalom, Čelebija

i kaže. Dokaz za ovo je i crtež Bača iz zbirke rukopisa Dvorske
biblioteke u Beču, na kojem je Bač nacrtan 1698. godine, dakle

neposredno po odlasku Turaka iz njega, sa jednom crkvom –
„starom crkvom“ – i jednim zvonikom. Ali na tom crtežu, između
ostalog, „stara crkva“ i naselje oko nje označeni su kao „Ratzen

37 Arheološkim iskopavanjima u ovoj crkvi otkriveno je nekoliko temelja, kao i čitav sklop
dograđenih zidova.
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statt“ (Srpski grad), što zahteva nešto širi pregled istorije ovog

zdanja. Svojim dolaskom u panonske oblasti Mađari su doneli i

svoj politeizam, a tu su zatekli Slovene sa duhovnom
orijentacijom pod uticajem slovenskih apostola Ćirila i Metodija

i njihovih učenika, koji su propovedali hrišćanstvo slovenskim
jezikom o dogmi i liturgiji istočnog grčkog pravoslavlja
razvijenog i utvrđenog u slobodnoj slovenskoj državi Privinog

sina Kocilja, u širem području Blatnog jezera, sve do Drave.38

Dakle, još pre pristupanja ugarskih vladara hrišćanstvu
„latinske“, zapadnjačke orijentacije, u ovim oblastima je bio
snažno raširen istočni obred, te ni sami ugarski vladari nisu

ostali imuni na njega. Zna se da je ugarski kralj sv. Stefan – koji
je od pape dobio „svetu krunu“ 1001. godine, te tako postao prvi
hrišćanski kralj , „apostolski kralj“ – darivao manastire grčkog
obreda po Ugarskoj. Obdario je jedan ženski manastir grčkog

obreda u Vesprimu. Darovna povelja je pisana grčkim
jezikom.39

Za istoriju Bača neobično je interesantna diploma kralja Geze II
od 1158. godine (sačuvan je samo njen prepis), koja sadrži

treću diplomu ugarskog kralja sv. Stefana, a koja se inače
odnosi na Pečvarski manastir u blizini Pečuja. Naime, u Gezinoj

diplomi se govori o tome kako je kralj proveo Uskrs u Baču, i da
je ovde došao i opat Pečvarskog manastira, koji se kralju žalio

da je u požaru manastirske kapele uništena i originalna diploma
sv. Stefana, čiji je nepotvrđeni prepis doneo sobom, sa molbom

38 O metodijskom radu u Baču pisao je profesor Antun Lovrić iz Bača.
39 J. Melich, “Die Harkunft der slavischen Lehnwörter der ungarischen Sprachen“,
Archiv für slavischen Philologie, XXXII, 100.
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da mu ga kralj potvrdi. Budući da su se na dvoru sećali originala

pomenute diplome – koju je opat prikazao na jednom procesu –
izdata je nova diploma pod kraljevim pečatom. Da li se ovde

misli na neki dvor u Baču, teško je utvrditi, međutim, sigurno je

da je ugarski kralj Geza II morao i u Baču imati rezidenciju. Ovu
diplomu kralja Geze II prepisao je kralj Karlo I 1323. godine, a

taj prepis potvrdio je i papa 1403. godine. Za Bač je

interesantna i četvrta diploma kralja sv. Stefana od 1019.

godine. Ona se (kao i peta) odnosi na Zalavarski manastir
(Monasterium in insula Saladiensi), čija se dobra spominju oko

Blatnog jezera, sve do Drave, kao i neka mesta preko Drave. Tu
je upisan i Bač (Bach) – što znači da je pravoslavni Zalavarski

manastir čak i ovde imao svojih poseda. Inače, jedino se u

šestoj diplomi, koja se odnosi na Vesprimsku biskupiju, sv.
Stefan naziva „panonski kralj“ (rex Pannoniorum). Podatak iz
osme diplome da u vreme Kupanove pobune „još ne beše ni
episkopija ni manastira u Ugarskoj“ odnosi se na institucije

latinskog obreda.40 Podatak da posle sv. Stefana na dvoru

ugarskih kraljeva više niko ne zna da čita grčki, niti razume taj
jezik, govori o promenama do kojih je vrlo brzo došlo.

Između ostalog, može se pomenuti da je Ahtun, jedan od

ugarskih poglavica, negde pred kraj X veka, primio krštenje po
„grčkom“ obredu u Vidinu. On je, takođe, negde na Morišu
podigao manastir posvećen sv. Jovanu Krstitelju. (Ovde pod

„grčkim“ obredom crkava i manstira podrazumevamo ćirilo40 Dr Jànos Karàcsonyi, Szent Istvàn kir. oklevelei (akademsko izdanje); Franc Koller,
Historia ep. Quinqueecl.; Ortvay T. Apècsi, Egyhàzmegye (akademsko izdanje).
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metodijsko pravoslavlje.) Čak je papa Silvestar prekorio sv.

Stefana u svom pismu, gde se čudi da u Ugarskoj ima „devet

grčkih“ a samo „jedan latinski manastir“.41 U papinom pismu

samo se potvrđuje želja da se ugarska kraljevina dobije pod

svoju vlast, tj. da se latinizuje. Sv. Stefan podiže crkvu u Baču
nakon svog krunisanja „svetom krunom“, i to je mogla biti samo
crkva „latinskog“ obreda, a već smo pomenuli da je pre toga

postojala jedna crkva u Baču, kao i mesto gde je sv. Stefan
podigao svoju katedralu (u šumi kod današnje crkve sv.

Antuna), što znači da je već postojeća crkva mogla biti „grčkog
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mestu. Ovde bi se moglo pomenuti i sačuvano papino pismo iz
1221. godine iz kojega znamo da je u to vreme postojao jedan

„grčki“ manastir u Višegradu, pored Budima, na Dunavu, za koji

papa kaže: „Graecos habet monachos et babuit ab angiquo.“42

Pominje se još jedan „grčki“ manastir, ali bez oznake mesta.43
Već za vreme sv. Stefana, a naročito kasnije, u ovim delovima

Ugarske postoji snažan pritisak latinizma, naročito preko sv.

Gerarda i njegovih učenika, i mnogi manastiri prelaze u ruke

sveštenstva latinskog obreda. U to vreme na scenu stupaju i
templari koji „podižu“ crkvu u Baču, koja je kasnije preuređivana

i dograđivana. Jasno nam je da oni, u stvari, samo preuređuju

postojeće staro zdanje, koje od tada pripada „latinskom“
obredu.

Ovo područje Kaločke nadbiskupije bilo je poprište prevođenja

stanovništva u katoličanstvo od strane bosanski franjevaca,

naročito tokom XIV veka, o čemu svedoči i pismo pape Urbana

V od 13. jula 1368. godine. Tokom XIV veka, uglavnom nestaje

pravoslavnih grčkih i slovenskih ćirilo-metodijskih manastira i
crkava, koje su, za vreme progona, bile ili porušene i opustele
ili preuređene za potrebe „latinskog“ obreda.
Mostonga je nekada bila plovna
Foto Bojana Bošković

obreda“ – na mestu današnje „stare crkve“ u Baču. Podizanje
te „stare crkve“ se pripisuje templarima nakon 1100. godine, ali

do sada niko nije obraćao pažnju na starije temelje na tom
41 „Miror in tue regno novem graeca et tantum unum latinum coenobium dari“- А. Стојичковић, Черте живота народа српскога у унгарским областима, Беч, 1849, 3.

Pojačana aktivnost latinizma odrazila se naročito kroz živu

propagandu bosanskih franjevaca, podizanje novih manastira i

davanje širih popvlastica postojećim, a posebno kroz dolazak u
naše krajeve papskog inkvizitora talijanskog franjevca Jakoba

42 Theiner, Vetera monumenta historica Hungariam I, 29.
43 Prema Piču i V. Markoviću (Pravoslavno monaštvo), „cela je pastva u Ugarskoj, a i
ona srpske i bugarske narodnosti u južnoj, i ona ruske u severnoj, zavisila neposredno
od carigradskog patrijarha; ipak se samo slovenski služilo u crkvi“ (Pič, 224–225). A
slovenski je bio crkveni jezik i Rumuna, kao i pravoslavnih Mađara.

224

IZVORNIK

de Marčija (Marchi), čuvenog propovednika, energičnog i
strogog misionara koji nije birao sredstva da ostvari svoj

cilj.44

Posle Erdelja i Čanada, gde mu je zadatak bio „iskorenjivanje

jeretika“, on dolazi u Kaločku dijacezu, na koju je obratio
najveću pažnju, a posebno na Bačku. On u pismu Kaločkog

kaptola papi Evgeniju IV, od 4. decembra 1436. godine, piše da
je ovde pronašao mnoge jeretike, među kojima su sveštenici i
svetovnjaci, koji su u skrivenim i u zemlju ukopanim crkvama

sejali jeres.45 O toj njegovoj aktivnosti se piše i u pismu Bačkog
kaptola u Titelu 1439. godine,46 kao i u pismu segedinskog

arhiđakona i bačkog generalnog vikara iz Bača, od 22. januara

1437. godine, koji kaže da je svim svojim vernicima u Bačkoj
dijacezi naredio da inkvizitora fra Jakoba svuda lepo prime i da
mu pomažu.47 Nakon odlaska ovog inkvizitora, papa Evgenije

IV postavio je, 23. januara 1444, na njegovo mesto za
„inkvizitora“ po Ugarskoj, Bosni, Slavoniji, Srbiji, Bugarskoj,

Vlaškoj i Moldavskoj – fratra Fabijana iz Bača, bosanskog
vikara, i sve njegove naslednike u

vikarstvu.48

Mislim da je o

ulozi i misiji bosanskih franjevaca u Baču time dosta rečeno.

Svakako da će proučavanje fresaka koje se nalaze ispod

današnjeg moleraja „stare crkve“ doprineti razjašnjavanju
određenih istorijskih događaja u vezi sa ovom crkvom, kao i deo

44 R. Grujić, „Jedan papski inkvizitor XV veka u Vojvodini“, Glasnik Istorijskog društva
u Novom Sadu, br. 4, str. 437–440.
45 S. Katona, Historia eccl. Coloc. I, 410–412.

46 Fermendžin, Acta Bosnae, 176–177.
47 Fermendžin, Acta Bosnae, 158.
48 Theiner, Vetera monum. Hung. II ,223–224 i 228–230; Fermendžin, Acta Bosnae,
183– 184; Vojvodina I, 1939, 372.
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freske „lice Bogorodice“ koji je otkriven ispod maltera na svodu.
U manastiru ove crkve nalazi se i jedna od najstarijih signiranih

ikona. To je Bogorodica sa detetom, tipa umiljenja. Na njoj je

zabeleženo da ju je „piso Dimo“ 1684. godine. Ipak, može se
reći da je ovo zdanje prelazilo iz ruku u ruke, tj. da se smenjuju

grčki i latinski obred, da bi kasnije došao islam. Diskutabilno je

da li su crkvu, odmah nakon odlaska Turaka, preuzeli i
preuredili monasi latinskog ili pravoslavnog obreda (na što bi

upućivao pomenuti crtež Bača iz 1689. godine). Ipak, latinski
faktor je, preko bosanskih franjevaca, svakako bio dominantniji.

Nije nam poznato da li su bosanski franjevci, idući za svojom

pastvom, bili u Baču i za vreme Turaka. Možda bi se odgovor

na to pitanje mogao naći u biblioteci „stare crkve“. Turci su se u

ono vreme po Slavoniji rugali franjevcima i govorili: „Kamo Turci
s đordom, tamo fratri s torbom.“ A i kod Turaka se od 1607.

godine plaćao porez, tzv. džulus, u ime služenja božje službe.49
Borbu Turaka za crkvu, kao i poharu grada Bača – prema

svemu što smo izneli – možemo da stavimo samo u 1526.
godinu, kada su Turci, spustivši se od Budima, sva naselja

popalili i opljačkali. Tada je, sigurno, zapaljena i katedrala sv.
Stefana kod Bača. Kako nju niko nije kasnije obnavljao, a
materijal je stotinama godina razvlačen za druge građevine, to

je jasno da je njena lokacija vremenom postala sporna. „Staru

crkvu“ su pak Turci, bez obzira na oštećenja nastala borbom u
njoj, pretvorili u džamiju, i samo tome se može zahvaliti za
stanje u kojem je zatečena nakon njihovog odlaska. Čelebija

49 Tade Smičiklas, Dvjestogodišnjica oslobođenja Slavonie I, str. 77.
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govori o zvoniku – tada minaretu – i pažnju mu privlači njegov

umetnički izrađen vrh: podseća ga na kapu carigradskih
dvorskih vojnika-baštovana (bostandžija). Da li je u Baču,
prilikom obnove Pećke patrijaršije pod Turcima, došlo do
obnavljanja ili izgradnje nekog manastira, može se samo

pretpostavljati, jer je u ovoj oblasti (Segedinski sandžak) tada

bila organizovana nova pravoslavna episkopija (Bačka),50 na
čelu koje je 1556. bio Zaharija, poreklom

Vraneš.51

Ovde se

pak u neposrednoj blizini nalazi i manastir Bođan, u čijem
pomeniku se kaže da je podignut posredovanjem vojvode
Dmitra Jakšića u vreme ugarskog kralja Matije Korvina 1478.

godine. Podigao ga je izvesni dalmatinski trgovac Bogdan i
posvetio sv. Bogorodici, jer je svoje nenadano obolele oči

izlečio na izvoru u tom mestu. Prvi bođanski iguman Nikanor bio

je postriženik manastira Resave (Manasija) u Srbiji, pa se stoga
pretpostavlja da je u neposrednoj blizini bođanskog manastira
već ranije postojala neka ćelija ili manastir resavskih kaluđera

50 Pravoslavna crkva u ugarskim oblastima pod Turcima bila je u drugoj polovini XVI
veka organizovana u pet eparhija: Beogradsko-sremska, Bačka, Slavonska, Lipovska i
Vršačka. Budimska eparhija tada još nije bila ustanovljena i neki njeni delovi su pripadali
Bačkoj eparhiji, a južni delovi, sa Baranjom, bili su pod duhovnim nadzorom slavonskog
episkopa. Od bačkih episkopa se, posle Zaharija iz 1556, pominju: bački episkop
Georgije sa naslovom „mitropolit“, zatim mitropolit Mardarije, pa Neofit, Mihajlo, Georgije
drugi, Savo, Simeun. Poslednji poznati bački episkop iz vremena Turaka je hadži Filip.
Patrijarh Arsenije II je 1694. predložio Leopoldu I Jeftima Drobnjaka za segedinskog i
egarskog episkopa sa katedrom u crkvi sv. Bogorodice u manastiru Bođanu. Vidi i: J.
Šimrak, De relationibus Slavorum Meridionalium cum S. R. Sede Apostolica saoc XVII
et XVIII, sv. I, 26; I. Ćirić, „O bačkim episkopima pre seobe“, Glasnik Istorijskog društva
u Novom Sadu II (1929), 408; Србска пчела IV (1833), 151; Стари српски записи и
натписи, Сакупио и средио Љ. Стојановић, књ. IV, бр. 6961; Записи, књ. VI, бр.
9641; Јавор 1885, 1336; Letopis Matice srpske 224, 203; Записи, књ. I, бр. 639;
Vojvodina I, 1939, 392.
51 Цонев, Опис на рукописит на Народ. библ. в Софија (1910), 57; Vojvodina I, 1939,
389; Записи, књ. IV, бр. 6293.
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koji su izbegli pred Turcima 1458. godine.52 Posle pada Bača i
čitavog područja u turske ruke, ovaj manastir je bio napušten
oko dvadeset godina i tek je 1565. godine kaluđer Vasilije
Požarevljanin

uspeo

da

od Turaka

dobije

pređašnje

manastirsko imanje i dozvolu za obnovu manastira, ali su crkvu

napravili od drveta jer Turci nisu dozvoljavali zidanje. U stvari,

to je samo jedan od primera kako su kaluđeri – tražeći i
uspostavljajući veze sa Turcima – uspevali da ožive verski život

na pojedinim mestima. Postoje podaci i o krvnini koju je

bođanski manastir morao da plati zbog toga što je u
manastirskom posedu Okrugljak pronađen ubijen čovek. Turci
su igumana Kirila Moračanina, zbog protivljenja da plati ovaj

namet („tri kese groša – 1800 forinti“), jer je smatrao da su
manastir oblagali seljani Bača, Bele Crkve i drugi, okovali
gvožđem i odveli u Bač na sam Božić, gde je ostao u tamnici

trinaest meseci. Pušten je na slobodu 26. februara 1622.
godine, a tog leta je i umro.53 Uopšte, stanovništvo je pod

Turcima trpelo veliki pritisak, naročito preko raznih dažbina i

nameta (kulučenja i dr.), a posebno i zbog plaćanja duplog

poreza – Turcima i Mađarima (kaločki nadbiskup je neometano

u ovim krajevima ubirao harač za sebe, pa čak je pri tom
primenjvao i silu), o čemu postoje mnoga dokumenta.54

Čelebija za ostale bogomolje u bačkoj velikoj spoljnoj varoši

kaže da su samo mesta gde se pada ničice, tj. mesdžidi, male
52Љ. Стојановић, Родослови и летописи, бр. 727.
53 D. J. Popović, „Vojvodina u tursko doba“, Vojvodina I, Novi Sad, 1939, 270–271.
54 F. Steltzer, Geschichte der Bacska, Neusatz, 1883, s. 47.
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mahalske džamije u kojima se obavlja zajednička molitva

petkom i za vreme bajrama. (Razlika između mesdžida i

džamije je u tome što mesdžid nema uzvišeno mesto sa
stepenicama, ozidano kamenom – obično mermerom – ili od

drveta, sa kojeg govornik sveštenik drži prediku, i što obično
nema minaret.)

Sledeći Čelebijin podatak odnosi se uglavnom na stanovništvo:
Kako je klima u ovom gradu prijatna, bački mladići, između svih

krajiških mladića, najviše su poznati u svijetu. Varoš je jako bogata.
Njena skela (pristanište) je palanka Sotin, koja se vidi na jednom

brijegu na obali Dunava na jugoistočnoj strani, dva sata daleko na
budimskom drumu i na teritoriji sremskog sandžaka.

Stanovnici ovoga Bača su Bošnjaci, koji govore i po turski. Svi žive
od trgovine; to su dobri i pobožni muslimani, svi nose kalpake kao
krajišku nošnju; muškarci i žene se ponašaju vrlo uljudno. Vrlo su

gostoljubivi, tako da su im trpeze svakom pristupačne kao da je to
neka grupa oguskog plemena.55

Prijatnu klimu Čelebija vezuje za glas o bačkim mladićima, a

posebno napominje da je varoš „jako bogata“, što samo
upućuje na razvijenu trgovinu.

Što se tiče podataka o pristaništu grada Bača, moramo izvršiti
određena razgraničenja: naime, pristanište jednog mesta može

da se nalazi samo na onoj obali na kojoj se nalazi i to mesto –

jer, Bač je sa leve strane Dunava a Sotin (Zatha) sa desne.
Bačko pristanište se, inače, nalazilo tačno preko puta Sotina, na

levoj obali Dunava, i to je bila nekadašnja tvrđava (palanka)

55 H. Šabanović, nav. delo, str. 533–534.
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Zelynd, a sa Sotinom je bila povezana skelom koja je ovde
redovno saobraćala. Očigledno je Čelebija pobrkao bačko

pristanište i sotinsku skelu. Podaci o samom Sotinu su tačni.
Podatak da je stanovništvo muslimansko (Bošnjaci) isključuje

ostale, što se pak za ovo područje ne može uzeti kao sasvim
sigurno,56 ali bez obzira na to može poslužiti za proučavanje

širenja našeg muslimanskog stanovništva iz Bosne po turskoj

Ugarskoj (Unđurovini). Čelebijin običaj „doterivanja“ podataka

kad se radi o turskoj stvari došao je ovde do izražaja kroz
„pobožnost, uljudnost i gostoljubivost“, osobinama koje se
upoređuju sa Oguzima, inače jednom

turskom plemenu

poznatom po iskorenjivanju muslimanske jeresi. On kaže kako

muško stanovništvo nosi vojničke kape sa obodom od krzna
(kalpak) kao obeležje krajinska nošnje.57

Na kraju opisa starog grada Bača, Čelebija pominje grobove
koji se posećuju i kaže:

Na suprotnoj strani gradskog opkopa, na samom njegovom rubu,

56 Prema turskom popisu od 1578. godine, Bač je imao 411 kuća muslimanskih
poreskih obveznika i 15 hrišćanskih. Računa se da je porodica svakog poreskog
obveznika u proseku brojala 5 članova, što znači da je Bač te godine imao 2130
stanovnika (a Subotica je tada, zajedno sa vojnom posadom u tvrđavi, brojala 500
stanovnika). Muslimani su živeli u šest gradskih mahala koje su nosile nazive prema
džamijama, mesdžidima ili javnim objektima. Najveća mahala je bila „Stara sudnica“, u
kojoj je bilo 104 kuće. U Baču nije postojala posebna hrišćanska četvrt (mahala), a u
popisu je Bač označen kao kasaba. Među muslimanima je bilo 28 islamiziranih hrišćana.
Hrišćansko stanovništvo su činili Srbi, Hrvati i Mađari, što se može zaključiti na osnovu
njihovih imena. Bač se i po etničkom sastavu svog stanovništva razlikovao od ostalih
gradova u Bačkoj, u kojima su hrišanski stanovnici bili samo Srbi. Ako se 1578. godine
pojavljuju hrišćani u Baču, malo je verovatno da su oni iščezli u vreme Čelebijine posete
1665, kada na ovom području već organizovano deluju (Bačka episkopija).
57 U nekim mađarskim prevodima nailazi se na podatak da se Čelebija čudio zašto
stanovništvo Bača nosi šešire zajedno sa krajiškom uniformom. Do ovoga je, svakako,
došlo zbog netačnog prevoda.
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Pretpostavljamo da je, određujući položaj ovog groba, Čelebija

stajao u tvrđavi. Gradski opkop je odvajao tvrđavu od varoši-

palanke, i jedino na njegovoj strani prema varoši moglo je biti
prostora za pomenuti grob („na samom njegovom rubu“). To bi
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Милован Т. Бошковић
АНТУН НАЂ
(1948–1980)

danas bio prostor ispred poslednjih kuća u ulici Tvrđava.

Када се на путу између Руме и Буђановаца 29. јуна 1980.

ovog grada on ovako komentariše:

погинуо Антун Нађ, тешко је било поверовати да из наше

Ne znamo koliko se Čelebija zadržao u Baču, a svoj odlazak iz
Ovdje sam takođe uzeo pratnju i idući šest sati u jugoistočnom
pravcu (stigao sam u Futog).59

Nije potrebno posebno naglašavati koliki značaj za ovo
područje ima Čelebijin opis starog grada Bača. On nam je,

između ostalog, pomogao da samo malo odškrinemo vrata
bogate istorijske riznice jugozapadne Bačke, a istovremeno i

uslovio pojavu čitavog niza novih pitanja. U svom kratkom opisu

Bača, Čelebija je istovremeno filolog, istoričar, geograf,
etnograf, statističar, folklorist, ekonomist, savremeni fotograf i

izvrstan pripovedač svog vremena. I pored mana koje mu se
pripisuju, i onoga na šta smo mi ovde ukazali kao na
neosnovano, njegov opis starog grada Bača ostaje jedinstven
materijal bez kojeg se ne može pisati istorija ovog grada. Vreme
je nadživelo tursku vladavinu u jugozapadnoj Bačkoj i ostalo je

neobično malo tragova o njihovom boravku u toj oblasti. Ipak,

Čelebija svojim zapisom o boravkom u Baču ostaje Turčin koji
je nadživeo i to vreme i sve ostale Turke u njemu.
58 H. Šabanović, nav. delo, str. 534.
59 Ibid.

године догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је
средине заувек одлази један изузетан човек, неуморни

истраживач културне баштине југозападне Бачке, археолог,
палеонтолог, етнолог, историчар и организатор многих
истраживачких акција из области археологије и других

сродних наука. „Он открива слојевитост историјских,
палеонтолошких, археолошких и етнолошких наслага на

овом и другим, околним подручјима... Непроцењива је
вредност његових археолошких налаза, на основу којих се
могу систематизовати и реконструисати досадашња

сазнања о историјским токовима и збивањима из
најудаљенијих времена на овом подручју“ –записано је у
подсећањима на петогодишњицу његове изненадне смрти.
Са

таквом

унутрашњом

експанзивном

снагом,

са

неоспорним талентом и богатством унутрашњег живота,
Антун Нађ је радио лако и брзо. Радио је на многобројним

археолошким локалитетима и формирао збирку налаза
различитих предмета као што су камено и коштано оруђе,
грнчарија,

украсни

предмети,

нумизматичка

збирка

непроцењиве вредности, а из области палеонтологије
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прикупио је, радећи на ископавањима, врло интересантну
грађу, где се посебно истиче раритетна чељуст праајкуле,

до тада непознате науци. У музеолошкој збирци, коју је

формирао крајем седамдесетих година прошлог века, могу

се наћи кости мамута, фосили шкољки, кости јелена из
плеистоцена и други исто тако вредни и значајни остаци из
далеке прошлости.

Као историчар и историограф, огледао се пишући бројне
студије о насељима у Бачкој. Његови прилози за изучавање

историје града Бача и бачке тврђаве од изузетне су
вредности
простора.

за

даља

Поред

истраживања

тога,

прошлости

прикупљао

је

ових

различиту

документацију – старе књиге, часописе, фотографије, карте

и све што је могло да послужи као сведочанство за
проучавање историје југозападне Бачке.

Око себе је окупљао бројне сараднике, међу којима треба
поменути

недавно

преминулог

археолога

Сергеја

Караманског, са којим је покренуо билтен Аматерске
музеолошке секције „Југозападна Бачка“, веома цењени
билтен у највишим научним круговима Југославије.

Радећи неуморно са својим сарадницима, а посебно са
супругом Босиљком, он је често наилазио на неразумевања

општинских и партијских функционера и чиновника који

нису умели, или можда нису хтели, да схвате значај и
вредност његовог рада, али и поред тога он је за непуних
пет година учинио неупоредиво више од многих који су се

китили академским звањима и титулама. Не дуго после
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његове смрти престао је да излази билтен, а музејска

збирка је премештена у неадекватне просторије. Рад
Аматерске музеолошке секције „Југозападна Бачка“
потпуно је замро.

Сећајући се Антуна Нађа, не можемо а да не укажемо на

чињеницу, која нажалост поражава, о недопустивом

запостављању, па чак и уништавању многих археолошких и

палеонтолошких локалитета, као што су: Турски брег и

Турски шанац код Бачке Паланке, подручје циглане код
Челарева, келтски хрингови широм атара наше општине,
палеолитски и неолитски локалитети код Силбаша, Парага,

Визића и други. Многа стара здања и други споменици који

су имали значајна културна, историјска и естетска обележја
данас више не постоје. Стара тврђава Бач, где је покојни

Нађ радио дуго на рестаурацији Бранич куле и старог
турског амама, у руинираном је стању.

Колико је значио Антун Нађ за нашу средину и за науку и

научно стваралаштво у најширем смислу, види се из
податка да су у периоду од 1976. до 1980. године његовом
заслугом обезбеђена значајна средства која су утрошена на
конзерваторско-рестаураторске

радове на тврђави Бач,

манастиру Бођани и Фрањевачком самостану у Бачу, као и
на заштиту осталих споменика културе, где посебно

истичемо заштиту манастирске збирке у Бођанима, где је у
потпуности

интервенција.

извршена

конзерваторска

превентивна

Потпуно смо свесни да у овако кратком осврту не можемо
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дати потпуну и целовиту слику научно-истраживачког рада
Антуна Нађа и његовог доприноса валоризацији културне

баштине југозападне Бачке, али осећамо снажну потребу да
кроз ово подсећања покренемо нове активности са оне
тачке на којој је стао покојни Антун Нађ.
_______________

Антун Нађ је рођен 5. марта 1948. године у Чајковцима,
Славонија. Основну школу завршио је у Бачу, где је провео

детињство живећи код стрица. Економску школу је завршио
у Бачкој Паланци и кратко је радио у Општинском суду, а од
1972. до 1975. године радио је у Савезном секретаријату за

иностране послове у Београду и упоредо студирао
археологију. У Бачку Паланку се вратио 1975. године, где је
остао све до трагичне смрти 29. јула 1980. године.
Frigyes Steltzer (Friedrich Steltzer)
PROŠLOST BAČA1
Samo ime Bača za sebe je mala zagonetka. U Transilvaniji,

daleko od Slovena, jedna čisto mađarska opština nosi naziv
Bácsfalu (Bačko Selo). U Bugarskoj, Bač je ime jednog

prastarog i danas još postojećeg manastira; u Dalmaciji, to je

1 Originalni Štelcerov tekst objavljen je u somborskom listu „Bácska“ 30. (ili 31) maja
1883. godine, a potom, u izboru Rajka Jurišića i prevodu Antala Nemeša, u publikaciji
Amaterske muzeološke sekcije jugozapadne Bačke Grad na Mostongi – građa za
proučavanje istorije starog grada Bača – (I deo, Bačka Palanka, 1976), odakle je i
preuzet.
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naziv jedne prostrane močvare; u Slavoniji, selo Bačinci nekada

se zvalo samo Bač, a Mađari su ga nazivali Hosszubač. Na
osnovu ovih podataka, sa sigurnošću se tvrdi da je ime Bača

slovenskog porekla; jer, zapravo, i u Transilvaniji je više takvih
imena mesta do danas zadržalo svoje slovensko poreklo, na
primer, Szolnok (solana) i Zalatna (zlatna). Značenje ovih
naziva, dakle, može se izvesti iz staroslovenskog jezika, samo

što se u Miklošićevom rečniku ova reč [Bač] ne pojavljuje, ali

ima baština (haereditas, tundus, vinea), pa, dakle, koren ove
reči, ili njen skraćeni oblik, može biti bač.

Bač, odnosno bačka crkvena župa, pominje se u dokumentima
već u IV veku. Međutim, pošto Rimljani nisu kolonizovali oblast

između Dunava i Tise, ta crkvena župa verovatno se nije
nalazila na ovoj teritoriji. Ali osnivači našeg Bača ipak su bili
Rimljani. Da bi svoju teritoriju zaštitili od nomada Jaziga i

njihovih prodora, i da bi, po potrebi, mogli da ih progone i na
teritoriji između Dunava i Tise – na levoj obali Dunava, na

određenim rastojanjima, podigli su stalna utvrđenja, i to,
poimenično, u: Titelu, Futogu (koji je u to vreme imao naziv

Onagrinum), Baču, Kaloči, Pešti, Vacu i Komaromu. Za vreme
svojih iskopavanja, Henzlman je u Baču našao toliko rimskih
cigala i belih mramornih fragmenata prozorskih okvira, da je

ovde mesumnjivo postojala jedna reprezentativna rimska
zgrada.

Znamenitosti Bača su: biskupski dvor, manastirska crkva i
veličanstveno utvrđenje. O ovim znamenitostima govorićemo,
dakle, pojedinačno.
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U Baču je nekada, nezavisno od kaločke biskupije, kasnije

episkopata, postojao posebni episkopat; ove dve županije,

kasnije ujedinjene, činile su osnovu današnjeg Kaločkog
episkopata. Međutim, pitanje je ko je, i kada, osnovao bačku
županiju, ko ju je, i kada, podigao na nivo episkopije, pod kim i

kada je ona ujedinjena sa kaločkom biskupijom. Odgovore na

ova pitanja nije moguće dati na osnovu pisanih dokumenata,
koji su, usled vihora turskog pustošenja, postali plen požara.
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pod ruševinama, dok nije, najzad, 1738. godine, nakon
povratka kanonika po imenu Đerđ Hazi u Kaloču, ponovo

oživeo. Posle ujedinjenja, u Baču je na mestu episkopata ostala
velika prepostija.

Đerđ Balog, bački župnik i episkop, po Pazmanju i Sentivanjiju,

pretpostavlja da je u Baču nekada postojao samostan

templarskog reda, koji su 1301. godine dobili minoriti, a
sredinom XV veka reformisani konventualni franjevci. Posle

Praj (Pray) pretpostavlja da je kako bačku tako i kaločku

mohačke bitke on je napušten, dok se, najzad, 1687. godine,

drugu je, zatim, oko 1085. godine, kralj Ladislav I podigao na

Gradove, bežeci iz Bosne, doseljavaju ovde i 1699. godine,

crkvenu županiju osnovao sam Stefan I, mađarski kralj. Ovu
nivo episkopije, dok je prva postala episkopija tek 1149. godine.
Katona, međutim, osnivanje bačke crkvene opštine (župe)

datira nešto kasnije, i tvrdi da je Ladislav I osnovao Bač odmah

kao episkopiju, i da je za prvog episkopa postavljen Fabijan

1093. godine. Zatim je 1134. ili 1135. godine bačka episkopija
ujedinjena sa kaločkom, jer je, zapravo, kaločka biskupija, kao

i bačka episkopija posle svog osnivanja, trideset godina
postojala nezavisno.

Katonino mišljenje podržava i Pauler. Nasuprot njima, međutim,

Mihalj Horvat smatra da je, vrlo verovatno, bačka biskupija, koju

je osnovao Stefan I, mađarski kralj, bila podignuta na rang

episkopije prilikom osnivanja zagrebačke biskupije 1093.

godine. Bački kaptol, nazvan po sv. Pavlu, postojao je
istovremeno sa episkopijom i na čelu sa svojim prepozitima,
posle ujedinjenja obeju županija, sve do poraza kod Mohača,

posle kojeg je, iako sveto mesto, razoren ležao tokom dva veka

posle povlačenja Turaka, članovi bosanskog samostana iz
dobivši pomoć od kaločkog episkopata, podižu samostan iz
ruševina. Nedugo posle toga, međutim, Rakocijeva vojska
spaljuje samostan, koji je ponovo obnovljen 1717. godine.

Iz anala pomenutog franjevačkog samostana, kao i na osnovu

drugih starijih podataka, proizlazi da je u Baču nekada bilo i više

redovničkih samostana o kojima, međutim, osim imena i
njihovog mesta, za pokolenja nije ostalo ništa. Tako 1291.

godine ima pomena o jednom samostanu pod imenom B.
Nikolaide Bács. Iz istih anala se saznaje da je u Baču 1292.

godine postojala i jedna prepostija premontrejskih kanonika.
Godine 1393, pominje se u bačkoj županiji i jedna župa po

imenu Spasitelja. Postojanje ove župe pokazuje i mesto potesa
Derža u ataru Bača, a osim toga, na istom mestu, i šuma

Trščanik podseća na Ders, kao što to dokazuje i jedan spisak o
desetini iz 1522. godine, u kojem se na ovom terenu spominje i
jedno selo pod nazivom Dersfalva.
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Pre mohačke bitke, u Baču su postojale četiri crkve i jedna

episkopska kapela. Ova poslednja, kao i prastara crkva, bila je

u samoj tvrđavi. Na mestu sv. Roka, verovatno je izgrađena
današnja župna crkva, a na tragove katedrale iz doba Ladislava

l naišao je Henzlman u toku svojih iskopavanja na mestu
današnjeg opštinskog groblja, što je ujedno i sprečilo dalja

iskopavanja, jer je oko nalaza bilo svežih grobova. Četvrta

crkva, starija i od samog utvrđenja, još postoji, i sada je u
vlasništvu franjevaca. Ona je sagrađena u XIII veku. Njena

istočna strana je ostala sačuvana u originalnom stilu, a njeni
drugi delovi, zbog čestih popravki tokom vekova, nisu sačuvali

izvorni oblik. Postojanje ovolikog broja crkava i samostana
dozvoljava pretpostavku da je ovde postojao brojni živalj sa

razvijenom kulturom. Godine 1494, kralj Vladislav, koji je ovamo
pobegao ispred kuge, diže grad na kraljevski rang.

Istorija bačkog grada, piše Henzlman, može se ukratko skicirati
ovako. Iako je kraj oko Bača bio u posedu episkopata, iz papske

bule saznajemo da ga je zauzeo kralj Karlo Robert i tako ga
držao od 1338, četiri godine, za koje vreme je izgradio utvrđenje
u Baču i oivičio ga u velikom krugu šančevima i stražarskim

kulama. Kralj je ovo zauzeće i izgradnju utvrđenja pravdao
željom da se brani od spoljnog neprijatelja: „Id ad tuendum

limitem regni Hungariae, ne Rasciae rex schismaticus iisdem

oppidis invadendis inhiaret gestum.“ Pre nego što će se
nastaniti u Višegradu, Karlo Robert je više godina živeo u

Temišvaru, pa je znao kakav je strateški značaj Bača – tim više
što su na nj

i Rimljani obratili pažnju, pošto su ovamo iz
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Dunava doveli kanal Mostongu i na taj način utvrdili ovaj kraj.

Čini se da je Robert, pod uticajem pape, Bač vratio bačkom

episkopatu 1342. godine, ali verovatno pod takvim uslovom da

i u utvrđenju i u ovom kraju ostane kraljeva straža ili da sam
episkop bude dužan da ovde odražava stražu. Prema tome,

uprkos nedostatku pisanih dokumenata, možemo da tvrdimo da
su grad Bač i njegovi šančevi nastali u XIV veku. Utvrđenje koje
sagrađeno između 1338. i 1342. godine izgorelo je početkom

XVI veka, što dokazuju i slojevi nagorelih zidova i komadi

renesansnih fragmenata u njima. Restauracija je mogla da teče
sporo između 1490. i 1526. godine; jer, pošto Peter Varday,
episkop, u jednom svom pismu i sam piše da iščistio kanal oko
grada pod imenom Mostonga (pretpostavlja se da je tada kanal

proširio radi ponovnog utvrđivanja grada), čini se da je
restauraciju stvarno dovršio tek kaločki episkop Tomori negde

pre 1526. godine, a koji je pao u mohačkoj bici iste godine.
Jedan grb Ugarske iznad prozora stare kule (donžon) dokazuje

da je grad sagradio sam kralj, a Tomorijev grb je dokaz da je
zapravo on dovršio restauraciju. Ovaj reljef u crvenom mramoru

nađen je samo nekoliko nedelja pre Henzlmanovih radova, i to
u blizini utvrđenja, kao kameni poklopac kanalizacije turskih
kupatila. Veoma pljosnati reljef urađen je ozbiljno, i danas se, uz
nekoliko drugih interesantnih detalja, može videti u mađarskom

nacionalnom muzeju kao poklon episkopa-kardinala dr
Hajnalda.

Ceo teren, zajedno sa utvrđenjem koje se nalazi na uzvišenju,
odvojen je od ostalog dela grada koritom Mostonge. Od gornjeg

240

IZVORNIK

grada nekada je vodio most čije je uzglavlje Henzlman našao

već potpuno izvađeno. Ovaj most, međutim, nije vodio samo u
grad-utvrđenje, nego i u predtoranj (Vorverk, barbakan), u čijem

se unutrašnjem dvorišti vidi pet otvora: jedan koji dolazi od
obale, drugi za most koji vodi u utvrđenje, a tri preostala su

služila za brze kontranapade. Sa mosta predtornja stizalo se u
tvrđavu dugim uskim hodnikom; nasuprot nama stoje ostaci

aule za konjanike i terase, sa leve strane je bila kuhinja, a bliže

nama stražarski dom, iza kojega se nalazila štala. Nadesno,
bliže ulazu, diže se stražarska kula, na zapadnoj strani nalazi

se bunar a na istočnoj vodovod. Iza stare kule, u istočnom
smeru, provlači se ostava.

Bački grad ima osam kula: predkula ili barbakan (barbacane),

nasuprot njoj, ulazna kula sa gradskom kapijom, levo, na
jugozapadnom uglu, okrugla kula, na severozapadnom uglu

jedna četvrtasta kula u čijem se gornjem spratu nalazila i kapela

episkopa, dalje prema istoku, sada skoro potpuno uništena
kula, u kojoj je sa unutrašnje strane bilo stepenište koje je vodilo

na kameni zid, a koja je čuvala ulaz u ostavu; dalje, jedna

okrugla jaka, danas najočuvanija kula na istočnom uglu
tvrđave, i najzad, četvorougaona stara kula (donžon) na
dvorištu.

Od sačuvanih građevina, najčuvenija je stara kula, koja je

služila kao utočište i imala pet ili, ako se računa i terasa, šest
spratova. Iako nije toliko komplikovana kao nekoliko francuskih

donžona, ona ipak ukazuje na dosta duhovitu maštu svog
graditelja. Nije imala ulaza na prizemlju; jedini ulaz bio je preko
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jakog drvenog mosta koji je vodio sa zida utvrđenja u visini od

oko 30 stopa, i to pravo na četvrti sprat, a odatle se zatim moglo
– preko stepeništa koje nije bilo niotkuda spolja pristupačno –
stići na donje spratove ili pak na gornji sprat i terasu. Stepenište

je bilo u visećem položaju iznad bunara, i to tako da se moglo

zazidati u smeru nadole, i u tom slučaju je pristup bunaru bio
moguć samo iz unutrašnjosti kule. Međutim, na veće zalihe

vode mislilo se i tako što je i sa druge (južne) strane donžona

izgrađen veliki rezervoar koji je dopunjavan iz bunara sa
suprotne strane; ovaj rezervoar je istovremeno bio obezbeđen

višestrukim zidom. Ako bi neprijatelj zauzeo tvrđavu, straža je
mogla da se povuče u staru kulu i povlačenjem drvenog mosta
ovu kulu potpuno izoluje; vodu je imala, a i hranu u najnizem

zasvođenom prostoru. Ali ako bi neprijatelj probio zid donjeg
dela donžona i tu prodro, straža je mogla da beži sa nižih

spratova na više i baca grede sa prethodnih spratova na

neprijatelja, sve dok ne bi sa četvrtog sprata, spustivši most,
mogla pobeći na kružni zid tvrđave, ili pak da na gornjoj terasi

sačeka pomoć koja bi se približavala. Čak i u slučaju kada

gospodar utvrđenja ne bi imao poverenja u svoje čuvare,

mogao se i sam izolovati na četvrtom spratu podizanjem mosta
i zatvaranjem vrata na tom spratu. A gospodar grada imao je
upravo ovde svoj stan, ako bi ga iz ostalih delova utvrđenja

prognali; jer jedino ovde postoji kamin koji služi ne samo za
grejanje, nego i za kuvanje hrane za prognanog gospodara i
njegovu stražu. Na donjem spratu nema prozora da neprijatelj

ne bi mogao tuda da prodre, dok na gornjim spratovima postoje
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veliki prozori, kako bi sa njih straža mogla da slobodno i
nesmetano gađa strelama neprijatelja oko kule.

Grad Bač i tvrđavu, na oko pola sata hoda, obuhvatali su u
širokom krugu šančevi i kanali, čije tragove možemo i danas

videti na više mesta, a naročito u blizini šume. Oko sat i po hoda

na jug, pored puta za Bukin, srećemo se sa još dve
srednjovekovne građevine: jedna je kapela sv. Antuna a druga
je stražarska kula ispred nje. Kapela ne pokazuje ništa naročito

– jednostavna je građevina iz vremena kasne gotike, dakle sa
početka XVI veka. Od nje je mnogo značajnija stražarska kula
koja je služila kao isturena stražarnica za javljanje o dolasku

neprijatelja i mogla je da se brani samo dok brzo ne pristigne
straža iz tvrđave.

U prošlost bačkog utvrđenja spada i podatak da je među

njegovim zidovima u decembru 1464. godine kralj Matija I
doneo stroge presude onim borcima koji su se za vreme drugog

pohoda u Bosnu pobunili kod Zvornika ili nisu vršili svoju
dužnost. Ovde je septembra 1518. godine održan i državni

napad sultana Sulejmana ni jedan dan, pa se čak ni većina

stanovništva grada nije branila ovde, nego u močvarnim
krajevima u okolini Futoga, što se, međutim, ne može tačno

utvrditi. Ovde je, zatim, izginulo više Turaka nego u bici kod
Mohača.

U vreme turskog jarma u Baču se stalno nalazila straža, a
sudeći po ostacima turskog kupatila, muslimansko stanovništvo
je takođe bilo brojno.

Stari sjaj Bač nije nikada povratio. Balogova pretpostavka da je
ovde bilo ponovo postavljeno sedište Bačke županije – zasniva

se na zabuni: ova slava pripala je najpre Baji a zatim Somboru.

Sedište Bodroške županije postavili su za stalno u
Petrovaradin-šančevima, današnjem Novom Sadu. Međutim,

Bač i njegova okolina, kao vlasništvo bačke prepostije, potpali
su pod upravu države. Zanimljiv je izveštaj privremenog
staratelja Lepergera iz godine 1691. U ime desetine plaćao je:

sabor, kojem je predsedavao ugarski kralj Ladislav II, i u čijem

1. Grad Bač

državnog saveta sa veoma velikim ovlašćenjima. Za članove

3. Novoszelo

dodkumentu sedamnaesti paragraf govori o postavljanju
ovog saveta bili su izabrani : Ostrogonski episkop-kardinal,

kaločki episkop, pečujski i transilvanski episkopi, a od strane
magnata sam kancelar Lovro Iločki, princ i tamiški grof, a od
strane plemstva petnaest savetnika.

Bački grad uništen je 1526. godine, verovatno 27. septembra.
Građen u vreme kada još nisu bili poznati topovi, nije izdržao
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Pod ovim poslednjim verovatno traba podrazumevati Apatin.

U izveštaju iz 1693. godine mesta su: Bač, Lorenci (nekada
Szentlörinc), Novoselo, Plavna, Maročka, Bogyan, Nemce i
Karavukova.

Popis iz 1699. godine registrovao je u gradu Baču 108 kmetova,
dakle oko 400 duša; broj stanovnika danas procenjuje se na
četiri hiljade.
Imre Bori

PLATON U BAČU
Jedno od najsjajnijih poglavlja naše kulturne istorije biće, bez

sumnje, posvećeno Peteru Varadiju, koji je svoje episkopsko
sedište, tvrđavu Bač, u poslednjim decenijama XV veka svojom

graditeljskom delatnošću pretvorio u cvatući i izuzetan
renesansni centar, a svojom ljubavlju prema knjizi duhovnu

kulturu u Baču podigao na takav nivo da se pročuo do Vaca,
Beča, Bolonje i Dubrovnika, pa je Bač stvarno postao i žarište
renesansne vatre – ne manje nego Nađvaradi, Pečuj i Vac.

Poznavajući njegov život, mogli bismo da pomislimo da je u Bač

došao jedan umoran čovek i da je svoj život ovde mogao
smatrati progonstvom. U stvari, odmah posle smrti kralja Matije

Korvina, u episkopski dvor uselio se jedan veoma aktivan,

ambiciozan, borben i silovit karakter, izuzetno visoko
obrazovan, i to iz svog sjajnog zatočeništva u Višegradu, i
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čvrstom rukom počeo da sređuje i svoj episkopat i svoje prilike.

Prema nekim znacima, u tom čoveku je živeo jedan veoma tvrd
i prkosan karakter, a nije bio dete gornjih slojeva višeg
plemstva, nego pre jedne građanske porodice. Rodio se u

Nađvaradu a odatle je krenuo i njegov životni put, koji je –

prema običaju njegovog vremena – vodio na studije u
inostranstvu, zatim u kraljevsku kancelariju, da bi potom išao

već prema simpatijama visokih crkvenih dostojanstvenika.
Znamo da je bio pitomac Bolonjskog univerziteta, zatim pisar u
kraljevoj kancelariji, kasnije i njen sekretar, a na čelu kancelarije

nisu stajali ljudi manje značajni od Janoša Viteza, koji je ujedno
bio i veliki zaštitnik Petera Varadija.

Njegov položaj i ugled na dvoru kralja Matije Korvina idu istom
uzlaznom linijom i on postaje vođa i one duhovne sredine koja
u istoriji mađarskog humanizma igra odlučujuću ulogu. Nije

stoga slučajno što će upravo Peter Varadi dobiti zadatak od
samoga kralja da sakupi pesme Jana Panoniusa, što Italijan
Ficino upravo njemu posvećuje svoje delo, a kada italijanski

humanista šalje pismo u kojem se obraća za pomoć u Budimu,
onda jedno ide kralju Matiji a drugo Peteru Varadiju. Njegov
položaj bio je vredan da bude krunisan čak i kardinalskim

šeširom. Ali, igrom slučaja, sudbina se okreće protiv njega: kralj
Matija, s obzirom na to da mu je Peter Varadi bio najpoverljiviji

čovek i poznavalac njegovih tajni, zatvara ga u zamak Avra
1484. godine i prema njemu ostaje nepokolebljiv sve do svoje

smrti. Popustio je tek na intervenciju pape, ali samo toliko što ga

ipak ne šalje u daleku Avru, nego mu dozvoljava da bude
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zatočen blizu Budima, na Višegradu. Posle smrti kralja Matije,
Varadi biva oslobođen uz pomoć Ivaniša Korvina, kojega će
zato kasnije podržavati u njegovim borbama za presto. Pa i

kada ne pobeđuje njegova stranka, nego pobornici kraljičine
politike, on se vezuje za svog oslobodioca i odbija da kruniše

novog kralja Vladislava II. Kasnije, doduše, on se ipak miri sa
kraljem, povremeno posećuje Budim, gde ima i svoju kuću, ali
više ne učestvuje u državničkim poslovima. I ono što je izgubio

na sjajnom budimskom dvoru, na svoj način stvara u Baču, gde
živi do svoje smrti 1501. godine.

Pre zatočeništva, njemu bačka crkvena županija služi više kao
izvor prihoda, ali ne i kao prebivalište. Sada je, međutim,
nezadovoljan izgledom grada i tvrđave. Tokom godina koje je
proveo u zatočeništvu nisu

mnogo brinuli o njegovim

prinadležnostima. Petrovaradin je, na primer, došao u posed
Rodriga Bordžije, koga će svet, pa i sam Peter Varadi, upoznati
kao papu Aleksandra VI. Skoro jednovremeno, on sada sebe

posvećuje i izgradnji i sređivanju svojih prilika. Započinje
upornu borbu na oba plana. Jednog za drugim šalje svoje

izaslanike u Rim radi sudskog vraćanja Petrovaradina, a
istovremeno upošljava svoje majstore u Baču. Može, dakle, da

piše s ponosom svom prijatelju Miklošu Batoriju u Vac:
„...između ostalog, što se tiče onog mesta gde nas tvoje
prečasno očinstvo pohvaljuje, kad bi se videlo, još bi se većim
pohvalama uzdizalo delo, pošto je sva stara i trula prolaznost

očišćena i imamo najčistiju dunavsku vodu u kojoj ne nedostaje

izobilje sveže ribe. Kada bi nežni Narcis živeo i pogledao u
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vodu, divio bi se svojoj lepoti... Da, ostvarili smo džinovski rad

uz pomoć svemogućeg Boga. Kraljevsko veličanstvo i gospođa,

koji su nekada videli ovo, nisu verovali i ismejali su me.
Međutim, istina je, naše zalaganje ne miruje...“

Ovo pismo, napisano 1497. godine, jedan je od odlučujućih

dokumenata o novom, renesansnom licu Bača, jer osim
nekoliko kamenova koji svedoče o renesansnom ukusu, skoro
ništa nije preostalo od ove gradnje. Pa i o biblioteci, na koju je
Peter Varadi takođe bio ponosan, znamo samo iz njenih
ostataka. Ratna pustošenja raznela su njegovu zbirku koja nije

mogla biti baš mala, jer su je, osim Varadija, obogaćivali i Đerđ
Hando i njegov naslednik u episkopskoj stolici Laslo Gereb. Do

sada znamo za tri knjige koje su bile u vlasništvu Varadija; u
jednu je svojeručno upisao da ju je čitao 12. oktobra 1495.

godine. Iako ne znamo sa sigurnošću, možemo da zaključimo

da je bio visoko obrazovan, jer je bio i teolog, a u svetovnom
životu i platonista, iako možda malo i sujeveran, kakav je bio i
sam kralj Matija Korvin. On, na primer, od svog prijatelja

Martona Ilkusa – koji je bio poljskog porekla – traži
„horoskopsku knjigu za Novu godinu“. Glavno njegovo štivo,
međutim, najverovatnije je bio Platon, jer Italijan Ficino, koji je
bio sledbenik ovog pravca, upravo njemu posvećuje svoje delo

i za nj priprema, u sasvim svetovnom duhu, i posvetu
Komentara o zlatnom magarcu Apuleilusu.

Nema, dakle, ničeg čudnog u tome što se u Baču mogao
studirati Platon, što su i sledbenici ove nauke i njeni protivnici

jednako iznosili kao činjenicu. Dolazila su pisma i knjige, a tamo
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za njegovim stolom sedeli su i njegovi učeni kanonici koje je,

ako je zatrebalo, znao i da prekori, kao Grgura Frankopana, koji
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je zanemario školu bačkog kaptola. A dolazili su mu humanisti i
iz Italije i Dubrovnika. Odavde je čuveni Tubero koji je imao

najbolja saznanja baš iz Bača. I, očigledno, Bač nije bio „ostrvo“
u jednoj nepreglednoj pustinji. U njegovom susedstvu bio je Kö,
dalje Titel, preko Dunava Pečuj i, ako je zatrebalo, makar i
Futog ili Petrovaradin.

„Sunce“ ovog duhovnog podneblja bio je Platon čije je delo
moglo biti merilo jednog doba baš u Bačkoj.

Милован Т. Бошковић
ГАЈДОБРА – ИСТОРИЈСКИ ТРАГОВИ
И СВЕДОЧАНСТВА

Постоје врло озбиљне теорије по којима је прапостојбина

старих Словена у Панонији, уз доњи ток Дунава, одакле су

се, током времена, постепено ширили и према северу и југу,

и према истоку и западу, заузимајући већ у шестом веку
огроман простор од Балтика до „земаља Мађара и Бугара“.
Више навала ка западу, југу и истоку, натерало је Словене
на покрете у правцу Лабе, Дунава и Дона, да би се

учврстили на тлу око Балтичког и Јадранског мора, а затим
на ивици степа у приморском појасу Црног мора (Франсоа

Конт, Словени, први том, Београд 1989). То значи да је и

историјски простор јужне Бачке носио културна и
цивилизацијска обележја старих Словена, а касније и Срба.
Како су кроз панонску низију, а посебно преко њеног јужног
дела, пролазиле хорде Хуна, Авара, Франака, а нешто

касније и Словена, који су у огромним таласима надирали
ка јужном ободу Паноније, да би у IV веку населили пределе
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данашње Бачке и Баната, Римљани су почетком III века

изградили релативно чврсту линију одбране, лимес, да би
сачували своје границе од тих напада. Делови лимеса

сачувани су на простору Бачке Паланке (Турски брег, Турски

шанац), а од Футога према Ковину очувани су делови
„шанчева“ (romer sante). Нешто северније, на линији Апатин

– Куцура – Србобран – десна обала Тисе, изграђен је горњи
лимес, тако да је између ове две линије одбране постојала
слободна зона (limes comitas), која је била ретко насељена

„нератоборним племенима Словена“ (Константин Јеречек,
Историја Срба, Сарајево 1950). На неким

стратегијски

важним местима између ове две линије Римљани су

правили мања утврђења или паланке. Једна од њих је и
Турски брег, између Гајдобре и Нове Гајдобре, три

километра западно дуж Јовића баре. На горњем лимесу код
Куцуре налазило се некада насеље Киш-Добра (Мала
Добра). На том месту се данас налази варошица Кула

(„кула“ на турском језику значи тврђава). Очигледно је да се
уз именицу добор, добра или дабар увек веже неко
утврђење (Добор на Усори у Босни, тврђава Добромир у

Херцеговини, Стара Добра на доњем лимесу код

Смедерева, Дебрец код Охрида итд.). У руском језику реч
„добор“ означава удаљено или одвојено место.

Претпостављамо да је Добра, као утврђење, на локацији
Турског брега код Гајдобре и са Киш-Добром и Турским

брегом код Бачке Паланке, по вертикалној координати,
правац север –југ чинила стратегијски важну линију
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одбране.

На карти Јохана Баптиста из 1707. године, приложеној у
монографији Душана Н. Петровића „Параге село у Бачкој“

(сл. 1) означено је насеље Nagytvu, лоцирано између
Старих Парага и Бачке Паланке. Ово насеље не спомиње

Душан Ј. Поповић у својим обимним студијама о Србима у
Бачкој и Војводини, а није обележено ни у ранијим ни у

познијим картама које су нам биле доступне. Познато је да
већина картографа тога времена није вршила

прецизна

картографска мерења, нити су насеља и други топографски
објекти уношени на карте

по принципу координатног

система, тако да су грешке евидентне и лако уочљиве. Исто
тако,

страни пописивачи су српска насеља и потесе

бележили према „гласовним законима свога језика“, како
сматра Душан Ј. Поповић у својој књизи Срби у Војводини.
Реч

nagy на мађарском језику значи велики, док друга

чланица tvu нема никакво значење. Северно од Бачког

Петровца и Бачког Маглића постоји предео Твов са благо
заталасаним, бреговитим тлом. Према нашем мишљењу,
овај топоним је изведен од именице „твове“, највероватније

старословенског порекла, са значењем бедем, брег... На

Рудинама код Билеће постоји планина Твор или Тавор,

затим у Русији град и тврђава Твер, као и у Галицији Тверис,
такође тврђава итд. Вероватно се и насеље Nagytvu може

превести на наш језик са значењем Велики брег, што је у
каснијим картама означено као Турски брег.

У време када је рађена карта Јохана Баптисте, 1707.
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године, Гајдобра се већ помиње у многим документима,

али, као што се види, није унесена у поменуту карту са тим
именом. Имајући у виду претходне напомене, везане за

насеље Nagytvu, ми претпостављамо да би то могла бити
Велика Добра, насупрот које је Киш Добра или Мала Добра,
где је нешто касније настала бачка варошица Кула. На

релативно новијим топографским картама означен је потез
Селишта око три стотине метара западно од гајдобранског
Турског брега, што одговара локацији насеља Nagytvu или,
како претпостављамо, старом насељу Гајдобре са почетка
18. века.
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На ширем историјском и културном простору Гајдобре има

доста топонима који се, као историјски трагови, могу везати
за старе Словене, односно за њихова божанства или

називе природних објеката и целина. Многи потеси код
Деспотова, Силбаша, Парага и Пивница означени су као
„јароши“, по Јармилу или Јару, старословенском божанству

плодности и сунца. Речица Жива код Вајске носи име по
богињи Живи (Дабжива, Ива, Дара), која је замишљана као
лепа девојка са златном косом. По веровањима

старих

Словена, живела је у густим шумама, рекама и језерима.

Један мањи природни водоток источно од Гложана

обележен је као речица Ива. Река Јегричка могла је добити
име по Јеги, божанству

које су стари Словени

представљали са једним рогом на челу. Западно од
Селенче простире се предео Хор, вероватно по

Хорсу,

словенском богу степа и поља. Источно од Бачког Петровца

налазе се два потеса Велики и Мали бадањ, који су то име
добили по Бадању, старословенском богу мрака (Бадње

вече, пред велики празник Христовог рођења Божић,

подсећа на култ који су наши преци гајили према овом

божанству). Назив села Бођани могао је настати по богу
Вођену или Бодину (види: Ф. Конт, Словени, II – регистар

имена, С. Јарчевић, „Пантеон главних словенских богова“,
Српска наслеђа, бр. 3 ,1998).

Други слој назива одређених објеката и места изведен је
Сл. 1: Карта Јохана Баптиста из 1707. године

такође из старословенског језика, што је као својеврсни

хронотоп сачувано и до данашњих дана. Град Бач је добио
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име по „бачу“, старешини сточара, а Дероње, село код Бача,

добило је име по „дери“ (тору, обору...). Старо несеље
Мургаш, западно од Силбаша, носи име по старословенској

речи „мурга“, што значи дуд, мурва. Многи потеси код

1976. године), у коме поменути бискуп износи тезу да је
Методије, као први архиепископ панонских Словена,
столовао у граду Бачу најмање десет година.

Према многим извештајима

Деспотова, Пивница и Парага означени као Атови или

и документима, Бачка и

Атице могли би бити старословенског порекла, а изведени

Барања су у Методијево

су од именице „хата“, што значи кућа или дом. Оваквих

време имале најмање десет

примера има доста што доказује да су на овим просторима

манастира

стари Словени били етнички доминантни.

словенском

хришћанства. Познато је да су поједина германска

се

језику.

Овај

културноисторијски простор

нове ере и да се процес покрштавања панонских народа, па

Гајдобре, која је релативно

самим тим и Словена, одвијао све до VI века. По мишљењу

близу града Бача. Према

Франсоа Конта, Словени су већ у IV веку дошли у додир са

неким изворима, у простору

хришћанством, док је по истом аутору интензивно

Мисионарско деловање браће Ћирила и Методија међу

којима

податак је значајан и за

племена, посебно Готи, примила хришћанство почетком

Ираклија (610–641).

у

божија служба вршила на

Трећи слој топонима везан је за период примања

покрштавање Словена вршено у време византијског цара
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данашњег атара Гајдобре
Сл. 2: Крст на месту где је била стара
парошка црква, подигнут 1925.

још у 14. веку био је један
манастир

на

локацији

салаша Јозефа Рајса (А.

панонским Словенима може се пратити по многим

Schäffer, Geschichte der Gemeinde Gajdobra , 1938).

Методије је зачео клицу православног хришћанства

означени су топонимом „клиса“, што потиче од грчке речи

извештајима из тога времена. По мишљењу многих,
панонскох Словена. У том смислу, занимљиво је излагање

бискупа Матије Звекановића у Салцбургу 1963. године
„Arhiepiscopatus in Bac ss. fraters Cyrillus et Methodus“
(објављеном у целини у Билтену Музеолошке секције

„Југозападна Бачка“ - Прилози за изучавање града Бача,

Многи потеси у широј и ужој околини нашега места

еклисија, а значи црква. Код Деспотова постоји Клисин брег,
а код Пивница Клисин јендек. Између Раткова и Парага

налази се велики потес Клиса, а више таквих назива има и

код Обровца, Товаришева и Бача. Пустаре Керекић и
Метковић, јужно од Гајдобре,

некадашњи

су црквени
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поседи, а у атару Бачке Паланке има више локација са

ознаком црквиште или црквена сесија. Ово су, према томе,
сведочанства и историјски трагови који говоре о духовном и
верском животу панонских Словена, још из Методијева
времена, а можда и знатно пре.

IZVORNIK

Драгана Вуковић

257

УРБАНИСТИЧКИ РАЗВОЈ ГАЈДОБРЕ

Бурни историјски догађаји на овим просторима избрисали

Иако постоје многи подаци који потичу из ранијег периода,

прошлости, тако да у атару Гајдобре нема сачуваних

1702. године и имала је два домаћинства која су плаћала

су скоро све материјалне трагове културе из ближе и даље
споменика

од

културноисторијског

значаја.

Једини

споменик и можда најстарије освештано место у општини
Бачка Паланка је старопарошки крст, подигнут на олтару
некадашње парошке цркве, срушене око 1790. године, када

су Старе Параге расељене. Колики је био значај ове цркве

види се из податка да су атоски калуђери тој цркви
поклонили иконостас, рађен на Светој Гори, а који је
нажалост нестао (Душан Н. Петровић, Параге –
Бачкој, 2004).

село у

Старопарошки крст (сл. 2) је оштећен, а до њега нема ни

прилаза, јер се налази усред једне парцеле која је у поседу
деоничког друштва „Јединство“ из Гајдобре. Тако је

локалитет Старих Парага, једног од најстаријих српских
насеља у Бачкој, претворен у ораницу и неповратно

уништен. Небригом људи и немарним односом надлежних
органа, недопустиво се бришу трагови и сведочанства наше
историје и губи представа о нашој далекој прошлости.

први пут Гајдобра је забележена као ново насеље почетком
порез.

У склопу терезијанске колонизације (1740–1780) територија
Војводине насељавана је немачким колонистима док је
српско становништво потискивано. Насељавање Гајдобре

немачким колонистима отпочело је 1764. године. Прво и
најзначајније ушоравање села урађено је у другој половини
XVIII века. Антон Котман је 1763. год. одредио тачан

географски положај села и приступило се планском
уређењу за смештај становника. Том приликом државни
инжењери израдили су план насеља са крстастом основом

чији се краци пружају у правцу североисток-југозапад и
северозапад-југоисток. Делимично одступање од ове

основе било је неизбежно с обзиром на то да се на

југозападном делу планиране стамбене зоне налази

мочварно подручје због чега се насеље није развијало у том
правцу онако како је тим планом било предвиђено. Тако је
тај југозападни крак насеља остао знатно краћи.

Осим геометријске правилности у образовању насеља, за
Гајдобру као и за већину насеља тог доба, карактеристична
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је чињеница да су улице веома широке, као и да је положај

куће на парцели увек исти. Велике ширине улица, од 35 до
40 метара, остављене су, пре свега, ради заштите од
пожара, који су се често јављали с обзиром на то да су куће

првобитно биле покривене трском или сламом. Осим тога,
оваква ширина улица била је неопходна и због узгоја стоке

на испаши изван села, а становници Гајдобре, као и других

села, располагали су великим бројем грла, пре свега говеда
и коња, а затим и ситне стоке.
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подељена на три дела: први део био је намењен становању

и украсној башти, други део економским објектима, а трећи
узгоју воћа и поврћа. Куће су такође биле издуженог облика
и увек су постављане на границу према суседу.

По Котмановом плану, свака кућа је требало да има свој врт,
села да имају своје шуме, врбаке, а њиве да буду
местимично

оивичене

тополама

и

јаблановима

за

хладовину и оријентацију на терену. Атари су подељени

атарским путевима, а поседи оивичени међашима. По
ободу атара налазиле су се ливаде за испашу стоке.

У самом насељу, на раскршћу главних улица, налазио се

трг са резервисаним местом за цркву. Са развојем села, трг
је добијао и нове садржаје: школу, бунар, општинску кућу.

Нове улице су образоване по строго ортогоналној шеми и
везиване су за главне. Већа домаћинства налазила су се у

План Гајдобре са краја 19. века

Након извршене планске парцелације, одређен је и тачан

положај објеката на парцели. Док куће нису биле завршене,

становништво је становало у привремено изграђеним
објектима. Парцеле су имале правоугаони облик са ужом

страном окренутом ка улици. По правилу, парцела је била

Међаш који обележава границу између
гајдобранског и обровачког атара
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главним улицама, ближе тргу, док су, идући ка периферији
насеља, куће биле мање. Величина домаћинства зависила
је од економског статуса власника. Становништво се

углавном бавило пољопривредом, тако да су и објекти

били томе прилагођени. Прављене су ајнфорт капије под
којима се, у случају изненадног невремена, могло

привремено склонити сено и усеви, али су постојала и
посебна

спремишта за кола, сено, оруђе, стоку. Већа

домаћинства имала су мање куће, салаше, који су се
налазили у самом атару. Нешто касније, део становништва

почео је да се бави занатством. Куће занатлија су биле
знатно мање, јер они нису имали обрадиву замљу, па самим
тим ни потребу за економским просторијама.
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У другој половини XIX века Гајдобра је економски ојачала. У

то време је постала и железнички чвор мењајући свој лик

изградњом нових улица и кућа и постепено добијајући
данашњи облик. У деценијама пред Други светски рат

радила су два млина, три кудељаре, две циглане и низ
занатских радњи. Упркос томе, претежан број становника

Гајдобре бавио се пољопривредом, јер је гајдобрански атар
увек био познат по плодној замљи.

Значајне етничке промене у Гајдобри догодиле су се након
Другог светског рата када је дошло до темељне промене
структуре становништва. Гајдобру је напустило немачко

становништво, а досељени су колонисти, у највећем броју
из Херцеговине, а затим, у мањем броју, из Босне, Црне

Горе и Македоније. Долазећи у нову средину, која се од

њиховог старог завичаја разликовала како по конфигурацији терена, клими, ваздуху, води, тако и по облику

насеља и кућа, колонисти су се прилагођавали новим
условима, али су у затечено насеље донели
културне обрасце.

и

друге

Село се даље развијало у складу са карактеристикама

ушореног насеља, а задржана је и главна урбанистичка

матрица. Становништво се углавном и даље бавило
пољопривредом. Тих првих послератних година земља је

претежно обрађивана ручно с обзиром на то да је у селу
затечено веома мало пољопривредних машина. Наредних
План Гајдобре из 1944.

година

долази

до

брзог

развоја

и

модернизације

пољопривредне производње, што се огледало у повећању
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приноса и укупном напретку целокупног привређивања. Ова

експанзија пољопривреде као и њена модернизација

довели су до промене у изгледу атара. Ради могућег и
лакшег маневрисања тракторима
привредним

и другим пољо-

машинама, као и ради што већег степене

коришћења обрадиве површине, дрвореди су уништени, а
тиме је у великој мери умањена еколошка
средине.

вредност
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наставили са радом, а изграђени су и објекти задружне

економије и Дом културе. Млин је уз побољшање технике и
технологије постао велико предузеће, а за изградњу разних

друштвених објеката набављен је један гатер, који ће
ширећи своју делатност израсти у предузеће за прераду

дрвета. Велики број становника, поред пољопривреде,
почиње да се запошљава у предузећима, највише у Бачкој

Паланци и Новом Саду. Отвара се и велики број занатских

радњи. Село полако почиње да губи првобитни изглед

искључиво руралне средине и добија неке одреднице
урбаног насеља. Граде се нове куће које по свим
карактеристикама одговарају кућама урбане средине. Оне

су потпуно одвојене од економских просторија, а уколико се

домаћинство не бави пољопривредом економски објекти и

не постоје. Експанзија градње нових кућа довела је и до
велике промене у изгледу улица, тако да данас у Гајдобри
постоје три карактеристична типа улица.

Први тип су улице које образују старо језгро села. То су

првобитне главне улице које су формирале крстасти изглед
села. Куће које су међу мештанима и шире познате као
Нова улица из осамдесетих година

Само село је такође почело да доживљава модернизацију и
убрзану урбанизацију. Асфалтиране су улице, уведена је

електирчна енергија, водовод... Село је добило јавне

објекте који су побољшали привредни и културни живот
становника. Кудељара и млин су и у послератном периоду

„швапске“ су у највећој мери сачуване управо у овим
улицама. Није редак случај да се у старом језгру села нека
стара кућа сруши, а између две швапске никне један

модерни спратни објекат. Ове улице су велике ширине,

имају двосмерне путеве, уз куће тротоаре ширине 1,5 до 2
метра, а између тротоара и пута зелену површину са
засађеним дрвећем.
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Други тип су оне улице код којих су присутне и швапске
куће, а и послератни модерни објекти. Ове улице су

углавном настајале у предратном периоду, а највише су

сконцентрисане у источном делу села који се након

прављења пруге више развијао. У том периоду улице нису
до краја изграђене тако да су низови кућа били прекидани

баштама које су излазиле до самог пута. Данас су ти излази
претворени у парцеле на којима су изграђени модерни
објекти тако да овде имамо подједнако заступљене и старе
и нове стамбене објекте. Те улице су мање ширине, обично

имају тротоар само са једно стране, а често он и изостаје.

Регулациона линија није у свим случајевима поштована па
се неке куће налазе дубље у парцели.
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Трећи тип су потпуно нове улице са искључиво новим
кућама. Оне су настајале по ободима насеља, а већина њих
налази се на јужној страни села.

Последњих година у селу су изграђени објекти који су
побољшали друштвени стандард становништва. Село је

добило православни храм посвећен светим апостолима

Петру и Павлу, спортску халу, капелу, а реновирани су и
спортски терени, амбуланта, школа...

Оно што је у селу најприметније јесте смањивање броја

становника, и то стално и осетно, из године у годину. Велики
је одлив становништва у градове, наталитет је све мањи, а
број умрлих све већи. Многе куће остају празне, а село
улази у једну нову епоху.

У свакој од епоха кроз које је село пролазило мењале су се

технике и начин грађења, форма и стилови, али су остајали
поједини објекти да сведоче и чувају карактер свог
времена. Прошлост је увек део урбане реалности, сведок

времена и постојања, које у питању насеља не може бити

далека и неважна историја колико може бити знак живог

континуитета и доприносити посебности сваког насеља.
Све што је ново у архитектури само је још једна слика
времена, један нови поглед и угао који не би требало

супротстављати грађевинском наслеђу. Под великим небом
увек се изнова твори стварност сваке генерације и сваког
доба. Можда управо архитектура највише успева у томе.
Улица са старим и новим кућама
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Мирко Кљакић

Крсна слава

Сваки гост је долазио на конак уочи славе. Славило се и
увече. Ако неко од кумова или родбине не би дошо, то би
значило да се нешто догодило. На сам дан славе продужи
се славље. Пило се, јело и гостило. Све је било посебно
намјештено.

Постио се сваки петак и сриједа. Ако се трефи слава у те
дане, домаћице припремају посну рâну. Обично се

спремала риба на уљу, која се служила уз посне пите,
уштипке и талатур, истуцани бијели лук преливен уљем.

На сам дан славе, како долази дванес сати, тако се

припрема свијећа, бардак за вино, од порцелана, лијепо
ишаран, од једног литра, вино, крсни љеб, жар и тамјан.

Крсни љеб је био лијепо извезен. На средини би обично

била као јабука, испод крст и четири слова С, све богато

украшено. Тачно у дванес сати, од трпезе би устали и гости
и домаћини. Ко најбоље зна читат славу добија бардак и
вино. Пали се свијећа, а пошто су жар и тамјан

припремљени, кади се прво крсна свијећа па вино и љеб.

Затим се окади и прекрсти онај ко чита славу, па сви редом
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Наздравља се унакрс. Кад сви то ураде, онај што славу чита
узима љеб и говори о љебу. Љеб ломи са оним што му је са
десне стране. Прекрсти љеб и вином и раздваја га. Ако
пане мрва док га ломе, значи да би неко из породице мого

да умре, a ако не пане, све је у реду до следеће славе. Ко
одломи веће парче крсног љеба дуже ће живљет. Правила

се трострука свијећа а на њој четири слова С. Приликом
читања славе, говорило се о љебу, свијећи и вину. Кад се

прочита слава, сви се прекрсте и сједну за трпезу. Сви гости
се три пута обреде ракијом. Онда се поставља ручак.

У комшилуку су славили и други, па би дошли и ти
комшијски гости и донијели би бардак и јабуку. Заједнички

би се гостили. Увече би домаћини прешли код комшија на
гозбу. И они би у комшијску кућу понијели бардак и јабуку.

Сјутри дан се обави доручак. Руча се око дванес сати.
Уколико је слава у посни дан, сјутри дан се једе мрсно.
Гости након ручка одлазе кућама. Слава траје три дана.

На славу су долазили само мушки и то само по један као

представник своје куће. Од жена долазиле су само оне које

су из домаћинске куће а удате су у друге куће. Доносили су

се и дарови. Женама су се поклањали сапуни и мараме, а
мушкарцима ракија, вино, чарапе.
***

и цијела кућа. Онај ко славу чита узима бардак у руку и први

Сви Кљакићи су потекли из једне куће у Ерцеговини, са

предаје бардак.

устанак у Невесињу, познатији као Невесињска пушка,

пине вина. Наздравља ономе што му је са десне стране и

Удрежња, крај Невесиња. Године 1875, кад је дигнут
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породица Кљакић прешла је у Црну Гору. Било и је
осамдесеторо чељади, а пред собом су поћерали све од

стоке што су имали. Најстарији од њих оде код књаза
Николе и рече му: „Нађи

ми смјештај! Прешо сам с

фамилијом од осамдесеторо чељади, са иљаду и песто

коза и оваца, осамдесет и једнијем говечетом, тријес и пет
коња!“ Књаз се зачуди, па му каже: „Ја ти за толико немам

смјештаја ниђе у Црној Гори, него се ви лијепо подијелите
на четворо!“ Те тако су и учинили, али су се пошље три
године, 1878, вратили у Ерцеговину.

Брат мога прађеда Аћим рођен је у Црној Гори, а мој

прађед, који је поживио 102 године, родио се ђе су му и
корени, далеко одавде, а светог Гергија је славио и тамо, и
у овој лијепој равници.

(Забележила Мирјана Кљакић, августа 2000. године)

Илија Илибашић

Илија Илибашић је рођен у Добром Селу код Босанске

Крупе, на граници са Банијом, 1927 године. Своју виталност,

стечену у здравој природи, Илија је задржао до данашњих
дана и своја сећања од малена, а њих је много у Илијином
памћењу, ређао је по времену и догађајима, па смо их тако
и у ову бележницу верно убележили.

Тамо гдје је било моје село било је шест мањих заселака. У

њима је било преко три стотине српских домова. Наш крај
је једна питомина ко створена за живот – шуме, ливаде,
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У мојој породици, можда је боље рећи у породичној
задрузи, било је тридесет и двоје чељади. Главни у кући
био је мој ђед Стеван. Моји преци потичу из села Дивуша у
Банији. Дошли су у Босну, као и многи други, из Лике, Баније

и Кордуна. Илибашића има у Босанској Дубици, али ми

нијесмо у сродству са њима. Има и једно цијело село
Илибашића. Отац ми је Перо, ђед по оцу био је Стеван, а

прађед се звао Миле. Моја мајка Стоја је из породице
Бањанац, рођена је у Козоперовици, општина Глина, у

Банији. Ђед по мајци звао се Мојсије, а бабино име је било
Стана. Наше матичне књиге изгореле су у рату. Крсно име
моје породице је светиЂурађ, односно Ђурђевдан.

У школи сам добро учио. Био сам одличан ђак, а посебно
сам био добар рецитатор. За ту моју надареност награђен

сам плакетом у бронзи са ликовима краљице Марије и
краља Александра.

Наш је посед био велики. Имали смо педесет дулума
обрадиве земље, петнес дулума шума и око пет дулума
пашњака. Имали смо све врсте стоке – говеда, овце, коње,
свиње...

У породичној задрузи биле су четири породице – једна мог

оца и три породице мојих стричева. Али сви смо живјели у

једној породици, иако је свако имао своју кућу. У главној
кући живјели су моји ђед и баба. Ђед Стеван, као

главешина породице, свако вече, када се укућани окупе са
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дневних послова, правио је распоред послова за сјутрадан

и тако из дана у дан, рано изјутра свако је знао шта тога

дана треба да ради.Ђедов распоред сви су прихватали без
поговора. Послови у кући такође су били подијељени. Снаје
су припремале храну, свака по осам дана заредом. У
заједничком домаћинству живјели смо сложно до 1938.

године, а онда смо се подијелили у четири домаћинства.

Све што је домаћинству било потребно сами смо
израђивали, и то ручно – од дрвених кашика за јело, па до

великих амбара за жито и буради за вино, ракију, купус.

Умјесто на столу, ручавали смо на великој округлој синији, и
то цијело домаћинство, па је и у тој прилици мој стриц, као

глава домаћинства, имао главну улогу, посебно када се
дијелило месо. Ручак је био у десет сати прије подне, а
главни оброк била је поподневна ужина.

Крсну славу славили сми три дана. Увече, на дан славе,

долазе гости. Прича се, весели се... Божић је био посебан

празник. На бадњи дан у кућу се уносио бадњак и поставио
би се усправно. Служила се посна вечера. Баба је, попут

квочке, квоцала, а посипали би и орахе и друго воће. На

Божић ујутро ишло се на извор по воду, мијесила би се

чесница, а у исто вријеме пеко се и већи колач за Мали
Божић, округао и са шупљином у средини. Чесница се

ломила за ручак. Ујутро су се палиле свијеће, долазио је
полазник,

сједао и квоцао као и баба за бадње вече.

Полазник је дариван пешкирима и засипан воћем. Ручак се

обилато служио. Послије ручка млади су ишли код цркве на
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игранку. Осам дана пред Божић, завезали би звоно на цркви

и тако би оно сасвим утихнуло, а место звона црква се

оглашавала само лупањем у даску која би за ту прилику
била постављена на цркви. За тих осам дана црквена
служба се обављала нормално.

Наши стари правилно су васпитали своју дјецу, али се ипак
често могло чути: Ђеца у запећак!

Земљу смо обрађивали гвозденим плуговима превртачима.

Имали смо и дрвене дрљаче са гвозденим клиновима, једну

сјечку са ножевима... Сијали смо кукуруз дворедним

сијачицама. Вршидбу жита обављали смо коњима све до
1935. године, а после те године имали смо једну малу
вршалицу која је била

на гувну. Жито смо смјештали у

амбаре, а мљели смо га у воденици коју је заједнички
направило цијело село. Свака кућа имала је осми дан свој
ред за мељаву. Наш ред је био суботом. Један човјек био је

задужен да једном недјељно наоштри воденични камен. У

прегради изнад камена могло је стати око дванаес кила
жита. Наша воденица била је на ријеци Чави, на којој су
биле још три такве воденице. На нашој земљи имали смо

три извора; љети је вода из њих била ладна, а зими млака.

У једном базену жене су прале веш пратљачом. Воду за
пиће доносили смо у бурилу и у жбану, а у кући смо се

служили дрвеном букаром. Јели смо сви из једне посуде и
морала се рука добро испружити преко синије да би се јело

могло докучити. Ракију смо пили и прије и послије јела.

Вино се мање пило. Имали смо доста шљива па смо и
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колаче правили од њих. Колач који смо спремали за Мали
Божић обично смо вјешали изнад навћи, а ломили смо га и
на гувну, за тице.

Становали смо у кућама које су у доњем дијелу грађене од

камена, а горњи дијелови били су од дрвених облица,
састављених у слијепи сјек. Живјели смо у горњем дијелу, а

у доњем су се чувале намирнице. Ове куће су се звале

дрвењаче. Имали смо доста шума, највише храста, букве и
јасена. Шуме смо кресали и правили лишњаке за исхрану
стоке. У шуми је било и питомог кестена. Кестење смо
пржили на обичном савијеном плеху.

На доста плодном земљишту сијали смо и кудељу и лан.
Њихове стабљике кисјелили смо читав мјесец дана у води,
а онда се дрвеном ступом или трлицом раздвајало влакно

од дрвенастог дијела. Трлице су прављене од уздуж
расјеченог храстовог стабла. Доња половина стабла била је

назубљена. Горњи дио је, преко једне полуге, ногом
подизан и онда је свом тежином падао и ударима ломио

стабљике лана и конопље, које су се у руковетима увлачиле
у трлицу. Тако се добијало влакно које се гребенало на
гребенима. Од таквог влакна ручно се израђивала сва
летња ношња. Посебно лијепа била је одјећа за свечане

прилике. Мушкарци су на ногама имали кожне опанке,
обувене на ишаране руком плетене чарапе, на глави се
носио шешир, облачила се бијела извезена кошуља, која је

досезала до повише кољена, препуштена преко бијелих
гаћа, широких у горњем дијелу, са нешто ужим ногавицама,
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које су се завршавале ресама. Преко кошуље се носио

широки кожни кајиш и јелек од лијепе црвене чохе.
Мушкарци нијесу носили дугу косу. Бријали су се код људи
који су се посебно тиме бавили.

У мушкој ношњи преовлађивало је бијело. .Женска ношња

била је нашарана, посебно ношња ђевојака. .Женска

зимска ношња била је сва од вуне. Ношња старијих жена
била је једнобојна. Све ношње, и мушке и женске, рађене

су ручно од материјала који се такође производио у

домаћинству. Та стара одјећа задржала се на селу све до
данашњих дана.

Тако се живјело у старом крају све до 1946. године, када

смо преко Народноослободилачког одбора сазнали о

колонизацији за коју је било велико интересовање у селу,
јер смо знали да се иде у Војводину, гдје се боље живјело.
Тамо су и ранијих година многи одлазили тражећи посао.

Мој отац је одлучио да се и ми пријавимо за сеобу. Упутили

смо молбу Општинском одбору у Босанској Крупи. Првог
априла 1946. године ријешенa је наша молба. Наредне

године шеснаест наших породица припремило се за сеобу.
Продали смо стоку и са собом понијели одјећу и нешто за у
кућу. Коњским запрегама дошли смо до жељезничке
станице у Босанској Отоци и ту се укрцали у теретне вагоне.

Вођа транспорта био је Стојан Стојисављевић. Путовали

смо неколико дана и дошли у Нови Сад, гдје су, колико
знам, пристизали сви транспорти колониста за Војводину.

Ту нам је саопштено да идемо у Жабаљ. Наша жеља била
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је да идемо у Руму, јер су тамо раније отишле породице из
нашег краја, али у Руми није више било мјеста. Настала је
пометња. Породице су се побуниле одбијајући да крену за

Жабаљ. Највише се успротивио вођа пута Стојан

Стојисављевић ријечима: Јебем ти створење, враћај

транспорт назад, какав Жабаљ? Тамо, је ли, ђе жабе
врече... ни говора, враћајте нас назад! Комисија за

насељавање Војводине озбиљно је схватила наш протест,
па су одлучили да кренемо за Гајдобру, и то првог маја. На

жељезничкој станици у Гајдобри остали смо три дана, а

онда су по нас дошли Јовиша Ђурица и Милија Бјелица.

Смјестили су нас у дом у центру села. Ту смо добили
следовање које је обезбиједила Управа народних добара.

Подијељене су нам и куће. Ми смо добили ову у којој и
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посао, него је био и лакши од других физичких послова. За

кочијаше су бирани вриједни и партијски организовани
момци. Колико је тај посао био цијењен, најбоље говори
пјесма дјевојачка: Мој је драги кочијаш по чину, ил за њега

ил у воду Дрину! И ја сам био кочијаш. У то вријеме сви

послови у пољу рађени су искључиво коњском вучом, а тек
касније задруга је почела добијати по који трактор.

Без обзира на немаштину и тежак живот, народ је био весео

и сложан, а посебно уз строгу дисциплину и рад од јутра до
сјутра, ниједан педаљ земље није могао остати необрађен.

У народу је био колективни дух, јер је то било вријеме
непосредно након рата.

(Забележио Митар Шутић)

данас живимо. Кућу је већ био заузео неки Антељ који није

Бранко и Коса Сикимић

Брстине, успјели смо да се уселимо, након што је тај Антељ

данас је при општини Љубомир. У селу и у неколико

имао рјешење за колонизацију. Уз помоћ Милутина

напустио кућу која није имала ни врата ни прозора. То је

некако скрпљено и ево то је кућа из које више нигдје
нијесмо премјештани.

Тешко је било првих година након нашег досељавања.

Радили смо у неколико сељачких радних задруга, а касније
је то била само једна са четрнест бригада. После управника

задруге, главни су били бригадири. Сјећам се двојице из
сточарске бригаде. На једној економији био је Милан Грче,

а на другој Никола Човило. После бригадира, први у раду
бригаде били су кочијаши. То је био не само више цијењен

Село Жрвањ у Херцеговини некада је припадало Билећи, a

околних заселака било је око деведесет кућа и више од

двадесет презимена. Другог народа у селу није било осим

Срба. У засеоку Милијев До и у Вртини, а то је такозвани
Доњи Жрвањ, живјели су: Новчићи, Рабићи, Попаре,
Дангубићи, Ћукови, Сикимићи, Тасовци, Милићевићи,

Лечићи; у Крњином Камену били су Сикимићи; у Радимљи
Вујовићи; а у централном Жрвњу: Сикимићи, Бокићи,

Дангубићи, Нинковићи, Кисићи, Дабићи, Илићи, Бајати и
Лечићи. Ми смо живјели у том централном Жрвњу. Куће и
засеоци разбацани су по околним брежуљцима и увалама
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као што је то и у другим брдским крајевима Херцеговине.

Жрвањ је неђе на надморској висини од око 800 метара, а

највиши дио, звани Градиште, на висини је до 1200 метара

и треба се добро ознојити да би се изашло горе. А када се

изађе на Градиште, пукне поглед унаоколо и, са посебним
уживањем, може се виђети Мостар, а кад сунце окрене
види се чак и море, па и Црна Гора. Градиште је једна

лијепа висока зараван површине око један километар у
квадрат. У нашем крају нема ријеке, а само зими надође
вода у Буковом долу.

У давно вријеме живјели смо у једној старој тјескобној кући

у којој су биле двије мале просторије. У једној смо радили
кућне послове па и спавали, а у другој се само спавало. У

кући је било огњиште, а са стране огњишта била су два
уздигнута лежишта од набијене земље. Огњиште је

прављено од земље зване бјелика, коју смо доносили чак

из Љубињског поља. Испред огњишта зидано је ситнијим
каменом мало узвишење – да се не би расипала ватра. У

горњем дијелу био је забанак и кутара, ђе се одлагао луг. У
кући је била и једна мања остава скована од дасака.
Шимла, која је била као неки таван, била је од поређаних

букових гредица између којих је дим са огњишта слободно
пролазио. У соби су била два лежаја од дасака, на којима су

спавали гости. Простирка на лежајима била је лепушина од
клипа кукуруза. Покривачи су били гуњеви и бичаљи. Ови

бичаљи, које су чобани обавезно носили, били су саткани

од вуне са извученим бичевима низ које се киша добрим
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дијелом сливала.

Од посуђа у кући имали смо бакарне калајисане котлове и
качуне. Качуни су се разликовали од котлова само по

трбушастом проширењу у средини. Имали смо бадњеве за
купус израђене ручно од растовине, навће за мијешење

љеба, један астал на коме су послуживани гости, шкипове

за млијеко рађене од дрвета које не упија, а за сир смо

имали мјешине. Осушено месо чували смо у сандуцима који

су се чврсто затварали да ваздух не би могао ући. Имали

смо и кошеве за жито, а кукуруз смо остављали на шимли.
Имали смо и све друге ситније посуде израђене од дрвета.
Наша новија кућа, коју смо градили пошље Рата, била је
велика, са више просторија и дугачким ходником, добро
зидана каменом и покривена црвеним црепом.

О стоци смо водили посебну бригу. Сва је била смјештена у
добре и одговарајуће

стаје. И данас се сјећам једног

кокошињца који сам ја, као дјечак, са уживањсм правио.

Укопо сам га у земљу да би био топлији, покрио га лимом и
добро затрпао, а за ношење јаја направио сам посебну
згоду. За оно вријеме, можда и за данашње, био је то прави
мали изум.

Свако у породици имао је неке своје обавезе, било у кући,
било око стоке, или љети на њиви. Устајали смо кад сунце
гране. Чобани први поћерају стоку на пашу. Када се врате,

служи се доручак, пура врло често – она нам је додијала.
Припреман је и печени кромпир. Љети се месо скоро и није

јело, изузев за славу, када би се обавезно нешто заклало.
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Ужина поподне била је главни оброк у току дана. За вечеру,

скоро сваки дан, било је кувано јело, обично нека чорба од

шареног граха, од ступане шенице или јечма, или од

кукуруза-пребијача. Добар је био кромпир са месом печен
испод сача, а цицвара је била још боља. Правили смо је и
од кукурузног брашна: у загрејану посуду стави се доста

кајмака и цијелог сира и уз стално мијешање додаје се

брашно, па кад се брашно згусне и на површину избије

масноћа, цицвара је готова. Често смо пржили и приганице.
Од воћа нијесмо ништа правили. Јели смо га свјежег, а

сушили смо дрењине и шљиве. За зиму смо остављали
мрс, лук, кромпир, репу...

Одјећу за сваки дан смо сами правили углавном од вуне, а

понешто би и куповали за свечане прилике, као што су

блузе или кошуље. Мушкарци су носили опанке од коже,
вунене бјечве, тозлуке до кољена са уздужним копчама

позади, шалваре од раше, широке, до испод кољена, које су
за свечане прилике прављене од чохе, зване су чохнице.
Око појаса носила се црвена широка каница. Кошуља је
била бијела, широка, на раскопчавање, а момачка је имала

мало украса напријед који су се звали шокачки поруби.
Преко кошуље носио се џамадан од кадифе, а на глави
капа заврата.

Женска ношња била је са више украса. На ногама су се

носили опанци, вунене чарапе, а зими и кратки назувак на
пола стопала, да се заштите прсти од ладноће. Сукње су
биле са порубићем и ресама при дну, затијем кошуља, а
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преко ње дуга ћурдија или кратки јелек, и једно и друго без
рукава. Корет од чохе био је са рукавима у тегет или црвеној
боји. На глави се носила капа, а преко ње мрежасти крепун

закопчан за капу и забачен уназад. Ђевојке су носиле
бијелу ћурдију мало уструк и ишарану. За стајаћу робу
куповали су се само фини материјали као чоха, тамин,
пикет, камрик и ћерећа.

Род и сродство увелико су се поштовали. Ниједна ђевојка

од Сикимића – Сикимуша – није се могла удати за било ког
момка који носи презиме Сикимић. Нијесу се могли узимати
између себе ни они који славе исту крсну славу. За момке је
важила једна посебна строгоћа: ако је неки момак ишо само

једном на визиту за војску, мого се женити ђевојком из свог
села; ако је ишо двапут, мого се женити из другог села; а ако

је на визиту ишо три пута, мого се женити само из неког
далеког села.

У кумству, исто као и у роду, поштовали су се трајни и
чврсти својатски односи.

Сви Сикимићи славили су исту крсну славу – Ђурђевдан.

Гости су долазили на славу и на дан уочи славе. Славило
се три дана. Печење је било обавезно на трпези, а кувала

се и чорба са паством, служио се осушени димљени сир

који се морао угријати да би омекшао, а пекла се и пита.
Укућани би се, као и пред сваки ручак, обавезно помолили
богу.

Најрадоснији празник био је Божић. Славио се три дана. На
Бадњи дан ишло се у шуму по бадњак. Сјекла су се само
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самоникла, мало дебља храстова стабла, како би држала

ватру за све божићне дане. Обично су стављана по два
бадњака уздуж огњишта, један поред другог. Преко

бадњака наслонио би се ватраљ којим се удара по бадњаку,

па колико се подигне жигица, толико се пожели сваког
добра у породици. На ражњу се пекао брав-пецивица, а
поред тога мијесила се и пекла погача. Кад се чобани врате

са стоком, испред тора би неко од укућана држао двије

упаљене свијеће и стока би пролазила између њи’. На сам
дан Божића, рано изјутра, долазио је полазник. Домаћица га

је засипала житом, а он узимао ватраљ и џарао ватру, да

би, колико се подигне жигица толико било и сваког

берићета. Сви укућани помолили би се богу и три пута

прешли преко бадњака, а онда пришли трпези, а за трпезом
прва би се послужила домаћица узимајући парче сира. За

њом, редом, послужили би се и остали. Пошље тога,
почињало би весеље уз пјесму, па се онда излазило на

гувно, ђе се врше жито, и ту се весеље настављаало. На

крају божићњег славља, кад бадњаци догоријевају, један
несагорјели дио остављао се за Мали Божић. Радосни

празник био је и Ускрс, али је Божић, ипак, био нешто
посебно.

Ја сам рођен 1923. године, а Коса 1929. Поријекло

породице Сикимић је из Црне Горе. Први је дошао у
Херцеговину неки Ђого, по коме су наше старе звали
Ђоговци. Мој отац је Лука, ђед по оцу звао се Стеван, а
прађед Ћетко. Косин отац звао се Петар Бокић, а мајка

281

IZVORNIK

Петруша била је од Дабића, и ђед Драго који се оженио од
Дангубића. Наше матичне књиге су сачуване и налазе се у
Љубомиру.

Живјело се највише од сточарства. Имали смо и нешто

земље, истина биле су то ситне њивице по удолинама, а

највиша њива била је за око сто кила сјемена. Имали смо и
шуме: растове, јасенове, церове и кљенове. Сва присојна
страна била је обрасла вријеском и пелином.

У Гајдобру смо дошли 14. децембра 1945. године. Нас

Сикимића било је дванесторо чељади. Решење за
колонизацију добио сам ја, као војно лице, и по том решењу

требало је да се селимо у Земун, и то само ја са најужом

породицом. Пошао сам кући да се припремимо за селидбу,
и прије него сам стигао до куће, у путу сам срео своје који
су већ кренули, али не на основу мог решења, већ је

решење била добила моја мајка, а моје решење тиме је
постало

неважно.

Путовали

смо

теретним

возом.

Руководилац транспорта био је Ћиро Скарамуца. Након

седам дана пута, дошли смо у Гајдобру. На жељезничкој
станици примили су нас пекар Јово Луковић и Миљан
Лазовић. Они су прије нас дошли у Гајдобру. Добили смо

кућу са заједничким двориштем и улазом, са још једном
породицом. Моја мајка није хтјела

никакву заједницу,

жељела је засебну кућу, и добили смо ову у којој смо и
данас.

Ја сам се вратио у армију, али сам се већ 1946. године
демобилисао. Моји су, као и сви други, били у сељачкој
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радној задрузи. Наша се звала „Томановића задруга“.

Живјело се тешко и много се радило. Имали смо помоћи од

IZ NA[EGA NARODA

Управе народних добара. Управник је био Јоца Јованов.

Коме срце за својост не туче,
Боље да се није ни будило!

Мени су понудили мјесто благајника задруге, али ја то

(П. П. Његош, Пјесме)

нијесам хтио примити. Добио сам послове секретара. У

задрузи је било шездесет кућа. Касније сам радио у Новом
Саду, а четири године радио сам на кудељари у Гајдобри.

Директор је био неки Јевремовић, а краће вријеме био је и
Илија Штрбац, који је по казни премјештен са дужности

директора задруге јер је породицама подијелио таблицу
жита већу него што је прописано. У 1948. години све
задруге, којих је било више, удружиле су се у задругу „Нова
Војводина“. Године 1953, на основу закона, свако је могао

изаћи из задруге ако је желио. Већина је изашла, и то су

били они којима је задруге било доста. Али је и њима било
тешко.

Прво што су морали, било је набаве бар једног

коња и нешто од радила. Честа су се удруживале двије

породице и заједно обрађивале земљу. И ми смо изашли из
задруге, и од те 1953. године почели да обрађујемо своју

земљу. Споро смо напредовали, али сваке године било је

неког помака. Мислим, бољег и већег него што би га било у
задрузи.

(Забележио Митар Шутић)
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Ратко Шутић
У ТИСОВОЈ ЗДЈЕЛИЦИ, ДВАНАЕСТ ЗЛАТНИХ ЈАБУКА
Овај избор усмених фолклорних творевина – народног

казивања и приповедног изражавања – које су забележене
у највећем броју 1973. године, а у мањем, неколико година

пре и неколико година након тога, сачинили смо „по личном
мерилу и са одређеним циљем“ (да се и овом приликом
присетимо Његоша). Наше „лично мерило“ тиче се,

свакако, мере у којој је очуван наш слух за фразеологију

говора источне Херцеговине, који се, као у некој језичкој и

културној оази, чувао у свакодневној говорној комуникацији

житеља Гајдобре и Нове Гајдобре, а понајвише у духовном
обзорју жена (чија су имена поменута у овом избору уз
податак о месту и години њиховог рођења), које су рођене

и одрасле у Херцеговини, у околностима народне

традиције и културе динарског света, а потом тридесетак
година (до тренутка бележења њихових казивања) живеле
окружене

једном

посве

новом

сеоском

културном
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традицијом панонског типа. Издвајајући овом приликом
жене као казиваче, дотакли смо се и „одређеног циља“ овог
нашег избора. Опредељење за казивања и приповедања

жена почива на уверењу да су оне, и то не само из
одређених социјалних и психолошких разлога, гледано у
целини, поузданији и истрајнији чувари готово свих облика

наше усмене прозе, а посебно оних уобичајених говорних
израза, који су важни не само као прворазредна језичка

грађа, већ и као претпоставка развијенијих облика усменог
казивања

и

приповедања

који,

поред

наративно-

документарне, имају и књижевну вредност. Поред тога,

жене имају израженију склоност мотивски разуђенијим
казивањима која се тичу породичног живота и породичних
односа у најширем смислу, а затим, посвећеније су

обичајности, упућеније су у митологију флоре и фауне

(њихову апотропејску моћ, улогу у љубавној дивинацији,
затим у њихова лековита својства, инвентуру и календар
лековитог биља), као и у демонолошку фолклорну
традицију. (Зар управо оне нису предмет сталног

подозрења у погледу дослуха са нечастивим силама.)
Треба такође имати у виду и њихову мању склоност ка
епски

проширеној

мушкараца,

усменој

документарној

нарацији

мотивски сведеној на ратне теме, печалбу,

ловачке приче... и често оптерећеној општим местима и

стајаћим речима, што их чини мање богатим изворима
језичке грађе, која је у овом избору у првом плану.

Ова казивања нису лишена оних тешких и драматичних
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доживљаја који су неизбежан пратилац тежачког живота,
али ни лирски обележених интимних запажања, као ни
тонова рафинираног или пак сасвим грубог хумора. Она су
обележена и извесном фрагментарношћу, која би се, на
први

поглед,

могла

приписати

заборавности

или

немарности казивача, али је, више од тога, последица
њихове

неекспониране

демотивисаности,

интимног

уверења да ти мотиви припадају неком другом времену и

неком другом месту, да увелико узмичу пред новим
садржајима живота, и да им, најзад, недостаје онај
аутентични друштвени контекст у коме су они имали своје

пуно оправдање, који им је давао истински смисао, а

казивачу лично задовољење у виду архетипске слутње да
је он чувар народне традиције, да је окружен пажњом
слушалаца, и да је сведок очигледног деловања приче на
њих (удивљеност, страх, смех...).

Нека пак од ових казивања су крајње сведена, као да су у
свом развоју застала на нивоу разговорног контекста, као

да нису достигла ниво стабилизованог сижеа који би их и
формално увео у

круг дефинисаних облика усмене

народне приповедне традиције. Али, чак и кад су сведена

на само једну дијалошку реплику („Је ли ведро, сува бедро?
– Пада киша, мој килеша!“), она поседују изванредан

потенцијал у погледу развијања сижеа (у овом случају у
правцу анегдоте), или за исцрпно карактеролошко и
сликовито

дескриптивно

оцртавање

ликова

(какво

екстреми, изразито дебели и изразито мршави, увек
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пружају).

Извесна казивања, посебно она која се директно везују за

име казивача, забележена су у контролисаној интеракцији
између њега и записивача, у којој је он, подстицан само

наговором оног другог, али не и смерницама током

разговора, показао спремност да удовољи његовом
захтеву. У том смислу, ова казивања задовољавају захтев
за аутентичношћу, мада се она не може оспорити ни оним
записима

који

су

настали

онако

“успут“,

изван

„контролисане“ ситуације, без посвећености казивача

самом чину казивања са одређеном намером. Најзад, неки

записи настали су по сећању, онако како су једино и могли
настати. То су својеврсни језички „инвентари“ речи и
говорних израза и уобичајених фраза који се односе на

неки издвојени сегмент живота – какав је, у овом избору,
онај који се тиче јела и начина једења, а могао би се
сачинити, на исти начин, и о било којој другој појави.

Уз овај избор казивања и причања укључен је и речник, који
је у овом случају заиста неопходан, пре свега

ради

објашњења значења појединих речи, али и ради потврде
њихових идентичних

или сродних облика не само у

релевантној речничкој литератури, него и у оној широј, а
пре свега етнографској литератури. Навођена су основна

значења, специфична за говор источне Херцеговине, онако

како их разуме састављач, као и они појавни облици
одговарајуће речи који покривају њен дијахронијски распон

и синхронијски ареал. Како је то расположиви простор
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захтевао, број упућивања сведен је на разумну меру, мада

је могао бити знатно исцрпнији. Рецимо, у случају необичне
речи варда, нису навођени примери из топонимије, као што

нису навођени ни резултати посебне студије посвећене тој
речи, али су зато дата два примера који директно потврђују
једно казивање у овом избору у коме је та реч регистрована

– и то из два најпоузданија извора: из Вуковог Српског
рјечника из 1852. и Дедијерове Херцеговине из 1909.

године.

***

ЖЕНЕ КАЗУЈУ И ПРИЧАЈУ
Сара (Мркоња) Савовић
(Ковачина, 1898)

Неки Поповци би у прољеће гонили ајван у Ситницу, давали
га тамо Ситничанима на љетњу испашу, а од пола љета би
Ситничани, по договору, почели да им враћају јањце у
Попово поље.

Па тако, поћерају једном два Ситничана

јањце, па кад су се спуштали у Поље, угледају при дну
стране велику смокву. Један од њи’ је знао какво је то воће

па рекне ономе другоме, који никада није смокву ни видио:

Ајде, болан, да се и ми једном наједемо смокава! Видећи
да су оне на врху најзрелије, он се попне и почне да бира

све оне уковијале, а они други остане под смоквом. А под
њом биле посађене тикве питњаче, па се оне пропеле уз
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дрво и окитиле по гранама. Како је био огладнио од дуга
пута, наклопи се и они под дрветом, ама на тикве, па кад га
они са дрвета упита јесу ли му смокве слатке и је ли се
најео, он одговори: Јесам, најео сам се ко поп, но нијесу
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Да сам знала да ћу за удовца
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Кројила би гаће од покровца
Ногавице од двије зобнице.

онако слатке ко што се прича! Погледа они озгор шта они

Божица Стевић

кад су то тикве!

Пошли однекуд из горњије крајева, Горњаши, некијем

доље још држи у руци, па рекне: Није ни чудо, јадан не био,
Па тако остане у оном крају пошпрда: Једе слатко ко
Ситничанин тикве!

Прошетале пољичке ђевојке
Испод липе до велике тепе
До магазе Голубовић Лазе
Да купују бакам и бјелило

Пошто Лазо бакам и бјелило

По два гроша и по пет шолада.
Поћерала Мишковића Сара
Поћерала на пазар шевара

Па га дала седам-осам круна
Па купила реша и кордуна
Гласа дала да би се удала
За Секула, првога јарана.

Благо мени жена ми ваљана
Шила гаће три године дана
Ногавицу једну годиницу

А турину дала на машину.

(Козице, 1911)

послом доље у Дубраве, у вријеме тргања грожђа. Понијели
били брашаницу, али им она није ни требала јер су и’ доље

Хумњаци свуда успут нудили грожђем. Кад су се вратили,
фалили су се како су и’ тамо лијепо дочекали.

Прође година, пођу опет у Дубраве, неђе у вријеме кад се
окопавају виногради, ама овог пута не понесу никакву

брашаницу, рачунајући: биће грожђа! Ама су се сви били
забавили о великом послу – нико и’ није ни погледо, а камо

ли да и’ ичијем понуди, па су им се „истеглиле уши од
глади“. Упитали и’ код куће како им је било у путу, па они
углас рекли: Никако, поцркасмо од глади. А и Хумњаци се
посвађали па све дијеле земљу на гаље!
Драгиња Хаџић

(Батковићи, 1912)

Мој свекар је имо седам синова, па и’ је једном саставио,
сазво и’, па ће ти и’ упитат: Ајде, ђецо, да ми кажете који је

амбар најбољи? А синови ће: Они од жита!... Од меса!... Од
сира!... Од... Није, сто ви крста! Сваког тог амбара за’вати
данас – сјутра је мање! Крава је најбољи амбар. Данас је
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Опет запито мој свекар: Ајде да ми кажете ко је најближи
богу? Они рекли: Ко се на највише дрво попење!... Ко изиђе

на Умску главицу!... Ко с Вележи... Ма није, сто ви крста! Ви
ништа не знате! Најближи је богу они што је најближи –
власти!

Мушком ђетету ваља осјећи пупак косијером или брадвом
– да зна радит мушке послове: убрат и сађенут лисник,
зашиљит колац,

отесат греду, ударит пенџер на чардаку

или врата на појати... а женску ђетету ваља то урадит

нôжицама или српом – да зна све што треба у руке: опрес’,
основат и откат, скројит, сашит, пожњет...

Дошла млада по први пут у род, па је упитали како јој је у
дому. Никако! Ујутру куну за увече, а увече куну за ујутру,
одговорила она. Како то, упитала је мајка. Па тако, ујутру
говоре: На јаде ти смркло!, а увече: На јаде ти свануло!
Мара (Кôстић) Шигуд
(Жаково, 1895)

У брдима повише Попова, у Загори, био је неки Ђурица
Вуковић. Причало се да је био здува и да је мого чинит
свака чуда, а неугледан је био, лутор...

Отац ми и мајка били гори у Бјеласници (највише је то брдо
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– види се с њега и Мостар и све...), отишли били у вриш,

жели вриш. И, дошо здува Ђурица. Окле – ђаво ће знат! А
они, богами, не шћели ић кући: ту ће спават па ће поранит
да наставе жет. Каже, завико Ђурица: Немојте се ви ноћес

препанут! Што, био јадан? Каже: Кад н’акву уку и силу
чујете, покријте се по глави! Зашто? Богме, тако! Те, каже,

покриј се ми по глави, кад, у неко доба, наста ука – ко да се

сва брда сломише! Шта је, забога, оно? Те они, каже,

проћули, откриј оне губерине па онако само мало ћукни,
кад, жалосна ти мајка, имају шта виђет: њи двајес, све

златни људи на златнијем коњма са златнијем потковима, а

на њима, бива, сабље и сва остала спрема на њима. Каже,
онда ће он, кад смо ми ћукнули: Покријте се, де! Не
откривајте се да вам јадна мајка није! А она војска лупа, све
се под њима пролама. Препали се, каже, ми, а Ђурица само

виче: Не бојте се! Не бојте се! Те то, неђе била је одавно

прошла поноћ, некако прође. И онда он кашње запито: –

Јесте ли ишта виђели? – Јок ми, нијесмо од стра’ смјели ни
провирит! – Добро, добро!

А то је била његова војска, тога здуве. И син му је то причо
код нас по сто пута: да је Ђурица био здува и да је свашта
мого учинит.

Отишо здува Ђурица доли у Конавле,

заиско уља у

некаквије доље Латина, па му они не дали. Кад, те ноћи,

надми он вјетар те им сву, ђаво’днио, маслинату искрчи! И
све вр’ови доље, а жиле горе – и ја сам то виђела! Онда
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поручили Ђурици: Немој нам то више чинит, даћемо ти уља
колико гој оћеш. Те ти он отиђи, те му дали уља, богапитај
колико, у некакве демиџоне што су се звале.

Кад се здуви Ђурици родио син, дошли из села да му
честитају, а он им рекне: Није се то родио мени син, него

селу смрад! И тако је и било: син му је био велика грда, нити
је шта радио, нити се женио, и најпошље је скапо без иђе
ичега.

Знаш, они латински лурдови што су се дизали... устајали...

Па једном, овноћ, тако идем, кад, боже мили, иду њи’ тричетири, сви у бјелади! Боже, замотали се... па, кад
наљегоше поред мене, нечијем ме попрскаше... Никад се
више тако у свој дан нијесам препала!

Ђе пане небеска луч, ту има некаква светиња или је
закопано нечије злато. Гледали људи како падају лучи на

мркоњско гробље. Биће зато што је ту гроб мајке светог
Василија Острошког.
Сава Шигуд

(Срњак код Хума, 1914)

Враћо некакав мâњак крмад из поља, па га сретне ђаво,
који се био прометнуо у просјака, и упита:
– Куда их гониш, мали?

– Куд им и глава, стари!
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– Оклен си и поћеро, мали?
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– Оклен им је реп нико, стари!

Виђе ђаво да пред собом има окопрчна мањка, па ће ти га
заокупит одовуд-одонуд не би ли му некако доако:
– А шта је прво, мали?
– Бог на небу, стари!

– Шта је друго, мали?

– Два ока у глави, стари!
– Шта је треће, мали?

– Три ноге у столице, стари!
– Шта је четврто, мали?

– Четири сисе у краве, стари!
– Шта је пето, мали?

– Пет прста на руци, стари!
– Шта је шесто, мали?

– Шест недеља поста пред Божић, стари!
– Шта је седмо, мали?

– Седам дана у неђељи, стари!
– Шта је осмо, мали?

– Осам пута се ведри и облачи уз Вељачу, стари!
– Шта је девето, мали?

– Девет мјесеци жена дијете носи, стари!
– Шта је десето, мали?

– Десет божијих заповијести, стари!

И на то се ђаво наду од муке ко мијур, па пуче и нестаде га
у они ма’, а мањак поћера крмад кући.
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Што је био неки Маријан, знаш, што је носио ону...

галантерију пред собом... оно, знаш, прије се носило:

бритава, ђердана, плетећије и шићкије игала, огледала,
свачега... ћебери што су се звали... са оном некаквом
кутијом што им је висила о врату... Па се та Маријан једне
ноћи враћо у Далмацију –

отуда је и био – ишо из једног

села у друго, да тамо законачи. Било је касно, биће око
једанес сати. Идем ја, причо је, кад тамо, имају некакве

стијене, кад међу онијем стијенама – мало козле! И све

мекеће! Мислим, нека коза се окозила и оставила га, па му
вичем: Дођи, мâло! Дођи мâло! Те некако уватим оно козле,
па га метнем преда се на они пâс, па га милујем и све му

тепам: Кôзе, моја кôзе, ја ћу тебе носит, па ћу те фино ранит,

па ћу те фино кољит, па ћу те пецит, па ћу те – јецит! Кад,
оно изврну очи на ме, па ће ти: Ја ћу тебе кољит, па ћу те

пецит, па ћу те – јецит! Те ти ја с онијем козлетом упали у
оне стијене, па бјеж, јадна ти мајка, колико су ме ноге пода
мном носиле. И то сам ти тада видио, то чудо!
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ишта учинит? Не могу, казала мачка, ништа им не могу

учинит! А они ће глас опет: Па, јадан и несретан био, сад ће

скоро година да си ту па да ти ништа не мореш учинит!
Рекла мачка: Не могу, вазда се моле богу. А кад вечерају,
вазда примијећу мрве огњишту. И буњину бацају на
огњиште! Ништа им учинит не могу!

Те, шта ће, црни чојек, но ће ти ујутру отић код некога који
је знао око тога и рећи му тако-и-тако, како је све било. А он
ће: Ево ти ове воде, понеси је кући да ш њом полијеш мачку,
а закољи најбољег брава у тору, и до’ће она мачка, па јој ти

све давај, нек једе колико море, па спреми једну тољагу и,
кад се наједе, удри је по глави.

Те ти ови дођи кући, те водом по мачки, а она оволике очи
извали па да скочи на њ. Побјегни он на врата, те право у

тор, те закољи најбољу двизицу, огули је, па све сијеци и
бацај оној мачки, а она једи, једи, док није појела све до
зере. А он потегне оном тољагом посред мачке! Како је
ударио – пукне и земља под њом и она пропане у земљу.

Однекле неком чојеку ђаво донио црну мачку. Те вазда она

Стана (Самарџић) Шукић

чојек једну ноћ лего покрај огњишта па му се нешто није

Веле да су кукавица, змија и ластавица сестре цара

дођe до на банак више огњишта, те ту поваздан куња. Они

дало заспат, те ти у неко доба ноћи зачуо како неко куца на
врата и у по гласа дозива: Хасане, Хасане! А она мачка

само подигне једну ногу па оћути, а затијем подигне и другу
ногу па опет оћути. А оно ће ти опет: Хасане, Хасане! Онда

се мачка озвала: Ево ме! А они ће глас споља: Мореш ли им

(Клечак, Дабарско поље, 1898)

Лазара. Кад је цар погинуо, сестре му не престајале кукат,
па се он подиго и реко им: Лакше је овна под роговима

прождријет, него воскреснут! Нека сте проклете довијека!

Онда се најстарија прометне у кукавицу – да кука док је
свијета и вијека, средња постане змија – да је свак прогони
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ђе гођ је види, а најмлађа буде ластавица – никад не
престаје лећет!

Има жена па купе велики мрс, а немају живо ништа но дватри брава. Оне од козјих брада плету дуге шарене узице да
премаме млијеко из туђе торине.

Неђе уочи Ђурђевдана, у Милана нашега, дошли у тор да
припушћу јарад, кад тамо – свакој кози откинута брада!

Наљего, неђе горе преко Врањске, поп па ће навратит у

мајчину кућу – било му, зар, успут, а није је дуго ни видио.
Затеко мајку како кува млијеко у оном њиовом великом
котлу, било му зачудо, па се нагнуо да погледа, кад: пун кото

млијека, а нијесу имали но двије кравице – обје би вриједан

чојек мого заметнут преко рамена! Није поп мајци ништа
реко, но је извадио из торбе књиге и почео да чита неке
његове катавасије. Одма се млијеко у котлу раздвојило: на

једну страну оно што је било њи‘ово, а на другу оно што му
је мајка премамила од туђије крава!

Доста громова има па пукну у вр’ дуба, па док низа њ сиђу

до земље – оладе се. Онда се под тијем дрветом море наћ
траг од грома који зову небеска стријела.
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– Видиш ли ме?
– Не видим!

– Не видио ме, дабогда, ни догодине!

Има кућа којијем се не да у ђецу. Како се које роди, истопи

се ко груда снијега на јужан Божић. Ако мисле да се дијете
одржи, треба некако да убију вука и да му окроје кожу око

уста, ко што се окраја опута. То се зове вучји зијев, а чула
сам да то море

бит и вучја вилица. Онда ваља дијете

провући кроз та зијев, и оно ће се одржат.

Кад се мијеси тијесто за љеб, море остати мала грудва
неумјешеног брашна, и то смо звали ушљепак. Па кад неко

нађе ушљепак, онда га метне између двије гране које се
тару једна о другу – да се оједе она што је љеб мијесила.

Свашта би радили кад пале клачину... клачинари би знали

и да облају, и свакакве брезобраштине да ураде, бива ко да
им они који наљегну не урекну посо. Знали су да објесе

повелику и подугачку ћепаницу преко неке гране, па кад

повуку коноп, оно одмјера, таман ко кад некоме, да
простиш, одмјераш „од шаке до лакта“!

Гледала сам једну таку стријелу у неке Цвијете Ђурића

Аница (Самарџић) Шутић

У Сузини испеку повелики љеб од новог жита, па се

Мала сам била, таман помиљела за стоком, па ме

нанизану на ђердан, кад би долазили цркви у Љутом Долу.

домаћин поприсагне, ко да се сакрије иза њега, и упита
некога од укућана:

(Клечак, Дабарско поље, 1903)

спремила мајка у род, у Зови До, код бабе, да јој чувам
јањце. Чувала ја неколико дана и било ми зачудо што у
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неког Шпира Ивезића, ту из села, нема ниједне бијеле овце.

Ма – ни са бијелим биљегом! Е, богами, питаћу бабу што су
у њега таке овце. Шути, мој синко, рекла ми је баба, причају
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– Варда, Росе!
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– Варда, Драге! Варда!

да је он стуљив! Ено, видиш ли какав је ђутурум, слабо

Кад ујесен зачујемо како преко Кома прелијећу ждралови,

није видио, ама смо се једном освједочили, кад нам је

Па онда: На решето, ждрале, на решето! Па све тако док не

море куд макнут с прага, а веле да лети у стувама. Нико то
спасио коње. Једне зиме, пуко био сјевер а, бог наредио,
отворила се небеса, па осуо снијег по сјеверу. Коњи нам се

почнемо да се с њима дозивамо: На уже, ждрале, на уже!
замакну, низ поље, тамо преко Дивина.

били отисли у брдо и не умјели доћ кући. Тражили и’ мушки

Пред Први рат, слего се народ код цркве у Љутом Долу,

погибије. Кад неђе, моребит је била и поноћ, закуцо та

борови!), таман приспјели за женидбу. Уфатило се и коло.

до мрака и нијесу и’ могли наћ, па добјежали кући од оне

Шпиро на прозор и реко: Ајте брже, мајка вам јадна,
потеците, ено вам коња у Крупцу, окупили су и’ вуци! Те ти

почела аустријска мобилизација, одлазе младићи (све ко
Играју ђевојке а у очима им сузе.

наши, богами, с главњама тамо, а далеко је до Крупца,

Била је велика глад уз Први рат. Пели су се и до под сами

стоји ука: сву су ту долину коњи дигли на копита, а вуци

казалца, штирине, коприве или сријемуша.

мораш прећ преко неколико брда! Кад су примали тамо, а

трче около! Таман су и’ били заморили. Те за’алакали
одовуд, па с онијем главњама пут вукова, док се нијесу
разбјежали. Једва су пошље коње кући доћерали.

Како је Шпиро мого знат ђе су коњи замркли кад није мого
никуд од куће и да није било оног кијамета? Моро је лећет у
стувама!

Ишћерала ја јањце на Главицу повише бабине куће, па

одједном магла ко вуна све притисну, а ја се шћућурим под
једну кукрицу и слушам како се по странама дозивају
зоводоске чобанице:

вр Стражевице да парају зеље: ниђе није мого остат струк

Гулили би и

растову кору умјесто љеба – мало је стуци у ступи па

замијеси ко накву погачу, па... дере низ грло ко пржина, а

пане у дроб ко гњила. И умирало се од глади, а неки су и
сами себи кидисавали... И ја сам више почела заплитат
ногама, али ме мајка (покој јој души!) једно јутро рано

пробудила, припртила ми бурило, да донесем воде са
Књежака. Кад сам примала оном гају уз Унски пут, видим: о
једној повисокој подубици објесила се једна Ђурића

ђевојка. На њој само дуга бијела кошуља од ботане, ко да
си цијелу печу одмото, а босе ноге јој мало вире испод
кошуље, и скоро дирају до земље. Била је (залуду!)
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повисока, а мени се учинила још виша – би реко да је оно

уже, што се с њим замакла, за небо свезано! Не знам како
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ПРОГОВОРИО НЕКАКАВ ГЛАС...
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сам кући добјежала. Само памтим да сам пошље слушала

Проговорио некакав глас са Шиљевца, више Дубљана:

проклиње себе и у себи оно што је још у своје мајке

вирина – остануће девет удовица! Те, тако је и било: испод

како

мајка (и јатка!) јој, неђе више њиове куће, тужи и

посисала: Дабогда ме сапро сваки они залогај што сам
појела, а нијесам теби дала!

Какав је био мој Божо! Мајка нам је умрла таман кад су он
и Шпиро били помиљели. Онда сам највише ја, најстарија

од свије шћери у мога оца, о њима деврила. Био је на

Брдо Силија, под њим село Дублија, под Дублијом Црна

Дубљана, на Требишници, преврну се лађа и утопе се они
што су на њој били. И тако остане у селу девет удовица.

Ако змија девет година не види сунца ни мјесеца – може
полећет ко змај.

занату код неког трговца у Мостару, па кад се оно закувало

Змија кравушац море имат осам пруга по себи. Девету нико

почели збјегови, отишо је у чету. Са деветнес година. Био је

куда!) у арију. Кравушац риче ко теле, па намами краву,

пред Ови рат, отац га довео кући. А кад је запуцало и кад су
с њим и Перо Гојков. Обојица су били мимо остале. Чули

смо да су, неђе око Невесиња, тамо куда су с четом
на‘лазили, говорили да така два пристала младића, ко два

града, нијесу никад прије у те крајеве долазила. Није се

кући вратио. Ни данас не знамо ни гроб ђе му је. Али и сад:

није видио, јер кад и њу стекне, одлети некуда (ђаво зна
омота јој се око ноге и посиса је.

У суботу посиј раж, у суботу је пожењи и омлати, у суботу
покриј кућу ражаном сламом – изгореће ти за годину дана!

кад му име поменем, ја устанем!

Ако жене, у незнању, саставе вуну од оваца из више торова,

Каже ми моја баба, док ме прати до тора да ишћерамо

те силе која и море задржат.

јањце: Вазда се на том мјесту, синко, на Жгоњем брду,

нешто призријева. Ја сам ту и више пута виђала виле, све
у бијелу, како трхоле, таман ко ковиље на вјетру.

па је откају на једном стану – вукови ће у овце! Нема више
У Мркоњићима, под Бјеласницом, ткале Лучића жене
тканице, па наљего стува Ђурица и заиско један пâс. Не,

ово ми ткамо нашијем људима – не дале му оне. Добро,
добро! – запријетио им Ђурица, па отишо за својим послом.
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Кад ујутро: испред њи’ове куће искрчена велика мурва!

Ристо, кога су сви звали Рогуљ (а имали су и рашта!), није,
небојсе, био богобојећи, па је вр’о на гувну баш на Огњену
Марију. Наљего неко из села па му приговорио што ради на

тако запречит светац, а он само о’сово и Огњену Марију и
све свеце, па наставио да врше. Није он то добро ни
изговорио, а подиго се облак преко Бјеласнице. Невелик,
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па под којијем крилом буде крви – летим на ту страну!
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Не убијај орла, јер орлови иду испред олује, воде облаке, и
могу сатријет читав они крај ђе је неки од њи’ погинуо.

Има некакав паук што пада с кишом. Он је крт и тежак, и
зато га зову мазијаш.

таман колик губер! Из облака осула силна киша, плинула

На Ђурђевдан, ђевојке устају зором и умивају се росом са

Не ваља на соли зафаљиват, со је најстарија!

Гледај да не застајеш на раскршћу, макар то било и у

Не смијеш заспат под орахом, у његовоме ладу сапиру

Осим ако узасе немаш којијем случајем тикву водењачу,

вода и однијела све жито. Бре, добро је и он скапуло жив.

некакве моћи усред бијела дана!

Три су куге: бијела, шарена и црна. Од бијеле слабо ко
страда, од шарене понеко, а само црна коси аметице.
Вјештице легу цицкавце испод пазува.
Неки Сулавер из Крушевице имо је таке зле очи да није ни
у свој тор смио уљећ: чим би уљего и погледо по тору –
моро би му бар један брав на мјесту крепат!

Питали старог орла: Како сазнаш ђе је стрв, кад крепа

какво говече? – Кад процикне зора, ја погледам под крило,

шенице.

подне, а не треба ни причат ако те на њему затекне поноћ.
што има грло, ону што је зову грлача.

Кад се, о Међудневицама, змија почну пети на подубице,
уфати једну, провуци јој свилен конац кроз оба ока и – не
требе ти тражит другог лијека од падавице!

А кад се једном попне на подубицу, змија с ње не слази док

не прождере једну тицу, па се неке, чекајући тако на грани,
и – осуше.

Неки Спасоје Боро, звани Карадоглија, заноћи једном
испод старог крста насред села Струјића. (Нико не зна ко је
правио та’ крст.) Неђе око поноћи, јави му се у сну ђевојка,
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сва у бјелади, и позва га именом: О, Спасоје, устани и пођи
под Струјиће, у старо гробље код Варине цркве, и раскопај

неимени гроб. Наћ’еш у њему пун ћуп злата. Препане се
Спасоје и почне се нећкати: Не смијем ја по ноћи сам у

гробље. А ђевојка га стане наговарати: Ајде, Спасоје, и ја ћу

с тобом! Не смијем никако! Ајде, Спасоје, до гробља, ја ћу
ти изнијет злато. Ама, Спасоје се није дао наговорит. Онда
га ђевојка прокуне: Е, кад не смијеш, дабогда ти све до
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Јеси ли видио како се, неки дан, волови боду и како и стоји
кривњава ко да су се први пут састали, а не заједно
одрасли. Бој се, неће им издобрит; или њима или ономе
чији су.

Папрат не цвјета но у ноћи на Преображеније, па како
процвјета – одма се осуши.

деветог кољена било проклето!

Не казуј санка, да ти није јадна мајка!

њему ништа. Али је од тог времена све Спасоју пошло

Ко први од чобана, у прољеће, опази цвијет на дријену,

породица му се тањила, док се није изметнула и, најпотље,

добро чују:

Оду људи ујутро до оног гроба, раскопају га и не нађу у
наопако, па је прво он скапо у великијем мукама, а
истражила.

Сва се чуда раде на Часне Покладе!
Ако ти ђаво не да мира, узми на Часне Покладе прву

гледа да претекне остале, па брже-боље повиче да га
Ја угледа жути дријен

Да ти предам вас мој лијен и дријем
Да лијемаш и дријемаш
До у ово доба године!

приганицу из таве, попни се на кућно шљеме, метни

Оман и ива од мртва праве жива!

вјештицу докле ти око допире!

Ако си ђевојка, па помишљаш на удају, узми траву

Кад ограишеш на сплет змија, суспрегни стра, извади

Ој травице жућенице,

приганицу под кољено и погледај око себе – виђећеш сваку

обојчину из опанка, баци је међу њи, па онда бјежи од тог
чудевенија колико те ноге носе, на коју гођ страну

оваришеш. Пошље, та обојчина је љековита: привиј је и на
најљућу рану биће – ко да си је руком однио!

жућеницу и траву петеропрстеницу, и овако реци:
Жућенице и петопрстенице,
Доведи ми на сан суђеника,
На сан ко на јави!
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Благовијести су, кажу стари људи, тако велик и запречит
празник, да на та дан ни тица у гори гнијезда не савија.

На Ђурђевдан прије зоре убери бршљана, окити кошнице,
па обиђи око уљаника просипљући шаку проса и говорећи:
И кад зле душе свако зрно проса сакупиле, ни онда моме
малу не наудиле!

Ако нагазиш на сугреб, гледај да те добро истрљају нечијем
што је откано или упредено од кострети – араром или
ужетом – па пошље то баци на кров да преноћи.
Мицина има девет кожа на себи!
На Бадњи дан, одломи једну грану са бадњака и отиђи са
њом у појату да шушкаш говеда, и да говориш: Шушкам те
ја да те не шушка шушкавац!

ПА ТАКО НАСТАНЕ У ОНОМ КРАЈУ ПОШПРДА...
Наћерала се двојица за лисицом, да је у сред поља увате
голијем рукама (молим те!), па они што је мислио да је
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Оно је наква на вр брда развалила виличине, таман ко кад

отвориш арарину, па повикала „из гласа – без мозга“: Ето
мрака преко Волујака, унесте ми гаће пеленгаће!
– Је ли ведро, Сува Бедро?
– Пада киша, мој Килеша!

Бирали пољара неђе у Попову, ама се никако нијесу могли
насулит, не шћео нико да загази у та мравињак, а кад је

Трифко заиско да дају њему – не дали му! Па остало у
народу: Ако оће ико – неће Трифко, ако неће нико – оће
Трифко!

Саустала? (Јеси ли се уморила? Посустала?)
Ево, таман – сад устала!

Дигла ногу Кудровуша Мара
Па проклиње Омера Ћенана
Ој Омере, не изнио главе

Фуру-руру, прнем ти у лулу

Још ти фала и на томе пићу

Што ме скуди Памучини Мићу.

паметнији (а у нас вазда има један што и у најзалуднијем

А овако је некаква тужила за мужем:

онога другога: Ха, пус! Ха! Држ Јоване, један блесо, мени

Већ на врата од појате, мој дорате!

послу мисли да је паметнији но други!) заалакао да осоколи
кожа теби месо!
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Да погибе од шешане, ни по ране,
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У оном осјену испод Комскије греда није рађала никаква

воћка (ама ни дивјака!) да би са њом мого „отријет уста“,
осим, по накву чуду, једна мурва уз улицу испод
Ђурићушине куће. Њезина ђеца не би дала мурвама ни да

се заметну. Сваки час би неко од њи кидисало уз повисоко

цабло да види није ли која заруђела. А већ кад би се

промолиле из лишћа (једре и крупне ко овчије сисе!), онда
Ђурићуша не би патисавала – мого се чут њезин глас како

се разлијеже низ поље: Силази, врат с ње сломио! Ручај
шкроба и млијека, мурве нека!

– А шта си се тако наклопила, није то пипун, но тикветина,
бундева!

– Бундала га, не бундала – ово ми је десета!
Мала моја, бетеру на земљи!
Бетер ли си, куку ти је мени!

Дострла се, однекуд, у нашег Рићуна наква кучкетина вазда
дигнута репа, па није било ниједног кучка колико је Осоје да
јој није пратио сваки траг. Те тако, наокругло, Рићун прти

њезин накот ђа тамо – ђа вамо, да га баци у какав шкрип.
Па једном, док је прелазио преко Блаца објешеније лапина,

набаса на Игњата, па му се пожали (ко да сви не виде на
каквијем је мукама!), а ту ти се трефио и Истријаш, који је

знао присут зачина у сваку шпрдњу. Он је једва и дочеко

оваку прилику, па је реко: Ајде, болан Рићуне, да је
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ушкопимо, то ти је најмања греота, а скинуће ти се велико
бреме с врата! Те, богами, одма оду до Рићунове куће, нађу

некакве трзлине (оно што се вазда море затећ украј
чатрње), па кад Рићун домами кучку, они је некако склептају

у оне труле конопине, а Игњат скине с кајасе бритву (никад
му бруса није виђела!) па спопане кучку, да јој гусла по

дробу. Помами се кучка од страха, почне да гребе и уједа, и

једва скапула из њи’овије рука: скикну само једном код
дрварице, кад је Истријаш потклипи наквом мачугом што је

зграби с оне наварде дрвета, а први пут лану неђе, моребит,
код Требесина! Ама се не заврши на томе, него о шкопцима

остане ово подругивање: Бјеше кала и прекала, два ујела,
трећега – посрала!
Ој ђевојко обрвача,

Што ме гледаш ко крмача!
Никад се у њио‘вој кући није никаквом браву подносио нож

под грло, но кад се више нема куд-камо – кад на черјену не
остане ни журевине, а некмоли које штрме меса, или кад,

не дај боже, неко из куће заклопи очи. Па кад им је умрла
баба Кривошијанка, нијесу могли, ради образа, а да не

закољу једно шиљеже. Ама, није се знало рашта више

кукају, ради бабе или ради брава, па су им овако скнадили:
Закла Ђуран шиљеже,

Уза њ Милаш прилеже:

Куку мени, моје шиљеже!
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– А каква ти је, богати, ова најмлађа невјеста?
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– Право ћу ти рећ: таман ко и остале – ко да су све у једну
школу ишле!

Дошли жандари по Луку, јер се проћукало да је пјан осово
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крмеће, а, тако ми Исукрста, најмање је оне љуцке!

Па онда не би мого а да не дода, ама више себи у њедра:
Мој је Јевто (син му) погани сêто, а моја је Ромијенџа (само
тако је звао ону своју шћеретину), ваистину, од оне крмеће!

„Цара Ћелавога“ (није, небојсе, био једини, ама је њега чуо

– Забога, које ли је доба?

у петак и раскривила се, како она добро умије из оног

је нешто дигло реп па скаче око куће!

ко треба!) па она његова демпрда Баћуша зинула ко Линџо
њезиног

грла, да су им уши процикле, те нијесу могли

добро чут шта говори (а Лука је, слободно, мого да је био и
иза деветог брда, а не више куће): О, Лукааа! Прсте узбрдо,
пете кући, траже те царски људи!

Кад се заврши моба, кажу (ко у шали!):
– Чија њива томе жила!

– Чија није, томе двије! – дода понеко коме ни оно прво није
доста.

– Добројутро, Илија!

– Ево гоним из млина!

– Јади га знали: зор ли је зора ли је, во ли је крава ли је, ама
Ћирибоза у брду код коза

Музе млијеко од јалови’ коза!
Пјева тица пјевица

Што ће ђеду ђевица
Подајте му трупину
Да испари гузину.

– Устај, Славојка, јадна не била!

– Што би устајала кад ћу опет лијегати?

– Добројутро, вељу!

На ливади расто трнак

– Прнем ти у уво!

Паша ману, трн полеће

– Мељу, мељу!

– Ма и сирово и суво!
Говорио је Ђуро Абрамовић: У народу има три нације –
сетећа, крмећа и љуцка! Највише је оне сетеће, па онда
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Косио га паша Тртак

Одби паши десно плеће!
Ругали би се онијема из Туља. Веле како је свети Сáва

водио ријеку низ Попово поље: ишо па црто штапом, а
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ријека текла за њим. Кад је дошо испод Туља, ту је побоо
штап да мало отпочине. Како је он то учинио, ријека одма
стала. Па, мало затијем, наљегла нека од туљанскије жена,

ишчупала они штап и понијела га кући (бива, да потпали
ватру, шта ли?). А ријека одма потекла сама низ поље,

прешла на другу страну, а отоле, кривудајући, отекла све до
понора.

Иш, дабогда ниђе од вас лисица не остала!
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Жаковских млина
Завалског ајвана

Чваљинског дувана
Драпићких жена

Грмљанских бремена

И дубљанских стијена
И да те бог сачува

Попа Радосава и његова благослова!

Удари тиква чивтом па ми разби кобилу!

ИМЕНА СУ МЈЕСТА (ТОПОНИМИ)

Обад би говече ишћеро и до на вр дуба, ама не море од

Невесиње равно

смијеха!

Кад се она моја Бодирога начомрди, скупи оне обрве таман
ко двије куке од кантара, реко би да јој снијег из очију
капље!

Бог те сачуво

Пољичке грађе

Седларске лађе
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Дабар поље травно

Око Стоца кукричаво
У Габели грозничаво
На Ргуду кршевито

У Љубињу валовито

На Трусини вјетровито
На Кубашу кишовито

Снијежница под снијегом
А Дабрица под бријегом.

Струјићког лада

Ауз, Бак, Бањвири, Баџалица, Беризуб, Бигли-долине,

Дријењанске лудости

Вр, Вратло, Врди, Врдљика, Врелине, Вријека, Галибаба,

Величког смрада

Мркоњске мудрости
Туљских стрина

Битуња, Бјелув, Блаца, Брадва, Буреши, Варда, Веоковац,
Гњати, Гоз, Губисеме, Дежур вода, Диљка, Дретељ, Дубаја,

Дуло, Ђече, Жвиње, Жгоње брдо, Ждуло, Жежница,
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Завори, Затрка, Заждрље, Зазубак, Замрштен, Занога,
Звијерина, Звоник, Змајеваче, Зуква, Јакомир, Јејевци,
Кањулина, Капине, Карача, Карданца, Каура колибине,

Качањ, Кичин, Клоптене долине, Клуб, Кљеут брдо, Козмач,
Коловир, Ком, Крге, Крч, Кубаш, Кукељак, Куци, Кучма,
Лелекуша, Лучњак, Љељен-скок, Мамило, Међигожђе,
Милобод,

Муњасе,

Мураштаг,

Надрибедре,

Накуч,

Наљутак, Нерод, Нуго, Обаљ, Овчи-брод, Огојне, Одање,

Окром, Орлијевац, Орова, Палучак, Паљ-брдо, Паоча,

Петидубље, Погледала, Подором, Покосац, Поплатно,
Поплашић, Потруба, Прдежине, Прераца, Преслица,

Пупуљ, Ранзел, Расава, Рђуси, Риљ, Ркул, Ручањ,
Сакаретина, Свјенча, Силиште, Симијова, Сић, Скакала,

Сомине, Сплаутина, Срчина, Стазина, Стојуша, Тањге,
Тисац, Торич, Трчикљун, Тувор, Ћепала, Ћовине, Ћурјен,

Удара, Удбар, Удипоље, Ушин, Хакала, Хрсовац, Цијепци,

Цим, Цицина, Чаклини, Чакљина, Чантровина, Чекровина,
Чујевина, Шароша, Шеовине, Шобадине, Шпуље.

Дреново, Ђуровача, Жуковник, Зла стијена, Злоглав,

Змајевац, Змијница, Зминац, Јаблан-врело, Јаворник,
Јакомир, Јањица, Јасичје, Јасле, Јастребњак,

вир,

Бјело,

Благојевац,

Једреш,

Јелим, Јеминовац, Јоштак, Каменик, Каповина, Качањ,

Клештан, Књегиња, Књежак, Конџел, Коњско врело, Корис,

Коритница, Крила, Крст, Крупа, Крупац, Кукаљ, Куковик,
Кула, Кунава, Купарица, Липовача, Локвице, Лонац, Лонџа,

Љељенак, Љесковник, Љубица, Љућен, Марков стан,
Мачинково врело, Мачковац, Медљик, Мијезиновац, Мокри
до, Мухар, Недавић, Носдрача, Обод, Огорач, Око,

Оманића врело, Осјеченик, Парењак, Пашина вода,

Петровник, Пиздино врело, Пискавица, Пишталине, Пиштет,
Плани, Поклоп, Покривеник, Пољана, Поповац, Потајац,

Прибитух, Придворица, Продо, Радовац, Радош, Роковац,
Сјеница, Скендер, Смрдан, Сопот, Спионик, Сребреник,

Срњ, Стрежевац, Стуб, Стублина, Сурдуп, Сухавић,

Сушица, Тврда, Телетинова чатрња, Тохотин, Точак,
Требесин, Трновик, Ћумурино врело, Улица, Цвијетино
врело, Шелебино врело, Шијакуша, Шкрка.

Баба-јама, Баја, Баре, Барлета, Безадно, Беново врело,
Бијели
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врело, Црнионик, Црноглав, Чепел, Чера, Шабановића

ИМЕНА СУ ВРЕЛА
Бећовац,

IZVORNIK

Блидиња,

Близумила, Бољуни, Брајковац, Брборач, Брестовик, Брова,

Брусац, Брчањ, Буклић, Буковача, Буковик, Бућин поток,

Вагат, Валијенџа, Вратеш, Врба, Врбовник, Вријека,

Врелина, Вучибуљ, Грабовник, Гроб, Гуњача, Дреновик,

ГОНЕТВЕ (БРЗАЛИЦЕ)
Јегубићи тићи у дубу

Јегуба уз дуб јегуба низ дуб.
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Миш уз пушку миш низ пушку
Трца-врца па у пушку.
Миш уз пилу

Миш низ пилу

На сред пиле воду пије.
Бјела бјелој блеји:
Бјела бјелој блеји!
Прескочи коза преко прпушке.
Кона кону преко плота звала:

Дај ми коне оку кануре окануране
И оку кануре неокануране!
Прођох испод Добромана

И пронесох торбу напртњачу
С пола пређе окануране
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Врат се јевеш по јевеш
Да и мене преведеш!

Моја боца петолитрењача.
Моја капа шупљокапа.
Јаворов јарам

Јаворова ралица
Орахова ручица

Рало дрво јаворово.
Око паса црвен опрдиш.
Кукавица кукуће

У Омера виш куће

Бјеж Омере из куће

Преко куће без обуће

Преко прага без образа!

А пола неокануране.

Ја коња годих

Ди мрк ди мрк!

Оста коњ под погодбом.

Пређе девет оџа

Док га не погодих

Преко девет плоча!

ШТА МИ ТИ ЈЕ, ДА МИ ТИ ЈЕ? (ЗАГОНЕТКЕ)

Иде јевеш по јевеш

Послао цар царици, у тисовој здјелици,

По јеловој грани

Дванаест златних јабука,
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У свакој јабуци по четири кришке,

У свакој кришки по седам сјемена.
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(Овце на солилу)

(Месеци, недеље, дани)

Влах козу дере,

Крава лежи на Вележи, теле се из Босне.

(Сир и мјешина)

(Магла)

Бацих штап под облак,
Паде коло ђевојак.

(Кад се млати жито)

Лој у гаће меће.

Отуд иде демпрдаш,

Или лези да му даш,

Или бјежи куд год знаш.
(Сан)

Побјеже ми во низ Поплашен до,

Иде међед планином,

(Кад прељи испадне вретено из руке)

А истире јарином.

низашта га не уфатих но за литотину.

Поручио бан Титлибан својој жени на диван:
Добро сам ти укопан, у гомилу стрмоглав!
(Лук)

Миш међеда за кукрицу свеза.

Сере сланином,
(Снег)

У нашега коркута
Око пркна опута
(Сир у мјешини)

(Вуна на куђељи)

У нашега ландохана

Циц-коза, гладиреп!

(Пијевац)

(Жир)

Ја се попе на високо,

Па погледа на низоко,
Како рој купи бисер.

Црвен ћурак и долама.
О ЈЕЛИМА И ЈЕДЕЊУ
Како једу и изгледају слаткорани...
Једе аметице.
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Не патише.

Не предушује.

Ко да се провалио.
Једе очима.

Све му пуца иза ушију!

Ко да је из јаме изишо.

Ко да је из глади утеко.
Наклопио се.

Мете ко мећава.
Лапа ко вучина.

Прождире ћелокупо.
Баца ко у јаму.

Збија ко у мјешину.

Демети, по истилаху.

Оварише низ криве улице.
Смеће и примеће.
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Ћапи ко пас кошчину.

Лапће ко мачка сурутку.

Навалио ко прасе на сурутку.
Зобље ко куга ђецу.

Спуца све до пошљедње мрве!

Дробљен по дробљен, до – у подглац!
Дошло му до у берикат!

Би овна прождро о једном јеџеку!
Не остаде ни облиска!

Како јечи – добро мечи!

Олизо сахан. (Лижисахан)
Све опувo.
Набоко се.

Опучио се једући.

Стимава ђе би још што ‘опнуо!

Смочи и присмаче.

Набигузица.

Манђа.

Облогуз.

Маже жвале и надимале.
Крка.

Бритви.

Сјаргава.

Саловинџава.
Ћелепири.
Чапа.

Маже ко Панто питу.

Трпа ко у циганску врећу.

Јамождер.
Пунигуз.

Слаткоран.
Омицгуз.

Облапоран.

У јаму за јелом.

Има и гузац и гузицу.
Вас је у дробу.

Уста су јој паром просјечена,
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А гузица сврдлом јармењаком.
Боже аир и берићет,

Па и додовече нешто салећет!
Извалило се шкембе пред њим ко судиште.
Искевчетио трбушину.
Рикнуле му киле.
Шири но дуљи.

Црвени му се шишка ко увор у пијевца.
Сприједа му киле, а острага грбе.
Не море меса на себи држат.
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Гојан.

Сансов.
Дунда.

Једра ко пуца.

Једра ко лубеница.
Јунцуља.

Кобиларда.

Да јој главу откинеш,

не би се знало од чега је трупина.

То су зуби натукли, а нијесу мрави навукли.

Једва окраче трбушине.

...а како злорани

на други би му крв пишнула.

Само уста отро.

Да га по једном образу удариш,
Претила ко прасица.
Добро се поткожио.
Олојавио.

Окембесила му се трбушина.
Тијесно му у гаћама.
Килеша.

Дупеша.

Дуплеша.
Гузоња.

Дробоња.
Тртак.

Здепан.
Дундас.

Бирика.

Претворио адет.
Окраја.

Олчуми.

Ко да у мртва уста меће.
Злоран.

Мрљави.
Ваволи.

Пробира ко Ђула крушке.
Ко да за леђа баца.
Ћова се.

Скањива се.

Лакше је празну тикву у воду, но њега пред пун сахан.
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Окошт.

Узетиња.

Процријевио се.

Ужутио ко лимун.

Испирио ко сарансак.

Да вјетар пуне, понио би га.
Истањио се ко лис дувана.

Скупио се ко љубињски дужник.
Мејит.

Крêпо.
Глођо.

Кос и кожа.

Суво бедро.
Шта си јео?

Сува љеба под сува ребра.
Љеба и језика.

Ржанице прданице, са дна стапа млаћанице.
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Откако сам постао, подробац ми није остао.
Пура и салата могу до на врата.
Спрдачина купус не зачиња,
Но дебело овновина месо.

Сир торотан у пити је глотан.

Јео би га на Велики Петак. (за торотан)

Мореш и пушку потпрашит ш њим. (опет за торотан)
Боље и миша пува, него крува сува.
Дај ми, мајко, сира на тавици,
Узаинат љутој млаћаници!

Пура врућа, млаћаница љута,
И то двоје заједно не море!
Ни чорбе без кромпира,
Ни цицваре без сира.

Нема кутњика без коша крупника,
Ни дајака без мијеха кајмака.

Пријеснац од кукурузног брашна – вазда пријеснац,
а од бијелог – лезибаба!

Шкроба нефајдиша и млијека трчипиша.

Кад глад провири из празног амбара

А какво је што...

што је крува – у мени је!

О ићиндији и сјерчаница смок.
И пита је сита,

Ама нека купуса и сланине.

Жива жељо, кукурузна пројо!
Жигарице, и ти ли си месо!

Што је рува – на мени је,
Све дан и нафака.

Меса мало у око би стало.
Што умуз то – у гуз!
Ни прашке брашна.

Тиква-пита ручку, тиква-пита вечери!
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Све је одавно отишло низ криве улице.
Стани зрно убили те јади,
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Гузица је стара варалица!

Ко су мене гоњајући тебе!

У сита оца попрдљива ђеца.

Гулипроју!

Ватра гори, качамак се вари

Да је и пурењака!

Шиник кува, а Бјелица пува,

Гулиграховић.

Да је и гњилије оскоруша!
Да је и печеније дивјака!
Да је и желуда!

Састали се дабарски главари.
А Солдо им караулу чува.

Да је и бићкаловине!

Сир по пури – дабарски пандури!

Истеглиле му се уши од глади.

Игра коло – пркно голо!

Ништа житно не окушају.
Истакатио од глади.

Побијељеле му очи од глади.

Нек је сито, нек је голо!

Не мореш упињат ниједног шмањка.

Камо Дунда дарови?

Данас гости, сјутра – пости!

Нит сам ткала, нит прела

Помало, Муво, сјутра ћеш суво!

У прољеће, и у цара један тањир мање.
Свакаква напрдивања

Од шта сито, од тог и претило.
Тандара-мандара, цицвара-попара!
Ручај Перо, вечерај Мидуре!

А шта ћемо?

Подгријане пуре!

Је’те говна сватови!
Под ора’ом сиђела
Ора’е сам крцкала

У гузицу сврцкала!
Мој кајмаче, куд замаче?
Преко Слата, у Рогаче!

Шуцкор, џандар, поп и кнез
Издали су заповијес

Да се купе сир и јаја
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Чиновничка рâна.
Удри-мети, удри-мети!
Селу мука

А у стапу гука!
– Нећу!

– Лочи мећу!
Бујрум, Муса, купуса.
Нека, баба, и меса.
Сит гост, сит и ја!

Ко више ијо, мени није мио!
Купус, репа и сланина

то су браћа и дружина.
Нема љепше тице од прасице
Још да су јој од купуса крила
То би мени вечерица била.
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РЕЧНИК
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мање познатих речи
адет (ар. hadet) – обичај, навика, традиција
аир (хаир, хајир) (ар.) – срећа, добро

аметице (ар.) – све одреда, листом, сасвим

арар (харар) (ар.) – врећа од кострети (козје длаке);
аугментатив арарина указује на велики харар (за терет од

70-80 кг.)

арија – ваздух, широко ваздушно пространство
бакам (ар.) – руменило за лице (од једне врсте дрвета које
расте у Индији)

берикат – гркљан, врат; „Vrčević ima berikat m ’jabučica ispod
grla’“ (Skok)

берићет (ар.) – обиље, напредак

бетер (перс.) – ружан, лош; (Мала моја, бетеру на
земљи...)

бјелâда – дуга бела одећа
бјелило – пудер

богобојећи – побожан, богобојажљив, који се боји бога;
богобојазан, -зна, -зно (Вук, Српски рјечник из 1852);

Није крива губица што је лакома гузица.

богобојазник (Његош, Биљежница)

Шта ће њему кућа и пенџери

брашаница (брашњеница, брашњеник) – оно хране што се

Ако нема ништа у тенџери.

ботана (<итал. bottana, <ар. butana) – врста жутог платна
спреми за пут

бршљан (у Херцег. чешћи је облик брштан) (Hedera helix
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L.) –зељаста биљка; у народној митологији биљака

приписује му се јака апотропејска моћ, употребљава се у

љубавној дивинацији, а има и лековита својства; у римској

симболици је обележје победе, а у хришћанској симболици
је оличење верности и вечног живота
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вриш (Calluna vulgaris L.) – вресак, вријесак; у Лици је

забележен аугментатив вриштина (Скок), што је само
аугментатив од овде наведеног облика вриш

вриједан, -дна, -дно – снажан, јак; (Вриједан, ко међед.)

бујрум (бујур) (тур) – изволите

гаља – гомила, хрпа

бурило (<итал. barile) – дрвени суд погодан за ношење и

(Вук); крес, упаљена борова цепаница која служи као

буњина – смеће

чување воде за пиће

ваволити (вавољити) – преметати залогај по безубим
устима

вањтако – не може бити боље (него тако)

варда (<итал. guardia, <новонем. warten) – стража; П. Скок
мисли да је та реч постала од млетачког императива vàrda
(позор!, пази!), да би преко итал. доспела у

балканске

језике (Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika); Вук
у Рјечнику из 1852, уз вâрдати (Acht geben), наводи и овај

пример: „Турски су стражари на Дрини за времена Црнога

Ђорђија викали: вардај! а други му одговарао: вардам,
вардам!; „И данас ријеч варда живи у народу, особито код
чобана, кад се по ноћи дозивљу“ (Јевто Дедијер,
Херцеговина) – што потврђује и једно казивање, овде
саопштено, о чобаницама у Зовом Долу.

водењача – тиква за воду (види: питњача); у Херцег. и

грлача, „тиква грлача ти много служи на свакој раскрсници,
и ваља злата“ (Вид Вулетић Вукасовић, Призријевања)

главња – цепаница, „велико дрво што се ложи на ватру“
бакља; види: луч

гладишевина (Ononis spinosa L.) – гладиш, „1. обла,
трновита, готово дрвенита трава, 2. слабо сено“ (М. Станић,

Ускочки речник); гладишка, „некака трава по пољу, која има

црвен цвијет, а жиле јој, као што се говори, могу уставити
плуг од осам волова“ (Вук) – ово веровање је у вези са

чињеницом да је то „жбунаста биљка са снажним и
дугачким главним кореном“ М. Којић, Ливадске биљке); (Не
крепај, кењче, до прве гладишевине!)

глотан – неукусан, сиротињски (глота – сиротиња), нечист;
ово последње значење придева глотан забележено је још
у 17. веку (Скок); „неко ђубре у житу“ (Вук)
гњила – глина, масна жута земља
Горњаши – види: Хумњаци

губина (аугм. од губа) – 1. кожна болест, 2. труд (Boletus
igniarius), врста гљиве која расте на буковом или храстовом

дрвету, а која се посебним поступком обрађује да лако
прихвати варницу са кресива, самокрес

гужва – 1. венчић од струка и лишћа неке зељасте биљке;
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2. укруг уплетено пруће за везивање гредеља за јарам или
за затварање врата на тору

дајак – именица изведена од глагола дајан(д)исати се, од

тур. dayanmak, издржа(ва)ти, одоле(ва)ти недаћама,
поднети

двизица – овца у другој години („двоготка“), стасала за
плођење

деврити (деверати) (од ар. dever, мука невоља, животне
тешкоће) – борити се кроз живот, бити заокупљен

свакодневним бригама; (Деври дуња’, покојни Јакове, ајд
устани да видиш како је!)
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жвале – уста (пејорат.), чељусти
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желуд – храстов жир
жет – жњети

жигарица – џигерица

журевине – ноге, уши, репови и тањи комади сушеног меса

под кожом са које је длака скинута спаљивањем (журењем),
а не бријањем

жућеница (жућаница) (Cichorium endiva L.) – дивља салата
или змијина трава, народни лек за жутицу, али и средство
љубавне дивинације

заала‘кати – повикати, загаламити; алакати је инфинитив

деметити – из пољопривредне терминологије: низати

глагола који је изведен од узвика: Алах, Алах!, тј. Боже,

„слагати залогај на залогај“

замакнути се – обесити се

лишће дувана на канап, ради сушења; фиг. темељито јести,
демиџона (<итал. damigiona) – велика боца оплетена
прућем, балон; у Херцег. још и: плетара

демпрда (пејоратив) – крупна, незграпна жена или девојка;

и: демпрдаш (сан, у загонетки: Отуд иде демпрдаш, или
лези да му даш, или бјежи куд год знаш)
дивјака

(дивљака)

неокалемљена воћка

–

дивља

јабука

или

крушка;

достријети се – појавити се однекуд, довући се, приспети

дрварица – 1. жена која из брда или шуме доноси дрва за
огрев, 2. место на коме се та дрва одлажу

дунда – веома дебело, чврсто (али и тромо) женско
чељаде

Боже!

запречит – ознака за верски празник, да је тог дана
изричито забрањен сваки рад; (Данас је запречит светац.)

здувач (здухач, стува, стухаћ) – човек натприродних моћи,
„вједовит човјек“; (Кажу да је стува и да свашта може

учинит.)

здуљив – који поседује видовитост или пак неку другу
натприродну моћ

зера – мрвица, мала количина

зле очи – урокљиве очи; „Још од најранијих времена, скоро
свуда у свету... врло је раширено веровање да има особа
злих очију, које само кад погледају човека, животињу,

биљку, или чак и какав мртви предмет, мора им се десити
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какво зло“ (Т. Ђорђевић, Зле очи у веровању Јужних

Словена); „злоочник, m. (у Боци) човјек злије очију, који (као
што се приповиједа) само погледом својијем другоме може
наудити“ (Вук)

ива (Salix helix L.) – лековита трава која се „због своје
апотропејске моћи меће у амајлије“ (В. Чајкановић, Речник
српских народних веровања о биљкаmа), а о којој се у
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казалац (Dracunculus vulgaris L.) – козлац, биљка са
црвеножутим цветовима чије су латице повијене попут
козјег репа; у Херцеговини је служио за невољну исхрану у
временима велике глади, која је пратила неродне и ратне

године; „У Горњој Крајини сиромаштина у случају велике
глади једе козлац, али залогаје не сме жвакати него само

прождирати, јер би се иначе сав језик и небо опалило“ (С.
Тројановић, Старинска српска јела и пића)

источној Херцеговини говори ово: „Бер’те мене, не чупајте

kајаса (турц.) – кожнa узица, каиш, ремен

изметнути се – изродити се, деформисати се; “изврћи се,

„мало пасмо има 20 чисаоница (једна чисаоница има 3

жила, Повратићу из мртвије жива!“
ausarten, degenero“ (Вук)

искевчетити – испружити, опустити (трбух)

истражити се – затрети (се), истребити (се); („...да
пиперско храбро племе истријеби и задуши“ –

Његош,

Свободијада); (у клетви: Истражио се ко шарени коњи.)

истакатити – наш арабизам са значењем занемоћати,
изгубити телесну снагу, моћ (ар. такат)
истирати – брисати, отирати

ићиндија – турцизам који означава половину времена

између поднева и сунчевог заласка, према трећој по реду
молитви у свакодневном муслиманском верском животу

јеџек – јело, храна, оброк, порција; (Нема ту ни за један
јеџек.)

јамождер – веома прождрљив човек
јарина – вуна од јагањаца

канура – повесмо, „пасмо (тј. снопић) памучних конаца“ (...)
жице) а велико 40“ (Вук); „Balkanska riječ perzijskog
podrijetla“ (Skok); још и: канчело, намотај пређе на
испруженим рукама

катавасија (гр.) – изводи из канона православне цркве
кењац – магарац

кидисати себи – дићи руку на себе
кијамет (ар.) – невреме, олуја

клачина (<лат. calcina) – кречана, место где се пече креч;

клачинар „koji pali klačinu“ (Skok); овде треба забележити и
до сада незабележену реч клачарда, стари кречни премаз
који се осипа са зидова

ковиље (Stipa pennata L.) – „трава која има дугачко перјасто

осје (тј. бодље на класу)“ (М. Стевановић, Речник језика

Петра II Петровића Његоша); „У Невесињу плету венце од

ковиља и такове венце утврђују на дугачким штаповима над
овчијим оборима од курјака“ (П. Софрић Нишевљанин,
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Главније биље у народном веровању и певању код нас

Срба); „На Ђурђевдан се ковиљем ките торови, а на
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Haushalter, bonus pater familias“ (Вук)

Спасовдан чобани врачају помоћу прута (јасеновог) за који

ландо(х)ан – ландов, скитница, лижисахан

уљаника, поред коњске лобање) „на сличну мотку се

преко језика, прождирати; (Лапа ко вук.)

су привезали ковиље“ (Чајкановић); конфиље, (за заштиту

побађе и тако звана конфиља, а то је букет свезана и у
цијеђ од варена лука умочена једна врста мекане траве,
бијеле као да је од свиле учињена“ (Ст. Дучић, СЕЗ, XLVIII)
кордун – широка пантљика, плетена врпца, украсна трака

кравушац (кравошац, кравосица, краосица) – „zmija za koju

se misli da sisa krave“ (Skok), сложеница од речи крава и

сисати, при чему

је

други

део сложенице

добио

суфиксалне облике -сас и –шац; (Вук: Она има златорука
сина, А баница змију краосицу); „Змај је за девет година
змија кравошица“ (Вид Вулетић Вукасовић)

Кривошијанка – женска особа из Кривошија, изнад Рисна у
Боки; у Херцеговини је било уобичајено да, након што се
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лапати – јести халапљиво, само „пребацивати“ залогаје
лапине – део лица испод очију; (Објесио лапине, тј. има на
лицу израз бриге и нерасположења)

лисник – 1. лиснате гране које се лети секу ради исхране
стоке током зиме; 2. стог саденут од тих грана
литотина – млаз житке говеђе балеге

лутор – неуредан, прљав човек, скитница

луч (луча, pl. луче и лучи) – бакља, зубља, комад боровог
дрвета, који због смоле у себи дуго гори и служи као

светиљка; луч као некакво знамење: „Витезови Срби
вртијељски / луча ће се вазда призирати / на гробницу вашу
освјештану!“ (Његош, Горски вијенац, 1071–1073)

девојка из једног краја уда у неки други крај, њезино лично

мандара – други елемент у игри речима „тандара-

потиче, па многи у селу, а понеки и у породици, временом

(Hercegovina) ’kačamak, mamaliga’“ (Skok); види: тандара

крупник – врста крупнозрног јечма

mangiare ’jesti’“ (Skok)

име замене етником,

тј. податком о томе из кога краја

готово забораве на име које је добила на крштењу

кукрица (кукрика) – криво и чворновато ниско дрво;
„Кукрицом се назива кржљава шума (грабова, храстова),
која расте при земљи“ (Ј. Дедијер)
кукричаво – обрасло кукрицом

кутњик (кућник) – кућни ослонац, „кућаник, der gute

мандара“; „sa

mandara upoređuje Budmani mandra f

манђати – јести (са пејорат. призвуком); „postverbal od tal.
мањак – малишан, дечак
маслината – маслињак

мачуга – тољага (тојага), „balkanska riječ rumunjskog
podrijetla: rum. maciuca... od lat. matteuca“ (Skok)

мећа – храна за свиње (прекрупа или мекиње замешене у
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мијур – мехур

мицина – велики чир, обично на врату

млаћеница – течност што остане у стапу након метења
масла

мрс – заједнички назив за све врсте масних јела; нпр.
бијели мрс: сир, кајмак, масло
мурва – дуд

набигузица – „онај или она која седи по туђим кућама и
тамо се храни, нерадник, нерадница“ (Станић); „Сви

сватови који немају службе у шали зову се набигузице или
пустосватице“ (Вук)

наварда – гомила нечега (у вези је са варда> вардати –

тумарати); „Čudno je značenje ‘nagomilati’ od navardati, -am
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на неки посао или усмерити се ка неком циљу
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нафака (ар.) – „Ono što je čovjeku od boga određeno da

pojede i popije na ovom svijetu“ (A. Škaljić, Turcizmi u
srpskohrvatskom jeziku)

начомрдити се – намргодити се; (Начомрдио се ко да му
снијег из очију капље.)

небеска стријела – „Што је у пушке и у топа тане, оно је у
грома стрјелица: кад гром гдје удари, она отиде у земљу, а

послије неколико година изађе на земљу, па је онда многи
нађу (камен бјелутак колико велики орах, глатко затесан са
многијех страна... ) и оставе је или носе уза се, као какву

амајлију“ (Вук); „употребљаване су као заштита и ношене
као хамајлија такозване громовне стреле“ (Т. Ђорђевић)

нôжице – велике маказе за стрижу оваца; маказе уопште

(Lika)“ ( Skok)

облизак – врло мала количина јела; (Нема ту ни за

хране, тј. стомак, утроба

обојчина (аугмент. од обојак) – комад искројене дебље

надимале – оно што се може надути од велике количине
надути вјетар – покренути ветар (у вези са натприродним
моћима здувача)

најпотље – најпосле, коначно, најзад

наклопити се – предано јести, усредсредити се на јело
наљећи – наићи, пролазити
наокругло – укруг, наоколо

напрдивати – шалити се, измотавати се

насулити се – нагодити се, сложити се око нечега

наћерати се – дати се у потеру, стуштити се, нагнати себе

облизак.)

тканине који се ставља у опанак ради удобнијег хода

оварисати – погодити правац, снаћи се у простору, упутити
се у одређеном правцу
овноћ – ноћу

ограисати – настрадати, упасти у какву неприлику; (Ко да
је ограисо на сугреб.)

одмјерити (некоме) – учинити непристојан гест којим се
некоме нешто изричито одриче, тако што се полуиспружена

рука са стиснутом шаком нагло савије у лакту; „одмјерио му
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оканурана – намотана (пређа) у кануре
окопрчан – жустар, окретан, довитљив
окошт – мршав, кошчат

олчумити – премишљати се

оман (Inula helenium L.) – велико зеље, девесиље; „Оман
има јаку апотропејску моћ“ (Чајкановић)

опучити се – прснути, препунити стомак до пуцања

оскоруша (Sorbus domestica L.) – дивља воћка опорог

плода („Оскоруша деригуша“, „Сапиње ко оскоруша“);
„Оскоруша је лек од срдобоље“ (Чајкановић); оскоруши је
сродна брекиња

папрат (Aspidium dryopteris L.) (папрад, бујад) – „Папрат је

митска биљка по чудотворном цвету и семену: по народном
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патисати
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(несвр. патисавати) – предахнути, престати;

увек са негацијом: Никад не патише!, мада је уобичајен
императив патиши

пенџер (< тур. pencere) – прозор

печа (<итал. pezza, < лат. petia) – труба неке тканине, а
особито платна

пињати – брати, скупљати отаву; (Отишла је да упиња који
шмањак.)

пипун („dalmatsko-romanski leksički ostatak“, Skok) – диња
питњача – врста тикве која се, изрендана, меће као надев
у питу

подгрлац – гуша ;

у подгрлац – до гуше, упор.

фразеологизам дошло до гуше; „подгрљача – на јарму оно
дрво што стоји волу испод грла“ (Вук)

подробац (код Вука: подробак) – куване овчије изнутрице

веровању, ко се њих домогне знаће немушти језик. Али је

затопљене (конзервиране) лојем у некој посуди (отуда и:

Ивањдана око поноћи, и његов цвет и семе зграбе стухе,

подубица – високо право дрво

тешко домоћи се, јер папрат процвета и исемена само уочи
вештице и друге ‘нечисте душе’, које би без тога остале без
моћи...“ „Поповци, пак, верују да човек може доћи до п.
семена ако ноћу уочи Ивањдана стане на папрат, направи

око ње бразду мачем вуковцем (тј. мачем најбоље израде,
Р.Ш.), ту бразду поспе благословљеном сољу, и не

препадне се од ‘нечистих душа’ , него тако чува до сутра,
кад ће моћи да покупи семе“ (Чајкановић)

парати – брати (нарочито се односи на зеље) тако што се
подсеца корен оштрим предметом – ножем, мотиком

затоп)

по истилаху (од ар. istilah, полаган рад) – полагано, али
темељито

покровац – покривач за коња

помиљети – направити прве кораке

попара – јело од издробљеног хлеба прокуваног у води и
зачињеног (понекад) кајмаком

попарли – нетрпељив, загрижљив човек

потклипити – изведеница од именице клип, тј. 1. клас, 2.
батина; „пуштимице“ ударити клипом, тј. комадом дрвета,
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батином; (Вук: „као пустимице: удри га клипом“); изведенице
у херцегов. говору од клип чине разуђенију лексиколошку
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(цикло – напукло); (Цикла му кос.)

породицу, а неке од њих су: клипан – крупан незграпан

прпошка – прпор, прашина или у прах претворено ђубре у

кучка на мрка, И прескочи два врта, Из ње паде клипаница,

пув (пуваћ) – пух (die Bilchmaus, glis); облик пув забележен

младић, клипаница –

оно што има облик клипа (Скочи

Била би ти брашаница.), као и апстр. клипати – крупно
лагати, па и клипити – (по)скочити, потрчати некуда

тору где леже овце или козе
у 15. веку у Срему (Скок)

пурењак – млад кукуруз приспео за пурење (од пурити,

пошпрда – подругивање, подсмех

пећи, пржити)

брашна); (Нема ни прашке брашна.)

раскривити се – заврискати, заурлати; (Криви се ко

претворити – 1. превести из једног стаља у друго, 2.

реса – 1. дугуљаста цваст на лесци или ораху, 2. украс на

прашка – најмања количина неког праха (најчешће,
предушити – предахнути; (Не предушује.)
послушати, урадити

претио, -ла, -ло – дебео, угојен

убоденик.)

одећи, кићанка, ројта; (Вук: Ђено синоћ вечерасмо / Осташе
ми вијенцу ресе...)

пржина – песак, песковито тло

приганица (или: уштипак) – тесто пржено на масти или

сансов – крупан човек (<тур. „Samsov m – veliko pseto; pas“

(Вук: Оприга му шиник приганица.)

сапријети – казнити, уништити; (у клетви: Сапрла га сила

уљу; „dalmatoromanski leksički ostatak od lat. frigere“ (Skok);
примати – приближити се; (Кад прима тамо, а оно има шта

и виђети!)

приметати – додавати на гомилу; топоним

гомила, код Мириловића

Приметна

прометнути се – претворити се у нешто друго; (Вук: Ах да
ми се бувом прометнути.)

проћукало се – прочуло се, пошло „од ува до ува“
проћулити – провирити

процикнути – пропукнути (зора пуца – биће дана),

(Škaljić)

небеска!)

сетећи – псећи (пејоратив сêто, човек непријатне нарави)
сјерчаница – веома опор хлеб од семена сијерка (сирка)
скапулати – спасти се, извући живу главу

склептати – похватати, сахватати, савладати, опколити
скнадити – срочити, испевати песму

слаткоран – који једе са слашћу, јешан (супротно: злоран)
сметати – трпати (сабијајући) као у врећу

смок – оно што иде уз хлеб, као основно јело, што се
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присмочи уз хлеб; „uzimati što od smoka s hljebom (sir,
kajmak)“ (Skok); (Вук: Све смокове зове у сватове: / Кума

куми граха бијелога / Старосвата боба главатога / А дјевери
купус и сланину.)

сојка – креја, крешталица (graculus)

спуцати – појести до последње мрвице

сријемуш (сријемуж) (Оpsonii genus L.) – јестива зељаста

шумска биљка са укусом белог лука; „Још се хвале да се
добро хране / У прољеће сријемужом травом“ (Вук)
стап – дрвена посуда за метење масла

стимавати – процењивати вредност, количину, али и
вребати прилику, гледати са завишћу; (у клетви: У себе
имаво, а у другог стимаво.)

IZVORNIK

је назив за пијацу

тис, тисовина (Taxus baccata L.) – дрво „са таквом

апотропејском снагом какву, осим глоговине, нема ни једно
друго дрво. Од тиса беже ђаволи, вештице, море и друге
утваре“ (Чајкановић); свето, вилинско дрво; т. дрво је чувар

среће; тисивијек, прил. – увек, вечито (М. Станић); везује се

за искон, настанак света: „Је ли икад игђе било / откад тиса

и вијек никоше“ (Његош, Шћепан Мали, V, 80-81); на

особитој је цени предворена тисовина (она коју предворе
три лица до зоре, као што се предвори мртвац)

торотан – врста посног сира; „У Херцеговини има сир
торотан. (Исти овај сир торотан Матавуљ описује у свом
чланку ‘Око млека’ под именом ротан [?]) Он је сух да би се

стрв – 1. стрвина, земни остатак живог бића, 2. траг (Нема

њиме могле пушке чистити као песком“ (С. Тројановић)

ни стрва се не зна“ – Његош, Огледало српско)

трефити се – затећи се, задесити се

ни стрва од њега, тј. нема ни трага од њега); („а осталим
сугреб – место на коме је пас копао ногама; у народу се
мисли да је то изразито нечисто место
судиште – нешто велико, крупно

суспрегнути (се) – затомити неки порив, суздржати се
тандара (у игри речима „тандара-мандара“) – „1. jelo od
masti i brašna, 2. cicvara bez masla“ (Skok); види: мандара
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тргање – брање (нарочито, грожђа)

трзлине – натрули и покидани („потргани“) конопци или
ужад; од: истрзати – искидати, раскинути; („И вериге

гадне истрзати“, Његош, Пјесме)
трхолити – лелујати, лебдети

турина (аугмент. од тур) – „у гаћа (и у чакшира и шалвара)
оно у сриједи што стоји између ногу“ (Вук)

тенџера (тур.) – „duboka bakrena posuda“ (Škaljić); „ругао се

ћебер – трговац ситном робом, који сву своју трговину

тепа (<тур. tepe, depe) – „1. Brežuljak, brdašce, uzvisina... 2.

од куће до куће и од села до села

лонац тенџери (што је црна)“ (Вук)

„Tepa je ime jedne mahale u Mostaru“ (Škaljić); у Херцег. тепа

(радњу) „носи о врату“, у виду дрвене кутије, и тргује идући
ћелокупо – у једном комаду (за јело: прогутати без
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ћова се – бирка, и би и не би, хоће-неће
увор (ухор) – креста

узетиња – веома мршава, ислабела особа; (Види узетиње,

једва путем иде.)

уковијала – сазрела, једра (за воће)
уљећи – ући

Хумњаци – становници нижих крајева Херцеговине (Хума,
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чардак – правоугаона кућа на спрат само у предњем делу,
изграђена на падини и ужом страном окренута ка пољу, са
избом, оставом у доњем нивоу

чатрња – резервоар за кишницу у безводним крајевима, где
нема извора („живе воде“)

черјен – преплет од дебљих изданака, који се положи на

греде „више ватре гдје удара сила од ње“ (Вук), као
таваница која делимично раздваја просторију од поткровља
чудевеније – велико чудо

Хумнине), тј. Херцеговине „лозовог пања“, за разлику од

шешана – дуга пушка са шест жљебова у цеви; (Да погибе

„буковог пања“; прид. хумњачки (одн. горњашки) – „Један

шиљеже – јесење јагње, које је ојагњено у пролеће

Горњаша, становника високе Херцеговине, тј. Херцеговине

дио сељака носи хумњачку а други горњашку ношњу“ (Ј.
Дедијер)

цабло – стабло

цицвара – јело од кукурузног брашна укуваног у
растопљеном кајмаку

цикавац – биће из фолклорне демонологије које вештице

или жене које су у дослуху са њима легу испод пазуха;
„Када се цикавац излеже, изгледа као мјешчић, те га жена

чији је шаље по комшилуку, те једе мрс, сир, кајмак, масло,
или сиса туђе овце, козе и краве“ (Лука Грђић Бјелокосић,
Из народа и о народу); „Јаје је од црне кокоши чудновато,
јер се из тог јајета излеже цицкавац“ (Вид Вулетић
Вукасовић)

од шешане...)

шићка (игла) – игла за шивење; игле за плетење зову се
плетиће игле

шишка – врат, шија

шкембе – велики трбух, трбушина, бураг, желудац у
говечета

шкопац – човек, у Херцег. углавном самоук, који кастрира
стоку

шкрип – процеп, пећина у стеновитом пределу

шкроб (скроб) – „јело које се добива кад се у врелу воду
замути и скува мало кукурузног (ређе пшеничног) брашна“
(Станић)

шмањак – ситан плод (за поврће)
шолад (солад) – новац

штир(ина) (Aramanthus L.) – биљка коју стока радо једе; у
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гладним годинама служила је и за људску исхрану; (Ђе
расту штир и лобода, ту је земља добра.)

штрма – нешто мало меса, оно што се може штрпнути
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шћеретина – аугментатив-пејоратив за ћерку

Самуел Болдоцки

одреда

УЧЕШЋЕ СЛОВАКА У СТВАРАЊУ НЕКИХ ТЕМЕЉНИХ

шуцкор – 1. заштитни одред; 2. припадник заштитног
шушкавац – говеђа болест

ВРЕДНОСТИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ

На просторима данашње мултиетничке и мултикултуралне
Војводине, бивше јужне Угарске, Срби и Словаци живе

заједно и сарађују већ више од двеста шездесет година.

Спојили су их историјска и политичка збивања, али и
заједнички национални интереси, нарочито у 19. веку, дакле

у време њихове националне еманципације. Ниво и
резултати те сарадње, у том периоду, нарочито на

културном плану, представљају, малтене, цивилизацијски
феномен. Нажалост, и Срби и Словаци, сем стручњака из
ове области, о тој сарадњи данас знају веома мало или не
знају ништа, иако је однос већинског народа према
мањинама и положај мањина, у целини, у савременом

свету, нарочито у таквим срединама као што је Војводина,
изузетно актуелан. Штавише, у савременим светским

трендовима потресних супротности, европеизације и
глобализације, српски и словачки интереси поново се
приближавају. Ево зашто.

У савременом свету, благо речено, веома чудних, али

објашњивих апсурда, у свету европеизације, глобализације,
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и језичке „англоизације“, која је све присутнија и, практично,
незаустављива

(али,

узгред

буди

речено,

у

свету

савремених комуникација и практична и корисна), културе

„малих народа“ се, без обзира на њихове хуманистичке и

етичке и друге вредности, потискују у други план и тиме,
свесно или мање свесно, деградирају. Читави народи, у

глобалистички негативном смислу, постају мањине јер,
природно,

немају

довољно

ефикасних

обрамбених

механизама да би се могле супротставити ароганцији
бројности и моћи. Јасно, нико се не противи продору
стварних глобалних вредности светске цивилизације, већ
оној арогантној глобализацији која свету натура своје
моделе, без обзира на њихове ефекте.

У таквом контексту, у много тежем положају су, нарочито,
припадници аутохтоних националних мањина, који су, не

својом кривицом већ стицајем историјских околности, то
постали раније (као нпр. словачка мањина у Мађарској,

Румунији и Србији) или постају таквим мањинама баш у ово
време (нпр. Срби у Хрватској). Зато је, због данашње

констелације светске моћи, врло важно експлицитно
дефинисати појмове аутохтона и алохтона национална

мањина и национална заједница, јер њихово изједначавање

(које је данас већ присутно) могло би да има несагледиве

штетне последице баш за културу, и судбину уопште, тих
аутохтоних националних мањина, пре свега у оквиру
ограничавања њихових историјски стечених права.

Конкретно, када се ради о националној аутохтоној словачкој
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мањини у Војводини, односно у Србији, словачки
званичници имају често обичај да је, у свечаним приликама,

називају зеленом или, чак, цветајућом словачком граном,
наглашавајући том метафором њену виталност, која јој је

омогућила да се на овим просторима одржи више од двеста
педесет година, дакле више од четврт миленијума. Лепо је

то чути, али ја већ годинама не могу да се отмем утиску да
култура нас, овдашњих Словака (и не само нас), није

третирана као зелена грана већ као имела, дакле
зимзелена полупаразитска биљка која, у овом случају,

расте на два дрвета, а ниједноме не припада органски – ни
оном на коме расте, ни оном из којег је поникла и на које се
ослања. Ево и разлога за то.

Та култура, по природи ствари, јесте култура која се развија
у Србији (Војводини), а није српска, већ словачка, али се не

развија ни у Словачкој. Дакле, ни српска ни словачка,

односно “чардак ни на небу ни на земљи”. Нажалост, до
сада је, углавном, тако и третирана – материјално.
Савремена решења, у овом контексту, као шта је

финансирање путем конкурса и пројеката, добра су и
решавају велики број питања, међутим, чињеница је да се
тим пројектима често фаворизује масовна култура и њени

фолклорни, односно етнографски елементи, а у други план
ставља, или чак пренебрегава, словачка продуктивна,

условно речено, елитна култура (наука, књижевност,
академско ликовно стваралаштво...), што још више

доприноси учвршћивању стереотипа о словачкој мањини
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као о вредним сељацима, сељанкама у широким сукњама

са богатим фолклором и наивним сликарима и ништа више.

Зато предлажем да се пронађе адекватно, са аспекта
савремене

енвајронменталистике,

стратешки

трајно

одрживо, системско, решење, које би имало и уставно

утемељење и, верујем, отклонило више проблема и
дилема, па чак и осећање сувишности продуктивне

мањинске културе. Конкретно, да културне делатности
мањина у Србији (дакле и словачке) буду третиране као

саставни део културе Републике Србије и да тако, поред
решења путем пројеката, буду и финансиране (нарочито у

тим сегментима који се не уклапају у постојеће пројекте).
Дакле, да култура аутохтоне словачке мањине, не само

формално већ и стварно, постане интегрални каменчић у
културном мозаику Србије, а не да буде третирана као неко
изоловано острвце, полупаразитска биљка, којој, додуше,
Србија, односно матична земља Словачка, више или мање

помажу да се некако одржи, али је не сматрају својом.

Овакав захтев има и историјско утемељење јер су
аутохтоне мањине, односно припадници тих мањина које

живе у Војводини (за словачку то поуздано знам),
учествовале у стварању неких темељних вредности

културне историје Србије. Од Словака који су живели и
деловали у Војводини, респ. Србији, то су, на пример, били:
Јан Грос, Андреј Волни, Карл Руми и Павел Магда (прва

четири директора најстарије српске, карловачке, гимназије),
затим чувени слависта Павел Јозеф Шафарик, први
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директор

новосадске

гимназије

и

оснивач
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лингвистичке и књижевне историографије, Јанко Шафарик,

управник Народне библиотеке и један од оснивача
Народног музеја у Београду и, такође, један од оснивача

Народне библиотеке у Крагујевцу и Кирило (Cyril) Кутлик,
оснивач прве приватне сликарске школе у Србији, са
седиштем у Београду.

Од 1730. године, како наводи академик Кмећ1, Словаци
евангелици, као савезници Срба против католичког
унијатизма, широко су отварали своје развијене средње

школе и лицеје (које су биле у функцији претприпреме за

евангеличке немачке универзитете) српским студентима из
крајева будуће Војводине, а и турских крајева, касније

Кнежевине Србије, куда су, опет, доста често, међу

делимично ослобођене Србе, као људи од поверења, за
очување српских установа, позивани учитељи, професори,

лекари, секретари, а и други образовани људи из Словачке,
одакле су била и већ поменути директори Гимназије
у Сремским Карловцима.

Први директор карловачке гимнзије у периоду 1791–1798.

био је Јан Грос (1759–1839) из Пезинка код Братиславе. Од
стране новооснованог Патроната гимназије постављен је

најпре (1791) за професора припремне школе, а онда
(1792) и за професора другог граматикалног разреда

1 Jan Kmeć, Slovensko-srbská spolupráca v matičnom duchu koncom
minulého a začiatkom tohto storočia, u Dolnozemské obrysy slovenskej
sebaúcty, Spolok Slovákov z Jugoslavije, Bratislava l994, s. 6 i 7.
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гимназије (што је тада био највиши разред), а уједно и за

првог директора. При самом оснивању, наставу су изводила
свега три професора, од којих су два била из Словачке –
поред Гроса, Јан Баптиста Пајор из града Нове Замки.

Митрополит Стратимировић, који је Гроса лепо примио,

добио је у њему одличног професора (био је присталица
Кантове филозофије и естетике), педагога, али и сарадника

у изради (1796) начела по којима је требало да се изводи
настава у гимназији.

Други, дугогодишњи, директор (1798–1817) Андреј Волни
(Wolny, Volný, 1759–1827) из Штјавнице, као бивши студент

медицине, у Карловцима је увео наставу антропологије са

хигијеном и, као природњак, проширио је наставу из
ботанике и зоологије, а у наставу је увео и минералогију са
геологијом, као и физику и астрономију. Унапредио је и план

и програм наставе, уносећи у њ своје напредне замисли
о учењу природних наука на основу очигледне наставе,
истраживачких

и

сакупљачких

екскурзија

и

тачно

предвиђених фаза у методичком поступку излагања
градива, уз самосталне описе, одговоре и друге активности
ученика.

Трећи директор Карловачке гимназије (1817–1821) био је
Георгије Карло Руми (Rumy, 1780–1847), који се потписивао
и као Драгутин Руми, или само Драгутин. Рођен је у Иглову

(Спишска Нова Вес), у рударском крају источне Словачке, и
био је, између свих професора и директора Каловачке
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гимназије, од највећег научног формата, познат и признат
у

европском

свету

као

научник

рационалистичког

космополитизма тадашње културе, добар познавалац
природних наука и класичних језика, али који је, у ужој

средини, био познат као расејан и сујетан, и као човек
„незгодне природе“. Митрополит Стратимировић га је, ипак,
ценио и штитио, штавише, кумовао је његовим синовима

(1818, 1820) и ћерки (1821), али није био вољан да
финансира све његове подухвате и да компензира све
његове дугове. Доласком у Сремске Карловце, Руми је
допринео

оживљавању

овдашњег

културног

живота

и његовој повезаности са другим центрима. Он је био
и остао у преписци са Јернејом Копитарем из Беча, са
Јурајом

Палковичом

Магарашевићем

из

из

Новог

Братиславе,
Сада

са

(још

пре

Ђорђем

доласка

у Карловце), а касније и са Шафариком, са којим се,

у друштву са Магарашевићем, виђао у Сремским
Карловцима.

Четврти директор (1821–1825) био је Павел Магда
(1770–1841),

пореклом

из

Рожњаве

у

југоисточној

Словачкој. Слично као Руми, и он се највише бавио

економским и географским наукама и још пре доласка

у Карловце, као професор и ректор евангеличке гимназије
у Банској Бистрици у средњој Словачкој, пресудно је утицао
на духовни развој каснијег словачког песника и идеолога

словенске узајамности Јана Колара (1793–1852), који
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у свом тексту Pamäti z mladších rokov života (Успомене из

млађих година

живота)2

о њему говори „са највећим
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Словачке, који су у њој деловали више од тридесет година,
оставио је дубок траг не само у позитивној традицији ове

уважавањем и са највећом захвалношћу“, као о човеку који

чувене школске установе већ и у развитку српског школства

када је Магда желео да штампа немачку верзију свог дела

био је Андреј Волни, док су остала тројица „Словака“ само

је “највише заслужан за његов духовни живот“. Нажалост,
Најновији

статистичко-географски

приказ

Угарске

и Војне границе, власти су, преко свог бечког цензора,
нашле у њему опасну сецесионистичку пропаганду, јер је
Магда у том делу дао статистичке податке из којх

произилази да је природно богатство Угарске довољно да

она саму себе издржава, односно да може да постоји и без

аустријског дела царевине, који је био индустријски

развијенији. У тој јединој констатацији сумњичави бечки
двор метерниховског апсолутизма нашао је довољан

разлог да, преко угарске владе, „одмах и убудуће“, сасвим
забрани евангелицима да буду професори и директори

у православним школама или секретари у православним
црквеним установама. Тако је Магда изгубио место

директора, али је, својим радом и опхођењем са

Карловчанима, стекао поштовање које су му куратори
гимназије и сам Патронат указивали и у време (1823–24.

год.) када више није смео да изводи ни наставу, па је
у Карловцима живео само као номинални директор, док не
нађе себи друго запослење.

Рад ова прва четири директора Карловачке гимназије из

2 Ján Kollár, Pamäti z mladších rokov života (drugo izdanje), Bratislava 1950,
Odeljak IV/2 „Magda“, s. 103–104.

уопште. (Истини за вољу, једини аутентични Словак од њих
рођени и живели у Словачкој, а потицали су из немачких

породица – Грос и Руми, и мађарске породице – Магда, иако

и словачки и српски извори обично наводе само да су били
Словаци.)
У оквиру

српско–словачке сарадње изузетно место

заузима Павел Јозеф Шафарик (Кобелијарово, 1795 – Праг,
1861), чувени словачки писац, историчар, проучавалац
књижевности, слависта и етнограф, али и први директор

православне српске гимназије у Новом Саду од 1819. до
1825. године. Шафарик је, као словачки песник и млади
доктор Јенског универзитета, после доласка у Нови Сад

(септембар 1819), био одушевљен градом, па је у писму
пријатељу

Палацком

написао:

„Град

Нови

Сад

је

изванредан... а зграда гимназије је дивна, такву још нисам
видео.“ Године1822, Шафарик се у Новом Саду и оженио,
а својој деци је давао и српска имена – друга ћерка му је
била Милена, а треће дете, син, Младен. Шафарик је

у научном свету познат, углавном, по својим општим
славистичким делима, као што су: Geschichte der slawischen

Sprache und Literatur nach allen Mundarten (Историја

словенског језика и књижевности свих дијалеката, Будим
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1826), Slovanské starožitnosti (Словенске старине, Праг

1837) и Slovanský národopis (Словенски народопис, Праг
1842). Међутим, Шафарик је био и значајан југослависта,

а његова капитална дела из ове области су Одабрана
српска штива (Serbische Lesekorner, Српска читанка) или
историјско-критичко осветљавање српског наречја (дело

које је штампано уз помоћ Мартина Хамулијака 1833. у

Пешти) и Geschichte der sudslawischen Literatur (Историја
јужнословенске књижевности), коју је три-четири године

после Шафарикове смрти издао, у три тома, његов зет
Јосеф Јирачек у Прагу 1864–65. године (I том – Словенска
и глагољска књижевност, II том – Илирска и хрватска

књижевност, III том – Српска књижевност – раздељен

у две повеће свеске). Али Шафарик је написао и низ других

не мање значајних дела из ове области. На пример, у свом
делу Památky dřevního písemníctví Jihoslovanů (Споменици
старе писмености Југословена, 1851), изнео је и доказао

своју „македонску теорију“, насупрот „панонској теорији“

Копитара и Миклошића, према којој је старословенски језик
Ћирила и Методија био „мајка“ свих словенских језика.
У својој „македонској теорији“ Шафарик је доказао да је
старословенски језик Ћирила и Методија само равноправна
дијалекатска „сестра“ свих осталих словенских дијалеката

(језика), јер „мајка“ може да буде само старији, односно
некадашњи заједнички прасловенски, језик свих Словена,

док је старословенски књижевни језик изграђен на
конкретном

говорном

језику

македонских

Словена.
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Шафарик је, такође, доказао да је глагољица, као

старословенско писмо, старија од ћирилице (насупрот
аргументима чувеног слависте Добровског, који је њено

порекло видео у Далмацији, почетком 13. века), а у свом
последњем делу Uber den Ursprung und die Heimat des

Glagolitismus (О пореклу и завичају глагољитизма, Праг
1858) устврдио је да је глагољицу конструисао сам

Константин–Ћирило, а ћирилицу тек његов ученик Климент.
У овом, језичком, контексту веома значајно, ако не

и пресудно, била је Шафарикова тврдња (у Одабраним

српским штивима, 1833) да „тадашњи српски говорни језик
није изопачен и попростачен старословенски, него да је, као

такав, постојао откако располажемо српским писменим
споменицима“3, што је (доказано многим примерима)

представљало „непоштедан ударац“ бранитељима старог
„славјаносербског“ језика и правописа и нов и непобитан
аргумент

за

присталице

Вуковог

народног

говора

у књижевности. Вука је, иначе, Шафарик, након одласка из
Новог Сада 1833. године, почео да отворено брани
и подржава.

Истичући Шафариков значај за српску филологију, Небојша
Кузмановић4 цитира констатације из књиге Петра
Милосављевића Систем српске књижевности, који, у

3 Jan Kmeć, Jugoslovensko–slovačke slavističke veze, Vojvođanska
akademija nauka i umetnosti, Radovi, knjiga VI, Novi Sad 1987, str. 279–280.

4 Nebojša Kuzmanović, Susretanje kultura, DNS „LOGOS“ – KK „DIS“, Bačka
Palanka 2003, str. 27.
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поглављу „Будући однос према Шафарику“, између осталог
каже: „Мада није био Србин, и мада никад није писао ни
објављивао на српском језику, он је много учинио управо за

српску филологију. (...) Ниједан други филолог, ни Србин ни
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Шафарику је, у његовим географским радовима, помагао

и Вук Караџић и пружао му информације о српским

топонимима, а и Петар II Петровић Његош му је, са Цетиња,
у више наврата слао разне податке.5 Ценећи овај

човек неке друге националности, у том погледу, не може се

пионирски Шафариков рад, др Ђорђе Сп. Станојчић

Вуковим делом. Тек њих двојица заједно ударили су

и штампаних србуља, као и почетака нове српске

поредити са њим. Његово дело комплементарно је са

темеље српској филологији 19. века. Вук Караџић и

Шафарик имали су у основи исте погледе на српски језик и
на корпус српске књижевности. Шафариково име треба да

буде трајно запамћено као име првог писца историје српске
књижевности, као писца прве историје српског језика и као

једног од најзначајнијих српских библиографа свих
времена.“

Шафарику је у раду из области југославистике помагао чак
и кнез Милош, који је знао да буде строг и према Вуку

Караџићу (нарочито после његовог „Писма кнезу Милошу“),
а који се „односио према Шафарику пријатељски“, тако да

су „неки од старих српских споменика које је послао
у Крагујевац стигли Шафарику, а и сам лично му је послао

бугарски превод Старог завета“. О кнезу Милошу
Обреновићу Шафарик је, у писму Палацком, написао: „Ја,
додуше, ништа против њега немам, према мени је увек био

љубазан и на моју молбу наредио је да се сви стародревни
писани споменици у Србији (мада их је тамо, додуше, мало)
за мене сакупе, од којих сам неке, стварно, већ добио.“

констатује да „тим својим проучавањем рукописних
књижевности, Шафарик је ударио чврсте темеље српској
књижевној историји. Све што су доцније радили Ђура
Даничић, Ватрослав Јагић, Стеван Новаковић, Павле

Поповић и др. почива на тим темељима“. „Оснивач српске
критичке историјске школе“ Иларион Руварац (1832–1905) о
Шафарику пише: „...П. Ј. Шафарик, учитељ наш (...) се

целога свога века и од свију Словена понајвише трудио у
проучавању старих писмених србословенских споменика“,

а Ђурo Даничић, Вуков следбеник и „саборац“ у борби за
нови књижевни језик и правопис, о њему констатује да је
„знао... о Словенима све што се у његово време могло

знати... а, ипак, ми Срби, осим свију Словена, бејасмо у
особитој љубави у таквога човека па сврх свију заслуга, које
је Шафарик стекао код свију Словена, још је особито нас
Србе задужио“.6
Због

већ

помињане

одлуке

угарске

владе

да

се

евангелицима забрањује да буду професори и директори у

православним школама, и Шафарик је (слично као и Павел

5 Jan Kmeć, Jugoslovensko–slovačke slavističke veze, str. 291–292.
6 Ibid., стр. 275–76.
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Магда) разрешен дужности директора 1825. године, а

погоршани услови живота са га, напокон, натерали да се из
Новог Сада пресели у Праг 1833. године.

Шафарик, иначе, није доживео почетак српско–словачке
сарадње, у оквирима њихових Матица, пошто је 1861.

године умро у Прагу, две године пре оснивања Матице
словачке (1863) у Турчјанском Св. Мартину, али је, у својим
писмима из Новог Сада, већ 1827. године (само годину дана
након оснивања Матице српске,

1826. године), Мартину

Хамулијаку и Јану Колару, тадашњим водећим словачким
личностима, предлагао оснивање Матице словачке по
узору на Матицу српску.

Узгред буди речено, Јан Колар (1793, Мошовци – 1852, Беч)
био је познати словачки песник, сакупљач дела народне

књижевности, естетичар, лингвиста и ватрени заговорник

словенске узајамности. Најпре је радио као евангелички
свештеник у Пешти (1819–1815), а од 1849. године као

професор словенске археологије на универзитету у Бечу.
Дружио се, и сарађивао, са многим Србима: Пантелејмоном

Живковићем, који му је био школски друг на лицеју у
Братислави а касније постао будимски и темишварски
епископ, Јосифом Миловуком и Ђорђем Магарашевићем,

којем је слао књиге и у Нови Сад. Када је српска омладина
у Пешти (фебруара 1848), организовала комеморацију

поводом смрти Симе Милутиновића Сарајлије, Колар је,
говорећи о својим везама са покојним Милутиновићем,
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изјавио: „Често смо читаве ноћи проводили у разговору о

несрећној судбини нашег народа тужећи се један другоме и
тешећи један другог надом за срећнију будућност.“ Колар је

био и коаутор (са Пачићем) Именослова или речника

личних имена словенских народа са упоредним српским и

чешким текстом (Будим 1828) и иницијатор покретања
књижевног часописа Српски народни лист. И са Вуком је

одржавао пријатељске везе и, додуше индиректно,
сарађивао са њим, о чему сведоче и Вукови пријатељски

поздрави Колару у писмима Мартину Хамулијаку. (Иначе,

данашња Гимназија „Јан Колар“ у Бачком Петровцу носи
Коларево име и зато што је он, планирајући мрежу

словачких гимназија у Угарској, одредио да једна од њх
буде у Петровцу.)

На њега, односно водећу четворку словачког књижевног
класицизма

(Колар,

Шафарик,

Палацки,

Бенедикти-

Блахослав), Вукове збирке народних песама имале су
снажног одјека. Они су, полазећи од ватреног Шафариковог

програмског чланка „Promluvení k Slovanům“ (Проглас

Словенима), објављеног почетком 1817. у чешком часопису
Првенци лепих уметности (Prvotiny pěkných umění), који

позива Словаке и све Словене да, по примеру Руса (Иван
Прач) и Срба (Вук Стефановић Караџић), приступе

скупљану народних песама свога народа, почели да
сакупљају словачке народне песме. Водећу улогу у

припреми за штампу и издавање словачких народних
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песама је преузео Јан Колар (у тесној писменој сарадњи са

Шафариком, који је већ имао «пуну кесу песама») и
сарадњи са Јаном Бенедикти-Блахославом. Колар је збирку

штампао под називом Песме световне народа словачког у
Угарској. Већ следеће, 1827. године самостално издаје

други том Песама световних народа словачког у Угарској
(Písně světské lidu slovenského v Uhřích), а у годинама

1834–35. штампа своје обимно дело у два тома Národnie

zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhrách (Народне

песме односно Песме световне Словака у Угарској). Колар
је сматрао да се у песмама одражава карактер и мишљење

народа и зато их треба сачувати од заборава. У овом
контексту илустративан је и сликовит парадокс, којим Колар

изражава своје дивљење према српским народним
песмама: „Ако у другим земљама песници певају за народ,
онда јужно од Дунава народ пева за песнике.“7 Заслужан за

српску културу био је и Јанко Шафарик (Кишкереш, 1814 –

Београд, 1876), који је у Новом Саду становао код свога
стрица Павла Јозефа Шафарика, као ученик српске
гимназије (1823–1829). После завршених студија медицине

у Пешти и Бечу, радио је као лекар у Новом Саду, а 1843.
постао је професор физике на београдском лицеју.

Међутим, за српску културу значајан је његов рад
(шездесетих

и

седамдесетих

година)

у

Народној

библиотеци, где је био и библиотекар и управник. Био је,

7 Јован Скерлић, Историје нове српске књижевности, Београд 1953, с.
222.
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такође, један од главних оснивача Народног музеја у
Београду, где је био кустос и управник, а када је,
захваљујући поклону Мише Анастасијевића, Народна

библиотека (1863), заједно са Народним музејем и
Друштвом српске словесности, пресељена у ново „КапетанМишино здање“, савесно се трудио да се набави свака

српска књига, где год да је код јужних Словена, а израдио је

и врло корисне абецедне и предметне каталоге, који су

коришћени све док у Првом светском рату нису уништени.
Његовом заслугом је основана и Народна библиотека у

Крагујевцу, од дупликата књига које је он издвојио. У вези са
њим занимљива је чињеница да га је српска влада, одмах

по његовом доласку у Београд (1843), сматрала, што се

тиче Словака, за равноправну (можда, донекле, и
алтернативну) личност са Људовитом Штуром, јер га је
Друштво српске словесности (претеча Српске академије

наука и уметности), истовремено кад и Људевита Штура

(августа 1844), изабрало за свог члана а и функционера јер

се помиње да је «неколико година био савестан благајник и
потпредседник» па и његов секретар. Када је Друштво 1864.
године расформирано и, уместо њега, исте године
формирано Српско учено друштво, Јанко Шафарик, нешто
касније, 1869. године, је, на обавештењу о избору Вилијама

Паулинија–Тота за почасног члана, уз секретара Стојана

Новаковића, потписан као његов председник, а био је и
један од саоснивача првог српског научног часописа –

Гласника Друштва српске словесности (1847), у којем су,
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поред њега, од почетка, своје радове објављивали, поред
осталих, Сима Милутиновић Сарајлија и Јован Стерија
Поповић.

Јанко Шафарик је, уопште, значајан по томе што је умео

шире да повезује тадашње временске, просторне и
садржајне

релације

превазилажења

славистичких

раздаљина

и

веза

супротних

у

правцу

мишљења.

Путовао је више пута (и дописивао се стално) на релацији
Београд – Нови Сад – Пешта – Братислава –Беч – Праг, а

средином 1857. године српска влада му је ставила на

располагање 600 форинти за вишемесечни истраживачки

пут у Венецију „да би у тамошњем архиву и у библиотеци
св. Марка тражио и сакупљао старе српске писане

споменике и уопште податке који се односе на Србију“.
После те мисије, Шафарик је у Гласнику Друштва српске

словесности штампао око 600 докумената из историје

Срба, као и два тома посебног материјала из Гласника под
називом Споменици млетачког архива.

Јанко Шафарик је, постепено, настављајући рад свога

стрица, истраживачки проникнуо и у тада јаш турски део

Србије и Македонију. На пример, већ 1846. године, у једном
свом реферату, предлаже Попечитељству просвештенија

„да пошаље једно способно лице у стару Србију и
Македонију, које би тамо, о државном трошку, откупљивало
стара писана документа“ која су важна за историју Срба, те

је и сам сакупљао старе рукописе, а црквене власти су се
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одазивале његовој иницијативи да се по црквеним
општинама и манастирима прикупљају старе писане и
штампане књиге и да се, ради даљег чувања и проучавања,

шаљу Народној библиотеци у Београду. За оне, још
угроженије, из крајева под турском управом, Јанко

Шафарик је ангажовао босанског сакупљача и трговца Ст.
Верковића, а у тим пословима је као експерт консултован
Павел Јозеф Шафарик.

На овај начин, Јанко Шафарик је прибавио и драгоцено
Никопољско јеванђеље , које је Ђ. Даничић (1864)

приредио у посебном издању као језички споменик, али које
је, нажалост, нестало у Првом светском рату. И сам је

штампао читав низ археографских текстова: Житије
Стефана Уроша III, Хрисовуљу цара Стефана Душана

(којом овај оснива манастир св. архангела Михаила и
Гаврила

у

Призрену),

Лазаревића итд.

Живот

деспота

Стефана

Пошто је као фактограф ишао увек за документима, Јанко

Шафарик се нарочито огледао у нумизматици и хералдици,
као археолошким гранама, а стари новац и све старе грбове

сматрао је за значајна изворна документа српске историје.
Поседовао је нумизматичку збирку од преко 10 000

примерака и свој први истраживачки рад из области

нумизматике објавио је у Гласнику у наставцима под
насловом Описаније свију досад познатих новаца. На овај

његов рад су се одмах надовезали и његови радови из
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хералдике – О приложеним грбовима српских земаља и

владатеља, те из њене помоћне дисциплине која проучава
и тумачи печате – Грађа за српску сфрагистику.

Мало је познато да је за српску ликовну културу веома
заслужан Цирил (Cyril, Кирило) Кутлик8 (Křižlice, 1869 –

Београд, 1900), који је у Београду основао прву сликарску

(цртачку) школу у Србији. Додуше, пре ове његове,

постојала је бесплатна школа Стевана Тодоровића,
основана 1856. године, али то је била школа за сликање,
певање и гимнастику.

Цирил Кутлик потиче из познате породице. Његов отац
Бохдан, свештеник, рођен је у Старој Пазови а његов стриц

Феликс (Félix) Кутлик био је прозни и драмски писац
и путописац и свештеник у Кулпину. Цирил је сликарство

студирао на Академији ликовних уметности у Прагу (најпре

у класи проф. Lhota а касније код проф. Макса Пирнера) и
Бечу (у класи проф. Елсенменгера). На идеју да у Београду
оснује уметничку школу дошао је приликом прославе стоте

годишњице рођења Вука Караџића у Београду 1887. године,
на којој је учествовао. Идеју је остварио 5. септембра 1895,

када је његова приватна „Српска цртачко-сликарска школа“

почела са радом. У почетку, школу је похађало тридесет

ученика, а из ње су потекли неки од најпознатијих српских
8 Vladimír Valentík, Cyril Kutlík a začiatky výtvarnej pedagogiky v belehrade.
In: Výtvarné umenie Slovákov v Juhoslávii Zborník prác zo sypózia v Báčskom
Petrovci, Kultúra B. Petrovec – Spolok vojvodinských slovakistov Nový Sad,
2002, s. 53–56.
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сликара с краја 19. и почетка 20. века: Боривоје Стевановић
(1975–1976),

Драгомир

Глишић

(1872–1957),

Коста

Миличевић (1877–1920), Милан Миловановић (1876–1946),

Надежда Петровић (1873–1915), Анђелија Лазаревић
(1885–1926), кћи познатог приповедача Лазе Лазаревића,
Рафаило Момчиловић (1875–1942), калуђер који је касније

студирао у Москви и Риму и сликао иконе, и многи други.
Набројани

сликари

су

касније

настављали

студије

сликарства најчешће у Минхену или пак у Паризу. Они су,
уједно, постали и оснивачка генерација српске сликарске

модерне. Иако је школа постизала значајне резултате,

Министарство просвете је одбијало да је финансијски
помаже. Да би то решило, министарство је образовало

комисију, у којој је био и академски сликар Ђорђе Крстић,
коме 1881. године није пошло за руком да реализује сличну

идеју. Ова комисија је на разне начине ометала Кутликов
рад те је на страницама „Дневног листа“ вођена и
непријатна полемика између Кутлика и неких најпознатијих

сликара и ликовних критичара тог времена (Ђорђе Крстић,

Стеван Тодоровић и Михаило Валтровић). Узгред буди
речено, између Кутликових присталица и противника је, чак,

дошло и до физичког обрачуна, тј. професор Велике школе

Јефта Стевановић, Кутликов пријатељ, опалио је у школи
шамар сликару Ђорђу Костићу, јер је увредљиво говорио о
Кутлику и о њему. После Кутликове преране смрти (боловао
је од туберкулозе), 1900. године, тадашњи министар

просвете Србије Живан Живановић схватио је значај
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његове школе и изразио жељу да академски сликар Риста
Вукановић, са супругом Бетом, откупи школу од младе

удовице Миладе Кутлик. Они су му жељу испунили и школу
откупили за тадашњих 1 000 динара и тако спречили да она,

после петогодишње успешне активности, престане са
радом. Риста Вукановић је управљао овом школом под
именом „Српска сликарска школа“ до 1905. године, када се

удружио са Ђорђем Јовановићем и Марком Муратом,
проширио њен програм и дао школи ново име „Уметничко-

занатлијска школа“. Школу је онда, до 1914. год. водио
Ђорђе Јовановић. После Првог светског рата, 1919. године,
школа

је

обновљена

а

1921.

реорганизована

и

подржављена. Године 1937, на њеним темељима никла је
данашња београдска Академија ликовних уметности.
Дакле,

упркос

повременим

падовима,

условљеним

нарочито актуалним дневним политичким интересима,
српско-словачка сарадња трајала је, практично, два века а

у одређеним областима траје и данас, а стручњаци који су

ову област проучавали из различитих аспеката (Ристо

Ковијанић, Јан Кмећ, Милан Крајчович, Живан Милисавац,
Златко Клаћик, a у новије време и Небојша Кузмановић и

др.), успели су да ову проблематику и афирмишу и да је

научно осветле, чиме су и сами знатно допринели тој
сарадњи, али, нажалост, њихова дела никада нису била

довољно шире презентирана, тако да су са њима упознати,
по правилу, само стручни и научни кругови. Већ и због тога,
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један од циљева овога предавања је да наведену

проблематику актуализира и приближи широј јавности, и
српској и словачкој, у интересу обе. Текст, у ствари,

представља концизну синтезу сазнања до којих је дошло

више проучавалаца српско–словачких односа, али она су,
до сада, остала разбацана у разним књигама и часописима
и тиме теже доступна.

Небојша Кузмановић

СРПСКО–СЛОВАЧКЕ КЊИЖЕВНЕ ВЕЗЕ
За јужнословенске просторе и за наш народ – српски, од
нарочитог

значаја

наслеђе, тако

су

и утицаји

како

византијско-православно

рационалистички-просвећеног

Запада, пре свега у литератури, философији и архитектури.
Додири нашег народа са Западом били су најизраженији на

просторима Подунавља и Војводине, где су се сусретале
многобројне културе и народи, па тако и српски и словачки
народ.

Од краја XVII па до прве половине XX века, више од две

хиљаде и пет стотина српских културних посленика и
стваралаца – писаца, философа, просветитеља и научника

– школовало се у Братислави, Кошицама, Кежмарку, Модри

и другим словачким местима. То нам говори да је велики
број наших учених људи стекао образовање не само у Бечу,
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Будимпешти или на немачким универзитетима, већ и у

Словачкој. Та чињеница је често превиђана, а на њу је
својим преданим књижевно-научним радом, пре свих,

најбоље указивао наш књижевник и публициста Ристо
Ковијанић, и то дуже од педесет година, тачније речено
скоро седамдесет, од 1927. до 1990. године.

Из Ковијанићевих радова можемо сазнати много тога о

школовању и раду Доситеја Обрадовића, Вука Караџића,
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манастира Мораче, 31. децембра 1895. године, а умро је 17.
новембра 1990. године у Котору.

Ковијанић је многе своје текстове из часописа објавио у
засебним књигама или као посебне отиске и сепарате. За
потребе овог рада издвојићемо оне који се односе на

Бранка, Његоша и Вука. Заједничка нит која се провлачи
кроз те текстове је њихов однос и веза са Штуром.

Бранка Радичевића, Ј. Ј. Змаја, Павла Поповића, Јоакима
Вујића,

Светозара

Милетића

и

других

српских

просветитеља и романтичара, те о утицајима Јана Колара,
Павела Јозефа Шафарика, Људовита Штура и других

словачких писаца, философа и просветитеља на српску
културу и јужнословенску идеју сагласја и разумевања, пре

свега међу словенским народима, како кроз националне
препороде,

тако

и

кроз

идеје

о

пансловенству,

аустрословенству или ‘’словенској узајамности’‘
Колара.

Јана

Ковијанић је писао о српско–словачким књижевним везама

и односима, народној поезији, те о многим српским и

словачким писцима. Сарађивао је у словачким, чешким и

српским часописима, а поред тога учествовао и на многим
научним

скуповима

и

сипмпозијумима

посвећеним

српско–словачким књижевним везама, како у Словачкој
тако и у нашој земљи.

Ристо Ковијанић је рођен у Ђурђевини, селу поред

Људевит Штур
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Први текст о овој вези под насловом Бранко Радичевић и

Људевит Штур Ковијанић је објавио, на словачком језику,
већ 1933. године у Турчјанском Св. Мартину, а исти текст, на
српском, у Суботици 1935. године.

Овај текст говори о Бранковом познанству са Штуром и
Штуровој критици Бранкових песама. Бранко Радичевић је

пред крај живота објавио своје једине две књиге песама –
1847. лирске и 1851. епске. Књига лирских песама ‘’је

отворила нову епоху српског лирског песништва’‘, а она је
била ‘’смртна пресуда псеудокласичарској школи...’‘, каже

Ковијанић. Ту књигу Бранко је посветио српској омладини. О

Бранковим епским песмама, за његова живота, није нико
говорио осим Људовита Штура.

Према Ковијанићу, Штур се с Бранком лично познавао:

‘’Њихово прво виђење било је свакако у Бечу.‘’ То се види из
Бранкових писама оцу и из сећања Штуровог ђака Јосифа

Подградског. Ковијанић претпоставља да су се њих двојица

упознали током 1844. године. Како је Штур био један од
највиђенијих, ако не и највиђенији идеолог словенства тог

доба, до његовог мишљења се веома држало. Поред тога,

он је од стране Матице српске био постављен и за
надзорника Библиотеке српске омладине у Братислави, у
којој се разговарало о књижевности и у којој су читани нови
књижевни радови.

Штур није био изворни књижевни критичар, али се критиком
бавио, тако да је својим ставовима у великој мери утицао
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на српску и словачку књижевну омладину. ‘’Штур нас је

упутио како се пише критика’‘, каже Подградски. Његови
ставови су били класичарски: угледање на античку

књижевност, особито ‘’херојску’‘, па је међу омладином
популарисао Хомера и Хорација. Био је под Хегеловим
утицајем, с чијим идејама се упознао у Немачкој. По њему,
књижевност и уметност треба да служе идеји, односно

народу, те словенству. Био је за потпуну идеологизацију
књижевности, а против ‘’бајроновштине’‘, емоција, осећања

и ‘’еротике’‘ у поезији. У словачким омладинским круговима,

тих година се чак читао Штуров проглас ‘’да се омладина, у
интересу

морала,

чува

романтизма

и

еротичног

сензуализма’‘. ‘’Словенска поезија неће опевавати љубав,

части и страсти појединца, него узвишене предмете: веру и
народ, и служиће општенитости’‘, говорио је Штур. На тај
начин, он је био близак гледиштима ‘’матичара’‘ – Јована

Хаџића и Теодора Павловића, које је Бранко у својим
песмама подвргао сатири. Штур је био и лични пријатељ са
Хаџићем, јер су заједно наступали у угарском парламенту:

‘’уз то, он је у погледу српског правописа делио мишљење
Хаџића, а не Вука и Бранка –

био је за етимолошки

правопис, за писање старих ћирилских знакова: јата,
дебелог јера итд.’‘.

Према Ковијанићу, Штур је, а можда и Његош, ‘’читао
Бранков Ђачки растанак још у рукопису’‘. Прва Штурова

реакција је била: ‘’Тај има велику будућност!’‘ Међутим,
касније су његови ставови били веома оштри, тако да је то
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оставило трага на Бранка. Штур и Бранко су се током 1846.

године виђали више пута. Штур је добро знао српски језик,

а Радичевић ‘’је већ добро разумео чешки... по узору чешке
химне испевао је песму Где станак мој ... а Словачки је

учио доцније на Штуровој критици’‘, каже Ковијанић,

користећи текстове Павла Поповића, Светозара Вуловића,
др Милана Хоџе и М. Хурбана.

Штур није могао разумети Бранка, јер је он био идеолог и

борац за национална права, а Бранко је био ‘’песник новог

доба’‘, које је одликовао интимизам и индивидуализам
наспрам колективног духа. Како је српска братиславска
омладина била под духовним утицајем Штура, она се
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‘’Ограда’‘, текст који се није дотицао књижевних вредности.

‘’У писању ‘Ограде’ Милетић је без сумње водио прву реч’‘,
каже Јован Ђорђевић, а како је Милетићу Хаџић

био

мецена, могло се очекивати да ‘’се осећао обавезним према
њему’‘.

Тако су, по Ковијанићу, узроци осуде Бранкових песама од

стране српске омладине: Штурови литерарни погледи и
војвођанска припадност братиславске српске омладине, јер

су они били везани, углавном материјалним везама, за
Хаџића, Павловића и Рајачића, који су ‘’били главне жртве
Бранкове критике’‘. По њему, ни сама ‘’Ограда’‘ није
написана без Штуровог утицаја и одобравања.1 Бранкова

оградила и осудила Бранкове песме које су биле посвећене

књига епских песама појавила се почетком 1851. године. У

њима био и Светозар Милетић, објавили текст под називом

овој књизи Штур је објавио критику у ‘’Словачким

српској омладини. Њени припадници су, у време када је са

1 Ковијанић се питањем осуде Бранкових песама бавио у још једном
тексту. Тако је, пишући о Марку Поповићу-Вуковарцу, Бранковом брату од
тетке, Ковијанић износио: ‘’Познато је, да се српска братиславска
омладина јавно оградила од Бранкове Посвете, и – под утицајем
Штурових књижевних назора – осудила углавном Бранкове песме. Какво
је Бранков рођак Марко Поповић заузео држање у том питању, не зна се.’‘
Марко Поповић, један од издавача „Славјанке“ и један од секретара
српског ђачког друштва у Словачкој, студирао је у Братислави од 1845. до
1848. године. Он је био један од најбољих другова Светозара Милетића,
једно време су заједно становали и заједно су отишли у револуцију.
Ковијанић претпоставља да је Поповић тада погинуо, јер га је словачки
писац Вилијам Паулини-Тот описао у својој приповеци „Школа и живот“,
која је објављена 1866. године. ‘’Има једна словачка приповетка чији је
главни јунак Србин’‘, каже Ковијанић. Из овог текста сазнајемо да је овај
Марко Поповић, поред тога што је био Бранков рођак, био и рођени стриц
Богдана и Павла Поповића. Види о томе у Р. Ковијанић, Један Бранков
рођак (Марко Поповић), „Летопис Матице српске“, Нови Сад, јануар 1940,
стр. 95–105. Овај текст је проистекао из предавања које је Ковијанић
одржао 12. децембра 1939. године у београдском Друштву за српски језик
и књижевност.

њој су биле две епске песме: ‘’Гојко’‘ и ‘’Хајдуков гроб’‘. О
погледима’‘, крајем јануара 1852. године. Ова критика је

била врло неповољна и негативна, тако да је ‘’она била
озбиљан удар Бранковој репутацији’‘, каже Павле Поповић.
Из Бранковог опширног одговора, који је објављен тек 1924.

године, види се да му је та критика веома много сметала:

‘’Ви сте мене каменом, а ја Вас (верујте ми) само лебом:
тврд је по свој прилици мало био...’‘, пише Бранко.

Како Бранко није одговорио на критику, јер је ‘’одуговлачио
с објављивањем свога одговора’‘, у његову одбрану је стао

Ђура Даничић, који је писао Ђорђу Натошевићу: ‘’Сад га
2 Risto Kovijanić, Vuk i Štur, „Savremenik“, sv. 10, Beograd, 1964, str.
322–334.
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опет Штур спопао у ‘Словачкијем новинама‘, и то немилице
и пакосно до зла Бога. Главно је у критици што Штур не

критизира оно што је Бранко написао, него што он мисли да
је Бранко хтио написати.‘’

Према Ковијанићу, иако је Штур оштро критиковао Бранкове

песме, он није био ‘’зломислен’‘. Његова критика је ствар

неразумевања, јер ‘’није био књижевни критичар по позиву’‘,
тако да је ‘’Бранко био сасвим у праву, кад је побио Штурове

примедбе: о ‘мешању романтике у песмама’ ‘’. Ковијанић, на

крају, наводи Бранкову ударну реченицу: ‘’Боже мој, како
пусто мора бити у срцу г. Штура, кад овако што рећи може.’‘
Вук и Штур

Допринос осветљавању српско–словачких књижевних веза

Ковијанић је дао и прилогом о односима Вука Караџића и
Људовита Штура. Текст под називом „Вук и Штур“ Ковијанић
је

објавио

1964.

„Савременик“. 2

године

у

београдском

часопису

Најактивнији поборник ‘’политичког уједињења Словена’‘

Људовит Штур је био тридесет година млађи од Вука, јер

‘’кад је Штур почео да ступа у јавни живот, Вук је већ био

почасни доктор филозофије, члан неколико учених
друштава, прослављени књижевник, чувен у Европи’‘, каже

Ковијанић. Вук је одржавао пријатељске везе са Коларом и
Шафариком, били су вршњаци по годинама, а разлика у

годинама била је, по Ковијанићу, препрека да се Штур

приближи Вуку. Иако су се познавали и виђали више пута,
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Вук и Штур се нису дописивали, а ‘’у
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својој огромној

преписци Вук помиње Штура само на једном месту!’‘.

Вук је 1837. године посетио Друштво словачке омладине у
Братислави „Jednotu literárnu“, друштво у којем је Штур

имао истакнуту улогу, и тада су се њих двојица први пут
срели. Тим поводом, Штур пише: ‘’Био је код нас на
повратку Мушицки, синовац славнога књижевника, и славни
Вук Стефановић, те изванредне, вреле словенске душе...’‘

Студирајући у Халеу 1838–1840. године, Штур је од Немаца
непрестано слушао хвалоспеве о Вуку и српској народној

поезији. Тада је писао о преводу Вукових српских народних

песама на немачки језик, који је начинила немачка

књижевница Талви (Theresa Albertina Luisa von Jakob,
‘’Volkslieder der Serben’‘, Hale, 1825).

Штур у прашком

часопису „Kvety“ (VI) пише: ‘’Прекрасне песме наших

побратима Срба налазе заслужно допадање и код других
народа... неке песме које знам напамет заслужују као

превод похвалу.’‘ То значи да је већ као студент Штур знао
и српски и немачки језик.

Од 1842. до 1850. године, Штур је често одлазио у Беч, а

тамо су се окупљали српски књижевници Вук, Бранко, Ђура
Даничић и остали. ‘’Задржавајући се у Бечу, Штур је могао
видети Вука свакога дана од 17 до 18 часова у Грлића

3 Р. Ковијанић, „Кнез Михаило и Људевит Штур“, „Политика“, Београд, 11.
08. 1934. Словачке устанике су помагали и Карађорђевићи, а о томе
Ковијанић пише: ‘’... а Хурбан, који се није био везао за Обреновиће
колико Штур, ишао је у Београд и Сремске Карловце, откуда је и он донео
знатну новчану помоћ за устанак, у првом реду од кнеза Александра
Карађорђевића и патријарха Рајачића’‘.
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кафани, на Баумаркету...’‘, каже Ковијанић. Током 1845,
срели су се у Братислави, а 1846. године у Бечу, када је

Штур, осим Вука, посетио и Његоша. Током 1848. године,
сретали су се више пута, у Бечу, а посебно за време

трајања Словенског конгреса у Прагу. Како су и Вук и Штур

били штићеници кнеза Михаила Обреновића, Ковијанић
сматра да су се они свакако сусретали код кнеза. Једна од
тих прилика је била када је кнез Михаило помагао словачки

устанак 1848. О томе Ковијанић каже: ‘’По повратку из
Рогашке Слатине, где је три пута био код кнеза Михаила
Обреновића, од којега је добио 60 000 форината у злату за

устанак Словака, Штур се у септембру задржао у Бечу.’‘3

Ковијанић је највише података о односима Вука и Штура
налазио у заоставштини Јована Бошковића, којему је Штур
често писао. Из тих писама сазнајемо да су Вук и Штур
један другом слали књиге, а Вук је чак Штурове књиге
‘’шиљао у Москву’‘.

Евидентно је да је Вук на Штура оставио велики утицај, пре

свега због свог проучавања и приказивања народног живота

српског народа. Утицао је на њега ‘’својим здравим
националним осећањем и слободарским духом, нарочито

4 Штуров ученик Јосиф Подградски у својим белешкама, по сећању,
наводи Штурову анализу песме ‘’Диоба Јакшића’‘: ‘’Сама песма је ремекдело српског духа, и један Goethe би се њоме поносио. Песма нам
представља народни карактер српске женске душе. Ова је песма верна
слика једне Српкиње. Добро је неко од вас погодио идеју песме:
Добротом савладаш срце човеково. То је збиља идеја која је у овој песми
оваплоћена’‘ – анализира Штур (Јосиф Подградски, „Удружење
словенске омладине у Пожуну под Љ. Штуром“, ‘’Бранково коло’‘, 1904,
бр. 31-2).
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својом

горостасном

револуционарном

борбом
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за

спровођење народног језика у књижевност и реформе

правописа’‘, пише Ковијанић. Из овог текста дознајемо да су
се Вуком одушевљавали и други европски писци: Валтер

Скот, Гете, Пушкин, Мицкијевич, Челаковски, Залески и
други. Мицкијевич, који је о српским народним песмама

држао предавања у Паризу, на College de France,

упоређивао је нашег Народног песника са Хомером. Све је
то било познато Штуру и још више стварало одушевљење
за Вуково дело.

Поред предавања4 која је држао својим ученицима о
Вуковом раду, Штур је о томе и писао у књизи О народним
песмама и приповеткама племена словенских (Праг, 1853).

Ту књигу је посветио свом мецени кнезу Михаилу
Обреновићу, а њу је на српски језик превео Јован
Бошковић.

Како је Штур био под великим Вуковим утицајем, он је у

почетку прихватао фонетски правопис, али касније ‘’је
најзад усвојио правопис етимолошки’‘. На темељу овог

Ковијанићевог текста, блиско нам је мишљење да се
национални

препород

Словака

и

развој

словачке

књижевности у Штурово време, средином XIX века, у
великој мери дешавао под директним утицајем Вука

Караџића и српске књижевности. На тај начин Срби су
Словацима узвраћали за помоћ која је проистекла из

школовања Срба у Словачкој, те и за помоћ коју су Словаци
пружали Србима у отварању школа по Војводини.
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У тексту Бранко Радичевић и Људевит Штур, објављеном
1933. године у Словачкој, Ковијанић на страни 5. пише:

‘’Како су ова два знаменита човека, Штур и Бранко,
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године дао словачки професор и почасни чешки академик
Јозеф Шкултети.

Штур је познавао Његошево дело јер је, знајући српски

језик, ‘’имао већ Његошево Огледало српско‘’, каже

остављали у духовном погледу утисак на велике људе...

Ковијанић. О њему је имао веома високо мишљење, које је

испеване овој двојици у истом времену (подвукао Н.К.). У

‘’Били смо у Бечу девет дана... Били смо, наиме, код

најбоље сведоче две поменуте песме генијалног Његоша,
песми Штуру Његош пева:

У мрачноме путовању сљедујем ти зубљи свјетлој ...
Ка побожник што сљедује посахнуте трепавице
светом входу у сумраку за лампадом играјућом ...
Свуд те видим ђено дубиш у зрцала мистически,
с мракама се гордо бориш, глас венчишем са лучама ...
страшило су моме оку зрачни твоји полусови,
а ти смело играјући на зениту точку сједиш,
са ње химне просторима из судбене жице појеш ...

Ковијанић потом доноси Његошеве стихове испеване у
Бранкову славу, што није спорно, али је предметом
књижевног спора постала Ковијанићева теза да је Његош
ове стихове испевао у част Људовита Штура.

Петар Петровић Његош је, од новембра 1846. до
фебрауара 1847. године, три пута боравио у Бечу да

надгледа штампање свог Горског вијенца и да оствари

контакте с руским двором. Том приликом се упознао са

ватреним словачким родољубом Људовитом Штуром и
предао му рукопис песме која није имала наслов. О том

сусрету међу првима је писао Ристо Ковијанић, користећи
Хурбанову студију о Штуру, а драгоцене податке му је 1933.

у једном писму из новембра 1846. године овако исказао:
владике црногорскога, стасом горостаса, духом ватреног
Славена, и разговарали смо с њим дуже времена.’‘

Штур је Његошеву песму објавио у ‘’Татранском орлу’‘,

књижевном додатку ‘’Словачких народних новина’‘, 5.
јануара 1847. године, у 51. броју. Песма није имала наслов,

па је уредништво часописа дописало ‘’Песма од Петра

Петровића, владике црногорског’‘. Песма је објављена у
оригиналу, али и у преводу Штурова сарадника Бохуслава

Носака, уз објашњење да ју је Његош ‘’изволио саопштити,
с налогом да се штампа у Орлу’‘. Како песма није имала

наслов, пред историчарима књижевности се поставило
питање да ли је она настала у славу Штурову или не.

Код нас је песма први пут објављена у ‘’Гласу Црногорца’‘

1875. године, под насловом „Људевиту Штуру“, а потом у
Москви 1887, те у књизи Милана Решетара Мање пјесме
владике

црногорскога

Петра

Петровића

Његоша,

Београд, СКЗ, 1912. Како је у ‘’Гласу Црногорца’‘ објављено

само 16 стихова те песме, уз примедбу да се она ту први
пут појављује, дуго се није знало да је била објављена у
оригиналу

у

‘’Татранском

орлу’‘.

Ковијанић

се,

на
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Шкултетијеву иницијативу, заинтересовао за ову песму и
њоме се бавио у своме раду о везама Бранка и Штура

(1933), где је изнео тезу да је песма посвећена Штуру.
Ковијанић сматра да је мистична сила којој се обраћа
Његош сам Штур: ‘’У мрачноме путовању сљедујем ти
зубљи свјетлој’‘, пева Његош.

Према Ковијанићу, ‘’Штура лично нико није уздигао тако
високо као управо Његош у овој пјесми’‘. Пошто је Његош

славио Бранка, онда је, по Ковијанићу, ‘’Његош могао у

звијезде дизати и Штура, тада далеко знаменитијег и
славнијег од младога Бранка’‘.

Ова Његошева песма је изазивала велику пажњу, па се тако
њоме, пред крај живота, бавио и наш познати философ и
етичар Вуко Павићевић. Павићевићев обиман рад о овој

теми је објавила ЦАНУ у свом ‘’Гласнику одјељења

5 Видо Латковић, П етар Петровић Његош, ‘’Нолит’‘, Београд, 1963,
стр. 184-5.
6 Изводе из Павићевићевог огледа је објавила титоградска ‘’Побједа’‘ 27.
октобра 1979. године, под наднасловом „Научни приступ нашој књижевној
баштини“, које користимо за потребе овог рада.
Вуко Павићевић је ову Ковијанићеву студију читао у рукопису:
‘’Обрађујући исту тему, он се јако заинтересовао за овај рад“, пише
Ковијанић. „Радо сам му ставио на располагање копију рукописа,
обрадован што ће Његошева пјесма бити простудирана и с филозофске
стране. Смрт је Павићевића неочекивано уграбила. У његовој драгоцјеној
заоставштини нашла се његова студија, коју је Црногорска академија
наука и умјетности објавила у свом ‘Гласнику Одјељења умјетности’ за
год. 1979 (књ. II, 7-25) под насловом ‘Питање основног мотива Његошеве
песме под насловом Људевиту Штуру‘. Цитирајући многа мјеста из овог
мога рада, Павићевић каже да сам то изнио у свом ‘новом, недавно
објављеном раду’. Значи, он је очекивао да се прво појави моја студија,
па да онда објави своју.’‘ Ова напомена налази се на крају Ковијанићевог
текста који је објављен у ‘’Зборнику Матице српске за књижевност и
језик’‘, Нови Сад, 1986, стр. 86.
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умјетности’‘, под насловом ‘’Питање основног мотива
Његошеве песме под насловом ‘Људевиту Штуру’ ‘’, за

1979, књ. II, 7–25. Из Павићевићевог текста сазнајемо за
књижевну полемику која се водила поводом ове песме.

Ковијанић у својим радовима није дао целокупну Његошеву

песму, а она је у целости објављена тек 1959. године у
‘’Прилозима за књижевност’‘, св. 1-2. Објавила ју је Нада
Ђорђевић, која је изразила сумњу да је песма посвећена

Штуру, јер сматра да претерано величање и поређење са
генијем и богом није упућено Штуру. Међутим, она се
касније колеба и скоро да прихвата Ковијанићеву тврдњу.

Ковијанићеву тезу о Штуру као субјекту ове песме нису
прихватили ни неки други историчари књижевности, као

Видо Латковић, који мисли да је Његошева песма
посвећена сунцу.5 Ђорђе Живановић, у студији Један

прилог Његошевом схватању Словенства (‘’Анали
Филолошког факултета’‘, Београд 1963), сматра да је песма

без сумње посвећена Штуру.6 Уредништво Његошевих
Целокупних дела (књ. I, ‘’Просвета’‘, Београд, 1967, стр.
385-6)

о

овом

проблему

констатује:

‘’Досад

нису

установљене чињенице на основу којих би се могло
поуздано доказати да је песма посвећена Штуру, сем

тврђења уредништва ‘Гласа Црногорца‘ из 1875. године...
Али с обзиром на околности под којима је настала... ми

сматрамо да је песма доиста посвећена Штуру и да у
наслову треба да носи његово име.’‘

Ковијанић, седамдесетих година, четрдесет година након
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изречене тезе да је песма посвећена Штуру, пише нови рад

под насловом ‘’Његошева пјесма Штуру’‘, у којем опширније

образлаже своју тезу. Основни разлог, поред заузетости
наставом, архивским радом и писањем других текстова,
зашто 1935. године није објавио целокупну песму лежи у

томе што ‘’тада нијесам имао ни фотокопију пјесме’‘.
Фотокопију целе песме Ковијанић је касније добио од
Андреја Врбацког.

Ковијанић у овом раду, који је прочитао на научном скупу на

Цетињу октобра 1977. године, поводом педесетогодишњице
‘’Историјских записа’‘, поново тврди да је песма посвећена

Штуру, а не сунцу или богу сунца Фебу. Своју тезу подупире

тврђењем да је Његош певао хвалоспеве не само
песницима,

већ

и

државницима,

војсковођама

и

политичарима: Карађорђу, руском цару Николи, руском
престолонаследнику Александру, кнезу Галицину, Нечајеву,
али и противницима: турском султану и аустријском кнезу
Метерниху. ‘’Кад је Његош (из политичких разлога) могао да
испјева славопојку Метерниху и султану, зашто не овакву

славопојку и Штуру, човјеку великог срца, великих идеја и
човјекољубивих тежња, своме сабрату-пјеснику и своме
једномишљенику у многоме чему’‘, констатује Ковијанић.

По Ковијанићу, својој песми Његош није дао наслов из
политичких

разлога.

Песма

је

уперена

против

Аустроугарске, која подјармљује словенске народе, а борац

против таквог стања јесте Штур. Како би се то прикрило, али
ипак и дало у назнакама, Његош, по Ковијанићу, користи
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алегорије и алузије. Побуњеник, ‘’иако скривен, он се ипак
назире’‘, каже Ковијанић.

На треће питање које је у овом раду поставио: Ко је дао

наслов песми у ‘’Гласу Црногорца’‘ 1875. године?, Ковијанић
доказује да је то био уредник часописа Симо Поповић. Овај
црногорски војвода, песник и државник, иначе Сремац,

школовао се у Братислави 1865/6. године. Боравећи у

Братислави, Поповић је могао у словачкој или српској
дружини прочитати ову песму коју је ‘’вјероватно, одатле... и
преписао... или цијелу или само првих 16 стихова, које је
објавио

у

‘Гласу

Црногорца‘

‘’,

мисли

Ковијанић.

Објављивањe ове песме у време Херцеговачког устанка је,
по Ковијанићу, имало функцију буђења свеславенске

солидарности и због тога јој је Поповић и дао пригодан
наслов „Људевиту Штуру“.

Ковијанићу је за право дао и Вуко Павићевић у свом раду о
овој песми: ‘’Тако је Ковијанић био обавезан да своју тезу
образлаже подробније. Он је то учинио у свом новом,

недавно објављеном раду. У њему укратко побија

Латковићеву тезу о сунцу као субјекту пјесме. Одбија је,
мислимо, с правом јер се у пјесми врши само упоређење

субјекта пјесме са сунцем, тачније речено ‘с царем
Ипериона’ (а то је божанство сунца). Сам субјекат мора
бити нешто друго’‘ (Вуко Павићевић, Питање... ).

Ако се држимо стратегије однос текста и контекста, онда

засигурно можемо прихватити Ковијанићеву тезу да је
субјект Његошеве песме Људовит Штур. У време
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заједништва,

средином XIX века, веома важну улогу у том процесу имала
је култура, а посебно поезија, па се тако и ова песма може
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Милослав Шутић

посматрати као прилог том заједништву.

ПОХВАЛА АМБИЈЕНТАЛНОЈ УМЕТНОСТИ

појавила књига глумца и писца Јозефа Боба Штуровци, у

сликара Милана Кечића и песника Богдана Чиплића, који су

У Словачкој и данас има штуроваца. Тако се недавно
којој Боб покушава да схвати менталитет човека који је
живео

средином

прошлог

века.

Боб

се

противи

легендаризовању Штура и приказује га у свакодневници
(заокупљеност

женама

и

испољавање

нарцизма).

Централни мотив књиге је буђење народне свести и јачање

словачког националног покрета кроз прожимање појединца
и народа. Ова књига је написана као историјска

романописна фреска, односно романсирана биографија

Људовита Штура. Из Бобове књиге видимо да је Штурова
заоставштина актуална и данас, јер су се и Словаци, попут

српског народа, крајем XX века нашли на раскршћу
историје.

Уверени смо да стваралаштво два српска уметника,
рођени исте, 1910. године, представља значајан допринос
амбијенталној уметности, као једном од најстаријих

уметничких жанрова. Нећемо се сада упуштати у теоријска

разјашњења овог термина. Довољно је подсетити на
везаност за одређено поднебље или на уметничку

приврженост једном амбијенту, као опште одреднице овог
жанра. А што се тиче његовог оспоравања, нарочито у

модерним естетичким теоријама (због локалне боје, која

укључује и етницитет, и због „недостатка мисаоне дубине“),
одговор на ове примедбе такође можемо дати у једној

реченици: непосредна чулна везаност за материју, која је

доминантна у амбијенталној уметности, није, нити може

бити препрека њеној универзалности и њеној духовности,
јер је чулност, као основна одлика уметности, услов за

појаву

ових

најпознатији

уметничких

ствараоци

категорија.

амбијенталне

Потврђују

уметности

то

од

Хесиода, преко Бројгела, до Толстоја (Приче из „Нове
азбуке“), укључујући

и нашег Милоша Црњанског (прва

књига Сеоба). Пут од „материје“ до „форме“, о коме говори

Аристотел, у амбијенталној уметности заиста може да буде
дуг и тежак, као што је за ту уметност посебно актуелно
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усклађивање „натурализма и стила“. Али су успешна
остварења те уметности по правилу изузетна остварења,
за које најпре и најлакше везујемо појам аутентичности.

Војвођанско поднебље спаја Кечићево сликарство и
Чиплићеву поезију, а земља је истовремено основна

мотивска јединица и основни стваралачки принцип ових

уметника. Стваралачки принцип у смислу „стихијне
енергије земље“, на коју се позивао Толстој; мотивска

јединица, као блато и прашина равничарског тла, са којима

су до краја, егзистенцијално и стваралачки саживљени
ратари, чобани и уметници. Кечић о „земљи“ и „блату“

говори у драгоценој књизи 333 питања Милану Кечићу,
Љубисава Андрића (1993), која је, са каталогом Милан
Кечић,

Слике

1948–1993,

(уводни

текст

Гроздане

Шарчевић), незаобилазна основа за тумачење остварења

овог изузетног уметника. Он помиње „наше блато“ и „црну,

у јесен влажну земљу“, као лични, стваралачки „велики

изазов“. Из тог „блата“ никле су његове „сеоске куће... беле,
чисте, окречене“. А „прашина“, уз „блато“, један је од

доминантних топоса Чиплићеве поезије. Жеђ за овим

елементарним материјалним облицима прожима читав
стваралачки распон ових уметника. Зато „сасвим озбиљно“

Кечићево сведочење да је на његово „првобитно поимање

колорита“ највише утицала „балега... гусака, кокошака и
крупних

животиња“

у

његовом

сеоском

прихватамо као фасцинантну чињеницу једне

дворишту,
ликовне

поетике. Јер то је поетика професора Ликовне академије,
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једно време и земљорадника.

„Прашина је одебљала, отежала. / Лежи мртва, усијана,

мирна“ – тако гласе два стиха из једне од антологијских

Чиплићевих песама. И као што песник овде речима
повећава волумен једног облика природе, тако и сликар,
Кечић, „подсликавањем“, радећи и до „шест површинских

операција“ плошност своје слике претвара у опипљиви
рељеф. Материјални облици за ове уметнике нису само

предмет импресије, већ, уздизањем „поетске импресије“ до

симбола, прерастају у „идеју поднебља“, о којој говори
Кечић.

Зато

је

земља

у

њиховом

стваралаштву

истовремено географски појам, архетип (најбитнији од
четири праелемента), симбол живота и, најзад, материја
као општи појам. И зато је основни циљ Кечићевог

стваралачког поступка спајање „фактуре“ и „материје“,
изазивање „физичке структуре насликаних предмета“, а
његово „блато“ несумњиво има карактер „универзалне

материје“ (Allteig), или, сликовито речено, „светеста“, чији
пресудни значај у Бројгеловом стваралаштву уочава Лео
Попер.

Кечићева и Чиплићева „идеја поднебља“, поред земље,

подразумева и друге праелементе, пре свега воду, затим
елементарни живот и употребне предмете као облике грубе

материје. До краја је ова материја прожета и уметнички
осмишљеним

лиризмом,

ликовним

и

вербалним,

аутентичним због облика за које је везан, али и зато што
проистиче из изворних естетских емоција. Сила земљине
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теже у овој амбијенталној уметности допире до свих

елемената уметничке структуре. Та сила утиче и на

Кечићеву ликовну перспективу и на Чиплићеву „тачку
гледишта“.

Међу

крунским

сликарима

војвођанског

поднебља (Сава Шумановић, Милан Коњовић, Иван

Радовић, Милан Кечић) овај последњи највише користи
перспективу условљену земљом. Код њега се небо спушта
на земљу, у осталим случајевима равничарски пејзаж
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војвођанском поднебљу.

Кечићево и Чиплићево стваралаштво продужава и
обогаћује

линију

„рафиноване

примитиве“,

коју

су

двадесетих година прошлог века препознали и прихватили
Црњански и Растко Петровић, а чији значај за новију српску
уметност није до краја сагледан. И амбијентална уметност,
у коју је ова „примитива“ највећим делом укључена, којој

припадају врхунска Кечићева и Чиплићева остварења, има

сличну судбину: потиснута таласом артифицијелности,

неоправдано је лишена продубљене, истрајне критичкотеоријске пажње и друштвених признања.
Богдан Чиплић

ВАРОШ БРЕГУНИЦА

Милан Кечић: После кише, 1973.

стреми увис, према небу. Ова чињеница може да нас уведе
у анализу других битних елемената њихове ликовне
структуре: облика и боје, светлости и таме, згуснутости

и разређености. Као што и Чиплићева „тачка гледишта“,
„приземљенија“

од

ауторске

перспективе

Вељка

Петровића, посебно утиче на његов укупни однос према

Са дна старе барке
Над водом искрсну варош птица –
у високој обали панонске пустаре
уграђене палате – птичја гнезда
стотину хиљада брегуница,
потиских птица дивљих
муњевита лета.
И баш је вече,
и тихо је у престоници птица
између неба и равнице
и дремљиве реке.
Сто хиљада брегуница на Тиси
уз оргуље својих цвркута
лови мушице за вечеру.
Тешки облак њихов фијуче ко олуја
и чамац се зарива кљуном
у њину густу ноћ.

***
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ПЕСНИЦИ ПРОЗРАЧНОГ ПОДНЕБЉА

Милоша Црњанског и сликара Ивана Радовића, чије се
године рођења непосредно додирују (1893, 1894), спаја

један, у књижевности и сликарству посебно важан појам –

„атмосфера“. Повезује их поетски однос према атмосфери
војвођанског поднебља и врхунски уметнички израз тога
односа, иако Радовићево сликарство, после ранијих
бројних одзива и исцрпне монографије Вјекослава

Ћетковића (1989), чини се, све више прекрива сенка

запостављености. Неминовна повезаност естетике и
филозофије, изразито нарушена током друге половине XX
века, показује да корене неких естетичких термина треба

тражити посебно у периоду раног грчког „јединства Бића и
мишљења“. У том смислу, архетипско исходиште термина

„атмосфера“ је у Емпедокловом праелементу: ватри, води,
земљи и ваздуху, који су и у основи познатог Башларовог
„ишчитавања“ песничке атмосфере.

У првој књизи „Сеоба“ Црњански посебно инсистира на

неподударности небеског „бескрајног плавог круга“ и
блатњавог панонског тла, потврђујући, тако, у његовој

поезији већ назначену супротност „узвишеног“ и „ниског“,
као једну од битних одредница његове поетике. У складу са
овом супротношћу, остварио је контраст узвишених идеала

Вука Исаковича и „ниских карактера“ Дафине и Аранђела
Исаковича

директно

повезаних

са

„блатњавом

атмосфером“ панонског поднебља. Годину дана пре

објављивања „Сеоба“, Радовић ствара „Село у Војводини
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под снегом“ (1928), на чијем платну је „немарним“, али
неодољиво сугестивним потезом окера, такође овековечио

блато сокака, расквашено уличним „опуштеним“ снегом, и
тако, стилом „наивизма“, допро до врхунца амбијенталног

сликарства које је, понајвише, сликарство атмосфере. Али,
Црњанског и Радовића, више него рељеф војвођанског тла,
спаја ваздух изнад тог тла, „ваздушни омотач“ око Земље,
као право, природно исходиште уметничке атмосфере.

Ваздух је један од, могло би се рећи, опсесивних топоса у

Црњансковим делима. Поједини кратки искази у тим
делима наговештавају обрисе мале пишчеве естетике

ваздуха, која је у дослуху са мишљењем светог Августина
да су „ваздух и небески свод“ лепши од земље и воде, јер

су њихови „делови међусобно сличнији“. Уједначеност, или
елиминисање разлика, за које се Црњански непрекидно

залагао, дакле, услов је врхунске лепоте „ваздуха и

небеског свода“. А како је ваздух најфиније и најпровидније

стање материје, у њему се морају „растворити“ сви други,
чврсти и течни облици те материје. Зато су код Црњанског

„брда пуна ваздуха“, он сам хоће да своје тело „стрмоглави
у ваздух“, па и „бог скаче у ваздух“. Тело треба да се
„раствори“ у ваздуху јер се тако, у духу Црњансковог

лирског новоплатонизма, уклањају сви трагови грубе,

материјалне чулности, физичког бола, телесне пожуде и
страсти и допире до „благости“ као идеалне лирске

емоције. (Изворе овакве естетике треба тражити и у
источним религијама – будизму, нирванизму.) Оно што у
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ваздуху одговара благости је „зрак“, „провидан и лак“, који
„таласа“ све што је „утонуло у видик“, па и мисли и
песникову телесност: „Заиста, зрак сам само!“ каже

стиховно Црњански. Из односа зрака и ваздуха проистиче

прозрачна атмосфера, коју је Црњански могао да осети и
понесе у свет једино из завичајне војвођанске равнице, као

„огромну светлост“ испод „провидног праха небеса“. Та
атмосфера разложена је у спектар „беле и румене“ боје, да

би, коначно, пурпурни, „порфирни“ пигмент испунио
поједине облике у простору: „звезде“, „поток“, „трешње“...
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Није лако закључити која је од боја у том ткању „потка“, а

која је „основа“. „Огромна светлост“ пробија се кроз
Радовићев пурпурни ћилим, попут праменова беле вуне, а
онда се све то, као „пад мирисног млека“ (Црњански),

таложи на њиве, куће, људе, животиње, рàдила. Свим
срцем везан за бачку, војвођанску равницу, Радовић је,
слично Црњанском, кармином обележио своје, повлашћене

животиње – коње и краве. Када кажемо „своје“, онда имамо

на уму да то нису, рецимо, Рубенсове тимарене краве са

фарме, већ сликарево, војвођанско кротко говече, нити су
Радовићеви коњи разиграни коњи Франца Марка, већ они

ближе типу „Циганин хвали свога коња“ (што је и назив
једне његове слике). А када помињемо „повлашћеност“,

онда мислимо да сликар ове животиње, у лирској апотеози
украшене пурпуром, као Шагал, враћа у простор свога

детињства, „изгубљеног раја“. Испод неба, са кога лије
румено-бела светлост, Радовић је, удаљеније или у

крупном плану, сликао заустављене „запреге“, без којих се,

вековима, није могао замислити живот у панонској равници

и које су, можда, његов основни заштитни ликовни знак. Око
Иван Радовић: Мотив из Војводине, 1951.

И на Радовићевим војвођанским пејзажима доминира
прозрачна

атмосфера,

колористички

веома

блиска

Црњансковим описима. Када се сликар одлучи за „дубоку“
перспективу, велико небо на његовим сликама личи на

згуснуту тканицу исте, Црњанскове, „беле и румене“ боје.

ових, „радних и парадних“ кола са упрегнутим разнобојним
коњима, уморни паори застали су као у молитви.

Какви су општи естетички оквири претходних, сродних,
Црњанскових и Радовићевих стваралачких опредељења?
Добро

је

позната

далекосежном

Црњанскова

модернистичком

водећа

преокрету

улога

у

српске

књижевности после Првог светског рата. У поменутој
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монографији, с правом је указано на више Радовићу
блиских стваралачких

поступака. Чини се да, поред

заједничке амбијенталне поетске вокације, ове ствараоце
повезују

начела

двоструке,

импресионистичко-

Јован Јерков
БЕЋАРЦИ
Ridentem dicere verum quid vetat
(Шта брани да се каже истина у шали)

експресионистичке естетике, формирана управо током
њихове, временски подударне уметничке „индивидуације“.

Јер, оно што каже Црњански: „Ту, ту бих, у овом животу, да
ме

облије

слап

свих

дивота

чулних...“,

као

импресионистичко начело, важи и за Радовића, а
Радовићева изјава да је у својој привржености „истини о

Војводини“ противник „колористичке бучности“, за ове
ствараоце

не

значи

експресионистичке поетике.

потпуно

ограђивање

од
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Име и презиме:

Бећарац Баћокалица.

Он се пева, ретко записује, а никада не рецитује.
Надимак – шпицнаме (псеудоним):

Розгалица, Шаранац, Канталица, Ганга, Кратка, Гонеталица,
Писмица.

Нешто о родитељима:

Ко су, у ствари, творци бећарца – његови родитељи? Мора

се знати правило: бећарац су, скоро без изузетка,

изнедрили швигарац (момчић) и швигарица (девојчурак) од
четрнаест до седамнаест година; после женидбе, односно
удаје, они нагло престају да се баве овом песмом.
Место рођења:

недогледни предео ниског потиско-подунавског неба
обасјаног

питком

светлошћу,

равничарски

фрушкогорска и вршачкогорска питомина.
Година рођења:

облаци,

по предању, XVIII век, а у пожутелој крштеници пише: у
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Пребивалиште:

војвођанско село и варош у Срему, Банату, Бачкој, Барањи,
Славонији и околним просторима.
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жита,

који

су

обасјани

радостима као последицама тога рада.

прошлости; село више није једини миље у којем настаје и

подсмешљив,

врцава и певљива двостихно-десетерачка форма одавно

украшава и грађанске свадбарске, рођенданске и друге
свечаности.
Димензије:

дужина – најкраћа је од свих народних песама обично
десетерачког, а понекад и осмерачког стиха;

ширина (простирање) – није склон одјеку, па је принуђен да
се шири свуда где живе бећари и бећаруше;

шаљив, пркосан, инатан, љубаван, подругљив, двосмислен,
узбудљив,

ведрину. Вратоломије бећарца пуног хумора и жаока
одликује херметичност форме, рационалност и изузетна

снага која не убија, али благо рањава и још брже лечи.Та

ангажована типска сатирично-епиграмска алегорија одувек
је била најпоузданији одушак за подсвесно или свесно,

свеједно, али у сваком случају спонтано отклањање брига и
невоља које живот намеће, носи и доноси.

упирући поглед у бесконачност.

моришко.

верно одражава особености људи равничарског поднебља.

Са мало речи, ова минијатурна драма, најчешће сатира и
враголаста комедија, најречитије казује и открива истину о

духовном бићу Панонца чије богомдано распукло дубоко
небо над огледалом великих река и непрегледним морем

оптимистичан,

разбија равнодушност и тугу претварајући је у веселост и

Корито (колевка):

Менталитет:

швалераст,

безбрижан, срећан и радостан, млад и ведар. Бећарац

висина – колико ко може, а највише до небесних крошњи
дудова и витких торњева, који као да се инате времену

светлости

формирању укупних односа према раду и вредностима и
Карактерне особине:

опстаје омиљена песма. Њена занимљива духовита,

млечне

свакојутарњег праскозорја, има непосредног удела у

Враме вармеђа и диштриката, шлингераја и скута, прслука

са златним пуцадима и богато везених пршњака – припада

слапом
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дунавско, тиско, савско, тамишко, бегејско, дравско,
Род:

мушки; миксолидијски (радо га певају девојане, снајице,
снаје, али и снајетине).
Када се оглашава:
вечерњи сати.
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Дружељубље:

понекад фрула сиромашког сина, затим гајде, па тамбура;

понекад се појављује сам, а понекад у дуету; најчешће се,

ипак, оглашава сам, да би га, при крају првог стиха,

сустигла група, радујући се новом десетерачком стиху и
новим изазовима.
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иза сваке фразе (тротакт):
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Бачван љуби кад год се пробуди,
Сремац туче кад год се навуче.

У појединим примерима текста, рима се појављује тек у два
последња тротакта:

Киша пада, мене дика проси,
Киша стала, а ја се удала.

Постојаност:

Подручје у којем је настао најзначајније утиче на тонски

насмејаног и лакомисленог младалаштва.

слушаоцу тешко могу промаћи разлике у начину певања

У непрекинутом трајању убира сокове живота свога
Прилагодљивост:

Брзо се усклађује са новим начином и темпом живота,
посебно на селу, па брзо прихвата дугу косу, мини сукњу,
девизе, космос...

* * *

Бројни су разлози који наводе на закључак да је народни

певач сачинио и нама у наслеђе оставио велики број

мелодијских типова и варијанти бећарца. Један од
најзначајнијих елемената битних за градњу тонског низа

ове песме јесте склоп текста и, у оквиру њега, веома

брижљиво и пажљиво негован и одабран слик који се, у
највише случајева, римује при завршетку другог тротакта:
Синоћ сам се с лолом руковала,
Сву ноћ ми је рука мирисала.

Рима украшава и неки други склоп текста који може да стоји

поредак бећарца. Пажљивом и надасве аналитичном
бећарца у Подунављу, Потисју, Поморишју, Подравини или
Посавини; исто тако, постојe разликe у певању сомборског,
односно сремског или барањско-славонског бећарца итд.

Коначно, народни певач је пресудно утицао на обликовање

различитих мелодијских типова бећарца. Управо димензија
различитости, којој су највише кумовали народни певачи,

чини ову малу форму не само увек актуелном, него и
филигрански изнијансираном; циљ им је увек био исти – да

са што мање речи изграде, према својим музичким

могућностима и склоностима, што атрактивнију мелодијску
линију, а све то у намери да се истакне и подвуче актуелна
порука текста.

Спонтаност у настанку текста бећарца, раскошна и богата
његова мелодика, слобода у избору садржаја, жаоке и
смеле поруке – дају овој песми посебну драж и скривену

снагу. Тај десетерачки стих често одређује хабитус
мелодије, међутим, она не робује тренутку, него варира до
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најчудеснијих обличја. Такав однос према овој песми није у
стању да прати ниједна наука која се бави очувањем

вредности, па макар се она називала етномузикологијом.

Ова песма се напросто отима и живи својим животом, у
поменутој спонтаности. И тако то траје од њеног настанка,
па све до данас.

Чиме и како би се могли илустровати неки од ових навода?

Деда Младен Младежић, гајдаш из Малог сокака који
повезује Калош са Великим шором, познати и признати

свирац у Паланци и околини (живео је у другој половини XIX
и почетком XX века), свирао је такозване крупне гајде – а

постоје и оне ситне – и предавао се изазовној песми

бећарца на непоновљив начин: никада ниједан текст и,

наравно, ниједну мелодију није отпевао на исти начин.

Бећарцем, у највише случајева дистихом, начињао је
актуелне горуће теме; у ток песме, без значајнијег
удубљивања у садржај и моралне обзире, укључивао је и
слушаоце, који су од пасивних посматрача постајали
активни учесници. Тако уобличена и на такав начин
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свадба у космосу; а затим и висок пенџер, швалерово
цвеће, мираз, дукати и сеферини, рузмарин, ирошкиња,
соба мала, сукњица шарена итд.

Мелодијски каштел бећарца грађен је у оквиру сличног
модела, уз помоћ различитих мотива до мелоритмичке
посебности. Постоје брзи и лагани бећарци, који се по

садржају деле на мушке, женске, љубавне, несташне и
сталешке. На крају (али не по значају), деле се на сремске,

бачке, банатске, барањске, славонске, личке, будимске,
темишварске,

херцеговачке,

потиске,

поморишке, подунавске...

кордунашке,

Сличности и разлике у начину певања бећарца, на размеђи

великих вода, нису тако ни битне ни значајне када је у
питању огроман и немерљив допринос који он собом даје
градећи

чудесне

духовне

ћуприје

окићене

једром

девојачком, сочном момачком и увек малдом песмом
бећарском.

* * *

прихваћена песма, уз присуство општег расположења,

Вук и бећарац

примерене покладним распојасаностима.

судом при процењивању народне песме, са огромним

стављала је појединца у замку оних слобода које су
Бећарац се увек уклапао у схему коју собом дефинишу:
широк Дунав, чворци са Тисе, Фрушка, звезда Даница,
месец издајица, комшијски петао, свекрвина јабука, јесен

рана, литра вина, гајдаш и тамбураш, салаши и снаше,

швалери и рампаши, вранци и чилаши, али и битлс-коса, и

Мудар и опрезан, са неварљивим инстинктом и сигурним
познавањем њеног духа и суштине – казује о томе Младен
Лесковац – Вук је прошао крај ове песмице, уколико ју је

којим случајем и знао, без речи коментара, ћутке. Исто тако,
није обраћао пажњу на војвођанску народну песму уопште.

Он је, додуше, за тренутак збуњен обиљем које му се
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раскошно нудило, штампао и пјесме бачванске нашега
времена.
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доживео да досегне и до трећег миленијума.
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На почетку свога рада, још са доста обзира и не слутећи

Давидовић је, из Пеште, писао Вуку: Јуче ми млади Берић

је прекинуо то ћутање и изјавио врло енергично: Што сам

које каже да ји мало ученије Бачванке пјевају. Моли ме да ји

шта га све чека, он је о њој ћутао. Године 1845, међутим, он

до сада околишио овде ћу изријеком да кажем: да се у
свему народу нашему нигдје не говори српски тако ружно
и покварено као у Сријему, Бачкој и Банату.

Овакав Вуков став није остао без последица: лирска
народна песма са територије данашње Војводине није
много цењена, па ни проучавана. Приватно пак, Вук се за
ове песмице интересовао смелије и са мање устручавања.

На Ђурђевдан 1840. године, он из Беча моли Јустина
Михаиловића да му пошаље ону малу бачванску пјесмицу

која почиње стиховима: Немој мати кћери веровати / не
шаљи је у село на прело.

пјесме ове донесе, које се из бачке дикице називају, и за
Вама пошљем. Ево вам ји.

Године 1833, Берић је Вуку поново слао неке бачванске

девојачке песме, али их тада не зове дикицама, што је,
иначе, бодљикави коров на бачким њивама, у народу

познат као паламида или паламуда: Мени је драго да сам
Вам какву услугу учинио с оним папирима што сам Вам
послао. Оне пјесме девојачке, бачке, ничу сваки дан као

печурке, али нијесу све једнаке доброте. Које чујем лепу и

записања достојну, оћу забележити и послати Вам кад
буде прилике.

Ипак, у предговору лајпцишког издања Пјесама бачванских

Змај и бећарац

слабо испјевавају, осим што ђевојке кашто припјевају

Бошковића (Нови Сад 1862, 1869), Змај је написао оцену,

нашега времена, Вук истиче: Женске (...) пјесме данас

момчадима и момчад ђевојкама...може бити да их има и од
иљаде година... Ја сам знао да јуначкијех пјесама у народу
нашему има још много несакупљенијех; али да женских још

оволико лијепих има, то заиста нијесам знао. И тако,
нехотично, Вук је, убележивши речи Човјек нежењен –
Junggeselle

(Српски

рјечник

1818.

године),

постао

родоначелником бећарца – афористичког дистиха који

никада није буктао пламеном, него је, тихо горећи, ето

О првој од оних књижица Бачванских песмица Стевана

кратку и празну; ипак је онде рекао и ово: Ове, те песме
таки завеју неким другим животом, лагано те одведу у
круг наше просте бачке Српкиње, па ако ти туђинство
није завртело главу, овде ти се допасти мора, јер ту је

чиста срца, нежне ал’ неразмажене и мало несташне

љубави, ведре шале, дубоке туге, али без Weltschmerz-a,и
здраве филозофије...
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Мало је народних песама које тако верно одражавају крај и

менталитет људи који у њему живе као што је то случај
са песмом бећарац. Вековима оспораван, тек бојажљиво

објављиван у неким песмарицама, он је живео и живи у

срцу и на уснама. Присутан је у свим срединама у свим
згодама и незгодама равничарског човека... То је наша
најкраћа песма која се пева. Настала је у војвођанском
селу, али је брзо нашла својих љубитеља у градовима.
* * *

Многе су фрајлице и фрајле, лоле и бекрије, паори и

господа, фрулаши, гајдаши и тамбураши долазили,
пролазили и одлазили; а бећарац – он остаје, не помера се,

још је раскошнији и дрчнији. Нека га! Док је њега, биће...
хлеба и на хлеба.

Памти све то и будно надгледа Чот на Фрушкој са шеретски

намерно забаченим шеширом на потиљку; надзире све то и

Кула, с оне друге, а банатске стране, са нахереном
астраганском

шубаром која и данас пара облаке да

превише не овлаже вршачко виногорје.
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SAVREMENICI
Виктор Б. Шећеровски
СТРАСНИ ИСТРАЖИВАЧ РЕЧИ МИЛОРАД Р. БЛЕЧИЋ
(1941–2005)

Четрдесет година интензивног дружења са Милорадом Р.

Блечићем и са његовим интимним недоумицама о многим
књижевним и личним питањима, о којима је нерадо говорио

и најближима, подсећају ме на његову једноставну и
безрезервну

посвећеност

људској

и

стваралачкој

озбиљности, правичности и поштењу, непримеренима
времену у коме је живео, јер му је кодекс морала и

честитости био дат судбином и уграђен као жила куцавица
посред срца.

Рођен 1941. године на Погледини, код Пивског манастира,

школован у Рудиницама, на Горанском, у Никшићу и
Београду, Блечић је више од четрдесет година писао и

истраживао различите књижевне области, остављајући
препознатљиво писмо и рукопис.

Непристрасни поборник свега што је било напредно у

стваралаштву, строг али и правичан, вечити оптимиста и

шармер, знао је тајну о чулима и имао властиту радионицу
у којој је светачки и предано изучавао вештину о речима.

Есејиста, антологичар, приповедач и песник Милорад
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Радов Блечић изненада је, 16. новембра 2005. године, у

пуној животној и стваралачкој зрелости, оставио зачуђене и
у недоумици све оне који су га поштовали и волели.

Милорад Блечић је аутор више од тридесет књига, међу

којима су: Десанка Максимовић – живот праћен песмом,

IZVORNIK
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По тврђењу самог аутора, у овој књизи су песничке
исповести важније од песама, јер показују читаоцима

песнике и њихове песме на начин који им је до тада био
непознат, а који је књижевноисторијски не само занимљив,
већ и неопходан.

монографија о великој песникињи која је доживела четири
издања, и Како се рађала југoсловенска револуционaрна

поезија, која је представљала нашу књижевност у светском
избору који је сачинио УНЕСКО 1975. године, а предговор
за руско издање написао нобеловац Михаил Шолохов.

Понесен максимом Јоханеса Р. Бехера, да се помоћу песме

разуме време, млади амбициозни књижевни истраживач
упустио се у веома одговоран и узбудљив списатељски

подухват да изнесе на видело основну стваралачку истину
песниковог тренутка: како настаје песма, јер песма није,

како је говорио, резултат тренутка, већ трајне инспирације,

и она се, као вишедимензионална уметност, по свим

несагледивим законима слободе, појављује када јој у
песнику постане тесно, када је он напусти, или када она
њега превазиђе. Док стварају, песници износе истину о
себи, свету и времену.

Антологија Како се рађала југословенска револуционарна

поезија није имала за циљ да покаже и издвоји све

Осврћући се на ову књигу, речити професор Рашко

да, заправо, на нов начин осветли шездесет и пет песама

постоји тренутак када се искра издваја из камена, али он

прворазредне песме с револуционарном тематиком, него
које опевавају југословенску народноослободилачку борбу.

Димитријевић, између осталог, записује: да смо знали да
је сада, на известан начин, постао наш, и читајући ова
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искрена признања о настанку песме ми схватамо: многи

наши часови су дозивали оваква остварења, али за њих су
способни само песници и зато су њихове песме морале
постати и остати одјеци и нашег доживљавања света.

Блечић је аутор и више значајних антологија, од којих су

најпознатије: Дочекај старост река и планета, антологиоја
о Београду од Константина Филозофа до 1975. године (када

је и објављена у издавачкој кући Слово љубве); Београде

мој бели лабуде, антологија допуњена новим ауторима

(објављена 1988. године у издању београдске Просвете);
Антологија југословеснког песништва о биљкама

од

Захарија Орфелина до данас и Вукова песмарица о

биљкама; Биљке и биљна симболика у Лелејској гори
Михаила Лалића; Антологија о Бају Пивљанину у народној
песми, у историји, легенди и причи и Бајо Пивљанин у

поезији и драми.

Антологија Дочекај старост река и планета плод је
Блечићевог вишегодишњег трагања за коренима и
вредностима поезије о Београду; она је, заправо,

први

критички избор поезије о Белом Граду. Аутор је трагао

413

IZVORNIK

већим прекидима од прве половине XIX века. За то време,

град је виђен и опеван на разне начине и у различитим

епохама друштвеног, историјског и културног живота, да би
поетски процват доживео крајем XIX и почетком XX века.

На размеђу главних путних праваца, Београд је био
поприште великих и значајних битака и мегдана. Стално је

бранио свој углед, име, светлост и белину, које је имао,
носио и проносио кроз столећа. Управо због тога, песме

написане о овом граду говориле су најчешће о данима
борбе и отпора.

Тако, кроз стихове који говоре о Београду, можемо да

осетимо његову тадашњу атмосферу, његов изглед и
њeгово рухо.

Читалац се у песмама ове значајне књиге среће са
улицама, тротоарима, ветровима и парковима, алејама,

споменицима и ратовима, тврђавама, рекама и мостовима,

кућама, прозорима и људима, београдским небом од
Звездаре

и Цветка, до савског и дунавског моста, од

Бановог брда, Кошутњака, Бањице и Топчидара, до

Калемегдана и Дорћола, од Теразије и Славије, до Ада

искључиво за песничким текстовима писаца са нашег тла и

Хује и Аде Циганлије.

најбољих и најлепших песамао Београду.

епопеја о граду и у исто време јесу узбудљив доказ колико

ова антологија несумњиво представља избор уметнички
Милорад

Блечић

је

посебно

водио

рачуна

о

неповредивости песничког језика, дакле у песмама нису
вршене никакве интервенције.

Тако дознајемо да Београд живи и траје у стиху са мањим и

Сабране у целину, ове песме о Београду јесу лирска

се може бити везан за свој град, његову историју, патњу и
лепоту подједнако.

Оно што посебно чини Блечића самосвојним, свакако су
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његове књиге есеја, у којима исписује, без устезања,
немилосрдне и строге књижевне и етичке ставове,
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Поред ове књиге есеја, Милорад Блечић је аутор и
запажених књига: О песништву Десанке Максимовић, Моћ

сагледава и оцењује разне појаве у култури, дајући им

поезије, Поезија и време, Поезија између сна и реалности,

песничким заблудама, о језику поезије или песничкој

у делима знаменитих писаца, и најзад, запажених књига

специфичну арому, било да је реч о поезији или о неким
авангарди, о поштовању писца и његовог дела или о
критичарима који без мерила мере поезију, о достојанству
песничке мисли или о подвалама истинитом песништву.

У књизи есеја Отворене речи, коју је објавио београдски

Графос 1981. године, поведен Андрићевом изреком да
правом песнику и његовом делу ни време ни људи не могу

ништа, а говорећи о поезији и њеној чудесној моћи,
примећује да, за разлику од других уметности, науке и
филозофије, у области писане речи, поезија и данас као и у
прошлости држи кључеве стваралачке загонетности, има

Блаже Конески – портрет песника, Војвода Лазар Сочица

приповедака, од којих бисмо издвојили: Каже с Погледина,
Јабука чудотворка и друге каже, Очеве неосвештане

луле, Велики ђаво из Мрчајног дола, Крвава пивска бајка и
Гласник с Погледина.

Блечић је приповедач особеног и препознатљивог стила,
који је у српској књижевној хијерархији учврстио темељито
своје место и значај.

Добитник је више угледних награда, међу којима су:
Исидора Секулић, Златна значка Књижевно-просветне

заједнице Србије, Међународна награда Арка, Специјална

рефлекс муње и снагу грома, она је вулкан која гори и у исто

награда Скупштине општине Гацко и Српског просветног

и говор међу људима, слика живота и човеков траг на

Блечићева дела превођена су на више језика – руски,

време пружена рука и отворен прозор, мост међу земљама

земљи. Светлост поезије вреднија је од многих чуда

електронике, она не скрива, већ открива свет, и никада није
била својина одабраних и географски омеђених, и зато је

недељиви део људске душе и човекове егзистенције, јер да
нема поезије, њене загонетности и тајанствености, човеков

живот кроз векове био би одиста другачији и лишен
узвишеног чина, који се никад није могао математички
објаснити.

и културног друштва Просвјета из Републике Српске.

енглески, украјински, македонски, белоруски, италијански,
мађарски,

словеначки.

турски,

шпански,

албански,

јерменски

и

Био је деценију и по главни и одговорни уредник и водитељ

чувене Трибине Француска 7 Удружења књижевника
Србије. Окупљао је стваралачку и духовну елиту не само

Београда. Сваког петка, у препуној сали, што због теме и

гостију, што због провокативног и жестоког водитеља и
његовог полемичног духа, заметала се књижевно-естетска
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кавга, која се најчешће завршавала дуготрајним аплаузом и
публике и учесника. Под његовим уредништвом, Трибина је
доживела пуну афирмацију и постала најгласовитије

стециште књижевног и друштвено-културног живота
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необична и изузетна књига, записује да се у завичају уче
прве лекције живљења, и све што се касније ван завичајне

амбијенталности дешава кроз живот, несумњиво има
невидљиву клицу која је понета с родног тла. И док се год

Београда.

живи, говорио је, завичај пева или тугује у нама. Ову

полемичког духа, али и моралан, мерио је мукотрпни и

створили

Бескрајно одан стваралаштву, проницљив и луцидан,

озбиљан чин писања, доследно, строгим естетским
судовима. Запажао је увек оно што је значајно и

необичну књигу, у којој је и поема Пива опева себе,
су

један

тренутак

стваралачког

дослуха,

покретачка и трагалачка радозналост и љубав према њему.

Попут Вука и Цвијића, Блечић је био опчињен звуковима

саопштавао ставове које је потврдило време.

пивских топонима, пределима и легендама у којима је

Волео је да саговорнику саопшти истину, и мада истина

представу о њиховој чудесној лепоти, и како би рекла Мила

понекад боли више од увреде и памти се дуже од било које
похвале, његова истина најчешће није повређивала, јер је
он знао да је саопшти шармантно и са пуно духа.

Писање је поистовећивао са животом, и имао је обичај да
каже како га је обасјала скривена светлост која га подстиче

колективно памћење једнога краја сачувало за потомство

Стојнић: Њихов жубор је складан, звонак, топао као

бисерни звуци народне музике, а она је тако блиска и
умилна за ухо, да ће је сваки читалац и нехотице обавезно
чути својим унутрашњим слухом.

као ударом чаробне палице и отвара широм врата његове

Свој интелектуални дух враћао је родној Пиви и Старој

маме да их укроти.

по њему, реч над речима, као песма над песмама, и памти

радионице у којој види извор речи које као бујица теку и
Присутност слободе и одговорност писања имали су за
Милорада Блечића своја обележја и законитости,

и

јављали су се као нужност стварања и обавеза пред онима
за које су пишчеве речи моћ говора и разлог веровања.

Колико год да је био књижевна икона Београда, Блечић се

никада није одрекао Пиве и Старе Херцеговине. Напротив,

у чудесној Језичкој бисерној ковници, која је по много чему

Херцеговини непрестано четрдесет година. Јер, завичај је,
се с разлогом најдуже.

Волео је бескрајно и поштовао своје другове и пријатеље и

био је радо виђен гост на многим трибинама широм
Југославије.

Имао је обичај да каже

да смо попут праха на старој

на све четири стране:

Трајање нашег живота је,

фасади и да нас најслабији ветар може одувати и разнети
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пријатељу, као бљесак светлости на капи јутарње росе.
У односу на вечност, тачка смо која се муњевито бележи

оштром оловком на бескрајној правој линији. Али и то
мало што поседује људско биће, довољно је да уништи
цивилизацију и човечанство.

Ценио је и уважавао ствараоце који су, како је говорио,

своју храброст и љубав умели да примене истом мером и у
осуди недодирљивих тема.

Веровао је у моћ поезије

и често је уз кафу и пиће

спонтано изговарао антологијске есеје (који нажалост нису
забележени) о стваралачкој свести и истинском песничком

језику, о болести званој песничка немоћ и о естетском
смислу, о плетиву песничког сна и заблудама душе која је
наша једино ако прође кроз наше срце.

Оном што вреди, побратиме, говорио је,

људи не могу ништа!

ни време ни

Човек приписује судбини увек више од онога што има и оно
што му недостаје, али у његовој судбини записана је
истина о вечности.
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Враћајући дуг завичају и својим саплеменицима, Милорад
Р. Блечић упорно је и зналачки стварао мит о Пиви и Старој
Херцеговини, о прохујалом времену и времену његових

предака, положивши камен темељац, као добар градитељ,

за све оне који буду следили његов пут, јер ако је живот,
како је говорио, у духу, а дух је његов у свему што је
написао и урадио: стога остаје заувек и за све који су га
волели и за покољења и за историју.
Милорад Р. Блечић
О ПРЕЦИМА И ПРЕЗИМЕНУ ЛАЗАРА СОЧИЦЕ *

Кад реч пође јеном, она се више не зауставља,
него иде даље и уз пут расте и мења се.
Реч ни кад је у најдубљој шуми изговорена не
остаје на месту, а поготову кад се напише или чак
и другима каже.
(Иво Андрић)

Знао је, и умео је, да занос своје душе угради у језик и

Ђоко Полексић, омиљени наставник историје у нижој

Био је бескрајно заљубљен и одан истом мером и завичају

образовања – зачетог далеке 1926. године у средњим

подстакне чиатоца да трага у сопственој души.
и Београду и стваралаштву и животу.

Све што дотакнеш и видиш, говорио је, поседује живот,

али и смрт, само што је она вечнија од живота, јер кад те

сви забораве, она те не напушта и једина остаје с тобом
заувек.

гимназији на Горанску, као присталица новог и модерног

школама и на универзитетима у Лондону, Паризу, Болоњи и
Цириху – чији је један од лучоноша био и славни енглески

математичар, логичар и филозоф Бертранд Расел
(1872–1970) – практиковао је, у стилу европске новине и

* Из књиге Војвода Лазар Сочица у делима знаменитих писаца
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модерности, да повремено, у наставно градиво из историје

„уводи сведоке из значајних ратних догађаја“ – људе који су
били учесници рецимо Мојковачке битке или Првог и Другог
светског рата. За Полексићев избор тих личности –
„гостујућих приповедача“ – није била од пресудне важности
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историјских

кажа,
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легенди,

предања и анегдота. На том двочасу из далеке 1953.

године, кога се и сада живо сећам, прво је излагао

наставник Полексић. Говорио је о значају Херцеговачког

устанка, а потом о јунаштву и стратешкој улози у том
устанку пивског војводе Лазара Сочице. Онда је наставник
Полексић даље приповедање препустио свом и нашем

госту – Божу Мићановићу, најближем суседу Лазара Сочице
из последње деценије XIX и прве деценије XX века. Топло

нас поздрављајући и желећи нам да сви будемо петичари,
казао је:

„Своје садање презиме Сочице су добиле по давнашњем

претку Стевану, који је од турског зулума побјег‘о са

породицом из маленог мјеста Сочице подно планине
Романије у нашу Пиву, у њену скровиту и жупну котлину

поред ријеке Врбнице. Чувши Стеванову тужну и потресну

причу о злостављању, пљачкању и убијању Срба у његовом
Војвода Лазар Сочица

ни њихова општа наобразба, ни њихова школска диплома;

било је најважније да одабрани човек уме лепо да

приповеда о ономе што је као учесник одређене битке

доживео и видео и да говори истину младом нараштају.
Међу четири-пет тих првих „побочних историчара-

приповедача“ нашао се и старина од најмање седамдесет

лета – Божо Мићановић са Горанска – врстан гуслар и

забаченом подроманијском мјесту, тадањи житељи Магуда

– старог центра Плужина – лијепо су га и од срца примили,
ко да им је најближи род, и дали му одма’ на поклон, ајтара

ради, парче квалитетне земље, на коме је мог’о засноват’
нови живот. Но, како је тај Стеван био отресит и бистар
човјек, лијепог изгледа и врло разговоран, одан учењу

Светог Саве и завјету кнеза Лазара, тадањи сеоски кнез

(старјешина) окупио је десетину мјештана – вјештих
мајстора за рад са дрвеном грађом (јапијом) – и за само

неколико дана, заједно с њим и његовом чељади,
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саградили су му чврсту и лијепу кућу – звану брвнару. Ту је

војводин далеки и вриједни предак, наредних година, уз

дозволу житеља старинаца, искрчио повелик дио шумског

простора, створио неколико добрих и берићетних њива и
ливада и њиховом ивицом посадио питомо воће: јабуке,
крушке, шљиве и ораје. Ово је, драги школци, по каживању

мојих Мићановића, Лучића и Бакрача, истина истинска. У

њу су – ко у ћивот светог Василија Острошког – вјеровали и
други наши племеници, како ови из Жупе, тако и они са
Планине пивске“ – завршио је чика Божо.
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радио близу пола века, на страни 396, Студо поступком
енциклопедијског ствараоца каже:

„Сочице су по предању од Браниловића, односно од старог

братства Ђукановића, од кога су Гојковићи и Топаловићи.
Презиме су добили по томе што је један њихов предак

изгонио со из Тузле у Пиву. Живјели су у Плужинама и на
Горанску, одакле су се раселили.

Из ове породице су војвода Лазар, пивски првак и
војсковођа и његов син Мујо Сочица, бан Зетске бановине.“

Мићановићеву кажу о претку Лазара Сочице потврдила је

Варијанту о Лазаревом презимену, које је, по свему судећи,

јунаци књижевника Марка Вујачића. У трећем тому те

гимназијско доба, чуо сам на родној Погледини од нашег

„По предању братство Сочице су добиле своје презиме по

професора и угледног научника – биолога. Он је, поред

касније и књига Знаменити црногорски и херцеговачки
књиге, страна 181, издање београдске Просвете, пише:

претку Стевану, који је из села Сочице, испод Романије,

побјегао у Пиву. До Лазара, изузев игумана Сочице,
управника манастира пивског, братство Сочице нема
ниједног виђенијег човјека који би био вриједан помена.“

У гатачком, невесињском, билећком и требињском

простору, живи друкчија варијанта о братству Сочице и у
потпуности се разликује од пивско-никшићке – Божа
Мићановића и Марка Вујачића. Њу износи и поткрепљује

угледни професор књижевности Новак Мандић Студо,
аутор више дела из области науке и културе гатачког краја

и Старе Херцеговине уопште. У свом несумњиво животном
делу Српске породице војводства Светог Саве, на коме је

„изронило“ из окриља трговине сољу, још у моје

блиског братсвеника Вилотија Блечића, универзитетског
своје уже специјалности везане за биљке и биљни свет,
деценијама био окренут и спознаји пивских родословних
стабала и родословних таблица. Та своја нова сазнања на

овом плану, Вилотије би, у време летњег распуста – кад год

би дошао из Београда у завичај – село Сељани код Пивског
манастира, радо приповедао знатижељним рођацима и
племеницима. Помишљам, не без основа, да је и он сâм, и
пре Новака Мандића Студа, баш у Гацку, кад је

својевремено био ђак Гатачке гимназије (ту је завршио пети
и шести разред), чуо причу о војводином презимену које је

„никло“ са старохерцеговачких путева соли, а ти путеви у
средњем веку водили су од Дубровника и Тузле према

424

IZVORNIK

Жупи пивској и дурмиторском сточарском чвору – и даље
преко Пљеваља према Србији и Бугарској.

У прилог наведеним мишљењима – то јест ширем спектру

могуће истине о правом корену Лазаревог презимена – иде
и нова српска проза настала на тлу Херцегове земље.

Наиме, Билећанин Радослав Братић, врсни приповедач и
романсијер – објавио је изузетно драгоцен роман

енциклопедијског набоја са историјском подлогом: Трг

соли. То је чудесно мозаичко дело – писано, промишљано и
саздано у девет рукаваца, с пролозима. И баш ту, у Тргу

соли, маркесовским романескним захватом и упечатљивим
сликама, првим те врсте у нашој књижевности,

Братић

пише о феномену соли на херцеговачким путевима и
трговима; говори кроз уста историје и људског памћења о
артиклу без кога се не може живети, јер, како би рекао
Платон, „со је драга боговима“. Братић приповеда:

„Испред церничке цркве се одмах зна када су цијене соли у
Дријевима мање него у Венецији, зна се и када је шибенска
скупља од задарске... Кажу да на Косову пољу влада
велика трка дубровачке и угарске соли. У неко доба је

највише зачина на тај простор стизало из златних језера

Византије, како су звали Средоземно и Црно море. Све то

прича неки солар који се презива Сочица и који бану у Кључ

(стр. 170).

Мајка је стигла са торбом о рамену и погачом коју је некако

успјела да засоли. Испричала је сину и Лудом Грку који је
хвалио свог ученика, да је суша све спржила и да у
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Херцеговини влада велика глад. Плакала је од радости
када је видјела сина, како је порастао. Он је још као дијете,
чувајући овце, извјежбао цртање на камену и открио тајне
сликарског заната (стр. 171).

Сочица се мало постиђе: једном дјетету избјеглици пружи

нешто новца, ваљда да се опере у својим очима, а затим
настави оно што је жена окретала на другу страну. Док
прича о набавци соли – то је једна особа, а када окрене на

продају – потпуно друга. Прва је много тужнија од друге
(стр. 172).

Љеш набавља со и перпер јефтиније по кентенару модија

него што је купују наши солари, рече Луди Грк. (И Платон у
Гозби помиње брод, али не наводи да ли се у њему налази
со и колика јој је цијена.)

А ја сам чуо да се у Албанији опет производи више соли
него што се може потрошити. Сигурно су Млеци тако

удесили. Дозволили су да се со довози у Скадар са Крфа;
Сињорија онемогућава сваку конкуренцију Крфљана, рече
Сочица. Једино Дубровчанин Марин Менчетић има право
да из Сланог довезе онолико соли колико у тај град увезе
олова.

Може ли бити да су житељи Драча убили три наша солара

и отели цио брод? Гдје би се толико иначе задржали, упита
Сочица.

А може ли бити да сву трговину соли у Европи преузеше

Јевреји у руке, упита Луди Грк, и да су им одмах уз бок
мађарски трговци. Не зна му нико одговорити. (Као ни на
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питање: како краљевине обје Сицилије тако брзо падоше
под Арагонце.) –(стр. 173).

Око цркве се окупиле избјеглице и причају о свом страдању.

Гладни су, голи и боси. Њихове уздахе бришу једино
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церничком (гатачком) тргу соли. Сличну подлогу, нема
сумње, има и савремени лингвиста или какав потврђени

мајстор за језичке финесе, бравуре, изводнице, кованице и
синтагме винаверовског типа. Креативно језичко право,

трговачке јадиковке о бродовима које чекају и о

такође, имају и градитељи и складитељи именослова, као

Сочици рече:

изговора. Не случајно – него с вуковским чулом за

неповољним цијенама соли. Најгласнија је нека жена која

– Када бих ја рекла да су ми Турци све запалили у селу и
убили петоро у породици, ти би рекао: ја, тешко је, мени су
гусари отели брод пун соли и побили ми лађаре. Ако бих ја

узвратила да су избјеглице ничије и да нико не чује њихов

јаук, ти би рекао да нико није чуо ни јаук твојих морнара који

су на броду отети а вјероватно и побијени. Када бих ти
рекла да избјеглице овдје нијесмо осолили годинама, ти би
рекао: ја, шта ћеш, цијене су полудјеле, а царина још више
(стр. 175–176).

Чим има соли, нема свађа, а кад настане оскудица – ето

сукоба на све стране. Сада се види да је Хипократ био у
праву када је рекао: ‘За своје постојање – со треба да
захвали Сунцу.‘

На сахрани Карла Шестог калуђери су се жестоко
посвађали са мјерачима соли. Неслан језик не бира

вријеме и ријечи, пјени и у најтужнијим приликама. Он се

претвара у јак млаз и бујицу, као што се Тара и Пива у
залету претварају и Дрину.“

Радослав Братић има и стварносну и креативну подлогу за

овакво приповедање о трговцу Сочици на некадашњем

и спретни тумачи давнашњег народног језика, говора и
разумевањем језика – на то нас подсећа Исидора Секулић.
Она каже:

„Некако шаховски, наглим и комбинованим потезима уме

наш простонародни језик да избаци доказ, закључак,

поенту патетичну, или ироничну, или хумористичну.
Сведочи то да народ говори и разговара уз живу сарадњу
изнутра: у језичком изразу његову крије се воља и жеља да

тај израз буде вредан пажње и слушања, да не буде реч

коју носи ветар. Ко добро уђе у народни наш језик, тако му

је као и да је ум и душу народа сагледао. Даничић је писао:
‘У народним умотворинама видите како срце народу куца,
куда ли му мисли полијећу’. Да, тако. Сељак, после
ноћашњег мраза, рече ми: Море, као што око у човеку не
може да измрзне, тако ни зрно у земљи.

За дивљење је како такав језик и таква народна поезија не
избацује

више

филолога,

више

речничара,

више

терминолога, више скупљача свега и разнога што значи
језичку и поетичку грађу.“

Са оваквим осећањем српског језика – боље рећи
старохерцеговачког говора – Братић је нахранио и напунио

428

IZVORNIK

уста главним јунацима у свом роману Трг соли – Лудом Грку
и Јакову. Изазовну позицију за лингвистичке коваче и

дешифранте презимена имају, такође, Радан Тврдиславић

и трговац Сочица; овој другој споредној а важној личности
романсијер намерно и не даје име, а оно јој уистину није ни

потребно пошто јој је презиме саздано од „бијелог злата“ –
то јест соли. Грк, Јаков и Тврдиславић –

да употребим

прадавну херцеговачку кованицу – нису тврдоусти него

разговорни и мудри, праве свезналице, сликају прецизним
речима – ватром духа и пламеном језика. А језик,
приповедање и поезија – народна и уметничка – со су

српске историје, немерљивих подвига и јунаштва; со свих
наших имена и презимена у војводству Светог Саве.

Из феномена соли изронила је и једна од најпознатијих
анегдота (кажа) везаних за војводу Лазара Сочицу и књаза

Николу Петровића. Њу више од сто двадесет година памте
и с поносом препричавају на разним скуповима готово сви
Пивљани: и младо и старо, и мушко и женско. Наиме, књаз
Никола је на најразличитије начине проверавао оданост

својих најближих сарадника, чак и војвода и министара.

Једине три личности којима је – у току своје дуге владавине
– апсолутно веровао биле су његова жена – књегиња

Милена, његов таст војвода Петар Вукотић и гласовити

дробњачки војвода Новица Церовић. Све остале личности

– умишљајући да је он неки богомдани, немерљиви и моћни
император попут Душана Силног, Ивана Грозног или
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Наполеона, да само њих поменем – стављао је под своју
„свевиду лупу“ чији је он био изумитељ. Увео је у редовно

приступање њему и његовој владарској величини –

обавезни рукољуб, као да је он – сачувај боже – Свети

Василије Острошки или Свети Петар Цетињски, слава им и
милост! Такође, књаз Никола увео је и обавезну „кованицу“
– господар, коју су сви морали користити и изговарати кад

му долазе у двор на Цетиње; кад га обавештавају о важним
стварима и догађајима – ратним успесима, поразима,
изненадним погибијама, дипломатским преговорима,
војним договорима или, напросто, кад га представници
племена и војводстава моле за праведну помоћ народу.

Црв сумње стално је „гризао“ његову владарску јабуку – па
је из такве „стварности“ настала и ова добро знана кажа.
Она, још једном, на најбољи начин баца светлост на
људску снагу војводе Лазара Сочице и на његову особену

храброст која ни пред ким, и ни пред чим, није узмицала.
Ево тог репрезентативног анегдотског текста:

„На свечани ручак код господара позвани су сви црногорски

и херцеговачки главари: војводе, сердари, племенски
капетани и друге истакнуте личности.

* Сочица, суочица и сухочица – све ове варијанте означавају у говору
Старе Херцеговине ситан и зрнаст снег, који пада ретко и у малим
количинама, а најчешће када у атмосфери нема довољно влаге. Такав
снег – личи на со!
У Вуковом Српском рјечнику, на странама 733. и 839. (издање из 1935.
године), наводи се реч сочица у основном значењу – со, а онда се ређају
синоними: солика, соља, суградица, цигани, крупа. Неке од ових речи су
идентичне или готово исте са значењем у горњодринском, пивском,
дробњачком, никшићком, голијском и гатачком крају (М. Р. Блечић).
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Да испроба смију ли му рећи истину у очи, господар је
наредио да се супа служи неслана.

Главари дошли. Вријеме је ручку. Господар нареди да
сједну за сто. Једна је столица празна – нема војводе
Сочице.

Кад посркаше супу, господар ће:
–Је ли каква супа?

– Добра, господару! – рече неколико њих док су остали
шутали.

У том, ето и војводе Сочице.* Извинио се господару због
кашњења и сјео за сто. Донијеше му супу. Сркну једном, па
други пут, а онда се обрати господару ријечима:

– Исуса ми, господару, да сам знао да немаш соли, донио
бих ти је ја из Пиве!

Присутни се згледаше. Неки погледаше преда се, а неки се
насмијаше. Насмија се и господар, па ће:

– Изгледа, војвода Лазаре, ти једини овдје смијеш рећи
господару истину у очи! Слуге су заборавиле осолити супу,
па опростите!“

***
ЈУГОСЛОВЕНСКО ПЕСНИШТВО О БИЉКАМА
(Предговор за Антологију југословенског песништва о биљкама
од Захарија Орфелина до данас – прим. прир.)
Југословенско песништво, последњих петнаестак година,

осветљава се и вреднује из мноштва углова и са поузданим
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свим

снажног

ревалоризовања и старијег и новијег песничког израза.
Захваљујући управо таквој критичарско-антологичарској

оријентацији, однедавно могу не само домаћи већ и страни

пратиоци југословенског песништва, уживати у бројним и
репрезентативним антологијским изборима и естетски

ваљаним судовима. Једном речју, заслугом новог и
најновијег таласа и усредсређења критичке мисли,
зналачки су истражени и неки само делимично познати, а

више деценија и векова постојећи тонови и опредељења у
југословенским поезијама.

У нас данас постоје, као уосталом и у свим развијеним и

квалитетним песничким срединама Европе и света, бројне и
врло

различите

антологије:

антологије

љубавне,

родољубиве, социјалне, ревoлуционарне, бунтарске,

световне, мисаоне, боемске, удворичке и какве све не

поезије. Постоје, такође, антологијски избори који говоре

само о симболу мајке, о вину, о слободи, о градовима, о
историјским биткама, о легендарним јунацима и о

знаменитим личностима. Дакле, сасвим природно и
спонтано, и ми, као и сви савремени народи који имају

значајну поезију и значајне песничке личности – имамо и
квалитетне антологије и поуздане антлогичаре.

Не малој скупини разноврсних антологија југословенске
поезије, ево сада, прикључује се још једна: Антологија

југословенског песништва о биљкама од Захарија
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Орфелина до данас. И, одмах да кажемо, антологију ове

врсте југословенска култура и њено песништво требало је

одавно да добију, јер су је континуирано и са великом
песничком енергијом и творачким умећем, у распону од три
века, стварали и допуњавали и њени бројни и њени

репрезентативни песници. Управо у овим песничким
текстовима, као ретко у којима у целокупном нашем
уметничком песништву, дошла је до изражаја она врхунска
креативна снага свих заступљених стваралаца.

Биљке су, од прадавних времена, на мноштво начина и

користиле и служиле човеку. Њиховој, свуда у свету,
вековима познатој и признатој, животодавној важности за

људски род, нема сумње, допринело је и тзв. култно
веровање. У давним временима, код разних народа, због

очигледне примене, а и услед бројних и нагомиланих
митолошких уверења, готово фантастичном брзином
ширило се и сазнање о чудесној лековитости појединих

биљака. Ову тезу, дакако, поткрепљују бројни извори, а
нарочито они који су везани за словенске или германске

народе, њихова веровања, обичаје и обреде. О томе колико
је и какво је у прошлости било, а и у наше време у народу

остало уврежено мишљење о свеколикој моћи разних

биљака, директно или индиректно говоре стихови наших и
страних песника. Исто то саопштавају и речи народних

песника и певача. Нема данас ни једне нама знане
песничке нације чији иоле значајни представници нису на

занимљив и изазован начин опевали стварну или
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митолошку улогу биљака.
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Биљке и данас, без обзира на велика достигнућа ботанике,
остају не само делимично познате и тајновите, већ

изазивају и свеколико људско дивљење. А пред неким тек
однедавно уоченим моћима и способностима биљака, и
најистакнутији појединци из света науке застају као у чуду.

Ево једног примера: „Биљке имају и осјетила за

оријентацију и предсказивање будућности. Амерички
истраживачи и ловци на бизоне и крзна на преријама у
долини Mississippija открили су да листови неке врсте

сунцокрета који тамо расте и који је касније добио стручни
назив Silphium lacinatum (смрдаш) увијек точно показују

правац сјевер–југ – попут компаса. Индијска сродница
нашег госпиног биља са стручним називом Arbus precatorius

толико је осјетљива на електричне и магнетске појаве у
атмосфери да Индијци по њеном понашању предсказују

вријеме. Покуси које су ботаничари вршили с овом биљком
у лондонском ботаничком врту Kew Gardens показали су да

се помоћу ње могу предвидјети потреси и вулканске
ерупције те долазак циклона, урагана и торнада.“

И инспиративној окренутости наших песничких стваралаца

према разним врстама биља и растиња и њиховим

симболима, у југословенској критичко-есејистичкој мисли
нема, на жалост, озбиљнијих радова, а колико је нама

познато, није ни било неких изразитијих покушаја. Ту је,

дакле, наша старија критичко-анализаторска мисао у
неопростивом и ничим оправданом глувом и немом колу
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„преспавала“ и прећутала бројна и берићетна песничка

лета. На другој страни, посве обратно, познато је да су
толике научне дисциплине којима је човек и његов свет био

у средишту пажње, приљежно и на безброј начина, уз

најсавременија сазнања и, дакако, незаобилазне изворе из
прошлости, сагледавале феномен биља и биљака.

Стварни и, могло би се рећи, пресудни подстицаји за
настанак

Антологије

југословенског

песништва

о

биљкама од Захарија Орфелина до данас, свакако, леже у

моме завичају. Као човек који је рођен у Пиви, у крају

изузетно богатом свим врстама трава, лековитог биља и
бројним примерцима племенитог дрвећа, ја сам спонтано

улазио у свет Флоре и спознавао многе њене лепоте и
блага. Начин на који и дан-данас осећам и примам мирисе

разног пољског или планинског цвећа, мирисе чајева од

липе, камилице и зове, мирисе четинарских стабала,
каћуна, вријеска и нарциса, као да потичу из завичаја и као

да су баш сви – они давнашњи – то јест пивски и

непромењени. А за истинску спознају, откривење и лепоту

биљног света на родној Погледини, и у Пиви, понајвише сам
захвалан оцу Раду, вештом калемару и заштитнику
племенитих биљака. Он је за своје братство био нека врста

самоуког ботаничара. Знао је непогрешиво, као и многи

народни травари, када и у каквим ситуацијама и
непогодама која биљка или трава може помоћи човеку. И
помагао је свима, а био је један од оних малобројних
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Пивљана који су знали где и у коме крају Пивске жупе или
Пивске планине расту оне ретке и за многе очи скривене

биљке-видарице. Уз то, као човек који је посебно ценио
воћке и њихове плодове, имао је лепу и ретку особину:
десетак километара свуд наоколо од наше куће, својом

прецизном руком калемио је дивљаке, крушке и трешње. А

оне су својим сочним плодовима обрадовале толике људе,
и младе и старе, који су ходочастили ка Пивском манастиру

у време разних скупова и народних весеља. Још и сад се

живо сећам, после три и по деценије, очеве истинске
забринутости за поједина тисова стабла, липе, црне
борове, орахова сталба, смреке и храшће да их неко, не

дај боже, несавестан не посече! Као прави заточник
природе и биљног света, отац је, добро памтим, обично
недељом, надуго и нашироко објашњавао мештанима која

је биљка добра а која зла, тј. срећна или несрећна. Култ

народног веровања у биљке у њему је живео пуним
интензитетом и он га је убедљиво преносио и на друге.

Спознавши, дакле, још у очевом дому и раним гимназијским
данима значај биљака, мој однос и љубав према њиховим
моћима непрестано је расла а потом се, посве природно, и

ботанички и митски увећавала и обогаћивала. Управо из тих

разлога, касније, кад сам почео интензивно да се бавим
критиком песништва, понајчешће се догађало, а и сада ми

се то догађа, да нарочиту пажњу поклоним стиховима који
са стварносних или митолошких позиција говоре о
биљном животу и свету. И тада, у тим тренуцима, као да
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укључујем грамофон и преслушавам неку незаборавну
мелодију, одмах се опоменем оних непоновљиво лепих и

звучних стихова из народне поезије, које сам још пре
сусрета са Српским народним песмама први пут чуо и
занавек упамтио кад их је готово на враголаст начин
отпевала нека невеста на прелу. Ево тих стихова:
Како би ме отерао Павле!
Кад сам прву вечеру донела,
у вечери деветора биља:
милодуа – да се милујемо,
калопера – да ме не отера,
љубичице – да ме свагда љуби,
каранфила – да се не карамо,
чубра цвећа – да ме добро чува,
босиока – да м’ не смеће с ока,
а невена – да му срце вене;
самдокаса и околочепа.
На

другој

страни,

можда

баш

IZVORNIK

као да сам ваздан обарала откосе лети.
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Као да сам их биљем уплела, миришу ми косе,
миришу као да сам их китила сувом папрати,
и слепоочнице на ивањске суве влати,
и скутови на јулске осунчане сенокосе.
Успомене ми миришу на тешка орошена сена,
на њихову зрелу сласт и мутну њихову сету.
Успомене ми миришу на струкове свелих пелена,
на висинску траву у вреломе горском лету.
У чему се, по објективном естетском суду, састоји
карактеристика и оправданост објављивања Антологије

југословенског песништва о биљкама од Захарија

Орфелина до данас? По убеђењу њеног састављача, ова
због

те

завичајне

сугестивности, доживљености и изобиља круница и слика

запамћеног шумског и ливадског цвећа, редовито се мени
јаве, као неки свуд около расути а опијајући мириси, они

предивни стихови Десанке Максимовић и ја их почесто, као
да сам пред препуним гледалиштем, од првог до последњег
стиха наглас изговорим:

Руке су ми као да сам превртала суво биље,
као да сам сву ноћ спавала у зановети,
руке су ми мирисне као да сам брала смиље,

антологија, пре свега, доноси не само за обичне читаоце
већ и за оне најрадозналије и страсне тумаче песништва,

огромно и само делимично познато песничко богатство које
је, највероватније, несхватљивим превидом критичара и
антологичара из претходних генерација остало све до сада

ван примарних токова југословенске песничке уметности.
Ову антологију испунила су својим делима и таква песничка

имена која доиста много значе не само у нашем већ и у
европском и словенском песништву. Ту су, да само њих

поменемо, Орфелин, Стерија, Кодер, Јакшић, Змај, Илић,
Крањчевић, Дучић, Шантић, Ракић, Мурн, Пандуровић,

Ујевић, Крлежа, Настасијевић, Десанка, Растко, Крклец,

438

IZVORNIK

Децинац, Цесарић, Тадијановић, Зоговић, Куленовић,

Каштелан, Јаневски, Конески, Парун, Попа, Минати, Б. В.
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Митар Шутић
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Радичевић, Раичковић, Матевски, Тодоровски, Лалић,

ЧЕДОМИР МИЛОЈКОВИЋ (1914–2000)

А њена друга, одиста кључна карактеристика, оваплоћена
је и у разбијању и негирању давнашње предрасуде да

Поводом откривања спомен плоче на згради
Основне школе „Алекса Шантић“ у Гајдобри,
16. децембра 2005.

љубав, патриотизам и слободу. Те теме, нема двојбе, и када

Идеја да се у Гајдобри покрене развој културног живота,

изузетно важне и присутне у нашем свеукупном песништу

као што пропада у свакој другој (поред духовне, пре свега у

Штефан, Вулетић, Миљковић, Симовић, Павловски и Ного.

песници најрадије пишу о темама искључиво везаним за
је реч о старијим и новијим песничким радовима, јесу
али је, такође, сасвим извесно, на шта указују и песме ове

антологије – да песнички ствараоци са не мање заноса,
љубави и уважавања одгонетају и сагледавају суштину

биљнога света. Уз то, читаоци и тумачи поезије који желе и
траже провере и успоредбе, лако ће на примерима
уврштених песама увидети и закључити да стихови
посвећени тзв. вечним темама, и кад је реч о квалитету,

форми или било чему другом, нису испред песама о

биљкама. Јер, метафорично речено, биљке су управо
љубав, радост, заштита, храна, лек и чарање.

како село у овој друштвеној сфери не би и даље пропадало,

материјалној и социјалноj), потекла је од Милослава

Шутића, руководиоца пројекта Теорија књижевности у
Институту за теорију књижевности и уметности у Београду,
чије је седиште у згради Вукове задужбине. Он је

предложио да се у Гајдобри оснује огранак Вукове

задужбине, која би тако била институционални оквир за
културно деловање и развој духовног живота на вуковским
основама, са програмом који би био заснован на богатству

фолклора, на традицији, чији су корени у Гајдобри дубоки,
а поникли су негде у Источној Херцеговини, Босни, Црној
Гори и у другим крајевима из којих су житељи овог места
дошли пре више од шездесет година.

Идеја је поздрављена и одмах прихваћена. Тако је група
појединаца, суоснивача и будућих задужбинара, којој се
придружила и Основна школа „Алекса Шантић“ као

установа, уз снажну подршку Савета месне заједнице, чији

су сви чланови појединачно потписали приступнице, као и
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сви други суоснивачи, на оснивачкој скупштини, дана 20.
фебруара 2004. године, основала Огранак

Вукове

задужбине у Гајдобри. На скупштини је изабран Управни
одбор Огранка:

Јадранка Вукановић, Слободан Комад,

Велимир Перишић, Милован Бошковић, Александар Павић,
Милан Жутковић и Митар Шутић. За председника одбора

(Огранка) изабран је Митар Шутић, а за заменика
председника изабрана је Јадранка Вукановић.
Огранак је основан по одредбама

статута Вукове

задужбине, у коме се каже да „задужбинари образују своје

огранке у местима у којима се окупљају суоснивачи,
приложници и повереници“, као и то да „у духу програма
Задужбине,

огранци

у

својим

срединама
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стога био поштован и цењен од свих становника.

О томе шта је овај велики учитељ и васпитач значио за
Гајдобру,

говоре и речи проф. др Славка Гордића,

изговорене на дан сахране Чедомира Милојковића, 25.
августа 2000. године: “Тешко је у животу и раду нашег
легендарног учитеља, наставника и школског управитеља

раздвојити љубав за учионицу од љубави за Гајдобру.

Толики су дошли и прошли, неки и остали вољно или

невољно, али је само Чедомир Милојковић својом
верношћу и приврженошћу Гајдобри и њеној школи остао
синоним овог места и његовог скромног училишта.“

окупљају

задужбинаре, омладину и друге грађане и учествују у
чувању стечених вредности духовног и материјалног
живота српског народа» (подвукао М.Ш.).

На оснивачкој скупштини усвојен је обиман програм у 16
тачака, заснован на народној традицији и на

више других

чинилаца из друштвеног живота. На предлог Ратка Шутића,
који живи и ради у Београду (а који је то у више наврата и
раније помињао), у програм је унесена и намера Огранка

да на згради Основне школе „Алекса Шантић“ у Гајдобри
открије спомен плочу Чедомиру Милојковићу, учитељу

многих генерација ученика у Гајдобри, дугогодишњем
управнику и директору те школе, великом прегаоцу који је
утемељио образовање у селу и

носио главни терет тог

одговорног посла током неколико десетина година, и који је
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Чедомир Милојковић
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Детаљна истраживања о школовању непосредно по
досељавању становништва у Гајдобру, и наредних година,
нажалост, изостала су све до данашњих дана. О томе може
да се сазна понешто само по сећањима нeкадашњих ђака

школе у Гајдобри, што ни приближно не даје потпуну и
праву слику стања која би осликала тешке услове у којима

је учитељ Милојковић учио своје ђаке. Ипак, можемо да
наведемо део текста о Основној школи у Гајдобри, аутора

Чеда Говедарице, некадашњег ђака, а касније и директора
ове школе, који је он објавио у првом Билтену Огранка

вукове задужбине, 2004. године: „Октобра месеца 1944.

године Гајдобра је ослобођена. Те исте године школа

почиње да редовно ради. Школске 1944/45 године, од првог

до четвртог разреда, уписано је само 31 ученик. То су била
деца чији су родитељи остали у Гајдобри. Они су радили на

имању управе народних добара. Један учитељ је радио са
свим ученицима у комбинованом одељењу од четири
разреда.“

Према непотпуним подацима, школске 1945/46. године,

након насељавања Гајдобре, број ученика уписаних у све
разреде био је десет пута већи од броја ученика у

претходној години. Велика школска зграда са бројним
учионицама била је препуна. У једном разреду било је и до
46 ученика. Ако се томе дода структура ђака по годинама

узраста (у истом разреду било је ученика разних година

рођења, јер су многи, због ратних неприлика, прерасли
разред у који су се уписали), ненавикнутост ученика на
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школску дисциплину, недостатак кадрова, сиромаштво у
материјалном погледу (без потребних учила и других
средстава), онда се само може наслутити у каквим је

условима, након што је дочекао колонисте, Чедомир

Милојковић отпочео своје учитељевање, образујући толики
број ђака, па и велики број одраслих. Поред тога, неуморно

је радио и на подизању опште културе такође бројног

придошлог становништва. Са њим је у Гајдобру дошла и
његова супруга, учитељица Анкица, која му је била први
сарадник у изузетно напорном и одговорном раду. Заједно

су дошли, заједно образовали и васпитали бројне

генерације ђака и заједно, у истој основној школи, остали
све до краја њиховог радног века, а у селу и све до краја
живота.

Спомен плочу Чедомиру Милојковићу израдила је у бронзи
уметничка ливница „Вождовац“ браће Јеремић из Београда,

који су је поклонили Огранку, чиме су заслужили велику
захвалност за ову не само материјалну, већ, исто толико,
моралну подршку.

Откривање спомен плоче организовала је директорка
школе

и

заменик

председника

Огранка,

Јадранка

Вукановић, која је том приликом, између осталог рекла:
„Откривамо ову спомен-плочу на школи која је Чедомиру

Милојковићу била друга кућа и коју је водио као брижни
домаћин, а кроз чије су учионице прошле десетине
генерација његових ученика.“

Част да открије спомен плочу припала је Браниславу
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Митрушићу, наставнику, најбољем сараднику Чедомира

Милојковића, који се присутнима обратио следећим
речима:

„Драги ученици, поштоване колеге и грађани, био је

децембар месец 1950. година. Тог хладног децембарског
дана дошао сам у Гајдобру да се јавим на дужност у

основну школу, где сам распоређен за предавача физике и
хемије. Путовао сам возом из Новог Сада . Имао сам
непуне двадесет и три године. Директора школе Чедомира
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припреме наставника за час, често
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говорећи да

припремљен наставник држи час са мање замора, а са

више успеха. У васпитном погледу, наставник мора личним
примером да утиче на ученике. Његове речи добро сам

упамтио, а његове савете примењивао сам током целог свог
наставничког рада. Уколико би искрсле неке тешкоће у

настави, а било их је, слободно смо му се обраћали. Он би
нас пажљиво саслушао и увек би налазио мудро решење

Милојковића затекао сам у његовом стану, где је

доручковао са својом породицом. Човек омањег раста,

живахних покрета, проницљивих топлих очију, уливао је у
мене неко поверење. Питао ме је одакле долазим, ко су ми

родитељи, где сам завршио школу. Сазнавши о мени
основне податке, рекао ми је: Данас ћемо подесити

распоред часова и сутра почињеш да радиш! У том

моменту добио сам неку трему, али је она у даљем
разговору са њим нестала. Повео ме је да ми нађе стан и
истог дана добио сам собу у згради у којој су становале још

две колегинице. Нисам се одмах уселио у ту собу, јер сам у
селу имао родбину са очеве стране. То је била породица

Спомен плоча на зиду Основне школе “Алекса Шантић”

покојног Трипа Милићевића, која ме је прихватила. Код њих

како да се настали проблеми превазиђу. У опхођењу са

уселио у стан и почео нормално да радим.

разговору нити је издавао било каква наређења. Довољно

сам становао и хранио се скоро месец дана. Потом сам се

Чедомир Милојковић је, током дугогодишњег рада са
ученицима, стицао је велико искуство и то је, као врстан

педагог, преносио на нас почетнике. Указивао је на значај

нама у настави био је пажљив. Никада није подигао тон у
је било да се појави па да ми прионемо на посао са пуно
савести и одговорности.

Чедомир Милојковић рођен је у селу Милошево код

446

IZVORNIK

Јагодине. Рано је остао без оца Драгољуба, ратника са

Цера, носиоца Карађорђеве звезде са златним мачевима, а
убрзо и без мајке и једине сестре. Као питомац дома

ученика, завршио је Мушку учитељску школу у Јагодини и
службовао у разним местима Србије.

У Гајдобру је дошао 1945. године и постао управитељ
школе која се тек формирала. Прихватио је бројну децу

колониста који су те године досељени у Гајдобру. Са
неколико учитеља, почео је прегалачки рад на образовању

и васпитању и деце и одраслих. Био је то тежак, боље рећи
мукотрпан рад. Школска зграда одговарала је просторно,
али је била неудобна и неуређена. Подови у учионицама

мазани су прегорелим моторним уљем. Електричне

инсталације биле су разведене по зидовима. Електричне
сијалице, напајане слабом струјом, једва да су светлеле.

Настава у зимском периоду, због слабе видљивости,
морала је да се скраћује у поподневној смени. Није било
текуће воде ни пристојног санитарног чвора. Намештај је

био стар и неудобан, збирка учила оскудна (сами смо их
израђивали). Било је у школи још низ непогодности, али је

настава трајала у разредима који су имали и по четири

одељења, а понекад и са 46 ученика. Није нам било тешко

радити јер нас је предводио врсни педагог какав је био
Чедомир Милојковић.

Сем у школи, он је био активан и на пољу образоваља
грађана Гајдобре и на подизању опште културе у селу. На

курсевима, поред писмености, жене су стицале знања у
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вођењу домаћинства, уређењу стана, припремању хране,

одржавању хигијене, нези деце... Основао је културноуметничко друштво, залагао се за отварање породилишта и

читаонице. Организовао је бројна предавања за грађане из
области науке, здравства, политике... Једном речју, цео
образовни и културни живот села био је резултат његове
иницијативе и прегалаштва.

По својој природи, Чедомир Милојковић био је увек весео и
расположен. Разговор и дружење са њим уливали су

оптимизам и вољу за рад. Имао је обичај да застане на
улици и поприча са сваким ко у том

тренутку пролази.

Пажљиво је слушао саговорника, разумео би његове

тешкоће и увек био спреман да му помогне. Помоћ је била
његова утешна реч и предлог како да се проблем

превазиђе. Био је спреман и новчано да помогне, ако би то
било потребно. Дружећи се са њим, отклонио сам многе

заблуде и нејасноће. Указао ми је на праве животне

вредности и на путеве којимa треба ићи да би човек био
срећан у животу. А животне вредности, на које је он

указивао, биле су: рад, поштење и скромност. Следио сам
те вредности и никада се због тога нисам покајао.

И, ето, драга децо, такав човек је поставио темеље рада
ове школе пре шест деценија. Из ове школе изашли су
ученици који су успешно завршили средње, више и високе

школе и стекли солидно образовање. Живот их је развејао

широм наше земље и по европским државама, а има их и
на другим континентима. Свуда где живе и раде проносе
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углед своје основне школе.

Драги ученици, ви данас имате модерну школу, имате

чисте, светле учионице, савремена учила, компјутере,
имате добру директорицу, учитеље и наставнике. Ваш

задатак је да вредно учите и стичете нова знања. Ваша

обавеза је да, ма где били, својим радом, знањем и
понашањем потврђујете да сте ђаци ове школе и да
браните њен углед.

Откривам ову спомен-плочу за незаборав и трајно сећање

на врсног педагога, омиљеног директора, а надасве доброг
човека, учитеља Чедомира Милојковића.
Живи и здрави били! «

Овим речима завршио је своје обраћање Бранко Митрушић,

који је цео свој радни век у просвети провео у основној
школи у Гајдобри и био

велики ослонац у наставном

процесу учитељу Чедомиру Милојковићу, а Огранак Вукове
задужбине у Гајдобри, откривањем спомен плоче, испунио
је своју програмску обавезу и давну жељу да се трајно

обележи успомена на великог учитеља, васпитача и
посебно заслужног суграђанина.

Издавач
ОГРАНАК ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ У ГАЈДОБРИ
За издавача
Милован Т. Бошковић
Одговорни уредник
Митар Шутић

Компјутерска обрада
Горан Шутић
Корице
Мирко Максимовић

