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HERCEGOVA^KI USTANAK 1875-1878.

Када је почетком септембра 1878. године турска војска
предала Требиње окупационој аустроугарској власти, окончан је
свакако назначајнији устанак Срба за ослобођење у друој
половини 19. века – који је у српском народу Херцеговине познат
најчешће под именом „Невесиска пушка“. Од тада је прошло 130
година и тим поводом „Изворник“ доноси овај избор текстова,
пре свега са намером да подсети на то какву је пажњу овај
догађај изазивао не само у српској, него и у европској јавности

Радован Ковачевић
Момир Марјановић

„ХЕРЦЕГОВИНА БЕШЕ ПАКЛЕНИ ХАОС“
(Из књиге Балканска ружа ратова – Србија и Црна Гора, и земље
Југоисточне Европе, из пера страних путника од краја 18. до
пред крај 19. века, “Филип Вишњић”, Београд 2007)

Какво нам је име и судбина
Ако Царства никад није било?
Ко смо онда и зашто смо ође?
Што кукамо ако смо одовле?

Матија Баћковић, Лелек мене

Велика несрећа овог дела словенске
расе је, да је непознат, или да је бар
jедино познат преко извештаја
својих непријатеља.

Луј Алфонс Масије де Клервал (Henry
Louis Alphonse Masieu de Clerval),
Путовање у Босну 1855.

Још једна у низу крвавих сцена на етничком и верском мозаику.
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Да ли ради нарушавања или поновног успостављања европских
равнотежа?

Престиж црногорског кнеза Николе I Петровића Његоша је у
Херцеговини био неспоран и делотворан. Истовремено, у Црној
Гори је била распаљена борбена атмосфера, не само због још
незалечених рана после покоља Црногораца и сукоба са Турцима
у Подгорици годину дана раније. Вође устаничких припрема
пребегле су, пред турским потерама, из Херцеговине у Црну Гору,
а црногорски кнез им обећа пуну помоћ: кад гора зазелени 1875.
Он такође шаље посланицу Херцеговачким Србима, коју сажето
преносе, или барем помињу понеке важније европске новине, а у
целини је објављује Глас Црногорца, који је управо почео да
излази на Цетињу :
„Ослобођење Херцеговине главна је мисао била свакојему
Господару од моје куће, јер је Црна Гора, тако и Херцеговина, да
једну од друге ништа раздвојити не може!“
Српска племена уз црногорску границу већ су у ранијим крвавим
бунама била на прагу да изборе неку врсту полуаутономије, али
не дају осиони локални бегови, који, као и у Босни, „не бендају“
Цариград! Ни Порта, међутим, није помишљала на иоле
озбиљније решење тог проблема. За „собраније“ у Цариграду, још
1858. био је изабран само један представник босанско-
херцеговачке раје – Гавро Вучковић Крајишник. Авај, он је на
Босфору неколико година узалудно чекао не би ли се скупштина
сазвала. Да би преживео, морао је да троши и свој и позајмљени
новац, али да притом исчили и последња нада да се западно од
Дрине може нешто с миром променити... Други пример је исто
тако илустративан. Православнима у Херцеговини дозвољено је,
после много година молби, да подигну у Мостару свој саборни
храм. Прокопије Чокорило је успео да прикупи у Русији десет
хиљада дуката, мостарски Срби дадоше 160 хиљада гроша, а
прилог даде чак и султан Абдул Азиз, да покаже пред Европом
своју племенитост. И црква је доиста изграђена, велика и веома



лепа, али ко је у њу смео да уђе од терора обесних...
Један типичан Европљанин (рођен у Хамбургу, школовао се у
Женеви и Паризу, а студирао медицину у Шкотској), прошао је
нешто раније кроз Босну и Херцеговину. Ами Буе, тако се звао,
оставио је о томе врло запажену процену стања и односа:1

„Несрећа Босне је што је један велики део њеног племства
променио вером... Овај религиозни раскол, ова мешавина
муслимана, православаца и још католика, раздор међу народним

вођама, завист и себичност, варљива турска подилажења,
њихово лукаво одржавање равнотеже да би се онемогућио сваки
договор између водећих личности, а и задње мисли које данас
има Аустрија, главни су разлози да ова земља и дан-данас живи
у сенци турске доминације.“
И ово :
„Често је писано како је Босна умирена, што није и не може да
буде све док на њену управу не дође разумна влада која ће

1 Ами Буе, геолог, нарочито се бавио истраживањем Европске Турске, Србије,
Босне и Херцеговине; дело Европска Турска.
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водити рачуна о националном интересу. Овај или онај везир, већ
према својим способностима, биће у Босни више или мање
миран, али будућност земље остаће исто тако неизвесна као што
је била и пре његовог доласка...“
Буе је био полиглота: осим немачког и француског, знао је још и
грчки, латински, енглески, српски, турски, италијански..., дакле,
имао је више начина но други да се обавести. Његова дела била
су дуго најпоузданији водич кроз хришћанску Југоисточну Европу.
Интересовао се, врло живо, за положај Босне и Херцеговине као
подручја око којег ће почети ратови. Закључивао је да се и
„Аустрија нада да јој Босна неће измаћи, као добар плен, у
случају распада Турске“:
„Тако се пише и говори да ова светска сила посматра, очигледно
са тајним задовољством, како јој Турци олакшавају запоседање
ове провинције затирући старе породице и гушећи, колико је то
могуће, свако национално осећање. Током ових последњих
година Аустрија је чак помагала босанском везиру у његовим
експедицијама ради наводног успостављања реда, а Турци су у
томе видели само добросуседску улогу.“
Излаз би био, како овај посматрач види, у „врхунцу вештине
руске владе“. О чему се ради?
Санкт Петербург је, по његовом мишљењу, требало да „приволи
Порту да уступи Босну неком српском кнезу, или неком наследном
вођи, да би се тако Аустрији одузео сваки прави разлог
‘посредовања’ у нередима. Порта, заправо, ништа не би изгубила
од својих прихода, сем од моћи, ако би направила са њом
(Аустријом) погодан споразум. Аустрија би тако могла да улети у
клопку...“
Показало се да Русија није ишла тим путем, ни близу; усмерила
је друкчије своју дипломатију. Отпала је једна могућност више да
се Аустрија наведе на тако провидну замку. Мрцварење Босне и
Херцеговине је настављено. Тако је вековни етнички и верски
мозаик припреман за још једну у низу крвавих сцена на којима се
кварила или поново успостављала европска равнотежа. Још



један Француз, Анри Делор (Henri Delors), у Паризу објављује
брошуру о Црној Гори.2 Он је такође врло обавештен, пре свега
као секретар књаза Данила, а улаже напор да са неколико
реченица сажме суштину осећања и тежње једне сићушне, али
по много чему изузетне државе у брдима:
„Око малог српског народа у Црној Гори, који је једини од свију
бранио своју веру и независност, здружиле су се кроз петвековну
борбу симпатије и наде свију оних Срба у Турској, који су
сачували хришћанство. Црногорски је народ тако постао њихов
морални вођ и у томе је његова снага и значај...“
Али, управо пред драматичне догађаје у Херцеговини, чија
жестина ће – чинило се – запрепастити чак и Европу која је
навикла на страхоте из сопствених негација цивилизације, други
један Француз, Шарл Иријарт (Charles Yriarte), указује на могућу
идеолошку суштину припрема за предстојећи рат:3

„После Косовског боја веза је прекинута (између Србије и Црне
Горе), банови, принчеви или војводе из Зете нису се покорили, и
овај огранак српског стабла представљао је независност расе,
одбацујући вазалност султану... То је вечити разлог славе Црне
Горе. Цетиње је рука и мач Српства.“

Херцеговачки устанак припремају у Београду архимандрит
Нићифор Дучић и босански трговац Нико Окан. Ту је и Мићо
Љубибратић, који је од раније био у тесној вези са Обреновићима,
Њему се, барем, није могло приговарати да у ту драму улази са
мржњом на уснама: превео је Кур’ан, свету књигу муслимана, на
српски језик... О Љубибратићу високо мишљење има Иријарт: он
је вођа који има сувише висок идеал за своје војнике!
Тридесетшестогодишњак, рођен у доњој Херцеговини, висок је,
достојанствено одевен, са „величанственим турским јатаганом“,
који је отео неком паши. Истовремено, он је благ и љубазан, има
манире, говори италијански и воли разговоре о филозофским

2 Дело Монтенегро, 1870.
3 Трактат о Турској, 1871.
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питањима. „Велики ратник, на малом вранцу, као да је умакао са
неког другог света; као да је то дух из оних далеких времена када
су народи и њихови господари, обузети светим немиром, обучени
у своје најсјајније одоре, марширали у метежу да освоје
Јерусалим...“
Србима у Херцеговини помажу и многи други. Јеврем Марковић,
српски официр, брат Светозара Марковића, „склапа дружину“ која
би требало да организује побуну.
„Ово сада изгледа много озбиљније. Кажу да су се повезали са
људима из Бугарске и Босне и Херцеговине“, записао је Јован
Ристић, намесник и главна политичка личност у српској
кнежевини, не указујући притом на последице. Јер, „духови су
узрујани“, каже он. „Све је проврило!“ Ако се српска влада не
потруди „да узме ствар у своје руке“, могло би доћи до већих
невоља...
Устаничке планове припремао је још и Михаилов поузданик

Антоније Орешковић, који је уз осцилације показао „сушту
завереничку вештину“.4

У тим условима, пуче Невесињска пушка, у лето 1875. године.
Био је то сељачки устанак, по некима аграрна револуција, која је
4 Сима Ћирковић, Кнез Михаило Обреновић, Београд 1996, 83.
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„добила карактер рата за национално ослобођење“ (Екмечић).
Убрзо су били захваћени и делови источне и западне Босне,
Рашке области, као и неки крајеви у Македонији и Бугарској.
Тако се отвори тешка трогодишња фаза Источне кризе на
читавом полуострву.
Књаз Никола за команданта црногорских снага одређује свога
таста војводу Петра Вукотића: да операцијама руководи са
црногорског земљишта! За командовање устаницима и
црногорским четама које су прешле у Херцеговину, одређује
војводу Пека Павловића. Најпотпунији његов портрет дао је
француски путописац Огист Мелан: снажан, интелигентан, мирног
изгледа лица, са бујним црним брковима, дугом косом...
Неписмен је, али је, упркос томе, „његово схватање шта треба да
ради потпуно; он погађа са усана какав ће одговор човеку дати.
Говори мало, слуша много, физиономија му је хладна. Језгровит
је, прецизан и јасан. У његовом држању има неке неочекиване
добродушности, готово дечије, која привлачи и придобија...
Укратко, он је сав хладна, прерачуната храброст!“
Уз материјалну помоћ, устанак је тако добио јединствену команду
и организацију.
До војводе Пека, случајно или по неком плану, ко ће знати,
долази и Мелтон Прајор (Prior), ратни илустратор The Illustrated
London News-a, недељног часописа који је имао пионирску улогу
у развоју те врсте штампе. До Дубровника је стигао паробродом,
а Херцеговина му је била прво ратно искуство. Заједно са колегом
из московског Руског мира Пјером Монтевердијем, који војводи
носи сабљу – дар руских словенофила, из Рисна се пробијају кроз
планине, избегавајући турске потере, чак до Пиве. Стари ратник
је, због односа према Турцима, оставио не баш повољан утисак
на Енглеза; по Прајору, он је био „инкарнација ђавола,
величанствени примерак разбојника“!5 Као да су Британци у
5 Ратни илистратори су у то време били новинарска елита. Најчешће су то били
храбри људи, спремни да се суоче са опасностима, али довољно спретни да
нацртају, а често и да опишу шта су доживели. Такође, морали су да буду добри
јахачи, стрелци, коњаници, топографи, болничари... На задацима их је често
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својим ратовима били милосрдне сестре својим непријатељима!
Ипак, његови радови, које је и Тајмс објављивао, били су
потресно сведочанство пред којим јавно мњење на Острву није
остало равнодушно.
У Херцеговини је убрзо почело да дејствује пет хиљада
црногорских добровољаца, уз шест хиљада устаника, који су себе
називали „усташи“. Херцеговци траже оно nајосновније, њима
најпрече: слободу вере, једнакост, заштиту од насиља власти и
муслиманских комшија, мање порезе, укидање кулука...
Европа, наоко лежерна, и по цену размирица и заблуда, нај-
чешће је била окренута сопственим интересима, што значи и
прекоморским поседима. Поменута вест као да их је ипак
пренула. Аустроугарску, чини се, највише.
Велика источна криза је за њу увек – према тумачењу британских
историчара – „један од санитарних проблема“!
Своју шансу тражи и Русија: она уместо дотадашње хришћанско-
православне, сада истура панславистичку идеју.6

На Цетиње стижу војно-дипломатски представници и посматрачи
из Аустрије, Московије и Србије. Све криомице једни од других, а
свако од њих настоји да оствари што јачи утицај на књаза Николу.
Преко Дубровника стижу француски новинари. Ево занимљивог
репортерског извештаја у париском L’,Illustration Européenneu о
тим данима. Наводимо један део као пример интересовања
европске јавности чак и за појединости рата у Херцеговини, као и
о улози Црне Горе, уз извесно упуштање у оцену тактичких
поступака барем једне ратујуће стране:
„Црногорски кнез је сконцентрисао трупе око Никшића, са циљем
да загосподари тврђавом пре доласка Турака, којима је

вребала смрт. Све више их је било у новинама после Кримског рата и Француско-
пруског рата, а у Херцеговачком устанку, Бугарском устанку и српско-руско-турским
ратовима, затим у колонијалним ратовима и Америчком грађанском рату били су
већ незаобилазни актери. „Њихова лабудова песма настаје после јаког продора
фотографије“, отприлике после Руско-јапанског рата (Бранко Момчиловић:
Британски ратни илустратори. Настава историје, Нови Сад 1/1999, 82–92).
6 Екмечић, Нав. дело, 17.
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командовао Сулејман-паша.7 Поступивши тако, Никола се
исувише лако одрекао предности коју је један део његове војске
остварио у односу на непријатеља, који је нападао Црну Гору са
албанске стране.
Следећи догађаји ће показати да је погрешио што је земљу
оставио без одбране, у нади да ће моћи да се дочепа града који
је био изван његове територије...“
Тако је био приказан само детаљ из двогодишњег рата
Црногораца, који су заједно са Херцеговцима највише могли да
имају 27.000 бораца. Истовремено, Турци су извели 100.000
боље наоружаних, опремљених и обучених војника, предвођених
школованим официрима.
У ствари, код Никшића се радило о заузимању брда Требјеса,
које је, као доминантни објект, било кључ града. Устаници и
Црногорци су опколили тврђаву, али књаз није дозвољавао
јурише који би донели непотребне губитке. После блокаде дуже
од месец дана, никшићки Турци су били присиљени да се
предајуу.
Град је ослобођен после 400 година робовања! На све стране
буктало је ратничко весеље. Али није се толико шенлучило; књаз
је забранио такву распојасаност и расипност.
Али су зато наступили гуслари, рапсоди овог поднебља. Шарл
Иријарт, сликар, књижевник, архитекта, историчар и путописац, у
свом делу Босна и Херцеговина упоређује те песме са „светим
ковчегом народа“:
„У тренутку кад ово пишемо, на обалама Дрине, на Тимоку са
Србима, на обалама Неретве са Црногорцима, при последњим
одблесцима дана у време бивака, када се нагло приспела ноћ
припрема да логор обавије својим тајним велом, пре но што заспи
под небеским сводом, или под платном шатора, онај који се бори
за своју отаџбину мора да шапуће те епске песме, а у словенским
логорима мора да се чује на сваком кораку глас гусала које су
нашле места у пртљагу војника.“
7 L’ illustration Européenne 15. IX 1875.
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На ратишту су – како су запазили француски репортери – први пут
били употребљени топови које је Русија послала као помоћ Црној
Гори. У највећој тајности искрцани су у једној ували код Петровца,
а затим, испред свих турских утврђења на Скадарском језеру,
пренесени до Ријеке Црнојевића, и потом, углавном на рукама
ратника, донети на бојиште!

О биткама има много извештаја. Можда су најзанимљивији
записи репортера париског Le Petit Journal-а:
„Недавно је један стари црногорски поглавар изазвао турског
официра на необичну борбу у којој су два противника, испред
својих јединица, одмеравали ударце сабљама...“
Новинар, који не написа ко је победио у двобоју, наставља са
оним што му је колега, ратни дописник при војсци књаза Николе,
испричао:
„Управо сам посетио цетињску болницу. Видео сам јуначка лица,
поносне погледе, и спокојство рањеника. Гледао сам како умире
једна грдосија од човека, зарасла у браду, са лицем пуним
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ожиљака, са дебелим, чворноватим прстима. Изненада се био
усправио са лежаја и подигао као да маше оружјем. Испустио је
промукло дивљи крик и као проштац пао мртав у руке болничара.
Његова мати, стојећи му крај узглавља, само је рекла: „Лијепа
смрт!“
Једна јуначка смрт била је повод Русији да се поново огласи.
Пред крај 1875. у боју на Муратовици, где су Турци на бојишту
оставили 1.325 глава код карауле Глува смоква погину војвода
Максим Баћовић. Турци су одмах објавили да су му уграбили
главу! Увређени устаници су у тајности, са јаким обезбеђењем,
успели да пренесу тело у Дубровник, где је поворку сачекао руски
конзул Јонин. Доведен је један фотограф, војвода је као жив
посађен у господску фотељу, очи су му отворене а рука положена
на јатаган...Турска је тако ухваћена у лажи, што су британске и
француске новине одмах објавиле.
Једна кнежевска дубровачка породица понудила је своју
гробницу, али су Баћовићи то одбили.
После, док је трајало опело на гробљу Бониново, у граду под
Срђом су све заставе биле спуштене на пола копља! Војводиној
родбини Јонин је предао посмртно руско одликовање, као и дар
упућен из царске ризнице – богато украшено црногорско одело и
пушка на којој је писало „За храброст великом херцеговачком
војводи Максиму Баћовићу“.
Било је и новинара Немаца, по који Аустријанац, више Чеха...
Али, од свих који стигоше на те стране, најзанимљивији је био
један Американац, Вилијам Џемс Стилман (William James
Stillman).
Као извештач лондонског Тајмса био је један од ретких намерника
те врсте којима је савест била јака страна.
Рођен у држави Њујорк, показао је велики дар за сликарство. Али,
док је у Америци беснео грађански рат, који га је збунио, закључио
је да му таква земља не одговара, па је најбоље године свог
сиромашног а ипак врло атрактивног живота посветио Балкану.
Прво је био амерички конзул у Ватикану, потом на истој дужности



на Криту. Ту је, са народом, успео да преживи турска зла, о чему
је саставио један од својих најбољих списа. Касније се бавио
само новинарством.
У Херцеговини је његова мршава, краката прилика, под широким
ободом шешира, изазивала велике симпатије. Устаници су га
свуда примали као драгог госта. И сам се, спонтано, изражавао
са одобравањем о њиховој побуни.
Он се овако одређивао у својим размишљањима о Источном
питању:
„Био сам на Криту 1866–1868. добро упознат са турским начином
ратовања и лично познавао многе османске чиновнике. Изградио
сам, наравно, врло одређено мишљење о значају те борбе:
између човечности и жеље за напредовањем с једне стране, а
варварства и неподношљивог притиска с друге стране. Нека моји
читаоци пресуде...“
Од свих турских поданика, писао је Стилман, положај
хришћанског Херцеговца био је „најмање подношљив“. Јер,
њихове земље су пружале „мало утехе за робовање“, а близина
Црне Горе и Далмације још више је истицала разлику на штету
херцеговачких Срба.
„Доиста, ни у којој другој земљи, где год сам био, начин народног
живота не беше тако бедан као овде, а неукроћени горштачки дух
утицаше да се притисак још мучније подносио, те беше врло жива
жеља да се искористи свака згода и подстрек за устанак...“
Његово искуство са Крита се и овде потврђивало: хришћанин у
Турској – бележи он – није имао ни правде, ни сигурности ни
општих права човечанских:
„Ниједан суд није заседао за Херцеговца хришћана, него сви
против њега. Ниједно право на држање земље није му било дато,
ако би се неки муслиман изјаснио против. Па чак и породична
светиња беше стално нападана одвођењем девојака за хареме
господара...“
Укратко, по његовој оцени, „Херцеговина беше паклени хаос“. Ту
су се побунили сељаци обе хришћанске вере. Могао је Стилман
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да сазна, такође, да се пожар раширио и на онај део Црне Горе
који још није био ослобођен, нарочито према подручју
Васојевића. Подигла су се и села око Вишеграда и Нове Вароши,
прекида се царски пут од Стамбола према Босни!
Новинског репортера затим пут води на Цетиње. Краљ Никола
оставља на њега утисак „лично симпатичног човека“: крупан,
робустне снаге, чинио се упадљиво физички надмоћнијим од
других. Али, истовремено је, пише Стилман, црногорски суверен
био и довитљив, препреден, иако на тренутке нервозан и
раздражљив. Уз таквог суверена Црногорци су – чинило се и
Стилману – били „народ херојског типа, остатак из Хомеровог
доба“.
На Стилмановом доживљавању Херцеговаца и Црногораца,
настаје и његова процена да „тако ваљану расу Турци неће
савладати“.
Чете из горње Херцеговине спуштају се ка југу, туку турску војску,
терају је у бекство. Стилман описује најзаслужнијег, војводу Пека
Павловића: то је жилави словенски Одисеј, који је већ учествовао
у деветнаест бојева са Турцима!
Ту је и Мелентије, ратоборни архимандрит манастира Дужи,
затим Лука Петковић, Херцеговац са црногорске границе, као и
Лазар Сочица, млад и плаховит војвода, висок, јака гласа... У
његовој отменој појави „има нечега римског“ – запажају страни
новинари.
Истичу се три попа Зимоњића – Миња, Мило и Богдан... Овај
последњи је израстао у једног од главних вођа рата. Он је, према
поменутом француском писцу Мелану, био писмен, имао финије
манире, а о карактеру говори и овај поступак – сав свој иметак
ставио је на располагање устанку! „Био је у исти мах војник и
крсташ, свештеник и војсковођа, национални бард који уз гусле
пева старе јуначке песме, српске и словенске... Високог стаса,
физиономије која улива поштовање, Зимоњић се појављује у
логору као један од оних легендарних јунака из крсташких
ратова...“ Мелан га тако упоређује са Танкредом, кнезом Галилеје
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и Атиохије, или Готфридом Бујонским, лотариншким војводом,
једним од вођа првог крсташког рата и првим владаром
Јерусалимског краљевства.
Уз устанике је и прва група страних добровољаца – мала дружина
Италијана, као и десетак Руса, Србијанци, један Француз.
Да би стекао што веродостојнију слику о рату, Стилман одлази из
Дубровника и на турску страну:
„Пет минута беше довољно да увидим да се у Мостару не може
ништа научити, сем о турској неспособности и лажљивости...“

Ту је од војног лекара сазнао за 13-годишњег дечака, кога је
безразложно, из чисте обести, из пушке ранио његов вршњак,
муслиман. Малог разбојника су носили по кућама и славили као
јунака! Кривац никада није кажњен, а турски Сервер-паша се
чудио конзулима европских земаља: зашто протестују због такве
тривијалности?!
Догађаји у Херцеговини, затим и у Босни, а пре свега црногорске

18 IZVORNIK



победе над Турцима, изазвали су бујицу бегунаца која је ишла
преко граница. Наводно је само на аустријску територију прешло
више од двеста хиљада људи!
У инертној, углавном блазираној Европи, ипак се чуло за
Херцеговину. Либерална јавност је организовала слање помоћи
устаницима преко одбора основаних у Паризу, Женеви,
Петрограду, Риму. Било је и одбора у Лондону, који су преко
Стилмана дотурали храну и новац до устаника у Херцеговини, а
и Црној Гори.
То је, међутим, само део учинка Стилманових извештаја Тајмсу.
Они су, сматра се, прилично допринели да се макар донекле
промени хладна уздржаност британске јавности према
ослободилачким покретима малих балканских народа. „У свим
другим временима англосаксонски свет је у упадљивој већини
био на страни држава које су ти народи желели да сруше.“8

Зато се и може схватити зашто су, и много касније, конзервативни
британски историчари оптуживали Стилмана да је, својим
писањем у прилог хришћанских народа Југоисточне Европе,
изазвао у Великој Британији непотребне (!) симпатије према
њима! Тако је, наводно, постао саучесник у поразу Османског
царства... Међутим, међу онима који су схватали проблем
Источног питања био је Карл Маркс, првосвештеник комунизма,
који се још 1853. чланком у једном америчком листу, заложио за
„организвање једног независног словенског царства наместо
онемоћале, иструлеле, Високе Порте“.9

Фридрих Енгелс је, још пре њега и још чешће, изражавао
ригиднији став против ослободилачких покрета словенских
народа на Балкану, сврставајући их у „панславистичке интриге“.
За њега су Херцеговци, са својим устанком, били само део
„малих, примитивних народића“, а њихову борбу – сматрао је
анахронизмом... Ипак, Светозар Марковић као истакнути
8 Екмечић, Нав. дело, 18.
9 Више о томе у тексту „Карл Маркс о Србима“ у коме је Јован Скерлић оценио да
је став Маркса „ласкав по српску нацију, врло значајан и јако интересантан по
модерну Србију и по српску демократију...“
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социјалиста, и као поштовалац препорука Прве интернационале,
гледао је на та збивања и очима свог националног колективитета,
не настојећи да се баш у свему сложи са идејним вођама светског
пролетаријата. Веровао је да ослобођење Срба треба да изврши
„активна народна партија која би одиста радила за народно
ослобођење“, што, међутим, може да буде резултат напора
читавих нараштаја.
Поред Тајмса, међу ретким британским листовима који су
подржали побуњене Босанце и Херцеговце био је и Манчестер
Гардијан (The Manchester Guardian). Био је то лист основан
педесетак година раније, са изврсним геслом: чињенице су
светиња а коментари слободни! Ангажовао је као извештача 24-
годишњег Артура Еванса (John Arthur Evans), коме је после
дипломе на Оксфорду пут у Босну био први значајнији подухват.10

По његовом мишљењу, устанак у Херцговини је заправо сељачка
буна. Ево зашто је, по његовом тумачењу, букнула:
„Пошто трпи због двоструке немоћи, друштвене и верске,
хришћански кмет, или онај ко обрађује земљу, у горем је положају
од многих робова у нашим најмрачнијим временима, и потпуно је
препуштен милости муслиманског власника, као да је роб... Њему
(аги) допуштено је да са кметом поступа као са покретном
имовином. Он немилосрдно туче кмета, на начин на који нико не
би поступао са животињом. Било који комад одеће који раја купи,
кућа коју сагради, било који комад врта који је створио својим
радом на кршу, ага граби како му се свиди... Понекад ага узима
неко од кметове деце, које мора да га служи без икакве накнаде.
Кмет је обавезан да засеје поље дуваном, да га обрађује, и да
најзад склони производ у господарево складиште, да оре и сеје
одређени број јутара земље, а принос са истих смести у
господарев амбар. Најзад, да агу прими кад год се то од њега
затражи, као и да нахрани његове коње и псе...“

10 Касније велики археолог, открио минојску културу. Вршио ископавања и на
централном Балкану.
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Еванс је био сведок како су Турци кажњавали хришћане који нису
могли да плате порез:
„На летњој жези, људима су кидали одећу, везивали их за дрво,
мазали их медом или нечим слатким и остављали их на милост и

немилост свету инсеката. Приликом отимачине зими, сматрали су
као погодно да везују људе за мотке и да их оставе босе на мразу;
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понекад су их бацали у обор и на њих сипали хладну воду.
Омиљен им је поступак да натерају групу кметова да се попну на
дрво, или у неку одају, затим да запале сирова дрва, од чијег дима
би кметови почели да се гуше...“
Британац је, нагледавши се насиља и неправде, објавио и
захтеве невесињских Срба. На првом месту било је да им Турци
више не узнемиравају жене и кћери. Затим, да им не скрнаве
цркве, да им се дозволи слобода вере, да пред законом имају
иста права као и Турци, да буду заштићени од заптија (жандарма),
да сакупљачи пореза не узимају више но што је законом
одређено...

Успео је да се пробије и до Тичева а затим и до главног штаба
устаника у Црним Потоцима. Слободна Босна – земља снова,
насловио је једну од својих репортажа, описујући устанике:
„Необично изненађује разлика између ових људи и босанске раје
које се сећам од раније под турским јармом. Ови се осећају
неупоредиво мање понижени. Да ли је то краткотрајна слобода
уздигла њихов карактер, или је то она вечита физичка
супериорност горштака над ‘жабарима’...“
„...Сав народ“ – наставља Еванс – „овде је православне вере.
Међутим, централније и северније области, које сам добро
упознао, претежно су насељене католицима. Често се наглашава
да су православни, ортодоксни у Босни, уопште моралнији и
храбрији од Латина. Православни поп држи своје вернике за руку,
а римокатолички свештеник их вуче за нос. Православни поп је
дужан да се жени. То је само по себи добра ствар. Иначе, јасно
се уочава да се у Босни проститутке могу наћи једино у оним
крајевима где има много римокатоличких попова.
Овде сам чуо за оне узбудљиве поступке које, уз много других
опаких остатака средњовековног феудализма и увезеног
азијатског варваризма, проводе словенски бегови у Босни. Неки
муслимански поседник, са својом башибозучком пратњом,
ухватио је Милу Котура, сељака из Грахова, места недалеко



одавде, и приморао га да прогута велику количину соли и воде. У
једној воденици у Стрмици радознали могу да виде
монструозности тог варваризма. Овог су човека прво везали
лицем уз стабло и док су га растрзали пси, бег је само седео у
близини, гледао и пушио на свој чибук...“
И Еванс је, својим репортерским извештајима, спасавао част
елите своје земље.11

Ипак, кад је реч о викторијанској Великој Британији, пресудне су
биле друге рачунице.
Цариград је, наиме, управо био доживео финансијски крах.
Херцеговачка буна је одједном подјарила калкулације шта ће
бити у случају потпуног слома Османског царства. Британци су
пре свега штитили интересе својих великих банака и инвеститора,
све до интервенције ради преузимања оних турских институција
од којих је зависило редовно прикупљање пореза!
Британски експерти су, у тим условима, без околишења, упали у
владу Египта. Та турска провинција ће и касније признавати
сизеренство султана, али је Порти јасно стављено до знања да се
земљи на Нилу нагло преокреће судбина по потреби британског
колонијализма! Доиста, већ седам година касније, Египат је
стварно потпао под британски протекторат; везу с Цариградом
задржао је само номинално.
Ипак, свет је, помало али сигурно, сазнавао шта се збива у Босни
и Харцеговини. Штампа је помињала и овакве примере
устаничког поимања ратне части, што су Британци морали да
доживљавају као изворни фер-плеј, али и као указивање на још
једну димензију стања у Босни:
Голуб Бабић, хајдучки харамбаша и војвода, један од вођа
устанка у југозападној Босни, који се истакао добрим познавањем
герилског ратовања, послао је 1875. писмо муслиманима из
Дрвара:
11 Али је зато Беч попреко гледао на његове извештаје! Пошто није могао да му
непосредно науди, ухапшен је његов пријатељ Спиридон Гопчевић који је тада
радио за Wiener Neue Presse. После двомесечног затвора у Дубровнику, и суђења
за велеиздају, ипак је био ослобођен.
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„Драга браћо муслимани, данас сам заузео Унац Горњи и заробио
16 чадора ваше беговске имовине. То није наше и нама не треба.
Него вам све враћамо и молимо вас да заједно кренемо против
заједничког непријатеља, Аустро-Угарске...“
Беч је, наиме, одбијао сваку могућност да побуњени крајеви
Босне и Херцеговине припадну, после ослобођења, Србији и
Црној Гори. Ћесарска влада је зато налагала својим
званичницима овакав оперативни задатак:
„Будно одржавати симпатије становништва на Истоку, и јасно му
дати до знања да коначну одлуку о његовој судбини може
очекивати само од нас!“
Бечка ствар у Босни и Херцеговини била је, макар за европске
посматраче, на климавим ногама. Поменути француски путник
Ами Буе писао је:
„Аустрија треба увек да има на уму да су њене једине присталице
у Босни католици или шокци, омражени подједнако од муслимана,
као што су омражени и од њихових сународника православаца,
због недостатка националног осећања и родољубља. Ако
(Аустрија) заборави на ову истину, Босна ће убрзо за њу постати
друга Навара, и побуна би могла да изађе из међа ове покрајине,
да се рашири и на Мађарску...“
Учинак Стилмана и Еванса био је, за хришћански живаљ
Југоисточне Европе, врло значајан. Први пут се у историји
догађало да је српски национални покрет добио почетну подршку
међу англосаксонским народима. Ипак, уочљив је несклад између
њиховог поштеног писања у односу на извештаје британског
конзула из Сарајева: он је остајао ледено нем, и слеп, пред
страдањима Срба!
Авај, показало се да је тај Британац одражавао став најмоћнијег
дела јавности своје земље, која је, без обзира на све, ипак давала
подршку Порти. Доминантни аристократски туркофилски принцип
од времена путописаца какви су били Блант и Мерит, опстао је!
Он се, још дуго, изражавао кроз уважавање османлијске моћи,
као вид империјалне солидарности од које зависи равнотежа



снага у Европи. Ипак, у време Невесињске пушке, приврженост
таквој опакој шеми претвара се у фрустрацију, уз негодовање: зар
да пропада и Турска, империја која је била одана вредностима
великодржавља и ауторитета, због нелегитимних побуна прљаве
раје?!

Владајућа елита у Великој Британији је, додуше, била
антиисламски расположена и употребљавала хришћанску
реторику, али се много лакше поистовећивала са агама и
беговима, неголи са балканском сиротињом. Нека су и безброј
пута хришћани, али како се ти варвари усуђују да руше једно
царство?!
На тај начин је, заправо, велики број Европљана (рецимо,
западни социјалисти XIX века) изражавао свој кастински презир
према сељаштву уопште, уз порицање права на национално
ослобођење малих народа. Такво опредељење било је израз
ригидног евроцентризма; у ствари, више ускогруди егоизам него
самоодбрана.
За све је, по мишљењу једне изузетне британске даме, крива
већина енглеских путописаца из XIX бека:
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Имали су склоност да формирају „једно неповољно мишљење о
потлаченим народима Отоманске империје, на темељу тога да су
они прљави, неписмени, грабљиви, (што сиромашни често и јесу),
негостољубиви и неуљудни (што уплашени људи углавном
јесу)...“12

Они су, каже, корили балканске хришћанске народе, као што би
укорили и становнике новоизграђених индустријских насеља у
Ланкширу или Јоркширу, који смрде на километре, пију џин до
изнемоглости и понашају се грубо, сирово.
О чуда, типичан британски путописац је, примећује Ребека Вест
(Rebecca West), био још незадовољнији „зато што су хришћански
Словени били под надзором Турака који су – како су
доживљавали Османлије – пленили својим личним понашањем,
култивисаношћу, племенитошћу, великодушношћу, гостољубљем
и великом љубазношћу“.
Знатно пре ње, још оштрија су била запажања Ф. М. Достојевског.
Указивао је у свом Дневнику на опсенарску методику европске
игноранције:
„О цивлизацијо! О Европо, чији ће интереси претрпети озбиљне
губитке ако озбиљно не забраниш Турцима да деру кожу са очева
пред детињим очима! Највиши интереси европске цивилизације
су, наравно, трговина, поморство, тржишта, фабрике... Шта може
да буде више у очима Европе? То су такви интереси који се не
смеју дотаћи не само прстом већ чак ни мишљу, али – ‘нек су
проклети ти интереси европске цивлизације!’ Тај узвик није мој, то
су узвикнуле, Московске вједомости, и сматрам чашћу што им се
придружујем.13 Да, проклети били ови интереси цивилизације,
чак и сама цивилизација, ако је за њено очување потребно да се
дере кожа са људи...“
На развој херцеговачког устанка снажан утицај је вршила Србија.
Дала је устаницима 1.500 пушака и упутила на границу генерала
Ранка Алимпића, ради прихвата избеглица, али и ради

12 Ребека Вест, Црно јагње, сиви соко, Београд 2004.
13 Часопис у коме се оглашавао Ф. М. Достојевски.
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пребацивања наоружаних чета.
На скупштини у Јамници устаници су одбацили понуду извесних
турских реформи. Ко би Порти више веровао?! Затим, великим
силама је упућена информација да ће Срби у Босни и
Херцеговини формирати привремену владу.
Мало касније, прочуло се да на српској страни четује и француски
официр Петар Мркоњић. У легенду је затим ушло његово
спасавање од аустријске потере: сакривен у бурету...
У ствари, „човек по професији официр“, а по рођењу принц, Петар
Карађорђевић је 1858. после Светоандрејског преврата, напустио
Србију заједно са својим оцем, кнезом Александром. Било му је
тада 14 година. Школовање је наставио у Женеви и Паризу, био је
питомац војне школе у Сен Сиру (Saint-Cyr), из које је изашао као
потпоручник, а после је наставио војне студије у Мецу (Metz) до
1867. То су биле елитне војне школе, а не „пажевски корпуси“ за
племићке синове... Војно стручно образовање које је добио убрзо
је имао прилику да примени.
У Француско-пруском рату Карађорђевић је активно учествовао
борећи се у редовима пука који је образован од странаца у Туру;
истакао се у биткама код Орлеана. По завршетку рата повлачи се
из активне војне службе, а у херцеговачком устанку учествује без
већег успеха „на челу групе од неколико стотина бораца“.14

Сва та збивања, и актери, морали су да изазову велику пажњу,
или барем упитаност у највећем делу Европе.
За мењање расположења Британаца, у корист потлачених
народа, потрудиле су се још две британске даме – Џорџина Мјур
Мекензи (G. Muir Mackensie) и Аделина Полина Ирби (A. P. Irby),
објављујући књигу Путовања у словенске провинције Турске у
Европи.
Ова друга била је познатија у овим крајевима као мис Ирби.
Изданак породице угледног адмирала, са солидним бразовањем,
заједно са својом сапутницом нашла се и у пожару Бугарске.

14 Око његовог учешћа, а поготово одласка, испредале су се легенде, истина „без
виших заплета“ (Екмечић, Нав. дело, 237).
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На одјеке из Херцеговине, и та земља је, са посебно тешким
положајем у Османском царству, почела опет да проживљава
тешку драму, после новог покушаја да организује устанак.
У поменутој књизи Енглескиња има један карактеристичан
одломак, у ствари интерпретацију разговора који су ове две
велике путнице водиле са старешином Рилског манастира
Неофитом.
На њихове убедљиве процене да француска не би дозволила да
Турци у Црној Гори пале Цетињски манастир, Неофит, као чувени
васпитач и лингвиста, преводиоц Новог завета на бугарски, а и
добар писац, узвикнуо је :
„Можда Француска не би, али Енглеска...“
Закључак две даме био је обеспокојавајући, тачније
поражавајући: да је сиромашност интереса које показује Велика
Британија настала углавном зато што Лондон нема довољно
знања да би поштовао тај далеки европски регион, Југоисточну
Европу!
Јер, многи на Острву, признају оне, још немају појма да некакав
Балкан уопште постоји...
Храбре леди закључују непристрасно, дакле, на штету своје
домовине:
„Тужно је да тако велика земља, чија деца су слободна да путују
где год зажеле, и штампају што год хоће, остаје у тако озбиљном
незнању, а све то на штету хришћана који живе у оној истој земљи
где живе и Турци, са којима Енглеска има интимне везе!“
Књига мис Ирби и мис Мекензи као да је донекле узнемирила
британску јавност, уз знаке да је почела да се буди савест једног
великог народа. Срећом, дошле су као и Стилман, и до једног
расног политичара, Виљема Гледстона.15

15 Књигу Мекензијеве и Ирбијеве Гледстон је високо оценио: „Немам намеру да
омаловажавам рад и службу других када кажем да, по мом мишљењу, ниједан
дипломата, ниједан конзул, ниједан путник међу нашим земљацима, није учинио
тако вредан прилог нашем познавању тако важне материје, као што су то учиниле
госпођице Мекензи и Ирби по неким словенским покрајинама Европске Турске...“
(Јелена Лазаревић: Енглескиње у српском народу, Београд 1929, 76).
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Тај потомак шкотске трговачке породице, један од најбољих
студената на Оксфорду, са 23 године ушао је у Парламент и брзо
се прикључио либералима. Прочитавши спис ових дама, он у
складу са својим изразитим хришћанским уверењима, одмах
пише предговор за друго издање те књиге 1887. и постаје речити
бранилац хришћана Југоисточне Европе и поборник
ограничавања отоманске власти.
Тако, коначно и један од ретких британских великана указује на
потребу мењања спољнополитичке стратегије своје земље,
залажући се за праведнији однос према хришћанским народима
Југоисточне Европе:
„У третирању питања Отоманске империје, више не могу да се
заобилазе услови у којима живе потлачени народи.“

Том његовом главном ставу претходила су два балканска
ослободилачка устанка – Невесињска пушка и Априлски устанак
у Бугарској. […]
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КРОНИКА СВИЈУ ГЛАВНИ ДОГАЂАЈА ХЕРЦЕГОВАЧКЕ БУНЕ
ОД 1-ог ЈАНУАРА ДО 30 ЈУНИЈА 1876 год.
Сабрао и пописао
Вук Врчевић
– Књига прва
[...]
Долазак у шуму Пека Павловића с војском, и његова управа.

Главне усташке војводе одма по Божићу учине у Бањанима обћи
састанак и договоре се о будућном ратовању с турцима, и ђе ће
која војска окренути. Виђеше да им за ову зиму нема војевања по
горњој Херцеговини због велике студени и необичног
овогодишњег снијега који је већ завладао оним непрегледним
планинама, а зајазио и звјерске пећине а камо ли ајдучке стазе и
богазе. Уговорише на састанку да се на два одјељења сва војска
раздијели, т. ј. половица да чувари горњу Херцеговину од сваког
сумнителног непријатељског нападања, а особито Бањане који су
још у својој всебитности заостале без икаква палежа кућах или
плијена ајвана.
У Бањанима, дакле, народне старјешине нађоше за добро да
организирају сву Херцеговачку усташку војску по начину правилне
иностране војске. Одберу најприје Мајора (Бимбашу, хиљадаш)
па стотињаше, официре и т. д. Пошто тако уредише горњу
Херцеговину под главном и једнаком управом три народне
војводе Поп Богдан Зимонић, Лазар Сочица и Максим Баћовић,
Пеко их остави у Бањане, и крене се су неколико своје војске око
500. преко Бијеле горе и дође на Зубце.
На 8. јануара по нов. приспје Пеко на Зубце у Богојево Село код
усташког вође Трипа Вукаловића и ту добави све Зубачке,
Крушевачке, и Суторинске четовође и народне главаре, које све
без разлике укори јуначким тоном, велећи им:
„Што сте радили кроз ове прошле два мјесеца и љеновали као
стока у пландиште, Бог вам судио! Кажите ми једно цигло
јунаштво што сте у ове крајеве као горњохерцеговци урадили и



колико сте турски глава посјекли? Какви сте ви то јунаци и ђе вам
је та назови устанак и борба за слободу? Зар мислите да ћете је
лежећи добити, и зобљући свјецки бешкот и испијајући рум и
ракију коју мртвим кириџиама на путу отимљете, је ли? Ви нијесте
до сад били усташи за слободу, него одирачи и отимачи како ћете
трбух напуњати а не образ освијетлити пред народом и свијетом.
Нећете, ако ја жив будем, по данас тако мрцино живјети ни у
љености дријемати, него нека свак данас наноге устаје с пушком
у руци и свак нек прегне као ја, а да како?“ (1) Ове укорне Пекове
ријечи, не само да су претешко на срцу пануле ономе јуначкоме
народу, него су му се и самога образа дирнуле, те, као што се у
народној пјесми каже:

„Застиђе се образ од образа“
Свак му се под јуначком заставом шјутри дан окупи, и сви укупно
кренуше преко површи у Шуми у селу Вуковиће ђе су се налазили
главне вође Архимандрита Мелентије, Поп Иван Мусић, Лука
Петковић и Мићо Љубибратић с осталим помањим главарима.
Пошто и ове војсковође Пеко укори као оне на Зубцима, ону исту
ноћ по вечери из обћег договора организурују и ову
доњохерцеговачку цијелу војску као и ону у горњој Херцеговини
уговоривши да у случају ако би се нашао који војник да не би свог
старијег послушао и тачно извршио оно што му старији нареди да
друге каштиге нема осим пушка у чело.
Ево број цјелокупне војске усташке под главном управом Пека
Павловића:

Пеко је собом довео горњ. Херцег. 500.
Глигор Милићевић, из Билеће 450.
Трипко Вукаловић, Зубаца 240.
Сава Анђелић, брђана 420.
Петар Бошковић, погранични 400.
Стојан Рада Бабића, Рудињана 370.

(1) Пеко је зато на овај начин главаре укорио, јер је знао да се и они главари
између себе около првенства бијаху појинадили.
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а нашао је војске у Вуковићима 840.
Дакле на 10. јануара по нов. у све 3220.

Ону исту вече, Пеко јави свим на около њега војводама и
старјешинама да је сад најпречи усташки посао да затворе два
главна пута, на име од Дубровника до Требиња, и они од Клека до
Стоца како би забранио пролазак царскоме тајину, и трговцима да
прегоне из приморја што се једе и пије.
„Ово је – вели Пеко – најглавнија наша задаћа да аскер и
херцеговачке турке глађу уморимо и да не трошимо главе ни
фишеке у друге какве безпослице у здравље наши бранитеља и
хранитеља који нам са свију страна свијета обилату помоћ
пружају преко одборах састављени од наше једнокрвне браће у
Црној Гори, у Задру, Дубровнику и кроз Боку которску. Па и ово
чујте ме моји јунаци и браћо! Кад бисмо дочекали и ударили на
тајин из Дубровника али из Клека пролазећи, они војвода који
неби јуначки као што треба прегнуо са својим батаљуном, замоли
ћу ову из далеког свијета жену (1) да обуче њезине аљине а он
њезине те њу за војводу поставити да се до судног дана по грдилу
спомиње.“
Осим овога што сам о Пеку казао, трећа му је најглавнија и
најпреча мисао била да развиди завађу неки поједини усташки
главара (о којему сам и овамо говорио кад је на Зубце био) и да
их помири. Он, кад су сви на окупу око њега на около ватре
сиђели у Вуковићима, као најпаметнији чојек, не хће питати а јошт
мање знати ко је с ким у завађи, ни зашто, него по ријечи и
примјеру Христову „ко оће да је међу вама старији нека буде свим
слуга“. Христос је ово приговорио Апостолу Петру, а Пеко једноме
војводи (којега име за сад изостављам). Пеко је пред свим, и
никога у очи не гледајући рекао: „Чуо сам на моју жалост, да се
измеђ вас родио не послух и раздор брацки, а тому није крив
народ но ви народни вође надмећући се један врх другога ко ће
бити први старјешина. Ни Бог ни народ тога не оће, па ни ја.
(1) Ово је она јунак=жена Оландезица о којој сам овамо на своје мјесто говорио.
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Устанак је обћенародни и брацки, на ту сврху да добијемо
слободу и да изпрекидамо синџир турског робства. Орао не може
да се шири ни да лети без крила и без перја а ови је орао
цјелокупни народ, дакле сви једно тијело и једна браћа. Ја сам
данас од народа именован као главни вођа; рекох народ ме
изабрао а не да сам му се ја наметнуо па да сам народни
господар, и ја сам народни брат и ништа више. Погледајте на
около један у другога па онда сви у мене, и увјерићете се да сам
и по аљинама и по моме понашању најпростији. Нека ми и један
од свију вас каже кад сам ја и у којој прилици од народа захтјевао
ма какво било првијенство у и каквој прилици? (1) Немој те браћо,
ја вас живим Богом заклињем! да због вас и ваше луде надутости
ломимо нож у реп; немојте да с ваше ћораве намјере изгубимо
оно што смо до сад с крвљу задобили; немој те да свијет рече да
сте ви народ у нову и грђу пропаст изложили а да вас народ
проклиње док сунца и мјесеца траје као и невјернога Вука
Бранковића.“
Сад Пеко нареди да се налије један суд вина, и најпрви прифати
чашу напивши: „Здрави сте браћо сви и ја с вами! И да дâ јаки Бог,
који од вас редњу чашу хилаво (лицемјерно) попио, а не хтио чути
и послушати ове моје ријечи и по њима неби поступао да се његов
род и траг ископа, и да нема приступка на они свијет као и остали
православни ришћани!“
Сви му једногласице одговорише: Амин Бог те чуо! Дакле мир
васпостављен и највећа брацка слога на ново започе. Добро се
рекло: Да их је триста без Попа ништа.
На овом састанку, наравно, да се је свак на своју страну спремао
ударити, неко с већом а неки с мањом војском како је ко ђе могао
на оближне турке.
На 2/14 јануара. Нешто мало кршћана с десне стране Неретве
јавља ми један дописник из Вргорца, обколе једну царску караулу
(1) Пека, да је ко инострани гледао, нипочему не би га могао познати да је главни
Војвода, него као најпрости војник. Он је овога пута више говорио него ће кроз
дојидући мјесец дана. Дуван пушећи и у мучању он најсавршеније планове
измишље.
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на Црвени грм, у којој је становало 50. турака, те ови изиђу из
куле и ударе на усташе јер их није било ни пунано 20. људи, и
после једног сата боја ово мало усташа морадоше узмакнути, и у
бјежању погибе од њи један, а они убише два турчина.
Шјутри дан ова иста мала чета запане на путу Пруд и дочекају
неколико турског аскера ђе гоне тајин; оборе на аскер ватру из
пушака, а ови се уплаше мислећи да је силна усташка војска
оставе коње и тајин те без обзира побјегоше, оставивши једнога
мртва, а усташи приватише брашно и коње. На последку јавља ми
дописник да се многе усташке чете виђају по брдима и главицама,
и вели: сва је прилика да ће на брзо бити нови и много жешћи
сукоба.

Бој у Глуву смокву усташке и Усејин-пашине војске.

Усејин-паша видећи да нема у хамбару за његови пет табора
војске тајина више од 15. дана, а надајући се да ће му до који дан
доћи други пет табора у Требиње науми да пође на Царине са
обичном војском у пратњи да онамо прифати тајин, премда му је
мјестни кајмакам Селим Бег казивао да је Пеко Павловић с
његовом војском на Зубце дошао, а он му је постарателно казао:
„Вама се турцима све власи снијевају, и чини вам се да они живе
људе прождиру, и да га аскерски куршум не може као другога
чојека убити. Колика сам гођ пута до сад шиљао аскер по тајин,
кажи ми колика су пута те смокве влашке смјели нам ударити, а
камо ли тајин отети? Бош Ефендум! [Празна прича, мој господине!
– прим. Р.Ш.; све примедбе приређивача само у угластој загради.]
Зло би било кад би се царева војска од шаке фукарске раје
плашила.“

На 11 јануара по нов. Крену Паша су три табора аскера, и тек што
се био с војском на лијеву обалу ријеке Требишнице превезао, и
упутившисе џадом опази га усташка стража са врх Љубовца,
дадоше знак с изметком двије пушке једну иза друге, а одма за



овим друге двије с Голе главице као уговорени знак „ето војске“.
Пеко у онај час скочи на ноге, и завика „Ха браћо свак за мном за
часни крст!“ Полећеше сви ко боље може, и у тињи час западоше
у најзгодније кланце и Богом створене метеризе [ровове,
шанчеве] од Љубова до Спарожића са обје стране пута, справни
на зло турско презирући њиово собствено.
Кад је Усејин-паша наљего испод нове куле крај пута спрам
Манастира Дужи, каза му заповједник оне тврђавице да су све
главице и кланце с обје стране пута усташи заузели да би могли
не три но 10. табора дочекати. Пошто се Усејин-паша с једне
поизвишене главице увјери и виђе усташке чете нађе за боље –
ако и није поштено – те се с војском натраг повуче у Требиње. (1)
Ону исту вече, спреми Паша плаћене мјестне људе на Билећ и на
Зубце да му дође по половица онамо станујућега аскера, и тако
му шјутри дан дође око 700. људи од обје стране.
На самано Богојављење 6/18. јануара у праскозорје крене се
Паша са пет табора војске, једним буљуком топчија и са 6.
пољски топова, а на његово захтевање придружему се око 400.
мјестни турака, који на два-три дана прије јавно говораху
мјестним христијанима „причекајте власи зна ћете до који дан што
су Требински турци; ласно је било усташима плашити мртве
туркуше који нијесу крша ни виђели а камо ли да по овим
врлетним клисурама бој бију.“
Пеко је имао дан прије абер него што ће Паша с војском кренути,
те и он оно јутро не приспи него у зору понамјешта своју војску с
том заповиједи да турке у миру пусте и да нико пушке не меће
прије него се с тајином поврати с Царина, и да се војска никако по
главицама не показује, но само по три четири и то далеко од пута
ђе не може аскерска пушка доврћи.
Усејин-паша, пролазећи путем, и гледајући с десне и с лијеве
стране пута по свим врховима усташке – он мишљаше – страже,

(1) Ја сам мојим ушима чуо мјестног кајмакама и неке биране турке ђе се
поругателно смију пашину узмаку, велећи: „Нека нам сад рече да нигђе нема
усташа.“
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осмијевао се и његовим подбочницима као иронично говорио:
„Бок сана искадар бизум душман Ђаурлери!“ (Виђите ви која је
сила наши душмана влаха!)
Кад је дошао на Дријен истрчаше пред Пашом оба заповједника
од онамошње двије више и мање тврђаве, и јавише му да ако
прифати тајин, дочека ће га усташи који су се понамјештали у
броју од 3. хиљаде људи, и увјеравајући га да су они с оног
високог положаја сву усташку војску премотрили кад су из
Вуковића и из Зубаца долазили, и ђе се која понамјестила.
Наставе му и то „аф едер сен Паша Ефенди! (опрости Пашо
господару) знади да је толико војске усташке, и да је тако
понамјештана да би имао данас јошт три пут толико војске имао
би муке, и не знамо били полу војске живе куртарисао.“
Опет се Паша размисли и нареди да се војска на једно окупи како
ће се с истом опет вратити у Требиње.
Зачуде се усташке војсковође кад Пашу с војском угледаше ђе се
са празним коњма враћа. Напуштише турке међу се, а Пеко кад
виђе згоду врисну с једне главице: Ха браћо за часни крст сваки
на своје удрите!
Ово јуначко а у исто доба ненадно јуришање смете Пашу и сву
његову војску по мозгу као и по срцу, али се ипак узмичући почне
јуначки бранити непрестаном пуцњавом из острагуша и из топова,
али буду приморани к најпречем бјежању како је ко могао прије
одмаћи спрам куле у Љубово. Топчије пошто виђеше да аскер без
обзира бјежи, и они престадоше даље пуцати, па побјегоше и они
с колима за аскером. Усташи су турке гонили све до близу куле
спрам манастира, и у бјежању много турака убили а и живи
неколицину посјекли.
У толико наступи мрачна ноћ која им даљну борбу прекину. Сву
дојидућу ноћ аскер се превозио преко ријеке у Требиње, а шјутри
дан рањеници, од којих је много ону ноћ од зиме помријеше, а
можда би после и пребољели да су несретњике одма у Требиње
пренијели, као што би право било да је правог војног реда било.
По казивању неки официра и мјестни турака, у овоме боју



погинуло је на мртво аскера 160, а рањени 192. а од мјестни
турака два убјена а два рањена. Од усташа било је убјени 8. а
рањени 17. Усташи после боја приватише 262. пушке острагуше и
уз њих довољни број фишека.

Бој у Радован ждријело.

Усејин-паша, кад је први пут с војском пут Дријена ходио да
прифати тајин, примјетио је да је велико разстојање од прве
карауле у Љубово до оне на Дријен, а у најопасним, може рећи,
кланцима, остави четири буљука аскера на једној главици у
Радован ждријело, оставивши им за привремено станиште 20.
шаторâ, и нареди да одма почну на около чадорја шанчеве
правити, мислећи да је тако обезбједио сав они мучни и ризични
пролазак пута од предречене куле на Љубово до оне на Дријен.
Кад се с војском вратио с Дријена не прифативши тајин, као што
сам сад овамо казао, не прифати оне четири буљука аскера
собом за Требиње него их на исто мјесто, оставивши им хљеба за
три дана, и удвостручи џебану у тој намјери да ће се шјутра
вратити али најдаље други дан са већом војском да прифати
тајин и њих са собом тако прифатити.
Пашу је обезумила велика мука и ненадна опасност с усташке
стране, обезумила велим, јер не промисли да ће га усташка војска
измеђ Радован ждријела и куле спрам Манастира Дужи дочекати,
а још му мање наум паде како ће оне 4. буљука аскера на љуту
зиму без дрва, ложнице и воде оставити, и да ће моћ о самоме
хљебу живити.
Оваково у невољи несмислено поступање Усејин-паше којему се
иначе не може отрећи ни знање ни управа војеног такта – могло
би јединито оправдати пред стариом власти што га је нада
изневјерила држећи за стално да ће му ону вече или шјутра рано
приспјети огромна војена помоћ коју је очекиваао из Стоца и из
Билеће, али се на његову жалост и на погибију невољног аскера
одоцни и дође тек трећи дан. Као што ће се ево виђети.
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На 7/19. јануара, т. ј. шјутри дан водокршћа и крвавог сукопа у
Глувој смокви, кад усташи опазише оне 4. буљука аскера под
шаторима у Радован ждријело, потрчаше онамо три-четири
стотине њи ваљани момака и са свију страна обколише аскер на
један пушкомет даљине.
Кроз један сат не примакоше се к’ шаторима, него ослушиваху с
обеченим очима да ли испод чадора има аскера али не, а ови се
опет ушућели како би намамили усташе да им се ближе примакну.
То су и дочекали.
Усташи немогоше срцу одољети даље, у неизвјесност чекати,
него се почеше коломице к’ чадорју примицати, одкуда сав аскер
излеће и из начињени шанчева најочајаније острагушама на
усташку војску пуцати, а ови буду приморани повући се зато што
се непријатељ у најзгоднијем положају био ушанчио. Од усташа
се четири ранише, а један погибе и буду унешени у њиов логор.
Знали су усташи да аскер не може дуго времена онамо обитати
због велике зиме и оскудице у јелу и пићу, те они у нешто већем
броју обколе га са двије стране како не може ни пут Требиња ни
пут Дријена избјећи, чувајући тако дан и ноћ свеђер на опрези да
не би аскеру придошла помоћ из куле с Дријана или из оне спрам
манастира.
Трећи дан у јутро на 9/21. јануара видећи четири јусбаше и њиови
официри да им нико у помоћ не долази, и не могући даље љуту
зиму сносити, јавише трумбетама караули на Дријену и оној
спрам манастира „за помоћ или сви изгинусмо“. Од стране обје
карауле одговорише им тромбете „стан’те ђе стојите до шјутра у
јутро доћи ће вам помоћ и од Требиња и од овуда“.
Исти дан около подне опазише усташке страже ђе помаљају два-
три табора низама на врх Кличанског брда пут Требиња из Стоца,
а чули су да се још неколика табора чекају, јавише Пеку
Павловићу, а ови нареди да једно одјељење војске одма удари на
оне обкољене низаме.
Пекова је свака заповијед до сада била као Бонапарта Наполеона
првог „Тако оћу да буде“. Исти час једно 800. убојника под
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управом Бањског војводе Максима Баћовића јурише са свију
страна на шанац, ђе им се аскер најживље одуприје ватром из
пушака.
Војвода Максим виђе да ће му војска немилице изгинути а не
свршити посао, завика ће „На јуриш браћо! за јатагане па како
нам Бог и јуначка срећа донесе“. Он најпрви у шанац ускочи с
ножем у руци а за њим ко је прије достигао. Умијешаше се и
почеше најочајаније једни друге буцати на ножевима и
бајунетама, а многи и камењима тући.
После једог сата овог најкрвавијег поклања не остаде ни један
цигли жив аскер што непаде мртав осим 22. који некако избјегоше
у највећем крвопролићу пут Дријена, а сви други (око 180) на
једној гомили у шанцу измијешани са погибшим усташким
трупљем.
Кад су били усташи мало одпочинули у једном присоју у Радован
ждријело, помоли се спрама њи од сјеверозапада један табор
аскера и оборише ватру из острагуша на усташе изненада. У
првој ватри кад Војвода Максим бијаше сио на једном камену
напуњајући лулу дувана и бројећи војску колико их је погинуло
колико ли их се ранило, погоди га непријатељско зрно по сред
јуначкога срца. Ни аох! Вјечна му буди рајска слава, као што ће и
име славно бити на земљи докле тече србина и сунца!
Максимово тијело, као и свију они 13. у шанцу погибших соколова
пренијеше усташи у Вуковиће ђе ове последне и закопаше, а
Максима пренесоше у Дубровник, а оданде у Рисан и преко
Кривошија и Граова у Бањане, ђе су га дотичне обћине свуда с
највећом славом дочекивале и испратиле.

Долазак Мушира Мухтар-паше у Требиње с војском.

На захтијевање Усејин-паше, да му се час прије пошље у индат
[помоћ] војска у Требиње, дођоше у Требиње на 10/22 јануара из
Стоца преко Љубиња два табора низама, а шјути дан два из
Билеће са Муширом Мухтар-пашом којему шјутри дан дође из



Гацка три табора, то је све 7., а овђен је у Требиње било пет, тако
у све 12. табора који су могли бројати највише 5000. људи, а зато
мало што их је мноштво у бојевима изгинуло, а много рањени и
болесни по мјестним болницама. (1)
Мислило се да ће Mушир-паша одма с овом, сад умноженом
војском кренути за тајин на Царине, зато што није било у
Требињском хамбару за сву ову војску ни за пунан мјесец дана
хране, али зато што је био собом из Стоца донио неколико
брашна и пиримча (и што му Усејин-паша и сви мјестни турци
казаше да се усташка војска умножила и заузела све згодне
главице уздуж пута) не смје кренути него писа у Мостар да му још
војске спреме и колико је могуће више башибозука, другчије –
писа им Мухтар – није кадар дигнути тајин с Дријена. Ово је писмо
нотњо и странпутицама опремио по Кордунашима. Оће ли здраво
до Мостара проћи и оће ли му доћи још и колико војске, идемо да
видимо.
Међу тим врховни вођа Пеко Павловић не стоји залуду, нити о
ничим другим мисли осим како ће већега зла турцима учинити, и
колико је могуће мање своји људи потрошити. Придође му још
двије три хиљаде људи с њиховим војводама, међу којим и око
300. Граховљана у помоћ, немогући у залуд у горњој Херцеговини
стајати, а да му је и три пут оволико војске дошло он би знао
свакоме војводи и војсци његовој наћи јуначког посла. Кроз три
дана Пеко набави од Дубровачког Одбора довољно хране, а
џебане је сваки војвода собом био донио.
На 11/23. јануара. Посла Пеко три одјељења војске те обколише
три турске карауле ато на Царине, на Дријен и ону скоро ограђену
спрам манастира Дужи с’ наредбом да никоме из ови тврђава
недаду на поље изићи, а још мање дрва или воде у њима унијети,
а осим овога свуд с обје стране пута постави објаке страже.
Један Кордунаш из ове најпоследне куле некако се прокраде кроз
грмље и камење да јави Паши у Требиње да су ове тврђаве у

(1) Они табор од којих су ономадне изгинули у Радован ждријело, није било више
но 70. људи.
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обсади, мислећи да је пут до Требиња слободан, али кад га опази
усташка стража измеђ Дријена и Радован ждријела изиђу му три-
четири на пут не били га жива уфатили, али им Кордунаш
побјеже, а ови за њим оборише ватру из пушака, убише га,
скидоше му оружје и друго што је вриједило па га на сред пута на
изглед турака без главе оставише.
На 12/24 јануара. Дођоше још два табора аскера из Невесиња
преко Билеће, снабдјени хљебом двопеком за три дана, и пред
њима Мехмед-али-бег Сточевић Ризванбеговић (син оглашеног
Али-паше Ризванбеговића) царски подполковник. Будући да су
ови аскери са свим изненада дошли, од три сата после подна па
све до два сата ноћи намијештали су их заптије по турским и
ришћанским кућама, тако збјене као – штоно се вели – фишеке у
ћеси, а њиови коњи јахаћи и товарећи ону цијелу ноћ ни сијена а
камо ли жита не омрсише, него то прво у јутро било је јахаћим
нешто мало сламе, а оним товарећим лозова прућа које им је у
име сијена и сладко и пробитачно било.

Ударац турске војске на усташе у Глуву смокву.

Мушир Ахмет Мухтар-паша, по свој прилици, зато је довео војску
овако велику да се озбилно побије с усташима како би једном
очистио џаду од Требиња до Царина за слободни пролазак
тајина, трговине и свакојаког народа овим главним путом, а ово
му је најстрожије из Стамбола наређено као што су јавно разне
новине гласиле, после протеста мјестног Вицеконзула Аустриског
зато што његова пошта није могла с миром онуда пролазити.
Он је као стари вјешти војник знао куда ће и с које ће стране на
усташе ударити. Осим овамо назначени 13. табора правилне
војске и 12. горски топова, он је позвао све турке овога кадилука
да му се придруже, и ко није имао пушке али џебане свакојему је
дао, као и хљеба за три дана хране.
На Савиндан 14/26. јануара превезе прије сванућа сву војску с
лијеве обале ријеке Требишнице на три најзгодније за ударац



стране.
Миралаја Мемед-али-бега опреми к’ југу са два табора низама и
са свима Корјенићким турцима које је предводио оглашени
Буљубаша Адем Зуков Шаховић, да пресијеку усташима пут на
Дријену и да им с десне стране ударе. Другу војску даде Усејин-
паши од шест табора низама и око 400. мјестни турака и ови
крену к’ југо западу пут Љубова како ће ударити усташима с леђа;
а Мушир узе собом оне друге 5. табора и све топове пољске са
топчијама и неколико отлични требињаца турака, и оде право
џадом к’ усташкој засједи, да јој с прси удари.
Но и Пеко с осталим војводама не дангуби. Он је знао да се
утростручила турска војска па раздијели на три стране војску:
једну у кланцима измеђ Љубова и Крушчице; другу у Глувој
смокви, а трећу и најјачу у Радован ждријело, и то на један сат
прије него што ће турци к’ њима доћи.
Ни јошт не бијаше сунце огријало усташи дочекаше у Љубовцу
турке Мухтар-пашине, и овђен се заврши најпрви и најврући бој.
После један сат стучи се Усејин-паша с другим одјељењем у
Глуву смокву, а одма она Мемед-али-бега с оном у Радован
ждријело.
Од 7. сати из јутра до један после подне није се могло из Требиња
чути друго осим непрестана тутњава на стотине пушака с обје
стране непријатељске, а међу овом пуцњавом грување Крупови
топова.(1)
У овако трајућем боју, са свим ненадно ударе усташима с леђа од
запада два табора низама, и 4-5. стотина турака под водством
Дервиш-паше (Дедаге Ченгића) који по договору, и заповиједи
Мушира Мухтар-паше дођоше из Стоца преко Попова и Шуме са
свим тајно, дакле и изненада.
Нашавши се сад усташка војска измеђ четири јаке непријатељске
ватре, а спрам три пут већим бројом војске турске, буду
приморани сви јединокупно јуришати на ову најпотоњу четврту

(1) Ја сам за читав сат с једне главице близу мога стана с дурбином многе
бојеве овај дан пратио и слушао ово страшно позорје – подвукао Р.Ш.
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војску, и кроза њу продријети те се умакне у врлетном брду
Влаштица, ђе их турска војска не хће даље гонити.
Све ове четири турске војске здружише се у Радован ждријело, и
све главице и кланце уздуж пута од Требиња до Царине шјутри
дан с аскером попунише испод чадора, и нареди да сваки буљук
одма озиђе метериз од сувомеђи [сувомеђа или сувозидина је
камени зид без малтера] висок два аршина.
На 15/27. јануара на 2. сата после подне приспјеше у Требиње још
два табора аскера из Билеће који догна собом 17. коња тајина, и
11. коња џебане, и толико сијена колико је њиовим коњ’ма било
доста за ону ноћ, а шјутри дан прегризали су и лозово пруће као
и сви остали војени коњи.
У вече кад су се турци Требињски вратили казаше да су обје паше
останули на Царине и на Дријен са свим аскером и с пандурима
Корјенићким, и да су ови посљедни посјекли шест усташки глава,
а мртви и рањени да им се ни броја не зна, и да су запалили село
Бобовиште (по сата далеко од Дријена), но шјутра дан дознало се
по чистом доказивању да је од низама погинуло 23. а рањено 37.
Измеђ ови последни један Бимбаша и четири официра, а од
усташа само пет посјечени, а рањени 15. који су живи пренешени
у Вуковиће, и два шјутри дан од ранâ умрли.
Исти дан, посла Мухтар-паша 40. коња аскерски у Требиње за
џебану, а друге 60. на Царине да прифати тајин војсци, с
наредбом да одма онамо иде они табор те је ономадне с Билеће
дошао, а опет да к’ њему иду сви турци Tребињски на Дријен.
Говорило се кроз мјестну чаршију да Мухтар-паша има намјеру
изненада обколити и ударити на главни усташки логор у
Вуковиће, а да је спремио Дедагу Ченгића с војском на Утово како
би тајин, џебана и друге војене ствари могле с Клека у Столац
сигурно прећерати, а и зато да у случају ако би усташка војска
успрегла бјежањем из Вуковића да их с прсију дочека, као што се
ово и обистинило.
На 16/28. јануара. Мушир-паша пошто је обезбједио пут од
Дријена до Требиња, оставивши Усејин-пашу у Глуву смокву,



улогори се са остатком војске на Дријену, а два табора спреми да
од Дријена до Царина пазе уздуж пута преносни тајин неби
одкуда усташи удрили. Тако је од од јуче после подне до данас
пред заход сунчани мирно пренешено око 300. товара брашна,
пиримча, јечма и други по мањи ствари за јело.
[...]

Кроника свију главни догађаја Херцеговачке буне
– одоцњени извјештаји за другу половину 1875
и прву половину 1876 године
– Књига друга

Горња Херцеговина
Гацко, Невесиње, Пива, Пљевље и Никшић.

Пошто сам довршио био, и за штампу приуготовио прву књигу о
главним догађајима свршетком прошле 1875.те године приспјеше
ми неколико извјешћаја, који због њезини озбиљни садржаја
уврсћујем их редимице у овој другој књизи, судећи ако су и доцно
приспјели да су опет и за мене и за читаоце добро дошли, и да ће
некад некому другому за обширнију историју садашњег устанка
служити [подвукао Р.Ш.].
Уз ове одоцњене извјештаје, која су жали боже много позно
печатани у листовима „Глас Црногорца“ имају и они под
бројевима 54. [и] 55. од 14. и 20. Декембра по староме календару
налазећ их се, саобћени од ваљаног једног дописника из Мораче
подписан само са словом Б. (1) дакле ево их редимице.
На 22. октобра по стар. Дође Лазар Сочица у Пиву с његовом
војском, и с њим је био и Бајо Бошковић с његовом четом
острагушана. Наумни су били одмах обсадити тврђаве на
Горанско и у Црквице, те с тијем да цијела Пива и све тврђаве

(1) Сва је прилика, и не варам се да ће ово бити онамошњи савршени учитељ Бан
родом из Главата Грбаљске обћине у Боки.
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буду у рукама усташâ до самога Гацка.
Тек што су били на мосту Пивском дође им глас да се силна војска
турска из Гацка креће да прате тајин у Никшиће, тада они похитају
и освану на 23. октомбра на бањанима ђе су нашли и Пека
Павловића и попа Богдана Зимонића који су на један дан прије
онамо били дошли да дочекују војску турску у Дугу. Тај исти дан
дође и Вуле Хаџић с његовом војском оставивши Пиву пусту у
којој не бијаше други турака осим нешто жалосног и голог аскера
у кулама затворени.
У Бањане је дакле било на окупу војске усташке више од четири
хиљаде, и с овим бројем војника мишљаху дочекати непријатеља
у Дуги, ма колик број непријатељски био.
Турци опазе да су усташи засјели у Дугу и да их онамо чекају да
им ударе те свој план обрну од друге руке бојећи се да неће моћи
продријети са 12. хиљада војске регулаша, с топовима и тајином
без великог губитка у крвавој Дуги, знајући да су усташке војске
заузеле све боље и боље положаје па да ће закукати на хиљаде
турски мајакâ. Двије Паше са толиким бројем људи окренуше
војску у Пиву да пренесу тајин низаму у онамошње двије тврђаве
те да их подкријепе и снабде храном за читаву зиму.
Усташи мишљаху да није то права војена маневра те не окренуше
за турцима него остадоше сви у Дуги, чекајући да друга војска
турска али она иста на повратку окрене кроз Дугу и проћера тајин
за три големе посаде: Ноздре, Прешјеку и Никшиће.
Коњаници усташки који су служили као страже и гласоноше
непрестано су крстарили на све стране час у Дуги, час Равноме и
Гласовитој куда би непријатељ провалио пут Никшића. Сви ови
стражари донијеше не сумнителне гласове, т.ј. да је сва турска
војска прешла у Пиву, и онамо се улогорила.
Сад је требало усташима на сав мах трчати ко боље може да
непријатеља претеку у Пиви на Модром; а најпосле се рјеше да
не иду предањ него да иду што живље не били га стигли на
Модром али на Jезерцу па да му слеђа ударе и до Горанска с њим
на чисто буду, наредивши два одјељења војске које ће



непријатеља испријека бити с обадвије стране а трећи изненад с
леђа.
На 29. октомбра. Кад стигоше непријатеља уговоре да га на који
начин предвоје и тајин да узму из средине непријатељске. Тако ће
се, рекоше, и прва војска непријатељска поврнути и бој одпочети
па у томе ко што понесе.
Сад ћу ја да вам кажем – вели дописник – ђе ће се крвава борба
заметнути Равно, Гласовито, Муратовица, Модро, Столац,
Језерац и Смедерево:
Равно је поље које је дугачко два сата, широко је на мјестима исто
толико, а на мјестима много уже. Свуда је мање-више горе само
на југу је кршовито. У пољу има једна кршовита главица у којој би
се могло укрити три табора војске као најбоља позиција у обрану.
Источно је од Равнога Гласовито везано једно с другим, повисоко
мјесто ђе је до прошлог љета била турска караула. Од Гласовита
је источно на три-четири сата Муратовица, около које је поље
свуд на около које се зове Модро, ширине је поља 20. минута а
дужине нешто мало више.
Од Муратовице источно су Смријечно и Столац, само је
Смријечно јужније а Столац сјеверније.
Пошто усташи пристигну непријатеља на по сата растојања,
непријатељ се заустави на Равном и устроји у војене редове.
Турци су се бојали да усташи не изврше онај план над њима јер
се досјетио по уређивању усташке војске која толико не хиташе
да га претече, па да ће му с леђа ударити.
Кад усташи виђеше да турци опет преокренуше план, а за њи
врло опасно на Равном ступити у борбу, онда и они свој план
промијенише. Подијеле војску на четири одјељења.
На 31. октобра. Поп Богдан Зимонић поведе једно на Језерац од
шјевера с приједа непријатељске војске; друго одјељење стави
Бошковић на Гласовиту (1) турцима из пријека; треће и највише
(1) По казивању многи Херцеговаца, зато се зове „Гласовито“ што кад човек с њега
зове, с којега год мјеста хоћеш, чујеш одзив тако јасан као што си зовнуо. На
против друге планине или мјестија свуда немају. Наш човек може грлом дозвати,
кад зове, цио сат пута хода.
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одјељење поведоше Павловић и Сочица с јужне стране са зада
непријатељу, а четврто одјељење поведе Вуле Аџић иза војске
Зимонића да непријатеља дочека кад нагне к Горанској и
Зимонића напријед потисне. Пето одјељење заустави Васиљевић
са зада да непријатељу удри с леђа кад се стане измицати к Гацку
или да се не показује док непријатељ дође до њега.
Тај је распоред учињен на 31. октомбра од обадвије стране. Ноћу
се непријатељ боље уреди. Једна је војска остала на Равноме с
топовима и с тајином, а друга је пошла на Гласовито близу
Бошковића не знајући ништа за њега да је ту, по свој прилици да
у јутро прво она ступи у борбу и да замами усташе између Равног
и Гласовитог ђе је згодно мјесто од куда се могу с усташима бити.
Но кад су у јутру виђели да се усташи не мичу ни с једног мјеста
истуре три топа на Равном, те се одма повуче она војска с
Гласовита на Равноме.
Непријатељ узе међу се тајин и топове, па се поче кретати онако
гомилице и изгледаше да се упутио ударити на Горанско.
Зимонић покрену војску к непријатељу и одма започе бој, који
послије једне четврти сата поче одступати к Бају Бошковићу са
источне стране у борбу непријатељу испријека, и десно крило
своје војске ступи лијевијем крилом Зимонића војске, тако да им
се војници ова два крила разреде на три корака растојања један
од другог.
Непријатељ већ не ступаше напријед него одпоче с једнога мјеста
обарати ватру на обојицу, а усташи на њега.

Бој на Равно и Гласовито.
(одоцњено)

На 1/13. Новембра. Лијево крило војске Бошковића ступаше
постепено к непријатељу обарајући једнако ватру нањ, а
непријатељ се осука и прсимице обрне. Тада Лазар Сочица и
Пеко Павловић ступе напријед турцима с леђа с јужне стране.
Десно крило своје војске разреде на риједко и помакну лијево



Бошковића, али не саставе него оставише стругу (1) около 70.
корака растојања.
Кад они ступише у борбу, и непријатеља почеше живо нападати,
онда се турци прсимице к њима обрну обарајући на усташе
непрестано ватру на плотуне.
Да би се преставио у слици непријатељ, изгледаше – вели
дописник – као преокренута чаша и никуд се не помицаше, осим
што се очајно бораше, јер је војска једнако напријед ступала, а
положај бољи имала него што га турци имаху у оном маху.
Сад је турцима требало или ступати напријед или на страну
узмицати која је нарочито зато остављена била између лијевога
крила Бошковића и деснога Сочице и Павловића, те на Горанско
продријети или натраг на западну страну к Гацку. Оба та начина
нијесу за непријатеља пробитачна била, јер би му у оба случаја
тајин и топови у усташким рукама остали, тако исто и полу војске
по усташком плану, а оно што би пропустили Вуле Аџић би до
Горанске лако могао све под нож ставити, јер је с његовом војском
била за леђима војска Попа Богдана Зимонића, једно да га
помаже при одступању, а друго да оне пропуштане с леђа напада
све до Горанске.
На западној страни, за непријатеља било је отворено поље к
Гацку, које се тек тако може за формално бојиште створити. На
десет минута за турцима била је врло удешена позиција за
обрану. На крају поља крш који је могао заклонити сву
непријатељску војску у кому се могла заклонити и са западне
стране усташе бити.
Усташка је намјера била да турке потисну натраг у поменуту
позицију ако не нагне јуришом на Горанско. Истина, непријатељ
се могао отоле без бриге бити, али само с једне стране. Десно
крило Зимонића и лијево Сочице и Павловића приправни су били
за тај случај да се ставе турцима за леђа с Васиљевићем заједно,

(1) „Струга“ је оно уско мјесто као враташца која се на свакој торини оставе куда се
угони и изгони ајван и чобан их у вече броји па прикрене враташца преплетена као
тор.
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те да их напада у најзгоднијем начину, а Бошковић да се уклони и
да остави пред непријатељем отвор.
Турци, рекао би, да су предвиђели шта им се приправља па се
повуку у згодније мјесто бранећи се жестоком нападању усташа.
Најпосле кад усташи виђеше да је непријатељ ускочио у згодну
мјесту и да је онамо прегнуо на смрт или на живот одржати се,
онда пред саму вече (1/13. Новембра) десно крило Зимонића
војске одступи и поврне се са средњом његовом и Бошковића, а
Сочица и Павловић навалише што се јаче може на турке, те их
силом и сјечом живих потисну на одпор лијевога крила Зимонића.
У томе и Вуле Аџић с његовом војском ступи у борбу, саставши се
са Зимонићем и Бошковићем, тако исто и Васиљевић који је био
на западној страни да би непријатеља дочекао, кад се сломије
натраг у Гацко. Он почне нападати на непријатеља са стране као
Зимонић, Бошковић и Хаџић, а Павловић и Сочица с леђа, те тако
потискоше га једно по сата одклен су се први пут у јутру побили и
у једном мјесту ваздан непријатеља били.
Тај дан од усташке војске није ни један погинуо осим се
неколицина ранише, а од турака је било осам мртви и преко 30.
рањени, и то највише пред саму вече кад турци нагнуше бјежати.
Већ се у сами мрак растадоше, и одјељења усташка замркоше по
Модром, Смријечну, Језеру, Стоцу и Леденицама како би
непријатеља дочекали кад би ма којом страном к’ Горанском ноћу
пошао.
Турска се војска улогори на Муратовици, но ноћу се раздвоји на
троје: једна војска остаде на Муратовици, друга с топовима и с
тајином на Гласовиту, а трећа на Равно. Непријатељ се био
нашао у неприлици и наумио је био ма којим начином избјећи, или
ма колико своје војске с топовима спасти и у Гацко побјећи.
На 2/14. Новембра. Шефкет-паша главни војни заповједник
послужи се са обичним војеним знаком борије, и изметајом три
топа, те се сва турска војска поче окупљати на Муратовицу.
Према положају којега поче непријатељ заузимати, почеше се
усташи намијештати, остављајући Васиљевића на западној
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страни да чува како неби турци могли продријети пут Гацка.
Васиљевића сад није баш добра срећа послужила у томе због
прегусте магле, јер му измаче једно одељење с топовима и с
тајином крај њега са врло малим одпором. У десетом сату из јутра
дође глас да турчин листом утече из Гацка.
Они дан така је била магла да се ништа виђело није, а турци
улучише ову за њи згодну прилику да омакну од очигледне њиове
погибије. На тај глас није се никаква реда гледало него како ко
може и како кога ноге служе, те пристигни задње на Гласовитој,
уздајући се у Васиљевића. Не хћеше ни хитати за првијем него
предвој оне прве које су стигли, ато девет стотина војника и
неколико тајина и џебане.
Последњи који су стизали они су пролазили напријед, те
пристигну још неколицину који су се зауставили били док им
топови измакну с једним Пашом. Тога се дана заметне озбиљан
бој како је ко лакши био и кога су боље срце и ноге служиле, те
постане права љуцка касапница.
Усташи одвећ раздражени зато што им умаче једном уфаћени
лов, кидишу као гладни курјаци у тор оваца, и штогоћ стизаху све
под свој јатаган стављаху осим Махмут-паше и његова сина који
оба утекоше рањени на добрим коњима.
У овом боју највећу је похвалу заслужио Вуле Хаџић који је на
коњу стигао сам прве и друге турке, и по његову гласу могли су
усташки убојници кроз ону маглу јурити, и тако непријатељске
војске претекли. Вуле је тај дан први свој мач турској шији
привалио, и за свога четовања и војевања тај дан наврши
тридесет трећу које је живе с коња посјекао, а на њега се
огледаше и сви остали јунаци како је кога срећа послужила.
Кад већ ухватише она два одјељења не хћаше даље ни ћерати
оне с топовима јер нијесу знали у ком је растојању непријатељ
био и да ли је измакао далеко, као ни по казивању Васиљевића
који говораше да он о турцима ништа више не зна осим што их је
чуо да су из јутра пуцали на Гласовитој.
Најпосле усташи измисле да није то тек маневра непријатељска,
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те се поврате први онијема на Гласовитој што се једнако бију с
турцима које су претекли и у шанчеве угнали које су Вуле Хаџић
и Лазар Сочица љетос градили, и многе куле пообаљивали. Те су
зидине и шанчеви пуни били турака као фишеци у ћеси. Ту су
били васдан, и усташи се нагонили у три маха на шанчеве на
јуриш, но без користи икакове.
Истина, би маневра од непријатељске стране, он је то и учинио,
макар полу војске изгубио да растргне усташку војску, и сав јој
план поквари, јер је прошлога дана видио да је усташка тактика
много боља изгледала, и да с њима није могао никако на крај
изаћи.
Непријатељ се је био зауставио на Трштенику ђе је кроио план
како ће усташе тамо измамити да се из шанчева отворе и у гору
умакне. Усташи опет опазе турке на Трштенику, па оставе оне по
зидинама и шанчевима а они се измакну на конак, али тако како
ће испред зоре заоминути оне на Трштенику да неби почем
утекли у Гацко.
На 3/15. Новембра. Таман се бијаху усташке војсковође
договориле да шаљу најјаче одјељење своје војске да дође на
пола сата иза Трштеника, па да у зору на непријатеља слеђа
удари, да им неда избјећи у Гацко, и да га забави док у јутру буду
готови с онијем што су у шанчеве затворени, и тек онда сви, једни
одовуд а једни одонуд да на топове ударе, и да поноћи с
непријатељем на чисто буду.
Уговоре да у случају ако би турци с Трштеника нагли да дођу у
помоћ овијем те су у шанчевима, те поставе једно одјељење
усташки момака који ће их дочекати, а оно с леђа да их брани, и
са двије стране бију. Таман што овако бијаху склопили, и војска се
усташка почела спремати, а оно дође глас да турци из шанчева
побјегоше.
На тај поклич опет како је ко могао полетити, али виђеше да је
стража погрешно разумјела да су турци побјегли из шанчева, јер
су они већ у први мах били утекли с Трштеника пут Гацка.
Вуле Хаџић и Лазар Сочица први на коњма долећеше и шанцу се
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примакоше, али на ненадну њиову несрећу наступише, ево како
дописник каже:
Вуле нагна коња до једне куле која се налазила у шанцу, врло
ниска сувомеђом озидана, и чује ђе се неко у кули разговара, а
врата затворена, а нигђе у шанцу не виђаше жива чојека. Он
помисли да је све утекло па испред куће викне: „Излази турчине
из куле чудо те задесило као што ћете сад задесити ако се не
предаш и не положиш оружје, а вјера ти је животу!“
Сад ће га некакав турчин иза једне омеђине [остатка зида]
зовнути по имену „Је си ли ти о Вуле!“ – „Јесам море! Него се
предај док није војска приспјела па те онда нећу моћ жива
одржати.“ – „Хе валâ! кад си ти ето ме да панем Богу па тебе на
аманет те чини од мене што знаш. Него се примакни ево ти на ови
дувар [зид] моје оружје па прифати.“
Хаџић завика с коња: „Унеси оружје унутра па сви који сте у кули
излазите да вам мајка није јадна!“ Тек што ове ријечи изусти
пушка пуче и у сред слијепога ока погоди а Вуле мртав с коња
паде без да изрече ни “јаох моја мајко!“.
Сочица и његов шурак Јефто кад виђеше мртва свога најбољега
друга, брже боље притрче те га измакну мртва из метериза да га
турци не посијеку, и коња му прифате, па по једну пушку опалише
као знак „у помоћ браћо!“ у то приспје и сва војска која се бијаше
већ спрам метериза упутила.
Кад виђоше да јој је најбољи јунак на Херцеговачкој крајини
поигинуо, који је хиљаду пута у свом вијеку газио непријатељску
крв до шљанака и свагда својим подчињеним јунацима у
најодлучним часовима могао дјелом показати како се треба за
отечество, за крст часни и за слободу борити – а сад лежаше
пред свим нијем!
Тај грозни догађај убједи срца свију јуначки бораца, те никакву
поћеру не учинише за турцима, који прошле ноћи бијаху са
Трштеника побјегли, оставивши више од 15. стотина мртви и
рањени од своје дружине мучитеља Христове вјере – вели
дописник.
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Јурише дакле на ону кућу и на метериз пред којима је наш
неумрли јунак Вуле Хаџић погинуо, оборе све у гомилу и почну
турке у њима налазеће се живе сјећи, а одма царски низам
[регуларна војска] изненад обори ватру из пушака на усташе.
Кад усташи виђеше да је још много низама у шанчевима
заостало, најочајније и они прсимице кидишу. Сад се не гледаше
више никаква реда ни војене команде него се измијешаше те
један другога ножевима и бајонетама смртимичке буцаше.
У овом крвничком боју који се догодио на 4/16. Новембра, све што
бјеше живо претекло изсјекоше, осим петнајес њи који падоше у
крило главарима те их склонише, и шјутри дан живе, али без
оружја пуштише.
Од усташа највише је погинуло Пивљана све због тога да би
осветили њиовог погибшег брата Вула Хаџића. Од турака узеше
скоро сав тајин што су мислили погнати на Горанско и у Црквице.
Од дванајест хиљада турака погибе кроз ове три четири дана од
усташке пушке и ножа 954. од којих били су живи посјечени 555. а
рањене ко ће пребројити. (1)

Бој на Међужвалима.
(одоцњено)
На 8/20 Новембра. У почетку овога мјесеца отиде Шибалија с
једним одјељењем усташке његове војске у Пиву, а остави на
Међужвалама Митра Ћоровића да брани турцима да прелазе с
ове стране Таре пљачкати рају; но преко свега доброг чувања
опет су турци помоћу моста и по мрачнијем ноћима прелазили и
крали сиротињско имање. Шта више? убијали су мучки толике
људе као и оне у Вишници на 23. прошлога Октобра, који су на
велику молбу и писку народа били отишли да их преводе и
спасавају од најгрознијег мучења и сваковрсног тирјанства
садашњије, новије и дроњавије агчића и новије мучитеља.
Кад се већ раја прориједи, и готово сви готовани од турске сабље

(1) О правом броју мртви и рањени једне или друге стране нити се могло до сад
нити ће по сад знати прави број, него по казивању.
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осташе да раде и себи хљеб зарађују немогући више нагонити –
вели дописник – своје лижисахане који су међу њима заостали да
им гурабије у меду пригају по навади, онда Аге изабраше начело
лупежања и мучког убијања. Они почеше краст кад год прилику
улучише: коње, говеда, овце, козе, телад, па и кокошке и јаја, као
и све оно што год би нашли а за њиову кућу могло служити, без
да се убојаше Бога или од свог образа застиђеше.
На 13/25. Новембра. Једна чета оглашени турски хајдукâ пређе
Тарски мост у Међужваље, и уђе у колибу саморанеЂурђе
Ивишића, и што год су јој у кући нашли путина [трица] и рутина
[рита], па и четири кокоши што је имала. Док су кућу рубарили
[пљачкали] Ђурђа се није смјела казати него је лежала близу
ватре и ркала као да спава, а пошто измакоше турци истрча на
једној главици и завиче: „Хеј, ко је усташ помагај однијеше ми
турци све што сам имала!“
На овај глас потрча једна чета усташка за турцима у поћеру, али
не знадоше куда су окренули него, срећом, оне кокошке чињаху
читаву ларму те по њиовом гласу потекоше за турцима; а кад ови
дођоше на мост дочека их друга турска чета која учини шемлук
[славље уз пуцњаву] из пушака видећи чету ђе се здраво враћа с
големим плијеном од 4. кокошке и једним телетом.
Да се овакове одирачине турака над сиротињом [не би]
извршивале, Шибалија је оставио барјактара Ћоровића да чува
оно мало сиротиње раје што су љетос од турског зулума преко
Таре пребјегли да се ками спасу.
Но пошто барјактар Митар није могао ништа учувати од турског
пљачкања науме како би једном крај томе учинили, барем док је
Тара тако милостива да прегради прелазак онијема који су се
узвијали по огорјелим зидинама као гладни курјаци, и који су
почели сиротињи последни залогај из уста отимати, својим
петовјековним робовима и хранитељима, кога данас турци по
планинама гони са собственог свог огњишта.
На 16/28. Новембра Митар Ћоровић нареди те се донесу три
товара луча, неколико петроља, катрана и барута. Луч
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исцијепаше и свезаше на мале руковети, па умочише у поменуте
помијешане масти, а најпосле у један сноп свезаше. Привуку се
нотњо [ноћу] близу турског чардака који је на ову страну моста као
караула. Начине тврде метеризе за 30 и нешто више људи, и онда
њи десеторица понесу луч подалеко од моста под саму обалу.
Крајем обале најлакше су се помицали и дошли под мост, те прво
посули мост петрољом а после запалили луч под мост и под
стреху од чардака у ком су тренутку осуле пушке с оне стране
шанчева и на фортице које је све по обали начињено да буде
уточиште крадљивцима а браниоци моста такође за лупеже.
Одма турска војска јурну на мост да гаси, али им недадоше
усташи из метериза него су на њи једнако пуцали из пушака. Тако
исто и ове из чардака с лијеве стране обале одмах прећераше на
ону страну. За два сата непрестано су се били, док у то и мост сав
изгорје, који објема војскама прекиде узајамно паљење и
пљачкање кућâ, а усташи се повратише натраг.
Ови је мост – каже дописник – грађен 1863-ће године од боровине
и гвожђа. Није начињен, као ни ниједан други, за олакшицу
јаднога народа његовог саобртаја него за прелазак војске и
царски мемура [чиновника] и ради чињења зла сиромашној раји
која је најјаче подупирала царску Херцеговину не само данком и
харачом него и животом градећи на све стране путове и ћуприје,
па давајући своје коње и волове на сваки царски измет [хизмет –
службу, услугу] безплатно, а особито последне године
направљајући се брзојави кроз сву Херцеговину, доносећи раја у
дотичном мјесто нужни број телеграфични дирекâ.

Глас из Шавница у Пиви.
(Жалост и радост)
На 8/20. Декембра. Један дописник из Шавнице јавља листу „Глас
Црногорца“ број 55. пр. год. следеће: У овој је варошици свакога
дана народа сиротињскога више него што га је у вароши. Нејач
једнако измиче испод сабље турске из Пиве, Невесиња, Гацка,
Бобова, Премћана, Пољана и т. д. тражећи уточиште у црногорску



границу, највише у Бјелопавлиће и у Катунску Нахију.
Колико је жалосно виђети малу ђецу у крошње [котарице] на
коњма, на леђима своји матера и у наручју старацâ, опет се народ
србски мора својој селидби радовати, тим више што се смрти

уклањају, па на свакому се у лицу виђаше нека веселост. Старци
роне сузе и скидају капе благосивљајући дан и час кад се до
оваквог устанка дошло. Проклињу свакога ко би и промислио
заостати под турско тирјанство. Мала ђеца од осам година, па на
више, пјевају; једно другом завија уши марамом, обува и пригрће,
и једно другоме пружа по мало овсена и шјерчана [од сирка]
хљеба. Једном ријечју, кренуо свак као да иде на пир и на какво
весеље.
Што је најгоре виђети и чути Пивљанке и њиову чувену тужбу за
погибшим својим јунацима који славно изгинуше на Муратовици.
Вула Хаџића кућа у Шавницама може се слободно рећи да је
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самим сузама опрата које Херцеговци и Херцеговке за њим
пролише као и за Дреком и за Миланом и осталим погибшим
соколовима.
Нико од Пиве не прође што се у покојнога Вула Хаџића кућу не
сврну и не ожали, а што је најдичније чути јесте Вулову домаћицу
Гроздану, која се при својој жалости понаша у народу онако као
што доликује јунак-жени по роду и по дому. Она нити плаче ни
кука него свакога тјеши и разабира, ради и пази по кући да
долазницима на пожаловање буде изобилно јела и пића; тако, да
ко је гледао, а промишљао чија је супруга била свакога мора
зачудити њезиним управ јуначким понашањем, и свакоме своју
жалост на срцу олакшати, а у исто доба на јуначко прегнуће
охрабрити.

Тужбалица једне Пивљанке за Вулом Хаџићем,
исте [блиске] његове родице.
Да бих показао оним читаоцима што је тужбалица коју многи неће
бити чули како Херцеговка, Црногорка или Бокешка тужи и
карактерише погибшег или умршег човека, врло сам се мучио док
сам, преко једног мог познаника у препису добио једну тужбалицу
коју је отужјела једна Херцеговка из Пиве у кући пок. Вула Хаџића
кад је трећи дан над гробом покојника тужила пред још неколико
жена које су шњом биле дошле на покајање. И ево је:

Ево данак треће јутро,
Зло ми јутро!

Да те зовем и призивљем,
Брајо Вуле!

Од планине до планине,
Грде брате!

Од сабора до сабора,
Саборниче!

Од мегдана до мегдана,
Мегданџио!

Ја те зовем тебе није,
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Кам да ми је!
А ти ми се неодзиваш,

Сестри леле!
Ни за здравље сестру питаш,

Куку брате!
Како си се научио,

Аох Вуле!
Ал’ ме пусти глас достиже,

Гласни брате!
Да си нама погинуо,

Аох леле!
На мегдану јуначкоме,

Мој јуначе!
Сијекући турске главе,

Прекрвнике!
Соколећи браћу своју,

Мој соколе!
И бранећи брацко крило,

Крилат брајо!
Ко ће чете сакупљати?

Мој четниче!
И светити браћу нашу?

Брацка дико!
Доносити турске главе,

Мудра главо!
Са јуначког разбојишта,

Убојниче!
И мегдана јуначкога,

Мој јуначе!
Ђе се врсни момци јагме,

Вуле брате!
Око главâ крвничкије?

Ах крвници!
Што крвнику вјеру даде?

IZVORNIK 59



60 IZVORNIK

Вјерни брате!
Што вјерова невјернику?

Бог га клео!
Те на вјеру главом плати,

Куку Вуле!
Ма те браћа осветише,

Соколови!
Са стотинам турски глава,

Главни брате!
Не пуштише главе твоје,

Љуцка вило!
Но се мртве наљубише,

Куку Вуле!
Оплакаше, укопаше,

Сестри леле!
Ђе је твоја крута снага?

Снажни брате!
Сад је црна земља гоји,

Зло ми јутро!
А испија змија очи,

Очни виду!
У злу дому необичну,

Дом ти јадан!
Отреси се од земљице,

Вуле брате!
Као соко од росице,

Мој соколе!
Те долети под крилима,

Брацко крило!
Да те црна сестра види,

Јад ме виђе!
Да загрли, да пољуби,

Кам да ми је!
Пушка пуца, момци вриште,



Млади Вуле!
Турчин гине, крв се лије,

Мој јуначе!
Барјак вије, тебе није,

Браћи празно!
Свак те зове и призивље:

Ђе си Вуле!
Свак те тражи и кликује,

Леле брате!
Немој на ме пожалити,

Жељо Вуле!
Што сам ти се задоцнила,

Сестри леле!
Да ти смртне ране видим,

Љута рано!
И изљубим мртво лице,

Аох мене!
Ал јуначки ти погибе,

Мој витеже!
Имаш дивну киту браће,

Браћи леле!
Војева ће, четова ће,

Оће Вуле!
Тебе добро осветити,

Ако Бог да! (1)

[...]

(1) Ове тужбалице (од којих ја имам читаву збирку) свака херцеговачка и
црногорска жена зна састављати, наравно нешто боље или горе једна од друге.
Сваки је први стих из 8. а придодани из 4. слога састављен, без икакве приправе
него онај час састављен и по правилном метру и трохеју, с којим доказује живот,
карактер и дјела мртвог човека.
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Ратко Шутић

ВУК ВРЧЕВИЋ И ЊЕГОВА „КРОНИКА“

За књижевни рад Вука Врчевића били су од пресудне важности
један сусрет – са Вуком Караџићем, 1835. у Будви, и једно
службено именовање – за аустријског конзуларног агента, а
потом и конзула и вицеконзула, у Требињу (том, како у својој
аутобиографији каже, „неначетом расаднику свакојаког народњег
умотворја“1), од 1861. до 1878. године.
Врчевић је био упознат са Караџићевим делима и пре сусрета са
њим, још док се, око 1830. године, бавио преправљањем,
проширивањем и преписивањем туђих дела – па и Вукове књиге
Српске пјесме, књига прва – као својеврсним књижевним радом
којим је тада био сасвим заокупљен. Али тек је сусрет са Вуком
упутио Врчевића правцем који ће од тада, па током скоро
тридесет година – све до Вукове смрти, упорно следити. О том
сусрету, Врчевић пише: „Године 1835.те кад је пок. Вук Карaџић
први пут Боку походио и Црнугору ево га по чувењу к мене у
Будви, и бавећи се у мојој кући десетак дана у сабирању народног
умотворја успознамо се и сљубимо, тако да сам од оног времена
постануо његов непрекидни помагач у сакупљању свакојаки
народни изворâ, и све до његове смрти ђе сам себе много
окористовао, а он је мене у свакој његовој наштампаној књизи
благодарио.“2

Врчевић ће не само постати најистрајнији Вуков помагач, него ће
бити и највреднији, па свакако и најзначајнији његов сарадник. Он
о томе и сам пише без лажне скромности: „Заљубим се у народно
умотворје тако да сам Г. Вуку много више него се мисли
(подвукао Р.Ш.) скупио и послао за његове књиге а особито за
1 Кратка биографија Вука Стеф. Врчевића Аустро-Угарског Вице Конзула у
Требињу у Херцеговини, њим самим написана године 1872., Архив Сану, број
7380/7.
2 Исто.
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Копчежић мале женске пјесне, чудотворне приповиједке, живот и
обичај народа србскога, и неколико хиљада нови ријечи за
најпоследни Лексикон.“3

Осим многобројних прилога којима је допунио Вукове збирке
појединих врста нaродног усменог стваралаштва, Врчевић је био
први сакупљач тужбалица, ретких обичајних песама, шаљивих
народних приповедака, поруга, заклетви. Ево како је тај његов рад
оценила Радмила Пешић: „Самосталан Врчевићев рад на пољу
скупљања народних умотворина дао је богате и разноврсне
резултате. Посебна збирка женских народних песама из
Херцеговине, коју је у Требињу сабрао, по квалитету представља
највиши домет Врчевићевог скупљачког рада. Цела ова књига,
поред још других песама које је Врчевић слао Вуку и које су
остале необјављене, ушла је у састав тзв. пете књиге државног
издања Караџићевих народних песама.“4

Поред склоности скупљачком раду, којој је обиље материјала на
терену Херцеговине дало невиђени замах, и то такав да је то
врело, највише захваљујући њему, готово сасвим пресушило за
даља записивања,5 и Врчевићева склоност биографско-
хроничарском бележењу налазила је ништа мање материјала у
бурним збивањима чији је био савременик и очевидац, али и
учесник у својству преговарача између зараћених страна, чак у
оба велика устанка Срба у Херцеговини – 1852–1862. и
1875–1878. године.
Он је био посредник између турских власти и устаника још док је
имао службено звање аустријског конзуларног агента у Требињу,
од октобра 1861. године, дакле пред крај првог великог устанка у
Херцеговини.
Кад је, незадовољан и разочаран ускраћеном црногорском

3 Кратка биографија..., Архив Сану, број 7380/7.
4 Радмила Пешић, Вук Врчевић, Београд 1967, 150.
5 „На свршетку јављам да бих са свим срцем и душом јошт којешта сакупљао кад
бих у унутраност Босне могао три четири мјесеца прегазити, али овамо по
Херцеговини дошао сам до сувога паљетковања“, каже Врчевић на крају своје
Кратке биографије.
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помоћи, Лука Вукаловић пристао да, почетком 1862. године,
преговара са Омер-пашом, Врчевић је, наравно са знањем и
одобрењем аустријских власти, био Омер-пашин емисар у тим
преговорима. Нема сумње да се ту Врчевић налазио у врло
деликатној мисији: с једне стране, као човек који се целог живота
осећао Србином, он је морао да сачува углед код устаника и
њиховог вође, а с друге стране, и као човек, а још више као
аустријски чиновник који беспоговорно води рачуна о интересима
царевине, морао је такође да задобије и очува поверење Омер-
паше. Заправо, он је у тој као и у свим осталим мисијама пре
свега „поуздан и лојалан чиновник аустријске администрације и
сваки је његов поступак тиме усмерен и ограничен“.6 То што је
био „уверен да се вршећи службену дужност не огрешује ни о
какав други морал“7 – била његова најпоузданија тачка ослонца,
поготово у најделикатнијим ситуацијама.
Десет година након Врчевићевог доласка у Требиње, 1871. године
аустријско конзуларно представништво Хабсбуршке монархије у
овом граду, у складу са појачаним интересовањем сада, нагодбом
створене, Аустроугарске монархије за Балканско полуострво у
целини, а посебно за турску провинцију Босну и Херцеговину,
постало је вицеконзулат, а он је унапређен у вицеконзула.
У међувремену, он је у тој средини урадио много од онога што је,
након поменутог судбоносног сусрета са Вуком Караџићем 1835.
године било његово основно књижевно опредељење. „Дошавши
овђе,“– каже Врчевић – „и уз све моје званичне послове виђех да
сам ја први који сам угазио у прави не начети расадник свакојаког
народњег умотворја. Ево, рекох, за мене среће да се могу у овим
жалосним крајевима узмимогред забављати, и управ у оној
радњи за коју сам – може се рећи – рођен, и наставим моју радњу
кад год су ми домаћи и службени послови допуштали.“8 А ти ће
му „службени послови“ (нарочито то што је, опет, у више наврата,

6 Радмила Пешић, Вук Врчевић, Београд 1967, 29.
7 Исто, 29.
8 Кратка биографија..., Архив Сану, број 7380/7.
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као емисар турских власти, одлазио међу устанике велике
Херцеговачке буне 1875 – који су себе називали устâшима)
пружити прилику да напише „Кронику свију главни догађаја
Херцеговачке буне“.9

Рукопис „Кронике“ у Архиву САНУ подељен је на четири „књиге“.
Али он није целовит, а ни та подела није пишчева. Наиме,
Врчевић је, у потрази за издавачем, прву књигу послао у Беч.
Шаљући рукопис Српском ученом друштву, Вуков син Стево
Врчевић10 пише да се прва књига налази у Бечу још од 1876.
године „код неког Н. Капамаџије“. Али, већ и по томе што прва
књига рукописа у Архиву САНУ обухвата догађаје „од 1-ог јануара
до 30 јунија 1876 године“, а друга „одоцњене извјештаје за другу
половину 1875 и прву половину 1876 године“, да се закључити да
недостаје опис догађаја из друге половине 1875. године. По свему
судећи, Стево Врчевић је другу књигу поделио на два дела, па је
један део означио као прву, а други део као другу књигу.
Врчевић је био непосредни сведок неких од најжешћих сукоба
устâша са регуларним низамом и локалним башибозуком
такорећи на самом прагу Требиња, у коме је био током читавог
сукоба, повремено одлазећи међу устанике као турски емисар.
„Ја сам за читав сат с једне главице близу мога стана с дурбином
многе бојеве овај дан пратио и слушао ово страшно позорје“,
пише у Првој књизи своје „Кронике“. Осим тога, он је био у
непосредном додиру како са учесницима у биткама, тако и са
угледним требињским Турцима који су будно пратили и живо
коментарисали ратне сукобе: „Ја сам мојим ушима чуо мјестног
кајмакама и неке биране турке ђе се поругателно смију пашину
узмаку, велећи: ‘Нека нам сад рече да нигђе нема усташа’.“ А о
својим мисијама код устаника он нас обавештава у Другој књизи
поменуте хронике. С обзиром на свој службени положај, он је, у
складу са улогом аустроугарског дипломатског представништва

9 Чува се у Архиву Српске академије наука и уметности, под бројем 7230.
10 Угледни новинар и публициста, између осталог, уредник листа „Невесиње“ који
представљамо у овом броју „Изворника“.
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да посредује у име турских власти, а да, истовремено, у очима
побуњеника слови као заштитник хришћанског живља, успевао
да одржи добре односе са угледним представницима зараћених
страна, јер су и једни и други били његови лични пријатељи.
Управо стога, „писац је имао све могућности да дâ историјски
вредне и литерарно занимљиве мемоаре из ових бурних дана у
Херцеговини, он је био у положају да много шта види и зна, а
својим талентом приповедача могао је начинити врло успела
књижевна остварења. Али од овога није учинио ни једно, већ као
да се изгубио у обиљу материјала и пошао стрампутицом
пабирчења.“11 У прилог свом оправдано строгом суду о
мемоарско-хроничарској вредности Врчевићеве „Кронике“, Р.
Пешић наводи нека неочекивана решења којима писац
прибегава. Наиме, уместо да као очевидац, у својству турског
емисара међу устаницима, бележи своја лична запажања, он се
служи опширним цитатима из извештаја новина које пишу о
устанку, а најчешће из цетињског „Гласа Црногорца“ и задарских
листова „Земљак“ и „Народни лист“. Врчевић, затим, нема строг
критеријум у избору догађаја о којима пише, а често је и
неинвентиван у њиховом опису. Нама се пак чини да се Врчевић
понајтеже сналази у улози ратног извештача – његови описи
ратних дејстава, који су, природно, највише могли да заокупе
пажњу читалаца, не омогућавају им да стекну праву представу о
стратегији, правцу и току наступања сукобљених страна.
Понекад, он целину догађаја своди на детаљ, јуначки подвиг неког
појединца, који онда украси апотеозом у виду цитата из
Његошевог Горског вијенца или из народних песама. Али, колико
год мањкави у свом жанру, Врчевићева хроничарски записи, а
нарочито преписи устаничких и других прогласа, садрже
аутентичну историјску грађу. „Кад се одузме у њима сувишна
фразеологија и често понављање разних причања, остаје један
чист дио грађе за најновију историју Црне Горе, Боке и
Херцеговине из Невесињског устанка 1875. године“, пишу Н.
11 Радмила Пешић, Вук Врчевић, Београд 1967, 137-138.
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Дучић и Љ. Ковачевић у реферату Српском ученом друштву о
списима Вука Врчевића који су понуђени за откуп.12

У језику „Кронике“, као и осталим Врчевићевим бројним
самосталним радовима, има видљивих трагова славено-сербског
језика, чијег се утицаја никада није сасвим ослободио. „За све
што данас замерамо Врчевићевом стилу који је имао много
услова да буде управо блистав у својој врсти, одговорност пада
на славено-сербски језик и стил који му је за срце прионуо... јер га
је подсећао на ученост и годио му сујети.“13 Иако је толико година
био у додиру са народним језиком на самом његовом извору и био
толико одушевљен народним умотворинама које је прикупљао
деценијама, па, најзад, упркос блиској вези са Вуком Караџићем –
он се никада није могао потпуно одрећи старог језика, стила и
правописа.
О своме науму да напише хронику устанка, чије се размере,
трајање и исход још увек нису могли наслутити, али који је
изазвао огромну пажњу јавности свих балканских, па и европских
народа, он обавештава читаоце новосадске „Заставе“ писмом
упућеним из Требиња, које је датирано 6 (18) октобра 1875.
године. „Застава“ је то писмо објавила у броју 140, од 31. октобра
(12. новембра) 1875. године:
„За нужно почитујем јавити свим љубитељима народности, да
сам се уз моје садашње тешке званичне послове заузео да на
свијет издам, у ћирилици, обширно и безпристрасно кронику свију
главних бојева и згођаја од почетка па до свршетка Херцеговачке
буне, назначујући тачно дан, мјесто, стварни успјех појединих
бојева и нападања усташа на Турке и обратно, уз ово прави и
главни узрок устанка, владање раје и поступање турске владе,
као муке и патње цјелокупног херцеговачког народа сва три
закона; а мимогредно на своје мјесто моје сходне и врло
занимљиве примједбе.“
Врчевић, видимо, не жели да буде пуки хроничар, већ као да га

12 Види: Исто, 138.
13 Радмила Пешић, Вук Врчевић, 45.
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његов службени положај посредника и лични присни однос са
актерима сукоба и с једне и с друге стране обавзују на „сходне и
врло занимљиве примједбе“.
Он затим обавештава „Заставу“ о томе колико је одмакао у свом
послу: „Књига је до данас узрасла около шест печатаних табака
обичне осмине, а колика ће још прирасти до свршетка буне не
знам.“
И најзад, на крају тог писма, он изриче једну слутњу у погледу
судбине свога рукописа, за коју ће време посведочити да је тачна,
и саопштава једну понуду која ће остати без одзива:
„Моји многостручни послови, а при томе моја дубока старост
[њему је тада шездесет пета година] неће ми допустити да ову
књигу у своје вријеме печатану видим, него нудим свакога
појединог сународника или друштво, ако би зажелио о свом
трошку печатати ју, нека ми се час прије изволи преко поште
јавити; ја ћу му је за приличну цијену и подусловно уступити.“
Врчевићу не само да „дубока старост“ није „допустила да ову
књигу у своје вријеме печатану види“, него је она стала
„непечатана“ до данас.
Поред овог огласа који смо нашли у „Застави“, Врчевић је писао и
задарском „Праву“ (1875), а оглас (вероватно попут онога у
новосадској „Застави“) и тек припремљену прву свеску своје
хронике послао је 1876. у Беч Н. Капамаџији, који је у „Младој
Србадији“ штампао оглас и наговестио да ће објавити неке
делове приспелог текста, али то није учинио јер је његов лист
ускоро престао да излази.14

Објављујући овај избор из рукописа „Кронике“, имали смо у виду
оно што је, у монографији посвећеној њеном аутору написао
Тихомир Р. Ђорђевић: „О њему се међу нама тако мало зна и тако
слабо кад говори, као да нас од њега раставља велики размак
времена. Он је, међутим, заслужио не само да се не заборави
тако брзо и лако, већ да му се успомена освежава и чува.“15

14 Види: Р. Пешић, Вук Врчевић, 139.
15 Тихомир Р. Ђорђевић, Вук Врчевић, Цетиње, 1951, 3.
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МИЛЕТИЋЕВА „ЗАСТАВА“ О ХЕРЦЕГОВАЧКОМ УСТАНКУ

Број 78, 6 (18) јула 1875.

Из Херцеговине 23 јуна. – Хришћанство Невесињске крајине, као
и столачке, које је особито мучено свакојакијем насиљем Дервиш-
паше и његових хала, већ једном охрабри своје срце, и одреди
баш од две једну да задобије, то јест смрт или слободу. Први
окршаји не прођоше лоше за кршћане, упркос великој окрутности
турској, која убија старо и младо, и допокон животињу кад до руку
јој дође. Прилика је да се ватра још даље распространи, јер је
свакому додијала турска усилност. –

Број 79, 9 (21) јула 1875.

О буни у Херцеговини и у опште о покрету у Босни и Арбанашкој
пише „Глас Црногорца“.
Ових дана стигоше нам из Херцеговине врло озбиљни гласови.
Безочна свирјепост турска нагнала је народ да тражи себи
заштите у самообрани. Народ се побунио и више стотина људи с
оружјем у руци заузели су важне положаје од Требиња до
Мостара, и прекупили сваку свезу између овијех и Билећа, Стоца
и Невесиња.
Овакве појаве са свијем су обичне у Турској. Непрестане побуне
народње сад на једној сад на другој страни са свијем су природне
пошљедице стања државе турске и варварства владајућега
елемента турског. Наш народ у Херцеговини вјековима трпи муке
свакојаке. Не може никога изненадити, ако тај народ, који је пун
здравога живота, покушава да силу силом сузбије и са свијем ће
природно бити, кад се он једанпут дигне на одлучну борбу на
живот и смрт.
Је ли таквој борби зачетак у овој побуни, је ли ова буна вјесник
оне велике борбе? То се не може знати. Велики догађаји рађали
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су се из мањега узрока, него је овај ове буне.
Буну ову породило је, ко што рекосмо, само стање хришћанскије
народа у Турској, стање, које је у Херцеговини постало несносимо
и које је зимус, у најнеповољнијем времену, нагнало народ с
главе да бјежи и тражи заклона себи у Црној Гори и Аустрији. А
непосредни повод овој буни то су, као што нам из Херцеговине
јављају, ови појави.

Од како се зимушњи ускоци повратише на своја огњишта, влада
турска није по своме обећању похитала, да извиди злоупотребе и
насиља власти и појединих зулумћара и да по томе колико толико
осигура живот и имање њихово. Напротив власти су и даље
остале неправедне и необуздане према хришћанима, а Турци још
помамнији постали. Нарочито су насртали на оне главаре
народне, који су били у Црну Гору ускочили.
Први такав био је са једнијем од невесињскијех главара, Трипком
Грубачићем, који је био дошао у касабу. Сусретне га више Турака
и стану га питати, гдје је био и шта је тражио у Црну Гору. Он им
одговори, да је ишао да тражи правде и заклона од насиља
њихова. Турци га стану свакојако срамотити и један му рече: „Да
ћу ти ја, влаше, правду овом кубуром.“ Да не дође до крви, Ђуро
Симовић, коџобаша [сеоски кнез – прим. прир.; увек у угластој
загради] и меџлис [већник] невесињски, који се ту намјерио

Насловна страна првог броја “Заставе”
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ућутка Трипка и оћера га. Иза тога почме у меџлису [већу]
Симовић говорити Турцима, да им не ваља посао, што тако
поступају с људима, јер на тај начин, рече им, нећете народ
умирити по жељи царевој, него га опет нагнати да бјежи, па и он,
исти да ће морати бјежати, јер види да није сигуран од њихове
напасти. За ове ријечи, кад је изишао из меџлиса, убише Ђура
Симовића, Турци Реџепашићи.
Друго убиство догодило се опет у касаби невесињској. Њеки
Салко Форта са још четири Турчина убише мех. Јола Гудељу
[Гудеља]. Њега нападоше Турци приговорима, да он дочекује и
храни оне Херцеговце, који су бјежали у Црну Гору. Јоле им је
лијепо одговорио, да је он механџија, да он не пита никога, ко је
ни што је, него за паре свакоме даје јести и пити. Но Турци
извршише на њему свој пријеки суд; убише га на његову огњишту.
Иза овога догодило се више убијства. На Чемерну (планина)
убише шесторица Турака Јова Радмиловића из Опутне Рудине и
зајмише му стоку и узеше му оружје. Турци невесињски убише
опет Илију Бањца невесињанина, који је био на своју њиву и орао.
У исто вријеме дигао се злогласни зулумћар Адем Зуков са
својом четом, да убија и ара, гдје што стигне.
Но Турцима не бјеху доста ова поједина убиства и насиља. Турци
невесињски и столачки јуришаше на државне џебане и пошто их
власт нимало спречавала није, разбише их и узеше џебану.
Већ она убиства, колико узнемирише српски народ у
Херцеговини, овај посљедњи догађај сада подпуно увјери, да
Турци велико зло смишљају и да се спремају да нападну народ.
За то и Срби устадоше исти час на оружје, њих до двије хиљаде,
и пресјекоше путеве између Требиња и Билеће, Билеће и Стоца,
Стоца и Невесиња, Невесиња и Мостара, и непуштају никога из
тијех градова.
То је прави повод овој буни и стање ствари у Херцеговини до
сада. До овога часа немамо још извјештаја да ли је било каквога
сукоба између Турака и народа, оружаног што напосљедку ни
мало немогуће није.



Било би прерано, да се већ сада пуштамо у нагађање, како у коме
правцу и у коликом замашају би се овај покрет нашега народа у
Херцеговини развити могао. Важан је и озбиљан без сваке сумње,
и можда ће нам већ први дани отворити поглед у значај и замашај
његов. Изчекујући то, пратићемо сваки појав у њему пажљиво и
озбиљно.
У вријеме ових догађаја у Херцеговини, сукобили су се Срби са
Турцима још на два мјеста, на граници нашој, у Васојевићима и у
Кучима.

Из близине бојишта Херцеговачког 3 јула. До данас устанак
напредује и већ је било окршаја. Турци су увек узмицати морали.
Невесињци су досада отели 35 коња с џебаном, 14 су Турака
утукли а неке задобили. Усташи поред аустријске границе истичу
свуда аустријске барјаке. С поуздане стране чујеш, да Аустрија
устанак подпомаже, јер у Метковићу допушта јавно џебану и друге
ствари за рат продавати. Турска влада гледи да усташе умири,
али народ без гаранције оружије неполаже, знајућ да су Турци
вероломни. Црна Гога још једнако неутрално стоји и прича нам
се, да она ако већ не буде приморана, неће се у борбу упуштати.
Она избегава сукоб ишчекујући награду за своју лојалност.
Напротив Србија бар потајно доста се интересује, јер је своје неке
људе на бојиште послала. До данас зна се да је устанак од
Неретве до Црне Горе букнуо само још свуда сукоба није било.
Разлог је устанку, што је већ дошла раји у подгрлац душа. Овде се
чује и то, да се између Русије и Аустрије договарало, да се један
део Херцеговине Црној Гори а други Аустрији даде. Босна би по
томе сва Аустрији припала те би Аустрија увукла се између
Србије и Црне Горе и осујетила уједињење Срба.
Међутим садањи устанак херцеговачки права је загонетка јер се
управо незна шта се хоће. Покретачи устанка ушли су преко
Аустрије у Херцеговину. Телеграфски уреди добили су наредбу,
да све телеграфске вести из Херцеговине најпре влади доставе и
онда их по одобрењу ове у свет пуштају.
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Број 87, 27 јула (8 августа) 1875.

Преглед новина.

По „Нов. сл. Преси“ саставио се велики тајни одбор српски без
опредељења седишта, који је врло развио своју радњу. Тај одбор
тискао је у Трсту једну прокламацију латинским и српским
словима и распростро је гомилом на усташе у Херцеговини и по
Босни. У тој се прокламацији фали храброст херцеговачка и каже
се: „Херцеговачки су Срби и сад показали, да није изумрло колено
Милоша Обилића и Марка Краљевића, јер се усудило да се
полумесецу огласи рат.“ Даље се спомиње, да се устанак мора
колико је можно на дуже провући, да Србија и Црна Гора буду
принуђене, да га подпомогну; даље да се усташи неупуштају
никад у отворену битку без изгледа на успех, већ да се увек по
брдима и шумама задржавају и своје позиције чврсто држе.
Уједно им се препоручује, да штеде по могућности туђе добро и
власништво и да никог због вере не мрзе и не гоне; при заузећу
градова, села итд. где би се можда наишли градски, владини или
приватни новци, да исте узму само уз признаницу, и да их тек
онда употребе за своје намирнице; да сваком приликом
проповедају братинство, једнакост и слогу и да то строго
одржавају. Да ујемче свакој конфесији, без разлике, слободу
вероисповести, а особито да уверавају фанатичне Турке и
католике, да вера не чини разлику, и да су сви браћа, која једним
језиком говоре. У политичком погледу спомиње прокламација, да
је некад велика српска држава постојала, која се истина сад
неможе опет подићи, ал да српска држава и сад може постојати,
те се с тога настојати мора у случају ослобођења становника
Босне и Херцеговине око сједињења њихова са кнежевином
Србијом и Црном Гором, и да се онај има сматрати као
велеиздајник који оће да Босна и Херцеговина дођу под туђе
господство. Да ли ће српска ил црногорска династија владати
новом државом, о том се нетреба препирати, јер је то ствар

IZVORNIK 73



кнезова Петровића и Милана, да се у томе споразуму. У погледу
Аустрије опомиње прокламација, да се чувају добри одношаји, да
се дакле избегава све, што би могло Аустрију навести, да заузме
према устанку непријатељски положај. Треба бранити аустријске
интересе, не дирати у аустријску трговину, за Аустрију јавно
показивати симпатије, ал никад изјавити, да се жели
прикључење. Против Мађара напротив ваља сваком приликом
непријатељски устати, јер су Мађари за српско-славенску
народност исто тако опасни непријатељи као Турци. Према Русији
нетреба никакве симпатије на видик износити, док стварно не
докаже, да јој ослобођење подјармљене браће штогод на срцу
лежи. Но ваља сматрати руски народ као братински и помишљати
на општу солидарност свиколиких Славена.

Број 103, 27 августа (8 септембра) 1875.

Дописи – Дубровник 16 авг.

Молим вас да у интересу усташа саопштите проглас дичних
Дубровкиња, нека се на њих и друге српкиње угледају. Проглас
гласи: „Буна у суседној Ерцеговини усилова превелики број
несрећника да ишту уточиште код нас. Изнемогли старци, слабе
жене, невина дјеца на јата сваки дан бјеже да се измакну
ратнијем страхотама. Свенути, одрпани, очајни, скитају се по
нашијем улицама просећи погледом љубав људску, смиловање
браће, милосрђе божије. – Њихово тужно биће отештаће се чим
се примиче зимско доба, јер од незгода зиме не брани који му
драго кров, не загрће која му драго крпина, не кријепи која му
драго храна. – Оставимо области [моћи], мудрости и савјести
људи кушати све могуће начине да постојано на боље окрену
њихову будућу судбину, сложимо се ми жене да у помоћ
прискочимо садањој њиховој тузи. Наши гласови неће се
изјаловити него ће одјекнути у срцу сваке мајке, сваке заручнице,
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сваке кћери. Ако провидност нас није одредила да управљамо
судбинама људскијем, надарила нас је обилно удјеливши нам
сладки посао да олакшамо на силу љубави, смиловања жртава
све људске патње.
И за ту сврху подписане промислише да су дужне прогласити се
проводичима удружењу које би све могуће начине гледало да
мало ублажи невољни положај ових тужних бјегунаца.
Свака год припомоћ у новцу или да се изручи за један пут само
или на рокове, док не буде им допуштено вратити се домаћим
огњиштима, која му драго одећа или платно за скројит је да се
покрију, које му драго јело да их може наситити, које му драго
покућство или посуда која би могла служити матерама јадне
дјечице, биће све примљено од потписатих с једнаком харности,
и поспјешно и брижно раздељено.
Приволење дотичне власти ино неће моћи него потврдити
подузеће које ће своје уздарје имати у задовољству своје
душевности, у харној сузи онијех који примају доброчинства, у
благослову оног бога који прогласи љубав искренога као
поглавити темељ кршћанске вјере.
У Дубровнику 20 августа 1875.
Ане Банац, Јозе пл. Берса, Тоде Бошковић, Драгојла Дегиули,
Филе Фабровић, Ане грофица Пуцић за Ђорђића, Миле Гркавац,
Драгојла Казанчић, Иванка бароница Лихтенберг, Матилда пл.
Сарака, Оре Шарић, Криже Сорагли, Луце Зоре.

Извршујући радо горњу молбу, мило нам је додати да се у
Митровици [Сремској] саставио одбор госпођица које приредише
14. о. м. село у корист сироти херцеговачкој. (Живиле и једне и
друге! У.)
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Број 104, 29 августа (10 септембра) 1875 – Телеграми
„Застави“.

Ерцег-нови 26 авг. У недељу код Дабра жестоки бој цео дан.
Батеријом топова три табора [батаљона] турске војске поразише
усташи. Турци побјегоше. Погинуло преко 200. На Зубцима
усташи бију кулу топом. Одушевљење велико.
Дубровник 27 авг. Прошасту недељу битка и код Чепелице близу
Билећа. Преко 100 Турака, преко 20 усташа мртвих.
Дубровник 27 авг. На путу у Требиње јучер усташи отели 20
коња. Два блокхауза на Зупцима топовима усташи бију.
Дубровник 26 авг. Прекјучер жестоки бој код Дабра цели дан.
3000 уредне војске с једном батеријом; усташа 700. Турци
побјегли, мртвих 200, рањених више, усташа 5 мртвих 20
рањених.

Телеграми „Застави“ (При закључку листа приспели.)

Рисан 25 септ. Рисан точка мучења. Сиротиња гомилом
наврвила. Рањеници помоћ вапију. Одбор у оскудици. Огласите
најбржу помоћ родољубима.
Цетиње 27 септ. Ђуро Радан са 200 усташа ударио код Дабра на
турски тајин које пратише 2 буљука [чете] низама, узеше нешто
тајина, 40 острагуша, посјекоше 26 глава, сувише погибе Турака
преко 60 и би сви изгинули да недође Турцима војска од Ватнице
у помоћ. Усташа 10 мртвих и рањених.

Број 125, 5 (17) октобра 1875.

Дописи.
Из Херцеговине 5 (23 септ.) – Данас су дошли опет овдје
некилико добровољаца талијанскијех са Петром Белони из
Ломбардије. Дошло је и десет Руса, те су данас одма одправљени
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на бојиште.
Има неколико дана да је дошао и један Маџар Емерик од Ковач
из Весприма. Овај је послије револуције мађарске прешао у
Италију, те је учествовао у све ратове за ослобођење Италије.
Француско-пруског рата прешао је из Италије у Француску као
мајор коњанички са Гарибалдом; те је остао у Француској све до
сад. Кад је чуо за устанак херцеговачки, кренуо је овамо и дошао
је да се бори за слободу српску. Хоће ли се Маџари ваши на овога
угледати, да бар више не бране Турке? Тешко!
Истинито се говори да је генерал Гарибалди усљед примљеног
позива херцеговачких главара, скупио је и уредио 600
добровољаца, који ће доћи да се боре у Херцеговину. Евала
Талијанима! А шта раде наши талијанисими по Далмацији? Бране
Турке кроз своја гласила а нападају јадну рају свакојаким
грдњама. Красна сведочба изрода слободних Талијана.
Данас Турци из Требиња ударише на Зубце са 500 војника и два
топа. Зубци и Крушевичани бранише се јуначки, али сили
немогоше одолети, него уступише натраг. Турци по том
разрушише цркву св. Спаса и изгорјеше Богојево село и Коњско.
Срби се окупљају да им зајам врате. Позван је војвода Пеко
Павловић са дружином да дође на Зубце, до који дан биће боја
жестока по Зубцима.
Сад је главни зубачки стан на Ситници, ђе је и један топ
одправљен, али је потежак, ђуле му је од 12 фунти. Да је Бог дао
среће, па да су Срби са стране послали који брдски топ, да се
јадан народ не гњави под теретом, пренашајући старе велике
топове из Приморја, за које немају довољан број ђулади.
Помозите, браћо, ако можете себи представити шта је мука и
жалосно стање раје.
У Херцеговини крв се српска немилице лије а браћа Срби по
широком свијету и не маре за своју браћу, јер да маре зајиста би
потребито шиљали. Помислите наши српски трговци и
Херцеговци у Тријесту још нам не послаше ни корице хљеба.
Чујемо да су дали неколико новца одбору тријестанском, али која
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фајда кад нам се нешиље ништа, или ваљда штеду новце да нам
се послије смрти држе парастоси, као што Београђани дадоше за
покој душе Пецији и Остоји? О жалосно Србство, баш си се већ
изродило, те боље да сви изгинемо, да нас свијет не кори. Ми
знамо лијепо пјевати, наздрављати српској слободи, одушевљено
говорити, али несмијемо ништа радити. Све нас кораху како
можемо сносити срамни турски јарам, што се не дижемо, та ево
ми се дигосмо, запалисмо цијелу Херцеговину, натописмо земљу
крвљу турском и српском, па ни од куд помоћи. О жалосно
Српство!
Богати Херцеговци у Тријесту не чују за наше јаде, до сада само
нам пружише помоћ три капетана поморска из Боке, који живе у
Тријесту а именом кап. Марко Мијатовић, Драго Поповић и Крсто
Милетић. Ови нам послаше преко одбора ерцег-новског сувога
љеба 2040 фуната, на које им буди братска јавна фала. А ђе су
остали Срби? Као кукавице завукли се по богатим одајама, те
несмију лица помолити. Од кога? Незнамо, ако није од своје сјени.
Војвођани браћо, ако бога знате, пошаљите нам помоћи да нам
нејач не скапне од глади.
Одбор херцег-новски једини који нас издржава да не изгинемо од
глади. Шаљите на њега помоћи, потреба нам је велика у свему.

Број 127, 8 (20) октобра 1875.

Књижевност

Шта се пише о Босни и Херцеговини?

Од како је букнула буна у Херцеговини а за тим у Босни, много се
говори и пише које о Турској и источном питању уопште, које опет
искључиво о Херцеговини, Босни, Црној Гори и Србији. У
Француској, Инглеској, Русији и Немачкој литература која се бави
са устанком, јако се развила. Не само да се о томе по новинама
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политичним пише, него се шта више и у стручним листовима и
сличним часописима расправља о устанку херцеговачком и у
опште о источном питању. Пре сам већ имао прилику, да
наспоменем да се у Немачкој добро о нама мисли и говори а још
би – тако ми се бар чини – симпатије веће биле за ослобођење
Хришћанства на Балкану када би људи тамо још боље упознати
били са стањем јадне наше раје. На жалост се примећава да се
тамо још сувише мало зна о стварима на истоку, а и оно што се
зна, врло је недостатно.
Да није аугсбуршког листа („Алг. Цајтунг“) који је прилично
извештен о свему што се на Балкану збива, и – што је још важније
– о тамошњим околностима и приликама, тешко да би се и толико
у Немачкој о догађајима на истоку знало. Тек се у последње
време – и то по примеру „Aугсбуршких новина“ и „Келнише
Цајтунг“ и друге неке важније немачке новине почели доносити
колико толико тачна и поуздана извешћа о догађајима на Балкану.
Зато, ма да је, како сам мало час рекао, литература о устанку у
Немачкој, па и у Аустрији јако се развила, то ипак само мањи део
ове литературе што вреди. Но и ово ће боље бити, чим интерес
за саму ствар све већма расте, и чим настаје потреба за што
поузданија и темељнија извешћа о источним стварима.
У том погледу и одиста наилазимо на неки напредак, јер се у ово
најновије доба појављују све бољи те бољи радови. Ту ми ваља
у првом реду споменути чланке, што их је писао у „Келнским
новинама“ немачки публициста Викеде, и у којима описује Босну
и Херцеговину, „Гегенварт“, лист што га издаје гласовити
немачки есејиста Павле Линдау покушала је донети неколико
чланака о устанку и у опште о отношајима на Балкану („Wie
theiltman die Türkei“ u. „Der Aufstand in der Hercegovina“). Од бечких
листова ваља у првом реду да наведемо „Дајче Цајтунг“, која
има свог дописника у Херцеговини и која је осим тога с почетка
устанка још послала била на бојно поље једног од славнијих
сарадника њезиних, и то, др-а Јована Мајснера који је вративши
се натраг у Беч у читавом једном низу чланака описао стање
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усталаца, начин њиховог војевања итд. Чланци Мајснерови врло
су лепо написани, и радо су овде читани. („Drei Tage im
Insurgentenlager von Johannes Maissner“.) Бечки „Тагблат“ такође
имаде свога извештача, који се не мало труди, да публику што
боље упозна са народом и са земљом, о којој пише.
Брошира изашло је ових посљедњих недеља више, но мало која,
да одговара цели својој. Једна од бољих публикација ова је:
„Устанак у Херцеговини и хисторијски развитак источног питања
од Виљема Алгерштајна“ – („Der Aufstand in der Hercegovina und
die historische Entwicklung der orijentalischen Frage. Von Wilchelm
Algerstein, Leipzig und Cassel 1875 Bei Luckhardt“). Иста књига
написана у Берлину а штампана у Лајпцигу.
Врло објективно се у њој приповеда развитак источног питања,
којом се приликом сви најважнији источни моменти у обзир
узимају.
Писац дотакнув се књиге Ферлејове (о овој смо књизи још летос
говорили) јако осуђује идеју овога, да се источно питање реши
мирним путем, и то тако, да се оснује, као оно у своје доба у
Индији, такозвана „левантијска трг. компанија“, која би водила
читаву администрацију на Балкану а при том се одма користила и
плодношћу земаља дотичних. Турци пак морали би се присилити,
да се из Европе једаред за свагда иселе. Ову идеју називље
Алгерштајн „несрећном“. За тим прелази на херцеговачки устанак,
навађајући узроке устанку и описујући положај. Он завршује
књигу своју тврдећи да је ово почетак решавања великог источног
питања, које ће се коначно морати и то у корист „културних
народа“ на Балкану решити, било то сада „Новој сл. Преси“
право или не.
Од старијих и познатијих књига појављују се опет ове:
Роскијевићево описање Босне и Херцеговине, Темелово описање
Босне, публикације заслужног пруског конзула Блау-а у Сарајеву,
Мауреров путопис по Босни и публикација инжињера Гајгера и
Леберта. О овим књигама ради смо коју да проговоримо, и за тај
случај, кад би који од наши читалаца из радозналости или из
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друге какве побуде, хтео себи набавити овакве књиге.
Роксијевићева књига („Studien über Bosnien und die Hercegovina“
von Johann Roskiewitz, k. k. Major im Generalstabe. Leipzig und
Wien: F. A. Brockhaus 1868) доста је позамашна, но на жалост на
другу страну опет слабо поуздана. Оро-хидрографски податци
(брегови и реке) још су понајбољи, ма да и ту у књизи много што
шта недостаје.
Што се пак тиче статистике, топографије, и историје, то морамо
истину рећи, да је књига у томе погледу најслабија и да ни
најмање не пружа оно што би човек од ње могао с правом
очекивати. На дикојим местима провирује шта више тотално
непознавање тамошњих отношаја. Роскијевићева књига
проглашена је као једна од најбољи, но ми налазимо да је у неком
погледу једна од најгорих.
Доста ће бити само нешто из ње да наведемо па да читалац
увиди поузданост ове књиге и знање пишчево.
Описујући Нови Пазар, вели Роскијевић ово: „Novibazar war bis
gegen 14 Jahrhunderts die Residenz der Nemanjiden. Vulko Eleazar
Branković (!) welcher sich nach dem Ermordung Kaisers Uroš durch
den rascischen König Vuk zum Herrn (knez) von Serbien aufwarf, und
als solcher behauptet hatte, verlegte seinen Regierungssitz von hier
in seinen Palast Semendria (1370–1390). Ја мислим да је ово
неколико речи доста, па да знамо на чему смо са хваљеном
Роскијевићевом књигом.
Темелова је књига (Geschichtliche, politische und topographische,
statistische Beschreibung des Vilajets Bosnien nebst Herzegovina
und Rascien. Von Gustav Thomel k. k. Hauptmann. Wien 1867. A.
Wenedikt.) куд и камо поузданија и боља од Роскијевићеве.
Историјска скица, која се у књизи налази, врло је савесно
израђена. То исто важи и за све статистичке податке, на које у
књизи наилазимо. Опис културног стања земље, хрђаве турске
администрације и у опште народно привредних одношаја врло је
тачан. Темел је дуго се у Босни бавио, те је добро проучио; зато
је и вредност његове књиге над сваком сумњом узвишена.
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Мајеров путопис („Eine Reise durch Bosnien und die unteren Donau
und Saveländer“) не само да је занимљив, него је и користан за
оне, који по оним пределима још путовали нису, а намерни су да
путују. Осим тога је књига непристрасно написана. Живо се у њој
описује јадно и жалосно стање подјармљене раје, коју је писац
путујући по Босни упознао и заволео. Ову књигу странац пише, ал
боље неби ни Србин могао написати, те је зато сваком топло
препоручујемо.
Инжинири Гајгер и Леберт, који су у Босни трасирали пројектовану
жељезницу, вративши се опет у домовину нису имали друга
посла, него седну те брже боље напишу расправу (Studien über
Bosnien, Herzegovina und die bosnischen Bahnen: Mitgetheilt von
Geiger und Labert. Wien. Waldheim.) о томе у колико босански
народ а нарочито хришћани у Босни, услова имају, да се могу
културно развијати. Докле се господа Гајгер и Леберт не упуштају
у ствари, које они нити знаду нити разумеју већ докле се баве
својим инжинирским стварима дотле је све добро, ал чим пређу
на страно поље, одмах заиђу те лутају онако по ваздуху. Њихови
„назори“ о Турцима и хришћанима, о врлинама једних и хрђавим
околностима других итд. никако нису на свом месту. Што се тиче
„католика“ и „православних“, о којима гг. Гајгер и Леберт говоре
повлачећи паралеле између једних и других, то отворено морамо
рећи, да су тамоње одношаје врло наивно схватили, кад су их у
стању онако описати. Једина је срећа та, што г. г. инжинири не
претендују да буду какви – Тацити јер иначе зло и наопако.
Беч 1 октобра Т. С. Виловски

Број 164, 12 (24) децембра 1875.

Конзулски извештај о устанку у Херцеговини.

„Тајмс“ у броју своме од 2 о. м. донео је извештај конзула једне
велесиле, који је у Херцеговини намештен, у коме се излаже
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историја садањег устанка у Херцеговини и наводе узроци, који су
га изазвали. Извештај је грдан и ми ћемо по изводу из истог
навести што је главнијега у њему. „Преса“ из поменутог
извештаја саопштава ово:

Непосредни повод устанку.
Клице из које се устанак излегао не беху спољашњи утицаји, него
грдна зла у управи. У срезу Невесињском арендатори десетка
(арачлије) хришћан Станко Перинов из Мостара (који сада као
прибег у Дубровнику живи) и Турци Форто и Алибег Реџепашић
хтели су у јануару 1875 г. уз свако насиље да порез прикупе, што
је од 1874 године заостао. Те године беше неродица; народ све
што је с њиве добио, распродао, да би отуда живити могао, или
није хтео да издржи претерани намет. То беше повод насиљу
сваке руке; народу све буде отето, а они, који ништа немадоше
бише тучени и затварани. Кнезови, који су се на то кајмакаму
[везировом заступнику] тужили, бише изгрђени и хтедоше их
позатварати. Но они побегоше у Црну Гору, где их пријатељски
прихватише и о кнежевом трошку држаше, и с њима се
договараше на скупштини, која је баш у то доба на Цетињу се
састала, на коју је позван и војвода бањанански, Максим Баћевић
са своја два најугледнија кнеза. По томе буде у Грахово склоњено
две хиљаде пушака са муницијом.
Међутим су арендатори десетка по Невесињу и даље жарили и
палили, а у томе им и заптије помагаху. Све тужбе осташе на
празно, кајмакам се на њих и неосврташе, и дође дотле, да су
хришћани изјавили, да неће више робота [кулука] да дају. Ова
ренитенција [својеглавост] изазва наравно нападај од стране
власти; млоги хришћани склоне се услед тога у брда, а многи
пренеше своје друштво [породицу] и добро у Црну Гору. Тако то
беше при крају марта у Невесињу. Али дотле се нико властима
оружјем непротивљаше. Но у исто доба беше се узбунио народ и
у билећком кајмакамату, нарочито на висовима око Билећа. Узрок
томе беше самовоља кајмакама, Мостарана, и потурчењака
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Мустај-бега Лакишића.
У почетку месеца марта добију власти у Билећу и Требињу
заповест, да за оправу ћуприје у Дражидолу набаве 4700 балвана.
Ово се натовари на хришћане, који су без икакве накнаде из
далека морали у Дражидол балване доносити. Ту су их примиле
заптијске јузбаше, који ако су најмање што опазили, балване
нехтедоше примати, и оне, који би се усудили, да им одговарају,
бити дадоше. Поглавице закључе с тога, да ништа за владу
нераде, и да нико више на суд неиде, макар га овај колико звао.
Мутесариф [окружни начелник] мостарски нареди на то, да се у
половини априла искупе све јузбаше [капетанe] заптијске из
Гацког, Мостара, Стоца и Требиња и сваки да са собом поведе
неколико заптија те да дођу у Невесиње, да тамо непокорне
хришћане науче реду, а из Невесиња, да оду у Билећу и тамо исто
да учине.
У то доба беху остали срезови сасвим мирни, изгледаше, да их се
ништа не тиче, што се око њих догађа, само у католичким
срезовима беше агитације; но ову је покренуло само свештенство
против владе тиме, што су славенски листови доносили силу
извештаја о јадном стању Босне и Херцеговине. Чланци ови у
новинама, писани су највише у Широком бријегу код Мостара и у
Стоцу. Ово је поглавито учињено за то, да би се сачувао лични
интерес фратрова францишканаца и да се одржи и учврсти виши
углед католичког свештенства. Францишканци хтели су да
сачувају своје привилегије, које им султан још није потврдио, те су
власти могле их крњити, а заједно са католичким свештенством у
срезовима на левој обали Неретвиној осетили су да је нужно, да
још више слобоштина израде, од којих ће добар део благослова
на њих пасти.
Тако је то догађало се баш пред оно доба када ће цар аустријски
у Далмацију путовати. „Мухамеданци славенски“ знајући, да су
своје суграђане хришћане од себе одбили, нису у своме путу
ништа друго видили, него намеру да се упозна земља, с које би се
стране најлакше заузети дала, или шта вреди да се од султана
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одкупи. Таки говори дали су се свуда чути, те то је хришћане,
поред све њихове индоленције ипак навело, да држе, да је тако,
и отуда њихово уздање да је избављење близу. Те наде, које су
сами мухамеданци зажегли, изашле су пред свет у петицијама,
које су католички кнезови у Клеку а православни у Котору цару
предати хтели.
Кад је дакле горе поменута експедиција кренула се (26 априла)
побегну хришћани у брда, а скоро сви кнезови пребегну у Црну
Гору. Хришћани из Билећа закључише пак, да с оружјем дочекају
заптије, но ради сигурности позваше у помоћ војводе Максима и
Симу Баћевића. Заптије дакле свуда наиђоше на оружане
хришћане, који им не дадоше, да у села уђу.
Дервиш-паша валија [гувернер] босански, дознао је, да су
Невесињци хтели, да предаду цару аустријском неку молбеницу,
распитивао шта је ове на то навело и дао је по томе Селим-паши
налог, да са нешто солдата са кордона [границе] и нешто пандура
у Невесиње оде, да тамо саслуша тужбе хришћана, али да им то
каже, да као верни поданици падишини имају или мирни бити и
својим се кућама вратити или нека сви у Црну Гору селе. Селим
паша, који је у другој половини маја у Невесиње дошао, разгласи
то, али Хришћани изјаве да они хоће само са оним послаником да
говоре, који је управо од султана дошао. Неким породицама, које
пођоше да селе у Црну Гору стадоше „мухамеданци славенски“ на
пут и само се царевој војсци има захвалити што се већ тога пута
није крв пролила.
Кнезови који су у Црну Гору побегли били, добију на молбу кнеза
Николе од Дервиш-паше допуштење, да се могу својој кући
вратити и амнестија им је зајамчена; али на граници заустављају
их солдати, који кордон чувају, и терају их силом натраг, те дође
до боја, којом су приликом два хришћана убијена и четири
рањена.
Невесињци кад се на Цетиње поврате потуже му се и пребаце му,
да је он њих жртвовао. Кнез им одговори: „Идите натраг и дигните
се, наће се већ ко ће вам помоћи“, али уједно пише Дервиш-паши
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и потужи му се на то, што се десило и добије одговор, да је било
неспоразумљења, него да Невесињци сада могу се мирно својој
кући вратити. Они се збиља врате, по чаршији у касаби стану им
Турци пребацивати што су побегли били, а кнез Ђура Симовић,
кад је из меџлиса излазио сабљама је исечен. Крчмар Тувела
[Гудељ], који је примио на конак кнезове кад су се повратили буде
заклан, а неки Баница јавно у пољу нападнут, глава му одсечена,
и тај, што је то учинио, донео је сам у судницу и рекао, ето сад је
један мање од оних, што неће да су Турцима покорни.
Сва ова чудовишта чине „Славени Мухамеданци“, а власт ни
корака да би учинила, да злочинце тражи а камо ли да их ухвати.
Докле су у Невесињу Славени Мухамеданци насиљем својим
нагонили хришћане, да се на оружје дигну, нашли су билећски
кнезови да је пробитачније побећи у Бањане и ове молити, да им
помогну, да се потурицама освете. Но ова племена изјавише, да
у тај мах не могу ништа учинити. Невесињски кнезови послаше
људе у Гацко, Столац и Требиње, да тамошње хришћане за
помоћ замоле, а уједно им јавише, да они неће сами у боју остати,
него да ће им неко помоћи. Поглаварима хришћанским није
речено ко ће то бити, али они сами срочише, да ће то бити Црна
Гора и Аустрија, и узеше то за готов новац.
У среди јуна дође мутесариф мостарски и Селим-паша са двије
компаније у Невесиње послат, но и овима рекоше усташи, да ће
само са посланицима, који од султана дођу у преговор ступити.
Буде дакле и Хасан-паша и Катлан-ефенди као комесар царски у
Невесиње послан и уз ове неки Петраци из Сарајева, као
повереник придат. Но пошто су Невесињци искали, да и један
изасланик кнеза црногорског као њихов повереник у комисију
примљен буде, то се и ово учини и за то дође Пеко Павловић са
шест перјаника. Кад се овај одбор конштитујисао, дођоше пред
њега неки кнезови, а 600 хришћана наоружаних искупише се
више касабе, да стану на пут свакој издаји од стране Турске.
Невесињци су ово захтевали:
Да Турци хришћанске жене и девојке не напастују.
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Да могу слободно своју веру држати, те да им Турци у цркву
недирају.
Да пред судом имају једнака права с Турцима.
Да им се даде одбрана од самовоље и насиља заптија.
Да арендатори десетка узимају само оно, што им по закону
припада, и то кад је томе време.
Турци најжешће се одупираху томе, јер нехтедоше од својих
привилегија попуштати, покушавало се да хришћани спусте своје
захтеве, али заман. Дервиш-паша дође сам главом у Невесиње,
да се са кнезови у пољу договара. На том договору хришћани не
само да не попустише од првог захтева, него искаше још и ово:
Да свака кућа у свему годишње само један дукат данка плаћа.
Да се од сада ни лична робота ни она с коњи забадава не тражи,
него да се по правди наплаћује, као што је то у читавом свету
обичај.
Дервиш-паша обећа, да ће све учинити, да се њихове жеље
испуне, но заиска да најпре оружје оставе; Невесињци изјавише,
да они нису се дигли с оружјем на султана, него из страха од
мухамеданаца славенских, те искаше да или њих или ове
последње намести у други крај, докле решење не дође.
При крају јуна стајале су странке једна супрот другој готове на бој.
Хришћани с мало оружја и џебане не знајући хоће ли и од кога ће
им помоћ доћи. Још би се дало било да влада устанак одклони,
да је само развила своју војничку силу, да уздржи мухамеданце од
насиља. Али турска је влада то пропустила и тако, презирање
снаге рајине, плашња, да се Мухамеданцима Славенима песница
покаже, индоленција власти, која није могла замашај таквог
устанка схватити, то беху узроци, који су устанак изазвали.
(Свршиће се.)

Број 165, 14 (26) децембра 1875.

Конзулски извештај о устанку у Херцеговини.
Почетак устанка.
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Првог јула убију Турци неколико болесних Хришћана; Хришћани
се скупе у четир чете, седну у заседу и дочекају 3 јула гомилу
Турака, те их потуку, 6 јула нападну на транспорт један, који је
провијант носио и отму 47 коња. Селим-паша, који је са два
баталијона из Стоца у Невесиње дошао потуче се у равници код
Дабра с усташима и надбије их.
Сада закључише поглавари хришћански из Невесиња, Гацког и
Билећа да се одржи скупштина, која се 20 јула у равници код
Дабра и одржала. То што војска турска помаже херцеговачким
Турцима учини силан утисак на скупштину. Ова изјави, да она
невојује против Султана него против Турака Херцеговаца. Чуше
се гласови, да ако се католици устанку не придруже, неће бити
изгледа на успех, те да се морају најпре ови задобити; даље да
нема оружја ни муниције, те да се мора молити кнез Црногорски,
да он то даде.
Из сваког кадилука буду дакле по двоица одабрана који 23. из
Дубровника лађом на Цетиње пођу да моле од кнеза оружја и
помоћи друге. Кнез им одговори, да он сада нема оружја, и да и
сам мора своју границу чувати, те се у његову помоћ немогу
поуздати, али ако Мухамеданци и солдати на њих нападну, наће
се већ браће, која ће им помоћи.
Међу тим оде Пеко Павловић с двеста друга у Равно, да тамошње
католике за устанак придобију. Ова парохија, коју је млади
славољубиви Дон Иван Мусић, који је погинуо за велики дели, већ
одавна приправио, изјави се за устанак и уз њу пристадоше
католици из Стоца, Равна и Дубраве; а уједно се одпоче устанак
код католика на десној обали Неретве организовати.
У Невесиње дође Мићо Белордић, назван Љубибратић, са
неколико Србијанаца и донесе готов план за операцију, који је
сачинила српска омладина. Између њега и Пеке Павловића који
не хтеде уступити главно војводство, дође до распре, која се
заврши с тим, да је Љубибратић истучен, да му је све одузето и
скоро го наг отеран. Он оде на Цетиње, да се кнезу Николи тужи.
Католици на десној обали Неретве који су одмах чим је устанак
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букнуо, оружја се латили, брзо су од усташа одустали. То је
учинило највише оно, што је Караула из горице убијен, што је оце
Францишканце јако заплашило, те је владика Краљевић, који је
усљед пресије турске владе подузео да умирује народ у његовој
владичији, мало муке имао да ово изврши. Цел је постигнута,
влада се уверила о упливу свештенства, њихов углед и њихова
ексистенција осигурана је.
Још је архимандрит Мелентије из манастира Дужи веран остао
влади, шта више овај је 21 јула молио, да му пошље обрану, јер
он хоће, да остане веран, али не може да се брани, од околице,
која се већ побунила. Поручено му је, да се дотле држи, док
нестигне војска из Цариграда која се отуд већ кренула; он
преклињаше Турке, да му даду помоћи, јер је опасност велика и
врло близу. Онда усташе Турци Херцеговачки и рекоше да не
може бити, да Турци заједно с Хришћанима војују, да на истом
бојишту за исту ствар падну, и можда још заједно саране се.
Помоћ му би одречена; 31 јула дођоше у манастир Дужи војводе
са силним светом. Мелентије придружи им се, и с њим Шума; 5
августа пође Љубибратић у Дужи, де је по налогу кнеза Николе
преузео команду; 31 августа придружише се устанку и Зубци и
тако се кадилуци невесињски, Билећ, Гацко, Требиње и Столац у
главном дигли се били.
Турска власт у Требињу могла је још учинити да се сав устанак
смете, јер Мелентије имао је и има и сад толико уплива, да би
било много српских места, која би се на њега угледала и
помирила се; али којекакви обзири на жалосни фанатизам
учинише те Турци пропустише прилику, да велик успех задобије а
крв да се непролије. Чим је Мелентије уз устанак пристао добио
је устанак ослонца, постао је целином, јер ни Зубци немогоше
онда не придружити му се. Црна Гора истиче се сада као
протектор и помагач устанка, људи, оружје, муниција, све се то
добива из Црне Горе.
Народ наравно има пред очима само свој најближи интерес, а то
је да „славенске Мухамеданце“ што више тамани, да им се за
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претрпљене муке освети. Но нису сва племена тако рату одани.
Племена из Гацког, Невесиња, Билећа, Корјенице, Бањана а
нешто и Зубци јуначна су, она пак у Поповом-пољу, Шуми и око
Стоца слаби су јунаци извлаче се из рата, те се често виђају на
аустријском земљишту, одакле их вођи силом у бој гоне. Ова
племена нити су јуначна нити поуздана ни издржљива с тога их
остала племена не уважавају јако.
Последње победе усташке над војском турском, јако су оснажиле
самопоуздање свију, и братство које се почело понешто већ
распадати, сада је материјалним успехом победе још чвршће, и
то ће бити дотле, док се турска влада не увери, да она сама није
кадра устанак савладати.
Што се тиче Турака, то нити је немоћ турске војске, нити горка
нужда, којој брзо на сусрет иду, кадра Мухамеданце херцеговачке
обавестити, да увиде, да им је већ крај дошао.
Они то немогу да схвате, и ако се хоће да се изведу истакнуте
реформе, то мора свакојако снажна оружана сила бити, која ће
моћи повређен понос и уображење те расе савладати.

Број 12, 22 јануара (3 фебруара) 1876.

Максим Бачевић [Баћевић], војвода бањански.

Јутрос у девет сати стигло је у Суторину тијело војводе Бањског
Максима Бачевића, који је у крвавој борби на друму испод
Требиња јуначки погинуо на јуриш при освајању турскијех
шанчева.
Максим је био у 26 години своје младости, стасит и крупан, виђен
и угледан, тако да су га за најљепшег и најугледнијег момка у
цијелој усташкој војски држали. Јунаштво пак Максимово броји се
међу првима херцеговачким јунацима. Од давнијех старина
војводство Бањско насљедно је у кући Бачевића, та гле чуда,
ниједан војвода ове породице није од природне смрти умро, него
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сваки на бојном пољу, за српску слободу. Шта више ни један
доживио није да види одраслог сина да га послије смрти у
војводству замјени. Тако Максим остао је иза оца [Јована
Баћевића] од седам година, па ево и његова три сина остадоше
нејака, најстаријем нема још четири године. – Максим је славно за
слободу пао, његово име док је српства погинути неће. Тужне
Србе и Херцеговце тјешиће његова храброст и јунаштво, а
радосне Турке умекшаваће спомен Максимове сабље, која се
доста турске крви напојила у Невесињу, Пиви, на Корита, на
Крстцу и на Плани, па на последку и на друму Требињском.
Кад се распростро глас да долази тијело војводе Максима, цијела
се ова варош пожурила да пође дочекати на граници Суторине
овај тужни спровод.
На самој граници дочекали су тијело четири свештеника у одежди
са цијелом црквеном свечаности, ту је било мноштво народа, сви
ученици учиона: Топаљске, Еновске и Заводи из Србине. На
Топли пред црквом чекао г. начелник Ђорђе Војновић са цијелим
опћ. преставништвом и многом господом. Прото Хр. Ломбардић
са три свештеника дочекао је на вратима црквеним тијело
покојника и укрцано у чамце и упућено преко Рисна на Грахово.
Четири свештеника и много народа пошло је лађама до Рисна да
ода последњу почаст свом храбром борцу за српску слободу. Уз
громовиту пуцњаву прангија разлијегале су се планине ускликом
„слава војводи“.
Ово вам је на брзу руку кратки опис ове тужне свечаности, која
дубоко дира свакога Србина, а тим више што оваки дивни јунаци
гину а Србија смртоносни сан борави! Али нека, Ђурђев-дан се
примиче, па ћемо виђети, ко је вјера а ко је невјера!
Ерцег-Нови 24 (12) јануара 1876.

„Народном листу“ пишу из Дубровника 25 јан. ово:

„Прекјучер ујутро отиђох у Риеку, да видим тијело славног војводе
Максима Бачевића. Жалостни његови војници носјаху га у
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Дубровник, али будући их затекла ноћ супраћ Батаовини бијаху
од славне удовице Векарице и ње ваљаног сина примљени не
само, у свој дом, него њим би и разтворена кућна црквица да
заклоне за ону ноћ оно јуначко тијело. И у тој црквици нађох
Максима. Лежаше на мртвачком одру, покријен својим плаштом, а
на плашту сташе унакрст сабља и ножница. Код главе горијеле му
свеће; два усташа с пушком чуваху стражу, а четири официра
стојаху око одра. Капетан Бошковић, који ме уведе у црквицу,
одкри лице мртваца. Тко није Максима видио, тај се не може
домислити како је дивно изгледао у оној светој тишини. Марс
Омеров, није могао иначе изгледати. Младић од 27 година,
горостасан, прекрасан, једар, ту је лежао као да га коса смрти не
такну још. Неки божанствени посмјех остао му на лицу, те би
рекао сад да шта сладко снева. На онај поглед срце ми се
разигра, сузе ми замуте вид, и занешен тајном силом загрлих оно
свето тијело, пољубих божанствено оно лице. Официри уз то
плакаху, најстаријему рониле су тако непрестанце сузе низ лице,
да их зауставити није никако могао. Оне часове нећу заборавити
нигда! Чудна ли си домовинска љубави!
Максим војвода погину на шанцу турскому, храбрећи своју војску.
Код њега бијаше Пеко Павловић. Кад га зрно у прси погоди,
Максим викне: погинух Пеко – А Пеко њему: јел да си погинуо
Максиме? А Максим посмијехом на устима прихвати: погинух
брате! Живила слободна Херцеговина! – И падне мртав у наручје
пријатеља Пеке. Онај посмјех божанствени, којим поздрави за
задњи пут домовину, оста на мртвом тијелу јунака и мученика
Максима Бачевића.
Прекјучер из Ријеке донесоше га у цркву православну на
Бонинову. Ту множтво дође да га види. Јучер пак у 10 сати, на
стотине врвљаше пук пут Бонинова да буде на миси и спроводу
неумрлог војводе. Спровод свечани слиједио је до Плоча, одкуд
копном, тијело би пренешено пут Ерцегновог, да буде укопано у
Бањанима у гробу Бачевића. У варошу Пила вијаху се преко
спровода, копреном црном окићене и на по копљаче подигнуте
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тробојнице. Свуда по граду и по предграђима беху прилепљени
осмртни надписи. Кад доспи св. миса, упути се спровод. За
поповима, пред лијесом носио је један усташки војник крст, на
кому би уписано име Максима, дан смрти, све окићено вијенцом
од ловорике. Лијес су носили Бачевићеви војници. На лијесу
виђала се капа, сабља и један вијенац с дугом, широком, врпцом
– око лијеса корачаше његови официри. Мноштво ванредно
народа сваке руке дошло у спровод, тако да има доста доба да се
што слична у Дубровнику није виђело. Спровод прође кроз цео
град. У вароши Плоча би мученичко тело постављено на кола, и
од дванејст војника одпраћено пут његове домовине“.

Број 21, 6 (18) фебруара 1876.

Српски устанак у Турској.
Један дописник „Дели-Њуса“ имао је разговора са Гарибалдијем о
устанку у Херцеговини и усљед тога овако пише: „Љубибратић“,
рече ми ђенерао, „баш ми је сад писао и замолио ме је, да му
пошаљем једног шефа ђенералног штаба. Ја сам себи допустио
одговорити му, да ће те ви на се узети то звање...“
„Ја!“ повичем, „зар ви хоћете, да ја то место заузмем?“...“Немојте
напред одбијати“, одговори ђенерао. „Имате до пролећа времена,
да се премишљате и приправите. Дотле ће поглавице устанка,
надам се споразумети се. Кнез Црне Горе гори од жеље да
Херцеговину присаједини, он је заклети непријатељ Љубибратића
и дражи друге поглавице противу њега. Љубибратић је млад, леп
човек, јак је као Ираклије и врло је даровит; молио ме је за
неколико топова. Ја сам молио краља Виктора Манојла, да ми
поклони пољску батерију, неће ми је моћи никако одбити. Не знам
какву улогу мисли Италија играти у источном питању, али то је
истина, да би она много брже могла бацити јаку војску на бојиште
устаничко... Усташи ме моле, да им се на чело ставим; али у овој
војини мора се пешке марширати или бар јашити. Чини ми се, да
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би још могао предводити војску, али ја могу само на колима
кретати се. Потражите дакле ту господу, која су у помоћном
одбору и замолите их, да све одгоде до пролећа“.

Број 33, 27 фебруара (10 марта) 1876.

Са усташког логора.
(Ово је усташки проглас, који смо у предпрошлом броју по
„Винер Тагблату“ саопштили, а који нам је у целости сад тек
стигао – Уредн.)
Старјешине одговарају, без дипломације просто народним
говором, на неке дописе, права и програме, на помоћи и одмоћи,
на заузимања и одузимања наша и т. д.
Ми смо народ ерцеговачки, народ мученички, народ кроз пет
столећа робујући, народ од кога је пре пет столећа потицала,
расла и ширила се најсветија, најчистија, најблагороднија крв
српска, за које зна изображена Јевропа да је овако.
Али кад нас потлачи, утамани, задоби на јуначки мегдан косовски,
сабља Османова и ми сами себи нашу слободу заковасмо у љути
ланац. Ми говоримо по простом мишљењу, да је то била божја
воља, да тако буде, да се узнесе слава вјековечна турског
пророка, а да утлаче сломивени крст Христа разапетога. Ми се
зато не потужисмо пред Европом, нити се ни данас тужимо. Та је
срећа турска њиховог јуначког оружја, а несрећа српска брацког
поздрава, брацке неслоге, која и данас као да се појављује у
поједини народ српски, а то без стида и кривења рећи ћемо, од
стране брацке посестриме Србије.
На жалост, на тугу нашега срца, морамо рећи и говоримо да је
потомак бесмртног Карађорђа на престолу, или од праве крви
Милошеве не би ни слушао мученичке вапаје, а за јаде наше да
не хаје. Заиста племенити дух ријетког кнеза Михајла, да је среће
као што је несреће, не би с лакта премјеравао у овом потребном
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тренутку морску дубину ни испитивао небесну висину, обраћао се
не би десно и лијево, но у правац бједној Босни и Херцеговини. Ах
жалости!
Ми пак чујемо а добро не разумјесмо за пројекте и реформе, да
неки европски политичари устројавају их, да с њима праве бједне
хришћане под игом турским обнародују и у равноправност
религиозну доведу. То је за нас не само неизвјесно, не удесно. Ако
у те реформе немају ове ријечи: слобода права, слобода
независна тврдим јемством велесила јевропски даје се Босни и
Херцеговини. Тај пројект реформаторски за нас је потребан, за
нас је нуждан. За нас мора бити у овом времену или таки, или
гроб. Један који ће нас прогутати да нас на земном кругу не буде.
Пријатељи мира и благовања нека нам изволе учинити, или час
пређе нас са земље истребити, ако нађу права узрока да обдрже
и подрже дивљег варвара, свирјепог азијата, који се зацарио
нашом неслогом, који ништа друго није међу народностима до
шугава овца у здраво стадо.
Ми ћемо рећи, ми се најсмјелије обраћамо да нас умирити може
права слобода или смирити јачи број и силно оружје које
превазилази моћ Османлија. Заиста остају заклетнице после нас,
наше Српкиње, примити оружје војничко у рукама и падати и
бранити слободу и слободна права. Шта више, зулумћарски мач,
и наша пушећа се испод њега крв вапије за помоћ, вапије за
помоћ и осјету пријатеље, добротворе босанско-херцеговачког
ослобођења. Помозите, подржите сада или нигда! Аустрија, као
природно положена и сусједна држава чинила је и чини на руку
доста добротворства нашој лудој ђеци, старцу и женама. Вјечна
јој буди хвала и благодарност од стране вођа и усташа.
Италија и њен бесмртни спас и избавитељ, велики и триумфом
овјенчани старац Гарибалди иде нам моћним средством на руку и
одазива се отац и попечитељ робујућег народа босанско-
херцеговачког. Слава му и хвала буди вјечна и незаборављена у
потомцима Босне и Херцеговине.
Сјајна Инглитера највећа пријатељица османлијског царства
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подржавала га на својим рукама, јер је била очи обсјенила
мислећи, да држи и негује достојно чедо, из кога да узрасте
честити и врсни, с духом поносити, народима од користи човјек.
Кад јој се очи отворише, али мјесто људског створа храњаше и
гајаше змију отровну, која јој узрасте на рукама, тако за зла
човечанског силна и велика, која шћадијаше из наручија
инглитерског да опија, да прождире и трује човјечанство, а
Инглитера да је храни, па би напосљедку исту ујела за ону руку,
која је хранила. Ова сјајна царевина одбаци је у блато смртоносно
и саслуша наш плач и чини нам на руку. Хвала јој буди
незаборављена!
Браћа, брацка браћа, дична српска крв, поносити Војвођани над
слободом и за слободу нашу бдију дан и ноћ као мати са отцем на
бешику болеснога сина или шћери јединице. Дично коло њихова
друштва, пред којима Милетића чујемо и видимо, немамо им
друго рећи но у потомству препоручити нашем покољењу, да их
свјеткује.
Најжалије нам је на њих то, што су се оглушили, те неће да се
потруде доставити у Србији нашој браћи до ушију, да смо се
закрвили с Турцима, и да наша ђеца, старци и жене, скапавају на
мукама од иљаду биједа и да наша земља тражи од њих братске
помоћи, и да крв наша која се пролива иште помоћи и освету од
једнокрвне Србије. Заиста, да могу чути не би се оглушили, но им
је најдаље чути.
За то вас молимо браћо Војвођани да које куда учините на знање,
и доставите у главу, бар за сродну и за брацку браћу Црногорце,
како су им куће препуњене од нашега робља, и како се већ број
премножио готово више од домаћих њених становника, ипак јој на
терету нијесмо, но су јој брацка недра отворена. А при том и од
ње тражимо, као и од Србије, да изађе на отворено поље, да
потражи крв нашу проливену, која освету изискује, и да не гледа
на флегматичну и неутралну Србију, која је на крају свијета.
Наше није дипломатисати и нагађања жигосати, које свијет
решета. Наше је и нама је најсветије и најпотребније данас
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стајати на браник, бити опрезан од свију страна, да нас срећа не
изневјери, која нам је досад за руком ходила. Идемо даље
душмане тући, жарити, робити. Смирити нас може помиловање
праве слободе, коју имају Црногорци.
Потпуно се уздамо, надамо и гледамо на силну, на моћну и славну
Русију, да ће се показати спаситељком славено-српског
ослобођења. Сад или никад ако нас је безпристрасно љубила,
ако нам је срећу жељела, нека нам сијне зора од њене моћне
милости од њенога прејаснога трона. Од ње потражујемо помоћ
праве слободе. А тако и од свих европских сила и народа,
тражимо помоћ и спасење слободе, а наше оружје кад буде од
свих свеза и препрека народнијех ослобођено жели и желиће
Турцима: да крвавим словима пропишемо реформе које је Турчин
одавније доба нама записао.
За славне и поносите Прусе и не сумњамо се, да су нам
пријатељи, у које се уздамо пуно да ће нам први притећи и
спасење слободе. Вапијућим гласом вичемо их.

Војска и Војводе усташке на Суторини
Војвода Лазар Сочица с. р.
Мелентије Перовић, архимандрит с. р.
Војвода поп Богдан с. р.

Ипак се позивамо на моћну Русију, која нам је доброчинства
новчана чинила, цркве и школе подизати помагала, златне крсте
и одежде поклањала и т. д. Али у те одежде кад су наши бједни
свјештеници летурђију служили, Мусломани су попадију љубили.
За то неће Русија немилосна ипак бити, но ће за свето право и
слободу нашу настојати да не будемо робови на вјеки. Наше је
мишљење, наша је намјера за слободу праву или гроб.
Закључујемо печатом усташке крви за слободу овај допис, не
примајући другог условија.

Војвода Лазар Сочица с. р.
Мелентије Перовић архимандрит с. р.
Војвода поп Богдан с. р.

IZVORNIK 97



Број 85, 9 (21) јуна 1876.

Предлог за одлуку.

(Др. Св. Милетић је поднио предлог одлуке угарском сабору са
образложењем. Доносимо само одлуку. Примједба Редакције.)
С погледом на све то, да поштовани представнички дом изволи
донети следећу

Одлуку:
Представнички дом препоручује кр. уг. влади односно кр. уг. мин.
председ. да свој законити уплив, на правац заједничке аустро-
угарске спољашње политике, у погледу садањи догађаја и
заплета у Турској, и у обште на Балканском полуотоку на то
употреби, да се заједничко аустро-угарско министарство
спољашњи послова у своме, и усљед тога и кр. угарска влада у
своме делокругу придржавају следећег правца:

1-во. да се аустро-угарска дипломатија ограничи на
дипломатску интерцесију, односно медијацију код отоманске
порте у погледу пацификације устали хришћана у Херцеговини,
Босни и Бугарској, и при томе да како код порте, тако и код
европски велесила поради, да се за базис (основ) успешне и
трајније пацификације узме автономна положају Србије и
Романије подробна унутрашња самосталност Босне,
Херцеговине и Старе Србије са кнежевинама Србијом и Црном
Гором; под модалитетима и условима, који би се међу
Отоманском портом и дотичним хришћанским областима и
народима утврдили, и велесилама на паризки уговор подписаним
на знање дали.

2. У случају да отоманска Порта без одлагања непристане
начелно на горњи базис пацификације и да Србија и Црна Гора
устанку у Херцеговини, Босни и у Старој Србији и Бугарској, по
околностима и у другим областима европске Турске оружаном
руком у помоћ притеку, да се Аустро-Угарска уздржи од сваке
материјалне, односно оружане интервенције, окупације, или
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анексије, и од саме коерциције Србије и Црне Горе, него да се не
само у интересу мира ван граница турске царевине, но и у смислу
међународног како обштег тако и специјалног на Турску односног
права придржава начела неинтервенције, и из тога истичуће
неутралности, и да аустро-угарска дипломатија настоји томе
поступку и код други европски велесила уважења прибавити.

3. Да се у таком случају не само Србији и Црној Гори, него
и усташима у Херцеговини и Босни и у обште у турској царевини
призна тако звано „право ратујући“ (droit des belligerants) са
међународним последицама тога са извесним дужностима
скопчаног права.

4. Да се Аустро-Угарска у смислу неутралности као
држава уздржава од државне подпоре ратујућих странака, и
према томе нарочито од пропуштања турске војске и војни
средстава на Клеку и Суторини, и у обште преко суве или морске
границе своје; но поред тога да не забрањује и не пречи
држављанима својим приватно учешће, или потпомагање
ратујућих странака на начин, који међународним правом и поред
државне неутралности није искључен, и који није у опреци са
позитивним дужностима аустро-угарски држављана према овој
монархији и односно њиној отачбини.

У Будим-Пешти 4 (16) јуна 1876
поднаша:

Др. Свет. Милетић,
народни заступник тителског изборног среза.
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ВОЂЕ И ЈУНАЦИ ДАНАШЊЕГ УСТАНКА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
(Из календара “Орао” за 1876)

Живот нашег народа пун је јада и невоља. Прошлост нам је да је
жалосније у свету нема. И опет је за то историја наша дивна и
светла. Радо је се сећамо, радо је спомињемо. Нема ваљда ни
једног Србина, коме спомен на српске јунаке, на војводе у старије,
и на ајдуке у новије време, није сузу радости на око натерао.
Јунаштво је црта српског карактера, зато Србин воле јунаке, радо
их се сећа и ужива у њима. А нигде их ваљда нема толико, колико
у историји српског народа. Јунаштво је код Срба била иста таква
врлина као и код старих Грка и Римљана. Земља српска у томе је
погледу класична земља, класична не само у прошлости него и у
садањости. Српска земља није ни данас престала рађати јунаке.
Ту плодовитост наше земље осведочиле су многе прилике, а
највећма сведоче најновији појави у Босни и Херцеговини, што их
је прекипела чаша жучи народне на видик изнела.
Има ли још гдегод Србина, који није чуо за данашњи устанак у
Босни и Херцеговини? Има ли Србина, до кога нису допрла
јуначка дела Сочице и Зимонића, који није чуо за јуначку смрт
Пецијину? Зацело да ни једног нема, који ова имена сада први пут
чује, – имена, што су узданица несрећних усташа, имена, којима
се стран свет диви. Па како да и ми у овако озбиљним тренуцима
по наш народ, и у времену, где је цео свет упро очи на браћу нашу,
не сетимо се браће, што страдају, не посветимо неколико речи
оним јунацима, који имају да изврше велики задатак, да реше оно
по нас важно питање, што од векова чека на момка и јунака, који
ће га решити.
И ако усташко земљиште кипти од јунака многима су од њих
имена још непозната, јер ко ће да похвата силне вође и јунаке
разасутих чета по гори и планини. Па опет зато истакла се на
среду многа имена с којима ћемо наше читаоце да упознамо.



* * *
На извору устанка, у Херцеговини, на Троглаву усред
Херцеговине развио је заставу поп Богдан Зимонић [Зимоњић
– прим. прир.].
Кућа Зимонића позната је од вајкада у Херцеговини. А јунак и
вођа данашњег устанка поп Богдан један је од најпопуларнијих
људи у Херцеговини. Још у младости својој одликовао се
храброшћу и мудрошћу, тако, да је не само народ херцеговачки
него и Турке, и самога Али-пашу Ризванбеговића за себе задобио.
Год. 1852. кад му отац Аћим, који је био поп у Гацкоме, умре,
изаберу Гачани Богдана за попа и Али-паша Ризванбеговић
потврди га.
Уплив, што га је Богдан код Турака имао, употребљавао је он
свагда у корист народа. Тако се после рата црногорског г.
1851–53. заузео, да се Гачанима, који су после рата у Црну Гору
пребегли, амнестија даде, коју и изради. Но г. 1859. допаде сам
Богдан беде и невоље. Због тога, што су Гачани у црногорском
рату запалили неколико турских кућа у Крстаћу, ухвати турска
власт попа Богдана и баци га у тавницу. Није нимало необичан
појав у Босни и Херцеговини, да се за ма чију кривицу главари и
најугледнији људи глобе и апсе. Но кнез Данило заузме се за
Богдана, и овај се срећно избави тавнице. Али није дуго био у
слободи, јер га Дервиш-паша, који је тада у Босни и Херцеговини
турском војском заповедао, наново ухвати и у Мостар у тавницу
спрати, где су га за зид прикована држали. Кнез Никола и руски
конзуо заузме се за Богдана, и овај се ослободи.
Кад се г. 1861–62. дигоше под Луком Вукаловићем нека
херцеговачка племена на оружје, Гачани нису били међу првим
устаницима. Но Турци се постараше да и Гачани не остану на
миру. Турци су врло добро знали какву велику моћ и уплив има
поп Богдан међу Херцеговцима, с тога га хтедоше употребити за
своје опаке намере а против његове рођене браће. Поп Богдан
дође сад наједанпут у процеп, у незгодан положај. Одрећи није
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могао Турцима него им обећа, да ће им учинити што захтевају, а
међутим сазове своје Гачане, саопшти им шта је у ствари и позове
их да се ставе на оружје. На челу им је био сам поп Богдан и
одликовао се с њима у бојевима код Пиве, Држи [Дуге – прим.
прир.] и Никшића. Устанак Вукаловићев није се по Херцеговце
срећно свршио, и попу Богдану не остаде ништа друго, него да
остави кућу и огњиште, добро и имање своје – а треба знати да је
кућа Зимонића била једна од најимућнијих у Херцеговини – и
утече у Црну Гору. У Црној Гори је лепо дочекан и одликован. Кнез
Никола начини га војводом и чланом сената, и одреди му Грахово
као место пребивања, где је Богдан Зимонић истина без богатства

и имања, али у миру и у срећном кругу своје породице све до сада
проводио.
Кад је плануо садањи устанак у невесињском округу, оде и поп
Богдан међу своје Гачане, који се на његов позив оружја латише
и њега за вођу изабраше. С овом четом освојио је Богдан
Метохију, Гацко, тврђавицу Крстаћ и неколико турских караула. На
састанку у Косијереву изаберу га за вођу свију усташа. Чета
Богданова налази се у средини Херцеговине, заузимајући
друмове с једне стране међу Гацком и Никшићем, с друге стране
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међу Крстаћем и Билећем, чиме је прекинуо Турцима свезу међу
Никшићем, Билећем и Дабром.
Поп Богдан је најинтересантнија слика међу устаничким вођама.
Попу Богдану може бити сада око 56 година. Ја сам га видио први
пут пре четири године на Цетињу. Било је баш лицем на малу
госпођу. Тај дан било је крштење новорођеног сина кнеза Николе.
Читаво Цетиње киптало је од силнога света. Ту је било гостију са
стране, гостију из далеких српских крајева, било је народа из
Босне и Херцеговине, било је Бокеља, Арнаута, била је читава
Црна Гора, сви сенатори и војводе, командири и подкомандири
војске црногорске, био је напослетку и један део црногорске
војске. Војска је била напољу у логору, а сва остала светина
сабила се у малено Цетиње. По улицама цетињским врвио је свет.
Шаренило то ниси био у стању једним погледом обухватити. Ниси
заиста знао куда да пре оком сврнеш. На сваком кораку сретао си
по више јунака, о чијем јунаштву би ти Цетињани чуда причати
знали. Но нико моју пажњу толико на себе није привукао, као
један коњаник, који је са коњичким ескадроном пројашио.
Горостасна слика са густом црном брадом и косом, која му је на
рамена пала, у зеленом, златом извезеном оделу, на бесном
коњу, сећала те је на јунаке из народних песама.
„Ко је ова јуначина?“, запитам једног од пријатеља, што су око
мене били.
„То је поп Богдан Зимонић, војвода граховски, родом Херцеговац
а сада сенатор црногорски“, беше одговор.
Ту ми је пријатељ мој приповедао читаву историју попа Богдана.
То вече добијем прилику на седнику код кнеза, и упознам се са
попом Богданом. Каква њежност у предусретају, каква благост из
очију! Често сам се морао запитати, је ли то она страшна
јуначина, коју сам до подне гледао и дивио јој се. Црногорци ми
казиваху да поп Богдан уме свирати у гусле и певати уз њих, као
ретко који. И исто вече су га нудили, али се не хтеде прихватити
гудала, устручавао се од страних гостију.
И данас још кад се сетим Цетиња и црногорских јунака, што сам
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их тако гледао, лебди ми од свију највећма пред очима слика попа
Богдана Зимонића.

* * *
Уз попа Богдана је други вођа истој чети Лазар Сочица, опет
Херцеговац. Поп Богдан је стара јуначина, чувен у читавој
Херцеговини, Сочица је новајлија, чије се име није досад на
далеко чуло. Обојица су ускоци херцеговачки. Обојица живљаху у
Црној Гори. Сочица је пребивао на Цетињу. Млад човек од
тридесет година играо је улогу првога гиздавца у цетињским
друштвима. Кад би се срео и састао с њима, свагда би га
најлепше, тако удешена видео да му ни рукавице на рукама
недостајале не би. Али кад пуче прва пушка устанка Сочица је
први био, који са попом Богданом оде у своју постојбину да
развије устаничку заставу. И Сочица чини данас чуда од јунаштва
да му се сви, који су га у мирном времену познавали, заиста диве.
Он је десна рука попа Богдана, и највећа јунаштва, што их је чета
њина починила, имају се једино Лазару Сочици приписати.

* * *
По листовима се досад проносило највише име Мића
Љубибратића.
Породица Љубибратића је врло стара и славна српска породица.
Из те породице било је више владика. Наш данашњи јунак Мићо
родио се у Шуми код Требиња. Он је учио гимназију у Дубровнику,
кад г. 1857. после св. Николе пуче глас, да је Лука Вукаловић
зубачки капетан устао на Турчина и да је код манастира Дужи
потукао Хаџи-бега Резулбеговића [Ресулбеговића – прим. прир.]
и сагонио Турке у Требиње. Кад то чује Љубибратић остави школу,
оде кући својој и запали је, да Турци у њој пљена не нађу. За тим
оде у манастир Дужи и јави се Луки Вукаловићу, да и он оће да
војује. Од то доба био је свагда уз Луку, био му је ађутант и
секретар. Он је г. 1863. водио преговоре у Мостару са Турцима.
Љубибратић је био међу оном неколицином, која је с Луком до
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послетка издржала. Кад устанак малакса и угуши се, Љубибратић
оде у Русију од куда се после у Београд врати где се у последње
време са књижевношћу бавио. Кад пукоше први гласи о
данашњем устанку, Љубибратић остави породицу своју и оде
одмах на место устанка, где се досад јуначки борио. Међу
устаничким вођама у Херцеговини Љубибратић је
најинтелигентнија снага. Мићо Љубибратић налази се сада у добу
од 35 година.

* * *
У једној чети са Љубибратићем налази се и Пеко Павловић,
стари ајдук и јунак на гласу. Пеко такођер живи као ускок
херцеговачки у Црној Гори. Са јунаштва свога радо је виђен и
поштован. И сам кнез Никола одликовао га је, начинивши га каба-
дахијом – телохранитељем својим. Пеко је повиша узраста, дуга,
пружена носа, испод кога се промаљају црни и густи, не баш дуги
брци. Главу носи обично као човек, који дубоке мисли премишља.
Изглед Пеков више је обичан. Израз лица није му ајдучки, али му
је лице ипак свагда озбиљно. У читавој појави његовој изражена
је више сталност и сигурност, него енергија и иницијатива. У тој
чети је Пеко други вођа и управо снага, која израђује. Пеко
Павловић могао је данас већ прејурити доба од педесет година.

* * *
Г. 1871, кад сам се једног дана по Рисну шетао, упадне у друштво,
у коме сам се налазио један човек у црногорском оделу, коме је
могло бити око педесет година, но који је врло крепак и чио био,
поздрави се и пољуби са једним пријатељем, војником. Пошто се
изљубише, приказа га наш пријатељ нама осталима са речима:
„Ово је Лука Петковић, устанички капетан Луке Вукаловића.“
Лука Петковић није у први мах учинио необична утиска на нас,
но кад му чусмо за име, стадосмо га другим очима посматрати, и
из погледа, из говора, из читавог кретања упознасмо после неког
времена човека, који се не може у обичне људе уврстити.
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Лука Петковић, некадашњи капетан Вукаловићев данас је опет
међу устаници као вођа устаника из долине требишничке.

* * *
Међу устаници је један, не вођа него јунак, коме име није истина
по листовима на јавност избило, али кога читава Црна Гора, Бока
и Херцеговина знаду, најчувенији јунак у оним крајевима, – Стојан
Ковачевић.
Изглед Стојана Ковачевића је права слика горскога ајдука.
Средње величине, широких плећа и прсију, кад иде љуља се и
прекреће. Лице, које му је сво црно и огорело, испрскано је осим
тога пушчаним прахом, који му је чак и очи захватио, тако да му
црне светле очи још црње и страшније изгледају. Кад погледи
пресеца погледом. Па те очи уму често и стидљиво да се
насмеше и весело да се насмеју.
И Стојан је ускок херцеговачки, али је већ преко двадесет година
– од младости своје – у Црној Гори. Стојан је био од куће имућан
и већ као младић кнезовао је у својој општини, али добра али зла
коб нанесе га, да се једног дана са једним Турчином сукоби и
онога убије. Сад му не остаде ништа, него да утече у Црну Гору.
Утекао је у Црну Гору, али се одмах на граници настанио, одакле
је често упадао међу Турке и светио им се. Тако се Стојан отпадио
од мирна живота, поајдучио се, али се и пројуначио. Четовање је
Стојану најмилија забава. Где је кавга и окршај, ту је први Стојан
Ковачевић. Док је Црна Гора са Турцима чешће ратовала, дотле
је за Стојана најбољи живот био. Од како је пак Црна Гора са
Турском на миру, и од како је граница међу једном и другом
државом утврђена и од стране Црне Горе строго пазење границе
наређено, од то доба живи Стојан у сиротињи и у великој невољи.
Име Стојана Ковачевића познато је добро на овим крајевима.
Браћа Кикинђани послаше му г. 1871. сабљу са натписом „Јунаку
Стојану Ковачевићу, браћа Кикинђани г. 1871.“ После тога путовао
је Стојан по овим крајевима и носио је свагда уза се припасану
поменуту сабљу, која по свој прилици на бојишту херцеговачком
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израђује данас највећа јунаштва у Стојана Ковачевића.
Кад се Стојан са свога пута одавде вратио, оде лицем на велики

петак у манастир Косијерево, где га издајом његовога рођенога
кума Турци ухвате, у тавницу баце а за тим чак у Сарајево
отправе. Стојану је висила сабља над вратом. Но кнез Никола
заузео се за Стојана. Како му је Стојан на срцу лежао, послао је
самога свога брата [?], ађутанта Станка Радонића [Радоњића –
прим. прир.] у Сарајево, који се дуго тамо бавио, не могавши
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ништа израдити. Још се Радонић бавио у Сарајеву, кад се једнога
дана чудо догоди, – тавница у којој је Стојан био, нађе се једнога
јутра широм отворена, а сужнога није било у њој, горски ајдук
јездио је планином док се није дочепао слободне Црне Горе.
Чим је данашњи устанак букнуо, Стојан је био већ у реду међу
првима. Име му – као што рекосмо – није избило на јавност, јер
Стојан није вођа, али је јунак и Србин, који се јуначки бори и свој
српски аманет достојно врши.
Стојан је у добу од четрдесет–педесет година.

* * *
На глас херцеговачког устанка, устала је и босанска раја. Босна је
свагда била најнесрећнија српска земља. Не налазећи се нигда у
тим околностима, у којима је Херцеговина била, није ни могла
однеговати толико карактера. Али није ни Босна без јунака.
Свакоме је познато име Пеције Босанца, који је на усекованије о.
г. погинуо. Међу јуначким вођама данашњега устанка Пеција је
прва жртва. Пеција припада данас већ историји, али име српског
јунака, који је за слободу народа свога погинуо, не треба да се
заборави, него треба да остане у спомену свакога Србина.
Петар (Пеција) Петровић родио се г. 1826. у Крајини у селу
Бушевићи. У детињству беше пастир, но пошто му Турци убише
неког сродника, одметне се у ајдуке. Као ајдук жестоко се светио
Турцима. Г. 1858. у босанској буни борио се и он за слободу
народну. Но пошто се овај устанак несрећно сврши, пређе Пеција
у Аустрију, где га нека продана душа прокаже власти аустријској,
која га ухвати и Турцима преда. Турци га баце у синџир и тако
окована отпрате пешице у Цариград, где буде осуђен на двадесет
година тешке робије у ланцима. Налазило се браће, који га
хтедоше избавити, али им Турска доскочи, наумивши да Пецију
погубе, и то у Босни на очиглед кукавној раји. На путу у Босну
превари Пеција своју пратњу и код манастира Бање украде се и
побегне у Србију, где је као пандур у крагујевачкој тополивници
служио.
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Кад је чуо за устанак у Босни оставио је и службу и Србију, и
похитао је браћи својој у помоћ, но судба му не даде да дочека
крај дела, око кога се трудио. Нека му је лака земља гласовитоме
јунаку, а спомен међу браћом нека му је вечан!

* * *
Устанак се још није свршио, а није се ни угушио, и не дао бог да
се угуши и престане, пре него што се постигне она цел, ради које
се устало. Устанак ће по свима изгледима трајати и читаву зиму,
и као што нас уверавају, још ће се преко зиме раширити. Ко је
игда бегао од своје куће и свога огњишта, тај ће знати каква је то
невоља проводити зиму у збегу са пушком у руци. Наш народ у
овим крајевима страдао је и знаде шта је и каква је то мука и
патња, па не треба да је ладнокрван наспрам браће, која се
истина пре свега за своју слободу, али и за општу срећу народа
нашег бори.
Кад наступи цича зима и кад дођу благи дани, онда ће ова наша
књига да зађе по српскоме свету. У топлој соби и уз пуну трпезу
читаће се овде изређана имена устаничких вођа и јунака, и
читаоци наши том ће их се приликом сећати, па нека се сете
онда, да усташи – Херцеговци и Босанци – немају тако топле собе
и пуне трпезе, немају тога кућевног мира и топлог загрљаја
породице своје, нити имају свечаног уживања благог дана, нека
се свега тога сете, и нека од онога, што им се пресипа, што им је
сувишно, без чега би могли бити намену и пошљу оним
несрећним породицама, које данас далеко од дома и рода свога,
по беломе свету лутају а по киши и ветру, по мразу и снегу, гладни
и жедни пате се и страдају, јер ствар за коју им се браћа и мужеви,
очеви и синови боре, није ствар само њихова лична, него је и
наша општа, једном речи српска ствар. Ко је дакле Србин, и ко се
као Србин осећа, нека се одазове вики за помоћ, јер помажући
браћи у садањој невољи, одужиће се спомену предака својих,
учиниће себи спомен у потомству.

М.



ПРЕНОС СМРТНИЈЕХ ОСТАТАКА
КОМ. ТРИПКА БУВЕ НЕВЕСИЊЦА
(„Невесиње“, бр. 17, 26. августа 1898)

Пренос смртнијех остатака јунака невесињског пок. Ком. Трипка
Буве био је у сриједу 19. овог мјесеца а не у уторник, дан прије,
како смо били извијестили наше читаоце.
Како нам је причао очевидац, код Манастира Жупског било се
слегло мноштво народа, да ода заслужену пошту невесињској
перјаници, који се из њихове средине преноси у Никшић да
почива под дивнијем спомеником, којим га је обдарио наш
Узвишени Господар.
Осим покојниковог братства, на челу му је рођак под-ком. Васо
Бува, које је пошло на лице мјеста да пренос уреди, особито се
око тога постарао и г. ком. Радован Сердаров Николић, који, не
жалећи труда, допринио је много, те је пренос онако
величанствено изведен, како је доликовало оном јунаку, и како је
свак желио.
У сриједу у јутро, када је све готово било и пошто су свештеници
отац Симеон Борковић и поп Лука Крњевић, оба херцеговачки
усташи, очитали опијело у цркви, уз звоњаву звона, крену из
манастира цијела поворка пут Никшића.
Прије је ишла војничка чета под командом оф. Мима Перованова
Николића, која је својевољно пристала да пренос окити, цијенећи
заслуге и јунаштво вриједног покојника. За четом ишли су
поменути свештеници у одеждама а за њима мртвачки сандук,
који носаху браственици. За њима ком. Радован Сердарев
Николић и остали браственици.
Та дирљива и уједно утјешљива поворка побожно напријед
ступаше. Са манастирске цркве звона покуциваху, све док је с
вида не изгубише. Из побочнијех села, куда спровод пролазаше,
народ на путу дочекиваше с капама у руци и са неком
побожности, која се само опазити може у оваквијем приликама
код онијех, који могу знати што је славно погинути на јуначком
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мегдану за крст часни и слободу златну.
Овај је пут трајао пуна два сата, док су стигли на врх поља
Никшићког код Грачанице. Овдје их срете главни кмет Никшићске
вароши Обрен Рњез, Херцеговац, са лијепом китом
херцеговачкијех усташа. Жупска их чета поздрави а они
прихватише сандук и даље кренуше.
Један пушкомет далеко од Петрове цркве чекаше их варошка
чета под командом оф. Јовице Рњеза, г. Вој. Шако Петровић-
Његош члан Дражавног Савјета, преко кога је Њег. Височ.
Милостиви Господар дао наредбу за подигнуће гроба покојном
Tрипку, сви главари војнички и грађански и велики број варошана.
Испред свијех стајаху свештеници г. г. Ђорђе Милановић и Нико
Мартиновић, у одеждама, крст, дуплијери и ђеца предвођена учит.
Пером Костићем.
Сусрет бијаше врло дирљив а уједно величанствен. Кад се
примакоше носијаху сандук алај-барјактар херцеговачки Јовица
Зиројевић Невесињац, Илија Стевановић, Јован Вукаловић,
Стојан Ковачевић, херцеговачки усташи и други, па и Радован
Сердарев Николић, командир жупског батаљона. Кад
приступише, прихватише смртне остатке храброг Невесињца г. г.
Вој. Шако Петровић, Милован Џаковић, окр. капетан у Подгорици,
који се је овдје намјерио, Обрен Никовић окр. капетан у Никшићу
и Живко Ђукановић командир Требјешког батаљуна. Одавде
спровод иђаше овако: Крст, ђеца с дублирима, жупска чета,
свештеници, сандук, а с једне и друге стране истога варошка чета
у два реда, па главари и остали народ. Сва та здружена поворка
упути се пут цркве Св. Петра.
Величанствен то бијаше призор! Свачије срце затрепће неком
милином, свачиј ум напајаше се некијем слаткијем мислима на
прошлост и на будућност, а свачија душа напуњаше се
особитијем задовољством. А како не би? Призор овај
показиваше, да није изумрло признање и захвалност, да се још
високо цијени јунаштво и самопрегорење, да славни борци за
крст часни и слободу златну, и ако погину, њихово име још увијек
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живиће на радост и углед потомства. Уз такве мисли и осјећаје
мора да оживи прегнуће и за будућа времена у потомству, тим
више кад чује на гробу пок. Трипка ове злане ријечи из пера
омиљеног нам Војводе г. Шака Петровића:

Ах! боље је погинути
Сваком Србу св’јетла лица,
Него мучки плијен бити
Старшљивијех изјелица!

Ова поворка дође лаганијем ходом до Петрове Цркве, у којој би
опојано опијело. По свршеном опијелу опет се истијем редом
спровод упути и стаде покрај гроба, гдје ће се смртни остаци
гласовитог Невесињца сахранити. Гроб је наша домаћа израда,
која израда потпуно одговара имену Узвишеног Дароватеља и
имену јунака, кому је тај споменик намијењен.
Пошто су сандук положили на гроб и пошто су свештеници
прекадили смртне остатке, свештеник г. Ђорђе Милановић стаде
говорити надгробно слово, које доносимо у данашњем подлистку.
На завршене ријечи пречасног говорника: „Слава командиру
Невесињском Трипку Буви!“ присутни једногрлице заорише:
Слава! Такођер на ријечи: „Живио наш Узвишени Господар Књаз
Никола I!“ присутни се одазваше са бурнијем: „Живио!“
За овијем положише смртне остатке у ново ограђени гроб и
поклопише га, да остане као вјечити спомен славе дичног
покојника, угледа свијех покољења и прегалаштва данашњег
нараштаја, којему је, бар изгледа, досуђено да ствара јуначка
дјела на корист и славу свога Господара и своје отаџбине,
жртвујући све своје, па и живот, за милу слободу угњетене браће
своје.
По свршеном овоме чину и по обичају би изнесена ракија, којом
се частио вас народ, а особито браћа из питоме и јуначке Жупе,
која су највише и труда поднијела, али све то прегорјели, радо и
својевољно, само да што већу пошту одаду брату своме
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Невесињцу и другу своме у јуначкијем потхватима. Особиту хвалу
изразише Алај-барјактар Јовица Зиројевић и под-ком. Васо Бува,
испред свијех, ком. Радовану Сердареву Николићу, оф. Миму
Перованову Николићу и бар. Шћепану Вујадинову Јовановићу,
који су редом око преноса, својом присутношћу, и јуначкијем
држањем допринијели много, да је овај пренос овако свечано
испао.
Дужност нам је споменути и Радосава Илијина Бојовића жупског
капетана, који је сву услугу пружио у овом послу, која је од велике
користи била за све то бољи успјех овог преноса.
И с наше стране буди вјечита хвала сваком брату Црногорцу и
Херцеговцу, који су овом приликом показали како треба цијенити
и обожавати јунаке, који падоше на бојном пољу, гдје се крв лила
за милу слободу и за часни крст.
Да остане овдје за вјечита времена кликнимо: Слава
невесињском јунаку ком. Трипку Буви! Слава! Слава!

СЛОВО СВЕШТЕНИКА ЂОРЂА МИЛАНОВИЋА
НА ГРОБУ КОМ. ТРИПКА БУВЕ
(Подлистак „Невесиња“, бр. 17, 26. августа 1898)

Ваше високородије Г. Вој. Шако! Поштовани скупе! Моја драга
браћо!
Пред нама су земни остатци нашег милог и нигда
незаборављеног брата, витеза, узор-јунака пок. Трипка Буве,
Командира невесињског, који је на бојном пољу, за вјеру и
отачаство, за крст часни и слободу свету, живот дао.
Наш Узвишени Господар Њег. Вис. Књаз Никола I озарен
свевишњим надахнућем, испуњен идеалима Христових начела, а
руковођен светим задатком, да прониче заслуге храбрих првака и
великана, да њихове врлине и жртве признаје и награђује, не
пропушта, да, и посље гроба, учини све оно, што доликује
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узорима домовине. На основу овога Њег. Вис. Господар,
признајући храброст и заслуге покојникове, најмилостивије
благоизволио је подићи му ови дивни и вјечити споменик, који ће
кроз сва времена јавно и стварно свједочити и казивати
потомству његове велике заслуге и жртве, за вјеру и отачаство и
за Господара.
Ну, прије но речемо вјечни покој његовој витешкој и родољубивој
души, дужност ми је, да свратим вашу пажњу на историју његова
живота и рада бар у колико вријеме и околности дозвољавају.
У оно кобно доба, када црна копрена Херцеговину покријеваше –
у доба када вапај наше потлачене браће кршне и поносне
Херцеговине бјеше заузео крајњи стадијум и кад стрпљење бјеше
превршило сваку мјеру човјекових осјећаја и моћи – у оно доба,
када нашој једнокрвној и потлаченој браћи бјеше дошла у
подгрлац душа и кад од нечовјечности и тираније Азијацког
завојевача страдаху српске светиње, српско име и слобода, и све
мило и драго – у оно доба кад о равноправности, правосуђу, о
својини, праву Србинову не бјеше ни збора, кад и сами живот
подјармљене раје висаше од ћефа и обијести разузданих
Јаничара, – у оно доба када је лежао закон у топузу а трагови му
нечовјечштвом смрђели, како каже велики Геније Владика Раде –
у оно доба, када године 1875. она сретна и славна Херцеговачка
пушка огласи устанак у поносној Херцеговини, која својим
громовитим гласом одушеви и електризира читаво племе српско,
и која нађе брацкога одзива код нашег витешког Господара Њег.
Вис. Књаза Николе и његових храбрих Црногораца, чији интереси
и осјећаји бјеху истовјетни и природни са синовима поносне
Херцеговине, која пушка такођер нађе брацког одзива и код
моћне и славне заштитнице Српства и Православља, велике
Русије – појављује се наш храбри брат и узор јунак пок. Трипко са
синовима поносне Херцеговине, да тирјанству стане ногом за
врат, да га доведе к познању права, како каже неумрли пјесник
Владика Раде, да силу силом руши, прихвативши се ханџара и
џевердара, те једине господаре и рушитеље тираније,
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самовлашћа и обијести зулумћара и отмичара. Устаде у борби за
ослобођење свога поноснога отачаства, за српске идеале –
српско уједињење – износећи на жртву све мило и драго, па
најпослије и свој живот против оних, којима „закон бјеше што им
срце жуди“.
Помажући покојник идеји херцеговачког устанка и борећи се
храбро кроз све вријеме ратовања, показао се је као див-јунак и
браниоц часног крста, те постао први међу првијема. Ну и прије
устанка, од како се је опасао мушком снагом, није покојник
пропуштао да учини све оно, што је од њега захтјевала вјера,
народност и поштење, па с тога је и биран био за кнеза
племенскога, а у вријеме устанка за вођу, чију су управу радо
слушали и њиме се поносили.
Да на овај степен чојства дође, помагао му је с једне стране
велики притисак, јер притиштено јаче, све више одскаче, а с друге
стране слободоумна струја, коју му је Црна Гора сваком даном
приликом пружала и приуготовила га за оно славно вријеме кад
24. Јула 1875. херцеговачка пушка огласи: Смрт или живот!
Наш витешки Господар Њег. Вис. Књаз Никола, цијенећи високо
храброст и заслуге Трипкове а при томе полажући доста на њега
и за даље вријеме, постави га Командиром над невесињским
батаљуном, коју је част најсвечанија освијетлио.
Пок. Трипко родио се је 1836. год. у Невесињу. Он није имао
школског образовања. Он се васпитавао од својих родитеља и
родбине, а то је било ондашње обично васпитање; изузетка било
је са свијем мало. Он се је обично васпитавао у духу вјере,
истине, поштења, а понаособ у духу јунаштва, јер је то онда био
један од првих задатака тако, да сваки, који је у себе осјећао
воље и снаге, знавао је ту школу.
У боју са Муктар-пашом, који се бјеше ријешио по што по то да
проћера тајин у Никшић, буде смртно рањен у Дугу у том
најкрвавијем кланцу на Балкану, баш на Велики Петак 1876. год. и
посље 15. дана умрије у болници у Жупском Манастиру, гдје га
сахрани о своме трошку друштво руског црвеног крста.
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Браћо! Сваки народ, који је свјестан себе и своје прошлости
дужан је пратити и признавати заслуге својих првака и достојну
пошту и награду одавати им, – и такав народ достојан је свога
имена и има право да се урачуна у броју просветних и напредних
народа.
Ова слика очито сједочи, да рад и заслуге храбрих и поштених
људи не пропадају, нити ће икада пропанути, него се признају и
награђују и од Бога и од Господара, јер и Св. писмо каже: „Киждо
бо от својих дјел или прослависја или постидитсја.“ За то, браћо,
у свим приликама, гдје се иште од наше службе за интересе
Владаоца и домовине, вјере и правде, добрих обичаја и свију
грана државнога живота и напретка, дужни смо са свима силама
радити вјерно и стално, ревно и поштено, па ћемо онда наравно
и од Бога и од Господара, бити благословени и награђени као што
видимо примјер и на овом покојнику.
Кад се овако цијене заслуге и рад овог покојника, у борби за вјеру
и отачаство, у борби за народна права и светиње, у борби за
слободу и народни напредак с једне стране, а с друге кад смо
заједнички у доста прилика глад и жеђ, радост и жалост, разне
патње и невоље дијелили као браћа вјерно и пријатељски, јер су
још живе и свеже успомене за све ово, од срца и душе нека нам
буде и заједнички усклик: Слава нашем нигда незаборављеном
брату и достојном витезу и командиру Невесињском Трипку!
Слава! Вјечни ти спомен у потомству! Лака ти српска земља за
коју си се храбро борио и свој живот жртвовао!
Живио Господар! Живио! Живио!
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* Из књиге “Никшић у књажевини (краљевини) Црној Гори”
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Вељко Шакотић

ПРВА ШТАМПАРИЈА И ЛИСТОВИ „НЕВЕСИЊЕ“ (1898–1899) и
„ОНОГОШТ“ (1899–1900)*

(...)
Први број „Невесиња“, листа за политику и књижевност, изашао је
6. маја 1898. године. Издавач листа било је Акционарско друштво
Никшићке штампарије, а уредник Стево В. Врчевић. Предвиђено
је да лист излази једанпут седмично (сриједом) на четири стране
новинског фолиоформата, да годишња претплата за Црну Гору
износи 4 фиорина, За Аустро-Угарску, Босну и Херцеговину – 6 ф.,
а за остале земље – 20 франака у злату. За огласе плаћана су 3
новчића за ријеч, а „за више пута по погодби“:
Програмски уводник под насловом „Што ми желимо“ јасно и
отворено је указао на смјер и циљ листа. Из опширног уводника
који захвата прву страну, пренијећемо неколико карактеристичних
одломака:
„Пријатељи и непријатељи, звани и незвани, кад нас угледају, по
наравној логици, питаће нас откуда сада ми банусмо и куд
намјеравамо, па је право да их извијестимо чисто и без натезања,
одмах при изласку. (...)
Као што је прва пушка пукла и објавила устанак у Невесињу из
руке старца Јована Гутића, те пламеном својијем захватила
цијелу Босну и Херцеговину, привела Црну Гору и Србију да у крв
загазе, па и саму руску војску изазвала да се спушти са леденијех
својијех пољана и да бој бије на Дунаву за слободу балканскијех
народа, тако и ми нађенусмо име нашем листу „Невесиње“, да
нас потсјећа на та времена, када је српски народ устао да добије
потпуну народну слободу, те, усвојивши то име, златно у историји
српског прегалаштва, узнастојимо наставити пером пут, гдје је
пушка остала, е да би пером крају извели напоре, што пушка
кадра не би с којекаквијех политичкијех разлога. Прихватисмо то
име да нам увијек пред очима сјаје, да и нас прегалаштво бодри
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за нове српске побједе и течевине. (...)
Црна Гора, ослобођена чистијем родољубљем, проширена
пожртвовањем њенијех рођенијех синова, схватила је добру
сврху тога устанка, те је иза Берлинског уговора увидјела да су јој
брчна перја ишчупана; али се је уједно осјетила да је осамљена
као оаза у непрегледној пустињи и изложена валовима
најбјешњег мора, нејака да оствари сама племениту замисао,
ослобођење свега Српства. Радила је и данас ради за
оживотворење те свете мисли око заједничког солидарног рада
свијех Словена на Балканском полуострву, убијеђена да ће се
тијем начином Балкан моћи спасти својијех вјековнијех
непријатеља и пријатеља. (...)
У коло пријатеља српске слободе, у јато будилника народне
српске свијести у српскијем неослобођенијем крајевима, у број
огромни браниоца имена, части и правице потиштеног Српства и
ми са Божјом помоћи ступимо, свјежи под овијем чистијем и
благијем небом, охрабрени искуством праве слободе, прожети
најсветијом дужности Српству од користи бити, убијеђени да и
овај наш потхват неће излишан бити особито у данашње
доба,када се од нас тражи више рада и прегнућа.
Али нека нико не мисли да смо накани овај свети задатак вршити
ретоборнијем средствима, развратнијем идејама, и објавити тако
рат на смрт или живот свакоме који није с нама.
Не, ми ћемо наше мисли наше осјећаје и наше жеље излагати
посве мирно, достојанствено и објективно. Наш глас неће, нити
може изазвати никакав дипломатички сукоб, јер пишемо као
слободни грађани у слободној држави. Наш рад не може бити од
сметње никоме, док тај буде вршио свој позив у границама правде
и законитости. Туђе нећемо дирати, али своје тражићемо и
бранићемо као зеницу у глави. С тога ћемо се увијек наћи будни
на бранику да одбијемо сваки нападај, ма са које стране долазио.
(...)
Према приликама, а при замашитим догађајима, бавимо се и
свјецком политиком изван обима главног нашег задатка, да би



наш народ и из таквијех догађаја поуке за себе црпао и послужио
се у згодама. (...)
Из бијелог старог Оногошта наш ће се глас дакле разносити по
српскијем крајевима, у жељи да невесињско перо замијени
невесињску пушку, и да оно постигне што ова није могла постићи,
јер јој прави одјек није хтјела признати јевропска дипломација.“
Спољнополитички коментар „Мир или рат“, објављен у истом
броју „Невесиња“, анализира дубоку политичку кризу у Европи, са
посебним погледом на Балкан, и далековидо указује да иста води
рату. (...)
Ако Европа жели мир, не би смјела дозволити да Аустро-Угарска

„на све стране мути и рови“, да се „тиска пут Солуна“, да врши
„културну мисију“ у Босни и Херцеговини и, најзад, да се преко
листа „Пестер лојд“ протура глас да ће њемачки цар Вилхелм II,
приликом прославе 50-годишњице владавине Фрања Јосифа I,

Насловна страна првог броја “Невесиња”
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„покренути питање о коначном присаједињењу Босне и
Херцеговине!“ (...)
У првом броју „Невесиња“ зачето је још неколико рубрика које ће
се усталити у листу: „Подлистак“ (прилози из литерарног
стваралаштва, историје, педагогије, путописи и сл.), „Политички
преглед“ (информације о догађајима и политичким гибањима у
европским и другим земљама), „Српске и славенске земље“
(вијести из јужнословенских и других славенских земаља), „Наши
дописи“ (опширни дописи из разних мјеста Црне Горе и
Херцеговине), „Књижевност“ (кратке биљешке о новим књигама,
листовима и часописима), „Домаће вијести“ (званичне вијести из
дворског и дипломатског живота, постављења и премјештаји у
државној аминистрацији и сл.), „Наши телеграми“ (кратке вијести
из значајних европских и других свјетских центара према
агенцијским извјештајима Корбироа – Corresporspondenz-büro,
који су, по одобрењу Министарства унутрашњих дјела, од јануара
1899. године стављани на располагање и Друштву никшићке
читаонице). (..)
Аустроугарски посланик на Цетињу витез фон Кућински, који је
будно пратио припреме за покретање „Невесиња“ и, доцније,
писање истог, средином марта извјештава свога министра
спољних послова грофа Голуховског о доласку и свечаном дочеку
у Никшићу поклоњене штампарске машине и припремама
„извјесних кругова“ да покрену независни лист. (...)
Први број „Невесиња“, са својим коментаром, посланик Кућински
упутио је министру грофу Голуховском 20. маја.
Пошто је указао да нови црногорски лист носи име устаничког
мјеста у Херцеговини, Кућански је изразио мишљење да о
независности листа не може бити „ни издалека говора“, с обзиром
на „аутократско-патријархални систем помоћу кога се влада у
Књажевини и строго конзервативна схватања господара земље
који развој мишљења одржава у најстрожој дисциплини. (...) На
спољнополитичком плану лист се држи директиве коју је Књаз
дао никшићкој делегацији приликом њеног доласка да му



захвали. (...) Одбрана националних права против туђинског
напада засад искључује агресивно писање“ и то је разлог
„самоограничењу вриједном хвале“. Пошто ово „гласило
књажевске владе“ претендује на ширење у Босни и Херцеговини,
Кућински препоручује „најсвестранију опрезност и резерву“, јер
претпоставља да ће лист напуштити резервисан став чим ухвати
корјена у југословенским земљама. (...)
Један од тајних доушника 30. маја јавља Полицијској дирекцији у
Бечу да јача „наслон аустроугарских и босанских Срба на Цетиње,
нарочито од повратка краља Милана у Србију“, да је у Никшићу
покренут лист „Невесиње“, који се „залаже за уједињење
Херцеговине са Црном Гором“, да је лист покренут на иницијативу
Књаза, а да је Никшић одабран за мјесто издавања да се у
владајућим аустријским круговима не би одмах родила каква
сумња.
За разлику од Земаљске владе, која је намјеравала да причека са
предузимањем репресивних мјера против „Невесиња“,
Заједнички министар финасија Бењамин Калај, који је зазирао од
сваког испољавања националних тежњи словенских народа и већ
тајно припремао закон о анексији Босне и Херцеговине, депешом
од 4. јуна хитно је наредио Земаљској влади да листу одузме
postdebit и уједно је обавијестио Министарство рата да и оно
предузме даље мјере. (...)
Уредништво „Невесиња“ обавијестило је 15. јула своје читаоце да
је Аустрија одузела листу postdebit за своје земље и отпрему у
друге државе. Пошто је обећало претплатницима да ће се
постарати да лист уредно примају, Уредништво истиче да им је
„мало стало“ што је Аустрија затворила врата листу. Значи,
„савјест јој није чиста“ и „боје се истине“. Даље кажу да су се томе
надали кад су лист покренули и да ће упркос тога „Невесиње“
излазити и да ће га свако „слађе читати“. Сматрају да им је
најбоља утјеха што нијесу „премашили цијељ“. (...)
И након одузиамња postdebit-a, „Невесиње“ помно прати догађаје
и стање у Босни и Херцеговини, објављује дописе из тих крајева
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о страдању народа које им шаљу дописници, потписани
псеудонимима („Паћеник“, „Абдул“, „Невесињац“, „Гачанин“ и др.),
жигошу окупацију („Босна и Херцеговина полумртве леже под
ногама окрвављеног тирана побједиоца, који одмах стаде да их
просвећава не књигом, већ оловом и вјешалима“) и упорно се
залаже за слободу Босне и Херцеговине („Прво – друго питање,
Господо, је ревизија Берлинског уговора и ослобођење Босне и
Херцеговине (...) То је и за вас и за нас прво главно политичко
питање; док се оно не ријеши коначно на нашу корист далеко је
мир и од вас и од нас“). „Невесиње“ такође осуђује одлуке и немоћ
европске дипломатије („Јевропска удружена реакција која се,
како изгледа, још храни мрвицама пропалог Св. савеза, што је
засвједочила на Берлинском конгресу, мисли да ће данас
пренијети на врховима бајонета свој већ одиграни ‘систем’
безусловне непомичности и устајаности повјесничке струје у
баруштини неког трулог status-quo-a и да ће тијем осигурати
јевропски мир (...) Нек из главе избију да су они заступници
јевропског промисла, да они држе крму историје у својим рукама,
да нигдје никакав помицајни покрет не може да се догоди без
њиховог високог знања и одобрења“). „Невесиње“ се често
упушта у оштру полемику са гласилима која заступају присуство
Аустро-Угарске на Балкану, бечким, будимпештанским и, посебно,
са сарајевским „Бошњаком“, органом аустрофилске групе
муслимана, који је појаву и писање „Невесиња“ дочекао
нападима, прожетим исконском мржњом. (...)
Извјештај који је министар-резидент Кућински, крајем новембра
1898. године упутио у Беч, открива да су у то вријеме у
дипломатским круговима на Цетињу вођени „разговори нимало
повољни по ‘Невесиње‘“.
Кућински јавља да је никшићки лист „Невесиње“ наставио
„јаросно блаћење“ окупационе управе Босне и Херцеговине и да
још увијек „свакодневно пуни ступце најпростачкијим тирадама
против нас“. У ту сврху лист се користи дописима из разних мјеста
Босне и Херцеговине, у којима се „сикће на окупациону управу,
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клер, војску и чиновништво. Читав режим се третира као
грамзива, разбојничка, свирепа дружина која самовољно влада и
има задатак да згази све што народ сматра високим и свијетлим“.
Ту бесрамну хајку, која се догађа пред очима књаза Николе, „не
одобравају чак ни овдашњи шовинистички кругови, испуњени
мржњом према Аустро-Угарској, а лист је ипак отворено изложен
у свим читаоницама у земљи“.
„Министар (иностраних дјела) Гавро Вуковић, пише даље
Кућински, коме сам пригодном приликом испољио гнушање
поводом недоличног начина борбе поменутих журналиста,
изразио је жаљење и рекао ми је да ће са својим истомишље-
ницима настојати код књаза да се прекину ови скаредни напади.
(...) Са друге стране, чујем да је тај притисак на лист стварно
планиран.“ Кућински је приложио превод неколико чланака из
„Невесиња“, који поткрепљују његов извјештај.
„Невесиње“ је изненада престало да излази 20. јануара 1899.
године, пошто се до тада појавило свега 38 бројева, 35 у 1898. и
3 у 1899. години. У посљедњем броју (3) нема саопштења, чак ни
наговјештаја, о обустави листа, мада је Уредништво раније
редовно обавјештавало читаоце и акционаре о свакој промјени.
Да је одлука о престанку листа донесена мимо знања и жеље
Врчевића и његових сарадника, потврђује и уводник у
посљедњем броју листа. Наиме, објављен је први дио полемичког
чланка „Бистримо појмове“, који непотписани аутор (вјероватно
Врчевић) завршава поруком читаоцима. „Нијесмо свршили.
Наставићемо у наредном броју.“ Али, најављени наставак чланка
ни сљедећи број листа нијесу се појавили. (...)
Аустроугарска влада је настојала да пред јавним мњењем
балканских и других земаља уклони сумњу да је „Невесиње“
обустављено на њену интервенцију. Зато је, поред других корака,
преко Заједничког министарства финансија упућен Земаљској
влади Босне и Херцеговине дослован превод једне опширне
информације из лондонског „Стандарда“ о престанку излажења
поменутог листа, са препоруком да се побрине о што широј
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публикацији исте.
Дописник „Стандарда“ из Беча јавио је да је у Никшићу излазио
лист „Невесиње“, за који се претпоставља да му је издавач лично
књаз Никола, да је лист жестоко нападао управу у Босни и
Херцеговини и најављивљо скоре промјене на Балкану. Затим
каже да је лист одједном престао да излази и да „од стране
Аустрије није учињен никакав званични протест против излажења
реченог листа. Било је довољно да се објави само неколико
посљедњих чланака у овоме листу, па да црногорски министар
финансија који је пословно боравио у Бечу, савјетује своме
Господару напуштање листа...“ (...)
Но овај посредни деманти „Стандарда“, посебно тајна
дипломатска и полицијска преписка о којој смо раније говорили, и
репресивне мјере аустроугарске владе откривају какву је поруку
из Беча могао донијети црногорски министар финансија.
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GAJDOBRA

Радивоје С. Пудар

НЕКИ АСПЕКТИ ДЕМОГРАФСКОГ РАЗВИТКА ГАЈДОБРЕ

Значај познавања броја становника и његових промена схватио је
још пре пет хиљада година кинески цар Ју, када је наредио да се
поред улазних врата сваке куће постави плоча на којој ће бити
уписан тачан број укућана и свака промена тога броја.
Нема сумње да „друштвена заинтересованост за познавањем
становништва, његових својстава и промена није ништа друго до
потреба и жеља друштва да познаје само себе“ (Ружа Петровић,
Демографски развитак Војводине, Нови Сад, 1973, 119).
Крајем 17. века, после Велике сеобе 1690, у Војводини је живело
око 210 хиљада Срба. Почетком 18. века Срби су били, готово,
једини становници Војводине.
Подаци о становништву и насељима Војводине, све до половине
18. века, фрагментарни су или непоуздани. Насеља су била
нестална, а број становника променљив и мали.
Гајдобра се као насеље први пут спомиње у списима турске
пореске администрације (дефтерима) 1554. године, са две
опорезоване куће, затим 1570. године, са четири опорезоване
куће, и 1590. године, са осамнаест опорезованих кућа.
Почетком 18. века (1715) наводе се имена 5 становника са
пореским обавезама, а 1726. године Гајдобра је имала 7
опорезованих лица (Антон Шефер, „Време пре насељавања“,
превод са немачког и коментари Ратко Шутић, Изворник, 2005/1).
Историју насеља Гајдобра обележила су посебно два миграциона
кретања широких размера: Терезијанска колонизација половином
18. века и Савезна колонизација половином 20. века.
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Терезијанска колонизација

Карловачки мир, потписан 1699. године, представља за српски
народ прекретницу, „нарочито у политичком и културном погледу.
Тим миром остао је знатан део нашег народа под влашћу
Аустрије“ (Душан Поповић, Срби у Војводини, Књига прва, Нови
Сад, 1990, стр. 343).
Чињеница да је Војводина постала део аустријског царства
омогућила је да већ 1702. године у Варадин стигну први немачки
колонисти.
Интензивније досељавање почиње у време владавине аустријске
царице Марије Терезије (1740–1780). Тако је насељавање
Апатина и Букина започето 1750. године, а у Бачку Паланку је
насељено око 200 немачких породица у периоду 1763–1768.
године (Душан Поповић, Срби у Војводини, Књига друга, Нови
Сад, 1990, стр. 44).
Немачки колонисти су долазили из крајева око Улма, Келна,
Регенсбурга, Швајнфурта...
Гајдобра добија нове становнике у току 1764. и 1765. године.
Досељеници су махом били пореклом из Баварске. Насељавање
је завршено 11. октобра 1765. године. (О насељавању Немаца и
њиховом животу у Гајдобри погледати: Anton Schäffer, Geschichte
der Gemeinde Gajdobra von ihren Anfängen bis zur Gegevwart,
Novisad, 1938.) Изграђена је црква, нешто касније и школа. Немци
нису мењали назив насеља.
Гајдобра је 1765. год. имала 624 становника. За наредних 15
година број становника је готово удвостручен (1121). Сто година
касније (1880), у Гајдобри живи 2397 становника.
Први светски рат и припајање Војводине Kраљевини Србији,
односно Kраљевини СХС, утицали су тако да између 1910. и
1921. године број становника стагнира. Ипак, у наредних десет
година, до Пописа становништва 1931. године, поново се
повећава број становника. Гајдобра први пут прелази број од три
хиљаде. Од 3018 становника Гајдобре, немачки је био матерњи



језик за 84 одсто житеља.
Поред Гајдобре, Немци су чинили већину у Букину-Младенову
(86%) и Чибу-Челареву (73%), док је у Бачкој Паланци половина
становника била немачког порекла.

Табела 1: Структура становништва према матерњем језику

Извор: Попис становништва 1931.

Немачка колонија ће на овим просторима да израсте у једну
снажну економску, политичку и културну заједницу. На крају
Другог светског рата немачко становништво је поделило судбину
Трећег рајха. Као поражена страна, из Гајдобре и других насеља,
после 180 година од досељавања, у току 1945. и 1946. године,
немачко становништво је већим делом исељено.
Могли су да остану само они за које је утврђено да нису
сарађивали са окупаторима. Тако известан број Немаца остаје,
али је њих из године у годину бивало све мање. На Попису
становништва 1948. године било је 39 немаца, а 1971. године

Укупно
становн.

Срп.
хрв.

слов.
мак.

Остали
слов. Мађ. Нем. Остали

Укупно општина 45753 18461 6474 1591 18792 435
Бачка Паланка 13117 4804 753 798 6617 145
Гајдобра 3020 138 199 145 2538
Деспотово 2594 2176 59 10 349
Младеново 3361 300 24 178 3123 6
Нештин 2490 2187 183 63 26 31
Н. Гајдобра 1094 28 13 23 1030
Обровац 3030 1026 4 79 1831 90
Пивнице 5210 1271 3604 24 284 27
Параге 1440 1318 61 4 9 48
Силбаш 3449 2093 1176 39 53 88
Товаришево 3968 2897 40 85 946 -
Челарево 2710 223 358 143 1986 -
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само 3. Данас их у статистичким пописима нема!

Савезна колонизација

По завршетку Другог светског рата, у склопу Савезне
колонизације, извршено је планско пресељавање становништва
из сиромашних и ратом опустошених крајева (највише из Босне и
Херцеговине – 13534 породице) у Војводину (видети насељеничку
карту Војводине).
Миграциону основу колонизације сачињавала су, пре свега,
напуштена немачка насеља. На располагању је било 62281 кућа
у 114 насеља.
У срезу Бачка Паланка планирано је насељавање 9 места. Укупно
је досељено 2594 породице са 15747 чланова.
Од децембра 1945. до априла 1946. године, у Гајдобру је
досељено 517 породица. Највише досељених било је из Херце-
говине: Невесиње (122 породице), Мостар (89), Љубиње (83),
Столац (79), Билећа (43), Требиње (2), Гацко (2) и Чапљина (1).
Из Босанске Крајине је досељено 56 породица, највише из
Босанске Крупе (21).
Остали досељеници су стигли из разних крајева Србије,
Македоније, Хрватске, Црне Горе и Словеније (Видети: Никола
Гаћеша, Аграрна реформа и колонизација у Југославији
1945–1948, Матица српска 1984).
Појединачних насељавања је било до јула 1947. године. Према
резултатима Пописа становништва из 1948. године, савезни
колонисти су чинили 13,56 одсто укупног становништва
Војводине.
Досељено становништво у Гајдобри углавном се груписало према
родном крају из кога је дошло. Пет највећих улица насељено је до
краја 1945. године. Уз кућу је добијен и кућни инвентар, као и
алатке за пољопривреду. Аграрна реформа је омогућила поделу
земљишта беземљашима, сиротињи и савезним колонистима.
У Гајдобри је свака колонистичка породица са 1–8 чланова
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добила по 5 хектара земље. Официри ЈНА су добијали још по
пола хектара.
Тиме су обезбеђене две основне потребе досељеника: исхрана и
становање.
Због тешкоћа са аклиматизацијом (лесна прашина и лоша пијаћа
вода), али и из других разлога, било је породица које су се
вратиле у стари крај (инверсија). Неке од тих породица се касније
поново досељавају у Гајдобру.

Кретање становништва Гајдобре

Кретање становништва, односно, промене броја становника,
висина наталитета, морталитета, досељавања и одсељавања су
последица многих услова и узрока – биолошких, демографских,
економских, политичких, културних, психолошких… Њихово
деловање је испреплетено па их је тешко анализирати изоловано.
Промене у укупном броју становника су резултат природног и
механичког кретања становништва.
У општини Бачка Паланка, на свим пописима становништва од
1948. године, број становника је у сталном порасту, што је
последица, пре свега, позитивног миграционог салда, а првих
деценија после Другог светског рата и позитивног природног
прираштаја.
У Гајдобри је број становника растао до пописа 1961. године, када
је забележен максималан број становника до сада (4056). Већ на
наредном попису (1971) број становника је смањен за близу 500
лица (3567).
Узроци су одсељавање становништва у градске средине (Бачка
Паланка, Нови Сад, Београд итд.) и смањење природног
прираштаја.
Сваки наредни попис показује даље смањење броја становника,
тако да је према резултатима последњег Пописа из 2002. године
у Гајдобри живело 2966 лица.
Поглед на Табелу 2, где су дати подаци о број становника за
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општину и насељена места намеће нека поређења и закључке.
Челарево је, на пример, до пописа 1961. године имало мање
становника него Гајдобра. После тога, у Челареву се број
становника стално повећава а у Гајдобри смањује. Данас,
Челарево има дупло више становника од Гајдобре. Челарево је
постало индустријски центар, а Гајдобра село старих људи.
И после последњег Пописа становништва (2002), број становника
Гајдобре, према подацима Месне заједнице, опада што је
последица негативног природног прираштаја и негативног
механичког прираштаја.

Табела 2: Број становника

Извор: Пописи становништва

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002.
Б. Паланка(o) 46795 48948 52199 54380 58155 58835 60938
Б. Паланка(г) 12830 13625 16475 22104 25001 26780 29431
Младеново 4379 4978 5080 4125 3380 3363 3345
Карађорђево - - - - 1147 1077 1008
Обровац 3211 3445 3512 3174 3245 3242 3184
Товаришево 3639 3755 3581 3381 3297 3043 3100
Н. Гајдобра 1547 1677 1627 1433 1331 1372 1405
Гајдобра 3627 3764 4056 3567 3272 3171 2966
Силбаш 3308 3295 3267 3144 3025 2806 2849
Параге 1427 1383 1338 1306 1199 1134 1036
Деспотово 2425 2346 2396 2402 2150 2081 2104
Пивнице 5423 5653 5541 5162 4820 4361 3846
Челарево 3456 3483 3717 4073 4817 5011 5418
Нештин 1102 1163 1217 1088 1043 1002 898
Визић 403 411 396 421 428 392 348
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Природно кретање

У проучавању природног кретања (број рођених, број умрлих и
природни прираштај) анализирани су подаци за два временска
периода: први период обухвата време од 1946. до 1973. године
(Р. Пудар: „Стратификација радне снаге на војвођанском селу“,
Дипломски рад, Филозофски факултет у Београду, 1975) и други
период од 1998. до 2007. године.
Првих година по завршетку Другог светског рата и досељавања у
Гајдобру, број рођених је био изразито велики. Тако је 1947.
године рођено 175 деце (види Табелу 3), што представља
максимум у историји Гајдобре. Појава повећаног наталитета је,
иначе, типична и очекивана после завршетка ратних сукоба.
Број рођених се знатно смањује од почетка шездесетих година.
Тако је 1969. године рођено само 32 деце.

Табела 3: Број рођених, број умрлих и природни прираштај од
1946. до 1973. године

Година Број рођених Број умрлих
Прир.

прираштај
1946. 94 36 58
1947. 175 23 152
1948. 163 35 128
1949. 142 24 118
1950. 157 33 124
1951. 145 28 117
1952. 141 26 115
1953. 124 29 95
1954. 104 26 78
1955. 90 20 70
1956. 106 22 84
1957. 77 20 57
1958. 93 22 71
1959. 60 11 49
1960. 60 19 41
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Извор: Месна канцеларија Гајдобра

Стопа наталитета је 1948. године била 44,9 ‰, а 1971. године је
четири пута мања.
Број умрлих у периоду од 1946. до 1973 године нема велике
варијације. Тако је 1946. године умрло 36 лица, а почетком 60-их
година број умрлих се креће око 20 лица годишње.
Стопа морталитета (број умрлих на 1000 становника) била је
1948. године 9,6 ‰, а 1971. године 6,6 ‰.
До почетка 70-их година, апсолутни природни прираштај је
износио у просеку 60 лица годишње. Стопа природног прираштаја
је 1948. године износила 35 ‰, а 1971. године само 4,3 ‰ (види
Табелу 4).

Година Број рођених Број умрлих
Прир.

прираштај
1961. 58 23 35
1962. 51 17 34
1963. 51 17 34
1964. 51 15 36
1965. 45 13 32
1966. 50 17 33
1967. 32 11 21
1968. 44 21 23
1969. 32 30 2
1970. 35 19 16
1971. 39 22 17
1972. 48 27 21
1973. 46 20 26
Укупно 2313 636 1687
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Табела 4: Апсолутни и релативни показатељи наталитета,
морталитета и природни прираштај у Гајдобри

Извори: Пописи становништва и архива Месне канцеларије
Гајдобра

Последњих десет година (од 1998), број рођених се креће од 14
до 30 беба годишње, број умрлих је од 20 до 42 (евиденција о
стварном броју умрлих не постоји, јер се лица која су живела у
Гајдобри а умрла у болници не евидентирају у Месној
канцеларији). Значи, апсолутни природни прираштај за
последњих десет година износи минус 106 (види Табелу 5).

Табела 5: Број рођених, умрлих и природни прираштај у
Гајдобри (1998–2007)

Година Наталитет Морталитет
Природни
прираштај

1948. број
‰

163
44,9

35
9,6

128
35,3

1953. број
‰

124
32.9

29
7,6

95
25,3

1961. број
‰

58
14,3

23
5,6

35
8,7

1971. број
‰

39
10,8

22
6,6

17
4,3

Година Број рођених Број умрлих
Прирoдни
прираштај

1998. 19 29 - 10
1999. 26 42 - 16
2000. 25 41 - 16
2001. 18 20 - 2
2002. 24 35 - 11
2003. 24 30 - 6
2004. 15 28 - 13
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Година Број рођених Број умрлих
Прирoдни
прираштај

2005. 14 41 - 27
2006. 30 25 + 5
2007. 14 24 - 10
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Извор: Архива Месне канцеларије и здраствене станице у
Гајдобри.

Стопа наталитета за 2002. годину износи 8,1 ‰, а стопа
морталитета је 11,8 ‰. То значи да је стопа природног прираштаја
негативна и износи минус 3,7 ‰.
Слична ситуација је и на нивоу општине. Према подацима
Статистичког завода, 2000. године у општини Бачка Паланка
природни прираштај износи минус 5,5 ‰.

Механичко (миграционо) кретање

Миграциона кретања настају као резултат исељавања и
досељавања становништва.
Досељавање у Гајдобри је било најинтензивније по завршетку
Другог светског рата (савезна колонизација).
Према попису становништва из 1971. године, око 73% становника
је досељено у Гајдобру у периоду од 1945. до 1952. године (види
Табелу 6). После 1961. године знатно опада проценат досељеног
становништва.



Табела 6: Досељено становништво у Гајдобри према годинама
досељења

Извор: Попис становништва 1971. године

У периоду од 1961. до 1971. године, под утицајем више
друштвених процеса (индустријализација, урбанизација,
деаграризација), велики број становника напушта село.
За израчунавање интензитета миграција користи се формула С =
(П2 –П1) – И, где је С нето миграција, П2 број становника 1971.
године, П1 број становника 1961. године и И природни прираштај
између два пописа.
Нето миграција за период 1961–1971. године износи минус 775.
Недостатак овог метода је да не показује колики је број
досељених а колики број одсељених.
Користе се често и подаци пријавно-одјавне службе о броју
пријављених и одјављених, мада и ту постоје проблеми јер исто
лице може више пута да се пријави или да се одјави. Према
подацима Месне канцеларије, у периоду 1965–1973. године
укупно је 394 лица пријавило као место боравка Гајдобру а
одјавило се 801 лице.
Миграционо су најпокретљивији радници, ученици и студенти. То
је разумљиво јер су потреба за послом и школовањем два
основна разлога напуштања села. Ти разлози су присутни и после
анализираног периода.

Година
досељења

Број
досељених

% досељених

1940. и пре 35 1,6
1941–1945. 1012 46,6
1946–1952. 557 26,3
1953–1960. 227 10,4
1961–1965. 150 6,8
1966–1969. 120 5,5
1970–1971. 62 2,8
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Старосна структура
(старење становништва)

Старосна структура становништва је под изразитим утицајем
природног кретања становништва. Све промене у старосној
структури су директно условљене променама у стопама
наталитета и морталитета.
Претходно наведене вредности и констатације о драстичном паду
наталитета и природног прираштаја упућују на очекиване
промене у старосној структури.
Подаци наведени у Табели 7 показују да удео младих (до 20
година) стално опада, а расте учешће старосне групе од 20–59
година и старосне групе од 60 и више година.

Табела 7: Структура становништва Гајдобре по одређеним
старосним групама.

Извор: Пописи становништва

За уочавање процеса старења користе се различити показатељи.
Тако индекс старења (лица од 60 и више година у односу према
лицима до 19 година) стално расте: 1948. године је 0,23; 1971.
године је 0,39; а према неким проценама он 2007. године износи
невероватних 1,61.

Често се као показатељ старења користи биолошки индекс (број
лица старих до 15 година у односу на број лица старих 65 и више

Година 0–19 20–59 60+
1948. 49,0 44,7 6,3
1953. 46,4 47,4 6,2
1961. 39,8 48,9 9,3
1971. 32,6 54,9 12,5
1981. 26,6 57,6 14,8
1991. 25,6 53,4 21,0
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година). Када је вредност биолошког индекса испод 3,00 сматра
се да ће пад биолошке репродукције бити настављен.

Поглед на Табелу 8 делује алармантно. Вредности биолошког
индекса су далеко испод 3,00.

Табела 8: Биолошки индекс

Извор: Пописи становништва

Некада „млада“ колонистичка насеља (Гајдобра, Нова Гајдобра,
Младеново) веома су се приближила по брзини старења
староседелачким местима (Пивнице, Силбаш, Деспотово).

У Гајдобри је све мање деце, а све више старих. Сеоска школа је,
заправо, демографско огледало села. Ако се у неком насељу
школе затварају или се драстично смањује број ученика, то је

1981. 1991.
Општина
БачкаПаланка

1,92 1,72

Бачка Паланка 2,76 2,35
Визић 3,02 1,52
Гајдобра 1,71 1,63
Деспотово 1,17 0,90
Карађорђево 4,29 4,58
Младеново 1,76 1,45
Нештин 1,49 1,33
Нова Гајдобра 1,26 1,44
Обровац 1,96 1,64
Параге 1,13 1,48
Пивнице 1,10 0,91
Силбаш 1,25 1,10
Товаришево 1,33 1,19
Челарево 2,93 2,11
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сигуран знак да је то насеље у изумирању. Гајдобра је, изгледа,
кренула тим путем.
Почетком 60-их година прошлог века, Основна школа у Гајдобри
је имала око 1000 ученика (од првог до осмог разреда).
На почетку XXI века број ученика је четири пута мањи (Табела 9).
За последњих осам година број ученика се смањио за два
одељења (46 ученика).

Табела 9: Број ученика ОШ „Алекса Шантић“ у Гајдобри

Извор: Документација Школе

Основни проблем, као последица неповољне старосне структуре,
представља све већи број старачких домаћинстава. На
последњем попису 2002. године са 1 или 2 члана је 49%
домаћинстава у селу, а то су најчешће старачка домаћинства.

*

Друштвена збивања при крају XX и на почетку XXI века (распад
Југославије, ратни сукоби у Босни и Херцеговини, Хрватској и на
Косову и Метохији, међународне санкције, инфлација, власничка
трансформација, незапосленост) неповољно су утицала на

Школска
година

Укупно
ученика

Уписани у
први разред

2000/01. 256 37
2001/02. 226 23
2002/03. 234 29
2003/04. 230 34
2004/05. 220 33
2005/06. 216 22
2006/07. 217 25
2007/08. 210 23
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демографске процесе у Србији, а то се и те како одразило и на
локалне заједнице.
Без важних егзистенцијалних претпоставки (посао, решено
стамбено питање, ефикасна здравствена заштита) тешко је
очекивати промене у демографским кретањима.

*

Дугорочно решење демографских проблема у Гајдобри је да што
више младих остане да живи у селу. То је реално само уколико се
обезбеде игзистенцијални услови, а пре свега, посао.
Фонд за капитална улагања Војводине, Фонд за развој Војводине
и Национални инвестициони план су шансе за привредни
препород Гајдобре.
Две Месне заједнице, Гајдобра и Нова Гајдобра, планирају
изградњу индустријског парка (зоне). Укупно је планирана
површина од 50 хектара, а од тога је практично 13 хектара већ
спремно.
За почетак, запослити најмање 200 младих је основа за дугорочно
подмлађивање села.
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Милован Т. Бошковић

ГАЈДОБРАНСКИ САЛАШИ
- Историјско-географски аспекти настанка салаша -

Почетком 18. века подручје данашње Војводине било је
необрадива степска земља или „предија“ (пустара). Малобројни
становници, углавном Срби, бавили су се номадским сточарством
и, у ретким случајевима, земљорадњом на примитиван начин,
дрвеним ралом и ручном обрадом, с тим да се у току једне године
обрађивала само једна њива (није се примењивао плодоред), а
током следеће године друга, и тако редом. Овом начину живота
одговарале су и куће, прављене у облику земуница или мањих
колиба, о чему постоје веродостојни историјски подаци, од којих је
посебно значајан извештај жупанијске комисије на челу са
комесаром бароном Котманом. Ова комисија је 1763. године
посетила Стару Паланку, Буљкес, Керекић, Висинду, Плавшин
салаш, Рајково Село, Кнежевића салаш, Гајдобру, Параге,
Силбаш и друга насеља на подручју данашње бачкопаланачке
општине и том приликом су детаљно описане друштвено-
економске прилике становништва ових села. Утврђено је да
приличан број становника живи изван ових насеља и то по
салашима. То су били махом Срби (Види: Nikolaus Hepp : „150
jahre Bačka Palanka“).
И у неким ранијим извештајима, поред релативно сталних
насеља, помињу се салаши као усамљени стамбени објекти,
између којих „има доста необрађеног земљишта ритова и бара “
(Зборник „Бачка Паланка“, Бачка Паланка 1978). Ови салаши
били су, по многима, легло хајдучије.
Краљевска дворска комора је 1740. године поделила Бачку на
четири провизората, чија су седишта била у Сантову, Сомбору,
Паланци и Кули. Паланачком провизорату припадала су места:
Оџаци, Парабућ, Вајска, Бођани, Плавна, Товаришево, Обровац,
Параге, Силбаш, Букин, Гајдобра и Чиб. Подручје Старе Паланке
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било је те године прикључено Сремској граничарској управи, а
1744. је развојачено и припојено Бачкој жупанији. У Старој
Паланци је установљено седиште Провизората, а 1764. и
седиште Камералне управе (у бившој згради Радничког
универзитета).
Као што се из наведеног види, већ у то време, дакле у 18. веку,
простор југозападне Бачке имао је, осим мањих насеља са десет
до петнаест домаћинстава, мноштво салаша у којима је живело
српско становништво.
Године 1720, бечки двор је подстакао планско насељавање ових
крајева. Процењујући да војвођанска земља може бити житница
монархије, с тим у вези организовано је насељавање Немаца из
јужне Немачке, оних који су били вичнији ратарској производњи и
разним занатима. Поред Немаца, насељен је мањи број
Француза, Шпанаца и Италијана, који убрзо мењају своја етничка
обележја, утапајући се у много већу немачку етничку масу. Читав
низ пустара у Бачкој и у другим деловима Војводине био је већ у
другој половини 18. века насељен Немцима, и то на камералним
поседима, чиме су створени услови за економски напредак
Војводине. Она ће постати „напредна аграрна земља“ способна
да намирницама и сировинама снабдева индустријске западне
крајеве (Види: „Војводина и Срби у Угарској у 18. веку“,
Лебл–Врањешевић–Бошков, прилог 13, Историја народа
Југославије, Београд 1960). У том периоду многа српска насеља
су расељена а салаши порушени и спаљени са циљем да се
добије што више обрадиве земље и да се српско становништво
држи под контролом.
Салаши из тог времена нису били чисто економски објекти и
сезонска станишта ратара грађена далеко од насеља. Њихово
постојање било је условљено бурним историјским догађајима
(турска освајања, Ракоцијева буна, чести сукоби бечког двора са
мађарским племством итд.). То су била привремена станишта
(земунице), грађена на оцедитим местима између водотока и
ритова, даље од путева и насеља. Ове мале земунице, са једном
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просторијом у којој је живела цела породица, нису имале
помоћних (економских) објеката, јер је стока током читаве године
држана у пустари, под отвореним небом (Види: Душан Поповић:
„Историја Срба у Војводини“).
У то време, дакле, у првој половини 18. века, а вероватно и
раније, за време турске окупације, салаши су, као што је и речено,
били углавном станишта Срба, чија су миграциона кретања била
честа тако да је и сама реч салаш, по нашем мишљењу, српског
порекла и потиче од израза салт (сам, усамљен) и лаз
(крчевина). Постоји и мишљење да је то мађарска реч, изведена
од глагола szall, са значењем летети, ући, одсести, или од
именице szallos, што значи стан, конак, преноћиште. У
савременом мађарском језику постоји реч tanya, која има исто
значење као у нашем језику салаш (пољско добро, мајур и сл.). У
прилогу „Реч салаш у словачким народним песмама“, професора
Мартина Кмета, објављеног у десетом зборнику Пчесе „Еј,
салаши“, помиње се стари српски глагол лази(ти), ићи, кретати
се, а који се данас употребљава са префиксом (из)лазити,
(при)лазити, (од)лазити итд., што, по поменутом аутору, подсећа
на мађарски глагол szall, из чега је изведена именица салаш.
Исправније је, међутим, употребити стару српску именицу лаз
(крчевина), јер реч лази у средњој Словачкој означава групу од
неколико усамљених кућа. Како су првобитни салаши рађени на
лазима, крчевинама, као усамљени објекти, вероватније је да је
реч салаш српског, односно словенског порекла. У неким
деловима Херцеговине (Попово поље) постоји реч салаш, са
истим значењем које има и на овим просторима. То су мањи
економски објекти, зграде на рубу поља изнад нивоа воде
(Попово поље је периодично плављено), где се склања летина,
да би се са тог места касније износила у село и смештала у
паљаре и избе. И данас је у Гајдобри у употреби реч салаш, са
значењем амбар, односно складиште за кукуруз.
У време планске колонизације Немаца 1764. године, пустара
Добра била је рашчлањена мноштвом мањих водотока са
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релативно плитким долинама и коритима. У време већих
падавина и раста подземних вода, велике површине пустаре су
плављене и било је немогуће у таквим условима превозити
летину у насеље, па су и овде прављени привремени или
релативно трајни објекти, где су складиштени пољопривредни
производи. То су била места са нешто вишом надморском
висином.
Када се сагледају хидролошке прилике из тога времена (Види:
Димитрије Милованов: Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав),
уочавамо три главна водотока, са мноштвом мањих, који
сачињавају слив реке Јегричке. Позната Јовића бара, чија је
фреатска издан у близини Обровца, пружа се у правцу исток –
запад и од пруге Гајдобра – Бачка Паланка, између Гајдобре и
Нове Гајдобре, савија на југ, правећи широки лук код Великог
Бачког канала, па се простире све до Челарева и Бачког Маглића,
а онда мења свој ток према западу до тзв. Црногорске баре, а
источно од Силбаша отиче као Грчка бара и Криваја, чинећи јужни
крак реке Јегричке. Данас је уочљива типична речна долина
настала флувијалном ерозијом овога водотока.
Други водоток се пружао дуж бачког друма и Голо-Добре (између
Раткова и Парага), за који се сматра да је изворишна челенка
реке Јегричке (Види: Бранислав Букуров, „Географски положај
Бачких насеља“).
Трећи крак пружа се правцем југ – север и протицао је поред
Старих Парага и даље према Деспотову, све до корита реке
Јегричке.
Треба напоменути да је, поред ових водотока, Југозападна Бачка
била испресецана инундационим равнима река и плићим
тектонским депресијама у којима се акумулирала вода, што је
отежавало пољопривредну производњу и превоз летине до села,
па је сасвим извесно да су колонисти правили салаше на
удаљеним тачкама атара, да би привремено склонили своје
производе.
Потреба да се Војводина претвори у житницу, тј. да се
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местимично мочварна и скоро непроходна земља припреми за
обраду, изискивала је интензивне радове на прокопавању канала
и исушивању земљишта. У периоду од 1793. до 1804. године
изграђен је велики канал Бачки Моноштор – Бачко Градиште, који
је повезао Дунав и Тису. Нешто касније, изграђен је канал Мали
Стапар – Нови Сад, а затим Бездан – Бечеј. Извођени су
одређени радови на регулацији тока реке Јегричке, која је тек
1958. године повезана у систем ДТД. Али, и поред ових
мелиорегулативних интервенција, део гајдобранског атара је и
даље плављен. Као што се из овога може закључити, настанак
салаша, који су грађени крајем 18. и почетком 19. века, условљен
је хидролошким приликама. Мање су уверљиве претпоставке
појединих аутора да су салаши настали генезом чобанских
колиба. Познато је, наиме, да су почетком 18. века и касније
узгајана велика стада оваца, која су се кретала далеко на север,
према централној и западној Европи. Са простора Гајдобре,
пружала су се два чобанска пута – један према бођанском риту, а
други према Старој Паланци и Младенову (Букину). Чобанске
колибе су прављене од приручног материјала (шаше, коже,
прућа...), а постојале су и покретне колибе, зване санке, из чега се
може закључити да од њих, каснијом трансформацијом, нису
могли настати ратарски салаши.
По колонизацији Немаца у ове крајеве почетком 18. века,
извршена је парцелација гајдобранске пустаре под руководством
жупанијског комесара Котмана. Немачки досељеници су добили
од пола до једне сесије земљишта (једна сесија захвата простор
од око 30 катастарских јутара), које је подељено на више парцела,
тако да су најудаљеније њиве биле на 8 до 9 километара далеко
од насеља, правцем исток – запад, или 2 до 3 киломатра у правцу
север – југ. Овај простор је био део велике пустаре Добра, која се
пружала од пустара Метковић и Керекић, јужно од Нове Гајдобре,
па на северо-запад, преко Голо-Добре између Раткова и Парага,
све до Мале Добре близу Куле.
Ова пустара у делу гајдобранског атара, где је пре насељавања
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Немаца постојало мање српско насеље Гајдобра, највероватније
у реону Селишта, западно од Турског брега, није обрађивана па
су немачки колонисти тешким и мукотрпним радом претварали
пустару у обрадиво и плодно земљиште. На удаљенијим тачкама
атара правили су мања станишта, колибе или салаше, где су
држали вучну и другу стоку, затим и пољопривредне производе,
како би брже проширивали своја имања и припремали земљиште
за што бољу обраду. Оваква станишта привременог карактера
прављена су од приручног материјала и такви објекти нису
сачувани, па о њима нема поузданих података, изузев назива
потеса Селиште, Ливадски салаши и салаши на источној и
западној страни атара.

Економски аспекти развоја салаша

Тек крајем 19. века, када је немачко становништво добило
повољне кредите и када је у пољопривредну производњу
уведена боља механизација, велика гајдобранска пустара је,
скоро у потпуности, претворена у плодно земљиште. Тада су
изграђени и први салаши као стални или привремени стамбени и
економски објекти, и то од тврдог материјала, као и већина кућа у
селу. Многи салаши су имали по две собе, кухињу, оставу за
храну, амбаре, стаје, живинарнике, бунаре и засаде разног
дрвећа (багрем, топола, липа, јаблан...) ради заштите од летњих
жега или јаких ветрова. У једном делу салашког простора
засађивани су воћњаци и виногради. Дуж главних путева и
„ленија“, где је грађена већина гајдобранских салаша, постојали
су дрвореди (дудова, багрема, топола, ораха...), тако да је, по
слободној процени и на бази картографске анализе (војна карта 1
: 50.000 из 1938. године), гајдобрански атар крајем 19. и почетком
20. века имао преко 30.000 стабала разног дрвећа.
Интензивирањем пољопривредне производње салаши постају
стална или привремена станишта ратара. То су били, у правом
смислу, економски објекти, где су се далеко од насеља обављали
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одређени ратарски радови и развијало интензивно сточарство,
воћарство и виноградарство.
На основу картографских анализа и других података
прикупљених из разних извора (старих записника, сведочења и
увида у катастарске књиге), у гајдобранском атару је, до пред
Други светски рат, било око осамдесет активних (стално
насељених) салаша грађених од тврдог материјала, као и већина
кућа у насељу. Треба имати у виду да је, поред ових стамбених
објеката изван насеља, било и мањих колиба које су служиле као
оставе за алат или као склоништа од невремена.
Поједине имућније гајдобранске породице куповале су земљу и у
деловима силбашког, парошког, обровачког и товаришког атара
где су чак правили и летњиковце, какав је, на пример, био и
салаш Јозефа Рајса, изграђен на обровачком атару, уз Јовића
бару. Салаши су пружали много боље услове за пољопривредну
производњу. Пространа дворишта око ових објеката давала су
могућност да се на њима изграђују нове економске зграде, да се
обавља вршидба жита, смешта летина и др. Такве економске
погодности створиле су услове да ове усамљене зграде постану
стална станишта бироша и слуга и њихових породица. Током
сезонских пољопривредних радова, на овим салашима
привремено су се настањивали и чланови домаћинства власника
салаша који су били способни за привређивање.
Салаши су грађени, углавном, на удаљеним крајевима
гајдобранског атара, и то махом на источној и западној страни,
близу главних путева и „ленија“, уз плитке долине, баре и
пашњаке. На западној страни атара, према Парагама, Обровцу и
Товаришеву, изграђени су салаши: Тилингеров, Штраусов, мали и
велики Балашев, а дуж плитке долине Граничевац налазило се
још једанаест салаша. Уз Јовића бару били су: Рајсов, Ђуркинов,
салаш Бугарског, Крстићев (у обровачком атару) и још три салаша
непознатих власника. У потесу Ливадe (Wiеsen) и Подпустa,
евидентирано је десет салаша, а северно од пута
Бач–Товаришево–Параге је њихова највећа концентрација:
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Перчев, Пелвајев, Милованов, Павлов, Бекеров, Кнеблов, Мишин
и још тринаест салаша. На овом простору уочава се ушоравање
и то дуж линије Тилингеров салаш – жељезничкa станица Параге
– Милетићев салаш – Шеров салаш, или груписање око
Штраусова или Ђурканова салаша. Дуж пруге Гајдобра – Параге
изграђено је седам салаша, а у северном делу атара, према
Силбашу, они су, такође, усамљени. То су: Меданов салаш, салаш
Осме бригаде и Шписов салаш (у силбашком атару).
На источној страни атара, непосредно дуж чибског (челаревског)
пута, са леве и десне стране, било је више од десет, а у осталом
простору овог дела гајдобранског атара евидентирано је још
петнаест усамљених салаша, од којих су најпознатији: Рајсов,
Велтеров (Кљакић), салаши пумпе 1 и 2 и Гедељовски салаш,
један од најбоље уређених, са живом оградом од маклуре и
великим воћњаком. Ови салаши нису ни груписани ни ушорени,
али су грађени дуж главних путева, са просечним међусобним
растојањем од око два километра. У близини насеља постојало је
још неколико салаша од којих су неки касније трансформисани у
мања предузећа (кудељаре, фарме пилића итд.).
Будући да су ова станишта и економски објекти, са пространим
двориштима од око 10 ари, била стално насељена радницима и
њиховим породицама, може се установити, на основу пописа
становништва из 1910. године, прилично тачан број становника-
салашара. Те године је бачкопаланачки округ (подручје данашње
општине без насеља на сремској страни) имао 2.503 становника
који су живели ван насеља на 515 активних салаша. Гајдобра је
тада имала око 80 салаша, на којима је живело између 250 и 300
становника, а каснијих година, пред Други светски рат, било их је
знатно више. У западном делу, на граници са обровачким,
товаришким и парошким атарима, на простору од око 1.400
хектара, живело је близу 600 становника, док је за време
сезонских пољопривредних радова овај број био знатно већи, јер
су многа домаћинства из села, све до касне јесени, пребивала на
овом простору, који обухвата и делове обровачког, товаришког и
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парошког атара.
Од Рајсовог према Тилингеровом салашу постоји „бећарски
друм“, где су се, суботом увече, недељом или за време верских
празника, окупљали млађи салашари на чувени бачки „рогаљ“, а
из околних села долазили су „бећари“ на коњима и по њима је
тај друм добио такав назив. Северно од Тилингеровог салаша, на
раскрсници путева Товаришево – Параге – Селенча, покрај
великог крста крајпуташа, одржавао се сваке године, друге
недеље у мају месецу, вашар за становнике салаша. Из ових
неколико података може се уочити да је у извесној мери био
организован друштвени живот салашара, мада ово становништво
није имало многе друге погодности (школе, амбуланте, кафане,
продавнице, занатске радионице).
Код старопарошког крста, места где је некада била црква Старих
Парага, срушена 1790. године, затим код мањих салаша–водица
према Парагама, Силбашу и Обровцу, као и код крста крајпуташа,
обављани су у одређеним приликама верски обреди (освешћење
водице, литије и други скупови верског карактера) на којима су
служили, зависно од верске припадности становништва,
православни, римокатолички или евангелистички свештеници.
Што се тиче националне структуре, знатан број салашара били
су Словаци и Мађари, а било је и нешто мање српских породица
(Милић, Лаћарак, Бичански, Бугарски, Крстић, Милованов).
Неке породице су се традиционално бавиле салашарством, као:
Чикоши, Балаши, Крњачи, затим Миша Старочек (Огледна), Ђула
Ковач (Бекеров салаш), Ига Пејак (Меданов салаш), Иван
Обрадов, Пишта Калопек, Августинов, Слобода (Велтеров –
Кљакићев салаш), Миленко Лаћарак (Баунов – Мостарски
салаш), Иванов (Флоков салаш, кудељара више гробља), Милић
(код Финове кудељаре близу Парага), Могер (на Шаоровом
салашу, касније кудељара код машинске станице), Гедељански
(крај жељезничког прелаза према Бачком Маглићу), Чајловски
(више машинске станице). Многи салаши у гајдобранском атару
имали су називе по својим салашарима, као на пример: Балашев
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салаш, Јанков салаш, Павлов салаш, Мишин салаш, Гедељанског
салаш и други.
Због честих крађа и разбојништава, нарочито у току и после Првог
светског рата, власти су организовале посебне чуваре салаша,
зване латови или лаћови, који су били махом Срби. Они су на
коњима, под оружјем, уз новчану накнаду, обилазили и чували
салаше и имовину салашара.
Иако се на салашима обављала претежно ратарска производња,
од неких салаша су током времена постале мање фабрике и
занатске радионице. Шаоров, Финов и Фолков салаш били су
фабрике кудељних влакана. Код неких салаша мочила се кудеља
и прерађивала у груба влакна (Тодорови базени на тромеђи
маглићког, гајдобранског и челаревског атара, мочила код „Виза“,
на пашњаку, Грбин салаш и код Макишта). На Шписовом салашу,
према Силбашу, узгајала се свилена буба, а било је неколико
хмељарских салаша „код пумпе“ и код прелаза пруге према
Маглићу (Гедељански салаш). По причању Бранка Сикимића из
Гајдобре, на Бауновом (Мостарском) салашу пронађен је, после
Другог светског рата, велики млински точак па се претпоставља
да се овде млело жито за потребе салашара, при чему се
користила коњска вуча за покретање точка (то је била такозвана
сувача).

Изглед салаша

Салаши који су изграђени крајем 19. и у првој половини 20. века
били су у основи „типичне војвођанске куће“ разбацане по атару
и без неког утврђеног плана, са највећом концентрацијом на
рубним деловима атара, удаљени од села.
Стамбени део је обично грађен тако да је прочеље, са прозорима,
окренуто према југу или истоку, а забат према северу, односно
западу. Уколико је стамбени део грађен са прочељем према југу,
улазна врата су била на источној страни, а ако је прочеље било
на источној страни, улазна врата су гледала на јужну страну. Било
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је, наравно, и мањих изузетака, што је било условљено правцем
пружања путева или геоморфолошком структуром терена.
Салаши су, по правилу, имали једну до две собе, кухињу или
трпезарију са зиданом пећи, ганк или веранду, оставу за храну и
за алат, а у продужетку стамбеног дела или у дворишту грађене
су економске зграде (стаје, амбари за жито, живинарници и други
објекти). Таван или палаж (у Херцеговини паљан) прављен од
паља, грубо обрађених дрвених облица, служио је за складиш-
тење пшенице, јечма, зоби или неких других житарица, као и воћа
и поврћа. У дворишном делу био је бунар са ђермом и дрвеним
или бетонским коритом за напајање стоке. Око ових салаша
сађено је разно дрвеће, махом багрем, топола, јаблан и липа, са
засадима цвећа испред прочеља зграде. Многи салаши су имали
воћњаке, винограде и баште, где су салашари узгајали поврће за
своје потребе. Рајсов, Шеров, Тилингеров и Гедељански салаш
били су уређени као летњиковци, са мноштвом разног дрвећа,
цвећа и живих ограда и са добрим прилазним путевима и
стазама; подсећали су на мале паркове и били су врло пријатна
места за одмор и рекреацију. По причању старијих мештана
Обровца, салаш Јозефа Рајса био је зидан на спрат, са великим
балконом, тремом са стилским стубовима и аркадама дуж
веранде. (И данас једна породица у Обровцу поседује стари
бојлер донесен са тога летњиковца.) У близини Рајсовог салаша
налазио се велики рибњак, око кога су биле засађене тополе и
по један примерак од сваке врсте дрвећа које може да опстане у
условима умереноконтиненталне климе. Око Перчевог салаша
била је права ботаничка башта. Детаљнијих података о
унутрашњем уређењу горе наведених салаша-летњиковаца
нема, али се на основу поузданих сведочења старијих мештана
из околних места може закључити да је ентеријер стамбеног дела
био у то време и у естетском и у сваком другом смислу богатији и
садржајнији од многих имућнијих кућа у Гајдобри. На то, поред
осталог, указују фрагменти грађевинског и другог материјала који
су нађени на локацијама ових салаша.
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Поред дрвореда, пашњака, бара са чистом водом, мањих
водотока (канала), ливада и пашњака, уз добро обрађене њиве,
гајдобрански атар је био један од најлепших и најбоље
обрађиваних атара у ближој и даљој околини.
Сваки салаш је имао у просеку од 50 до 70 стабала разноврсног
дрвећа, што је, заједно са читавим салашким комплексом,
представљало одлично природно станиште за много врста птица:
сврака, кобац, еја, јастреб, сова, црноглава грмуша, црни и жути
кос, краљић, царић, штиглиц, велика сеница, мали и велики
сврачак, бела пастирица, зелендур, гачац, мали и велики детлић,
пупавац и много других врста. О томе је исцрпнији прилог дао
Живко Дидић у зборнику „Еј, салаши“. Многе од ових птица су
изузетно корисне јер се хране глодарима и инсектима. Свака
сова, на пример, за једну ноћ улови петнаестак пољских мишева,
а када има младунце чак и до шездесет. Велика сеница спада у
највеће уништаваче паука, црва и гусеница. Младунче сенице за
један дан поједе већу тежину гусеница од своје тежине, док једна
ластавица утамани дневно око осам хиљада комараца.

Салаши после Дугог светског рата

Многи салаши у гајдобранском атару порушени су после Другог
светског рата. На основу Закона о аграрној реформи и
колонизацији, 1945. године Гајдобру насељавају нови колонисти
из Херцеговине и Босне, аутоколонисти са Косова и Метохије и
колонисти из Македоније, док немачко становништво бива
исељено у Немачку.
Већ 1946. године, одлуком управног одбора сељачке радне
задруге у Гајдобри, многи салаши су порушени и од тог
материјала изграђене су задружне штале и економска добра
источно од насеља (машинска станица), а западно, код гробља,
такође велико економско добро. Нешто касније, 1948. године,
настављено је са организованим рушењем салашких објеката,
чији је материјал у великој мери био искориштен у изградњи
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задружног дома културе. До те године порушено је око 50 већих
салаша, рачунајући ту Рајсов, Шеров и салаш Гедељанског, који
су, као што је напред речено, били веома лепо уређени
летњиковци. Остављено је тридесетак ових објеката где су током
сезонских пољопривредних радова држани запрежни коњи
дванаест до четрнаест ратарских бригада (према прилогу). На
неким салашима су узгајана стада оваца, али већ 1953. године
многа колонистичка домаћинства иступају из задруге, и тада је
обављена парцелација гајдобранског атара, па су многи салаши
и тада порушени или су запуштени. Остало их је само неколико у
саставу задруге који су служили за тов и приплод говеда.
Неколико породица је живело на салашима током читаве године,
а то су породице задругара: Бранка Звијера, Неђа Вишњевца,
Шћепана Анђушића, Душка Крњача, Андрије Чајловског...
Увођењем механизације у пољопривредну производњу, престала
је потреба за салашима, па су 1970. године порушени: Бушов,
Тилингеров, Мостарски салаш, салаш број десет и салаш број
деветнаест, као и салаши код пумпе. Упоредо са рушењем ових
објеката, посечено је дрвеће на њима и уништени су дрвореди.
Данас гајдобрански атар више нема ниједног салаша, док је
дрвеће поред путева потпуно искрчено.
Тек понегде, данас се могу наћи остаци грађевинског материјала,
као сведочанство постојања неког од бројних гајдобранских
салаша. Комасацијом земљишта током 1969. и 1971. године
заорани су многи путеви, што додатно отежава истраживања и
проучавања ових станишта.
Нестанком малих зелених оаза (салаша) и дрвореда,
исушивањем бара и водотока, уз најзагађенији канал у Европи
(Велики бачки канал), гајдобрански атар постаје „пустара“ на коју
се годишње изручи преко 200 вагона минералних ђубрива, 80.000
литара пестицида и око 540 вагона фекалија. Нестале су многе
врсте птица и крупне дивљачи, што није остало без видних
негативних последица на природу.
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Напомене и прилози

У прилогу су дате карте (копије) источног и западног дела
гајдобранског атара, по топографској карти 1 : 50.000, израђеној
1938. године. На овим картама уцртана је граница катастарског
атара Гајдобре, према последњим инжењерско-гаодетским
мерењима из 1969. године (задебљана линија), чиме је, по нашем
мишљењу, постигнута боља прегледност и јаснији увид у
садржај подручја. Слова и бројеви по ободу карте означавају ко-
ординате, а бројеви унутар координантне мреже означавају
локације појединих салаша или група салаша који на оригиналној
карти нису обележени одговарајућим топографским знаком.
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Бројеви у загради у координантној мрежи источног дела атара
означавају бројеве потеса по којима је назван већи број салаша
(нпр. салаш на броју 10, салаш на броју 12 итд.). На оригиналној
карти обележени су салаши настали до 1934. године. Она даје
најбољу основу за детаљну картографску анализу инфра-
структуре атара (потеси, путеви, леније, салаши итд.). То је
најпоузданији траг о постојању гајдобранских салаша, који су,
нажалост, како је већ наведено, срушени непосредно после
Другог светског рата или до краја шездесетих година 20. века.
Остали подаци добијени су махом од старијих мештана Гајдобре:
Ђорђа Пејака (који је у Гајдобри живео и за време Другог светског
рата), Марије Ждрале, рођене Слобода (живела на Валтеровом
салашу), Риста Куртеша, Трипа Андријашевића, Данила
Таминџије, Бранка Сикимића, Чеда Бјелице, Рајка Радмиловића,
Бранислава Бошковића, Његослава Бошковића (дао податке о
салашима у Херцеговини, у Поповом пољу).
Кориштени су и други извори (карте, планови атара, записници
Сељачке радне задруге од 1948. до 1954. године, као и
одговарајућа литература која је наведена у тексту), али није се
дошло до више података за свестранију и дубљу анализу. Зато
овај рад може послужити као прилог за нека друга опсежнија
истраживања. Имајући све ово у виду, указујемо и на могућност
постојања мањих грешака, нарочито у погледу локација
појединих салаша и њихових изворних назива.
На приложеним картама означене су локације салаша, и то:

У западном делу атара:

1. C3 Виноградарски салаши на левом ободу Јовића баре
нису видно означени. Један од тих салаша (сада у власништву
породице Бакмаз) остао је сачуван до данашњих дана и налази се
око двеста метара од краја Хајдук Вељкове улице. На овој
позицији је и Грбин (Бекеров салаш), срушен крајем шездесетих
година.
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2. C3 Група од пет мањих салаша у околини коте 87,
према парошком путу; срушени непосредно по колонизацији.

3. B3 Зердин салаш и група мањих салаша према
парошком путу и салаши на потесу „Ливаде“ (Wiesen). Једно
време на Зердином салашу су држане запреге 15. бригаде СРЗ.

4. B3 Група од четири салаша на обровачком путу,
срушени су до 1950. године.

5. B2 Ђуркинов салаш, срушен до 1950. године.
6. А3 Рајсов салаш и група салаша на потесу званом

„Рајсовина“, који сада припадају обровачком атару. Испод овога
салаша простире се потес „Селиште“ или „Старо село“ са групом
од петнаест салаша. Овај део атара је до 1898. године припадао
гајдобранском атару и био је у поседу богате породице Рајс.
Рајсов салаш био је један од најлепше уређених салаша. Срушен
је између 1946. и 1948. године.

7. А2 Салаш код врба, који је припадао немачкој
породици Рот, вероватно Перингов салаш, срушен око 1960.
године.

8. А2 Тилингеров салаш на тзв. „Бећарском друму“. То је
био један од највећих салаша. Срушен је крајем шездесетих
година. Десно од пута Товаришево – Силбаш налазио се салаш
Тилингер 2. На овој позицији, изнад броја 8, према коти 89, дуж
пута према Парагама, налазио се Перчев салаш као и део
ушорених салаша (Милованов, Ћосин, Бугарског итд.). Овај део
атара сада припада Товаришеву. На Тилингеровом салашу је пре
рата, као бирош, служио Иван Обрадов, а после рата на њему су
живели Вуле Вишњевац и, нешто касније, Душко Крњач. Дуж баре
„Граничевац“, на истој позицији, налазила се група од пет салаша.
Сви ови салаши, осим Тилингеровог и Перчева салаша, срушени
су до 1950. године.

9. B1 Мишин салаш, назван по Миши Милићевићу, на чијој
се парцели налазио, и група од пет салаша према прузи и
Кнеблову салашу. То су биле економска зграда и штале осме
бригаде СРЗ.



10. B1 Кнеблов салаш; припадао је немачкој породици
Кнебл, која је имала своје поседе у парошком атару. Срушен је
око 1950. године.

11. B2 Штраусов салаш, срушен око 1950. године.
12. B2 Велики и мали Балашев салаш (припадали

породици Бауан) на путу Гајдобра – Параге, са леве и десне
стране, назван по бирошу који се презивао Балаш. Срушен је
крајем шездесетих година. Служио је за тов јунади. На овом
салашу су, после Другог светског рата, живеле породице
Аугустинов, затим Савић и Зорић.

13. C2 Група од пет мањих салаша. Лево од пруге, тзв.
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„Велики билећки“ салаш, срушен шездесетих година 20. века.
14. C3 Салаши „Ливаде“, група од шест салаша, лево и

десно од пута Гајдобра – Параге. Срушени око 1950. године.
Испод броја 14 налазио се Мостарски салаш, на коме је живео и
радио Шћепо Анђушић. Овај салаш припадао је породици Бекер,
а на њему је до Другог светског рата радио бирош Ковач. После
рата, припадао је мостарским бригадама СРЗ. Испод Мостарског
салаша, према Гајдобри, у правцу Телебакове куће, налазио се
Мискинов салаш. Припадао је 11. бригади СРЗ (трећа дуж према
прузи).

15. D2 Два салаша на потесу „Макиште“, срушени око
1948. године.

16. D2 Мали Билећки салаш 2, уз пругу. Имао је лепо
уређен воћњак. Срушен је почетком шездесетих година 20. века.

17. D2 Салаш „Огледна“, на четвртој дужи лево од пута
Гајдобра – Силбаш. Припадао је десетој бригади СРЗ, а касније
Рајку Сикимићу. Срушен је 1965. године. До Другог светског рата
на њему је живео бирош Миша Старчек.

18. C1 Шеров салаш, на „Шпицу“ према Парагама, десно
од пруге. Био је салаш-летњиковац и припадао је богатој
гајдобранској породици Шер. Срушен је око 1950. године.

19. C2 Меданов салаш. После Другог светског рата
припадао је осмој бригади СРЗ. На овом салашу је до рата
служио Ига Пејак. Срушен је око 1960. године.

20. C2 Салаш девете бригаде СРЗ, срушен око 1960.
године.

У источном делу атара:
1. А3 На овом делу гајдобранског атара, десно од пута

Гајдобра – Челарево, налазила се група од осам салаша. Око
триста метара од пруге Бачка Паланка – Гајдобра, изграђена је
економија – машинска радионица СРЗ. На овом потесу налазила
се Шаорова кудељара, срушена 1947. године, а испод коте 87,
десно од пута, налазио се салаш у коме је служио Андрија
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Чајловски. Срушен је после 1950. године.
2(4). B3 Салаш на број 4, а нешто источније још један

мањи салаш. Срушени су око 1960. године.
3(5). B3 Салаш на броју 5, срушен после 1950. године.
4(3). B3 Група од четири салаша на броју 3. Срушени су до

1950. године.
5(4). B3 Група од три салаша, срушени до 1950. године.
6(8). B3 Салаш на броју 8, срушен после 1950. године.
7(19). B3 Рајсов салаш на Бјелоглавовој земљи, срушен

средином педесетих година 20. века.
8(19). B3 Источно од Рајсовог салаша налазио се још

један салаш на броју 19, који је припадао поповопољској
задружној бригади. Срушен је крајем шездесетих година 20. века.

9. B4 Циндлов салаш, на коме су после Другог светског
рата узгајане задружне овце. Срушен је после 1950. године.
Поред овог салаша налазио се и један већи салаш са воћњаком.
Сада ово подручје припада челаревском атару. Лево од Циндлова
салаша, према броју 10, налазила се група од четири салаша,
који су срушени после 1950. године.

10(10). C4 Салаш на броју 10. Ту су, после Другог светског
рата биле смештене запреге 2, 3, 4. и 5. задружне бригаде.
Срушен је крајем шездесетих година 20. века. На њему су живеле
породице Рада Терзића, Анађије Кленковског, Вула Саматовића,
а од 1957. године и породица Бранка Звијера.

11(16). C3 Салаш на броју 16, припадао је невесињским
задружним бригадама. Срушен је почетком педесетих година 20.
века.

12(12). C4 Поповопољски салаш на броју 12. Источно од
њега, на граници гајдобранског атара, налазио се Павловића
салаш или салаш код Тодорових базена. Срушени су крајем
педесетих година 20. века.

13(15). C3 Салаш на броју 15, вероватно салаш-„штале“,
који је припадао Сељачкој радној задрузи (СРЗ). Срушен је крајем
педесетих година 20. века.
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14. C3 Салаш на пумпи код хмеља. На овом потесу
налазила су се још три салаша, од којих је онај на броју 14 и пре
рата имао систем за наводњавање. Ови салаши срушени су
крајем шездестих година 20. века.

15. C3 и 16. C2 Гедељански салаши. То су била два
салаша са леве и десне стране пруге Нови Сад – Сомбор, који су
били веома уређени и спадали су у најлепше салаше у овом делу
атара. Срушени су 1948. године.

17. B3 Салаш „Код липе“. Налазио се код старе липе на
Мандићевој земљи. Срушен је одмах после Другог светског рата.

18. B2 Велтеров или Кљакића салаш, на коме је пре и у
току Другог светског рата служила породица Слобода. Срушен је
почетком шездесетих година 20. века.

19. B2 Тилингеров салаш, срушен непосредно после
рата. Нешто западније постојала су још два мања салаша.

20. А1 Шписов салаш. Припадао је породици Шпис из
Гајдобре, која је у свом власништву имала кудељару уз пут према
Новој Гајдобри. Налазио се на силбашком атару и срушен је
почетком седамдесетих година.
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Ратко Шутић

АТАР ГАЈДОБРЕ

Свако село је једна целина – с једне стране земљишна,
просторна, а с друге стране социјална и управна. Земљишна
целина села је омеђена територија, тј. атар, на којој је
организована пољопривредна производња у складу са
просторно-садржајним обележјима њеног тла. Село као
социјално-управна целина је заједница његових становника који
имају исти друштвени положај и исте законске обавезе према
широј друштвеној заједници. Та два аспекта целине коју називамо
селом стоје, међусобно, у готово органској вези, која се мора увек
имати на уму ако се један од њих разматра одвојено од оног
другог.
Ми ћемо у овом раду посветити пажњу једном од тих аспеката;
наиме, нећемо се бавити управним, тј. унутрашњим обележјима и
функцијама села, осим у оној мери у којој она утичу на промену
његових земљишних, тј. спољашњих обележја. Рећи ћемо, с тим
у вези, само то да, осим установе првог реда – породице, као
основне социјалне и економске ћелије, унутрашња обележја села
чине и установе вишег реда, којима су обухваћени сви
становници села, а које регулишу како унутарсеоске односе (село
као економска заједница, коришћење заједничког земљишта,
јавних зграда и сл.), тако и све односе села са њему надређеним
управним целинама (положај села у ширем систему управљања и
привређивања) па, коначно, и државом. Треба рећи да се нећемо
бавити ни планском или спонтано насталом структуром села као
једним од његових несумњиво значајних спољашњих обележја.
Наша пажња биће усмерена на она основна спољашња,
земљишна или земљописна обележја села као што су атар и
међе. Те две речи је Вук у свом Српском рјечнику из 1818. године
(као, уосталом, и у Рјечнику из 1852) само „истолковао њемачким
и латинским ријечима“, али је зато у одредници село написао:
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„...па се све зове једно село, доклегођ његова земља држи, које се
врло добро зна...“1 Иако ниједну од кључних речи које
обележавају село као просторну целину не помиње изричито, оне
су садржане у овом исказу: и целина („па се све зове једно село“),
и атар („доклегођ његова земља држи“), и међе његове,
упамћене или обележене („које се врло добро зна“).
Овде кључна реч атар има два лика – атар и хатар; и један и
други су равноправни у нашем језику. О томе сведоче многи
примери било из старије, било из новије стручне литературе. Сам
пак Вук има одредницу атар у Рјечнику из 1818, а хатар у
Рјечнику из 1852. године. Та недоследност долази отуда што у
Вуковој азбуци нема слова х ни у речнику ни у његовим књигама
и чланцима све до 1836. године, зато што је полазио од „народног
говора свога краја, у коме се х, за разлику од варошког говора
претежно муслиманског становништва, није чуло“,2 а занемарио
чињеницу да речи са гласом х нису ушле у наш језик преко
Курана и других извора, у време турске окупације, него много пре,
путем грчке књижевности.
О значењу, етимологији и времену настанка речи атар (хатар) у
нашем језику Стојан Новаковић, у својој знаменитој студији Село,
на једном месту каже: „Целина земљишта једног села данас се
донекле по Србији зове хатар, али пошто Вук ту реч бележи да
је из Угарске, то ће она бити новијега порекла.“3 Што се тиче
значења речи хатар, овој дефиницији С. Новаковића нема се шта
приговорити, али има места за приговор на оно што он каже о
њеној етимологији и времену кад је, као позајмица, ушла у наш
језик. Такав приговор изнео је Сима Ћирковић у Допунама и
објашњењима уз Новаковићево „Село“: „Поводом онога што је
речено о хатару, треба приметити да реч није ‘новијег порекла‘.
Јавља се већ у повељи неза Лазара за манастир Раваницу, F.

1 Вук Стеф. Караџић, Српски рјечник (1852), Београд 1986, 922.
2 Миодраг Поповић, Памтивек. Српски рјечник Вука Ст. Караџића, Београд 1983,
48.
3 Стојан Новаковић, Село, СКЗ, Београд 1965, 65.
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Miklosich, Monumenta Serbica, Vindobonae 1858, 179. Вероватно је
у том облику дошла из Угарске, иако се верује да је и у мађарском
језику позајмица. Уп. немачко Etter (старији облици: eter, etar,
edder) у истом значењу.“4 На још једном месту, С. Ћирковић
појаву речи хатар у нашем језику везује за другу половину 14.
века: „Одавно је познато и истицано да је средњовековно српско
село било издвојено у простору и омеђено према другим селима
и према ширем пределу (жупи). Од најстаријих сачуваних повеља
села се спомињу са међама и правинама. Од друге половине 14.
века у исправама се за омеђено подручје села употребљавао
назив ‘хатар‘ или ‘котар‘.“5 Описни израз сеоска међа или само
међа (понекад мећа или меда) јавља се у српским
средњовековним споменицима, повељама и хрисовуљама
владара, у вези са разграничењима дарованих поседа, често уз
набрајање свих елемената разграничења. У Даничићевом
Рјечнику из књижевних старина српских, налазимо речи синор и,
сада посве заборављену реч периор, које значе исто што и међа.
Тек у Раваничкој повељи се први пут, и то на више места, поред
речи међа, јавља и реч хатар.6 И у повељи деспота Стефана
Лазаревића из 1405. године, којом дарује село Јабучје,
употребљене су речи међе и хатари.7 У турским изворима, тј. до
сада преведеним катастарским пописима од друге половине 15.
до краја 17. века, помињу се тапије са означеним границама
атара. Термин атар (хатар) усталио се у нашим крајевима
северно од Саве и Дунава током 18. века, а јужније у првој
половини 19. века. Најзад, „поред усвојеног и устаљеног израза
атар у нашој земљи данас постоји и службено-административни
термин за атар, катастарска општина или скраћено К.О. Ова реч

4 Сима Ћирковић, „Допуне и објашњења“ уз Село С. Новаковића, 224.
5 Сима Ћирковић, „Сеоска општина код Срба у средњем веку“, у Работници,
војници, духовници, Београд 1997, 343.
6 В. Петковић, Манастир Раваница – хрисовуља кнеза Лазара у Врднику,
Београд 1922.
7 А. Соловјев, Одабрани споменици српског права (од XII до краја XV века),
Београд 1926, 191.
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уведена је у службену администрацију између два [светска] рата,
Законом о катастру земљишта.“8 И поред све терминолошке
разноликости кроз историју, појам који ови термини означавају
имао је устаљено значење. Мењале су се и дефиниције атара,
али би се једна савремена дефиниција, коју је формулисао Б.
Којић, могла применити на сва историјска раздобља: „Атар је
битан елеменат сеоског организма. Као одређена територија

земље, коју сеоско становништво користи за свој рад, атар је
најсигурније обележје индивидуалности датог села. За наша
села, нарочито она разбијеног типа код којих насеље има
неодређен и недовољно повезан облик, атар најбоље дефинише
село као друштвену јединицу.“9

Просторну целину атара чине површине са различитим
пољопривредним културама, као и неплодне површине. „И
савремени катастар дели сеоски атар на површине према
различитим начинима искоришћавања земљишта.“10 Структура
атара може да садржи следеће делове:

Однос ових делова према укупној површини атара – што је у
директној вези са природно-географским карактеристикама
једног простора и једног поднебља – директно одређује природу

8 Ђорђе Р. Симоновић, Просторни развој села Србије, Београд 1976, необјављена
докторска дисертација, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, РД-
6015, 28.
9 Бранислав В. Којић, Сеоска архитектура и руризам, Грађевинска књига,
Београд 1958, 163.
10 Ђ. Симоновић, Просторни развој, 74.
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пољопривредне производње села коме тај атар припада.
У нашим изворима из средњег века срећемо се и са извесном
класификацијом атара према бонитету (квалитету) тла и са
његовом функционалном категоризацијом, чију ће методологију у
потпуности применити савремени катастар. Говори се о
„најбољој главној њиви“,11 што значи да је могло бити речи о њиви
прве категорије (поред које је било и њива лошијег квалитета, које
би данас одговарале њивама друге, треће итд. класе), као и о
њиви највише функционалне категорије (поред које је морало
бити и њива које су припадале нижим функционалним
категоријама).12 У актима из 1760. и 1764. године, о којима ће у
даљем тексту посебно бити речи, земљиште гајдобранског атара
описано је кориштењем и овог савременог начина процене.

Гајдобра, о чијем атару је овде реч, као насељено место (лат.
„possessio“) а повремено и као пустара (лат. „praedium“), по свему
судећи, први пут се помиње 1554. године, дакле у време турске
окупације Угарске, а затим у више наврата и у различитим
изворима, углавном у документима државне привредне,
фискалне и демографске статистике, али без прецизне
географске убикације и описа њеног атара. Све што се пре тог
времена о њој, као и о многим другим местима Бачке може рећи
заснива се на оскудним или непоузданим изворима. Прави разлог
за то наводи Фридрих Штелцер у својој историји Бачке: „У турско
време изгубљено је толико мноштво докумената који се тичу
Бачке да није могуће саставити никакву подробнију топографију
те наше области, него се морамо задовољити само оскудним
забелешкама.“13 То је чињеница коју ниједно истраживање
историјске географије Бачке не би смело да изгуби из вида.
Сасвим у знаку те констатације су и његове белешке у тој књизи
о педесетак места Бачке пре 1526. године. Међу њима нема

11 Види Ђ. Симоновић, Просторни развој, 75.
12 Види, Исто, 75.
13 Friedrich Steltzer, Geschichte der Bácska, Neusatz 1883, s. 8.
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Гајдобре, али је он помиње у вези са топонимима Добра и Гајдел.
Топонимом Добра, са различитим атрибутима (Kis-, Bán-,
Egyházas- ...), било је именовано више потеса у атарима Врбаса
и Куле и поред Пивница и Силбаша. Штелцер тврди, не наводећи
никакав доказ за то, да је „Dobra bei Szilbás, jetzt Gajdobra“
(Добра код Силбаша, сада Гајдобра). Да документи у којима се
топоним Добра помиње не садрже увек податак о томе са којим је
њеним предикатом у вези и на којој се локацији налази, сведоче
управо примери које наводи Штелцер: „Софија Анђал је 1511.
године продала једну Добру (предикат није додат) за 300 гулдена
браћи Чибаи. Исте године је Емерих Нађи стекао једну другу
Добру.“14 А што се тиче топонима Гајдел, Штелцер овако доводи
Гајдобру у везу са њим. „Гајдел је било једно добро приора из
реда премонстрата чији положај и ближа судбина нису познати.
Током промене тог имена оно је дељено па се један његов део
поново нашао у имену Гајдобра, али је на основу Хенслманових
ископавања15 утврђено да је ту био [само] магацин из времена
Евгенија Савојског.“16 Гајдобре нема ни у попису села са
пореским обвезницима угарске државне администрације из 1522.
године, за који Штелцер каже17 да је веома важан извор и за
топографију Бачке предмохачког времена. Али, кад говори о
времену турске окупације (1542–1687) – када је Бачка била
подељена у 6 нахија које су припадале сегединском санџаку – и
о турским пописима главарине (тефтерима или дефтерима) из
1554, 1570. и 1590. године, он место Доња Добра изједначава са
Гајдобром („Dolna-Dobra oder Gajdobra“, тј. Доња Добра или
Гајдобра), да би даље у књизи користио само назив Гајдобра.
Да о прецизно утврђеном положају Гајдобре не може бити речи
све до почетка 18. века показује не само оно што о томе каже
Штелцер, него и оно што каже Душан Ј. Поповић у својој књизи
Срби у Бачкој. Истичући како је Штелцер „у својој Историји Бачке
14 Исто, 13.
15 Емерих Хенслман, мађарски археолог немачког порекла.
16 Steltzer, 14.
17 Исто, 23.
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објавио (...) нарочито важан материјал за историјску географију и
топономастику Бачке“ и како је „велика штета што није назначио
где се налази тај материјал и по којим га је принципима
објавио“,18 Поповић од њега преузима доста података о
појединим насељима Бачке, па углавном и све што је рекао о
Гајдобри, али у једном исказу који до краја доводи непрецизност
у вези са њеним географским положајем: „Настала је на
земљишту где су биле некада: Добра, Горња, Средња, Доња
Добра и Гола Добра.“19 То је разумљиво како с обзиром на већ
поменуту Штелцерову констатацију о мноштву докуменатa који су
изгубљени, па и докумената о појединим насељима, тако и с
обзиром на чињеницу да на терену нису сачувани трагови који би
указивали на положај и структуру многих сеоских насеља из
турског времена. Томе треба додати и ове разлоге: „Дуги ратови
против Турака (од 1683. па даље) а затим борбе са куруцима,20 па
разне болести а нарочито куга знатно су проредили и онако ретко
српско становништво. 1689. забележено је у Бачкој 153
запустелих насеља од којих највећи деo није више никад поново
ни насељен.“21 Међу тим насељима налази се и Гајдобра
(Kaidobro).22

И зато је, изгледа тек 1711. године, у једном попису коморских
добара, први пут нешто прецизније одређен географски положај
Гајдобре, овога пута као пустаре, у односу на једно значајно

18 Душан Ј. Поповић, Срби у Бачкој до краја осамнаестог века, 9.
19 Исто, 90.
20 Мисли се на учеснике у устанку угарског племића Ференца Ракоција против
Хабзбуршке монархије од 1703. до 1711. године. Срби су ратовали на страни
Аустрије, па су у једном сукобу са Мађарима код Толне 1704. године до ногу
потукли 4000 коњаника. Освета је била страшна. Ракоци 19. јула исте године пише
свом пријатељу: „Ми смо у Рацкој земљи (Rácország, тј. Бачка) огњем разорили сва
већа насеља.“ Тај устанак опустошио је Бачку: „У Ракоцијевој војни Бачка је толико
опустошена да на њеном тлу није била могућа реорганизација Бачког дистрикта;
прва конгрегација одржана је у Калочи тек 1. децембра 1712. године“ (Штелцер,
Нав. дело, 76–77).
21 Д. Ј. Поповић, Ж. Сечански, Грађа за историју насеља у Војводини од 1695.
до 1796., Нови Сад,1936, XIII.
22 Исто, 34.
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насеље (Петроварадин), затим именоване њене међе са околним
пустарама и наведени прецизни подаци о површини и квалитету
ораница, пашњака и винограда у њеном атару:

„Пустара Гај-Добра је удаљена четири и по сата од
Петроварадина. Тај посед може се обићи за један и по сат.
Суседне пустаре су: на истоку, Јосан са границом Брестова
међица; на југу, Сент Михаљ са границом Дубоки до; на западу,
Метковић са границом Млађевића виноград; на северу, пустара
Мургашица са границом Радомирова пољана. Има 50 јутара
обрађених и 100 јутара необрађених ораница, 60 јутара пашњака
и 30 јутара винограда. Нема млинова; има шуму и риболов. У
турско време, припадала је Бачу и редовно је измиривала све
своје пореске обавезе.
Процена добра: Поменута пустара има 150 јутара ораница, 60
јутара пашњака и 30 јутара винограда; има утврђену камату од 6
одсто на 684 гулдена, 5 одсто на 777,60 гулдена и 4 одсто на 972
гулдена главнице, чији годишњи порез износи 38,88 гулдена, па
је, са урачунатим износом од 4,32 гулдена за прехрану
намештеника, оптерећена годишњим дажбинама од 43,20
гулдена.“23

Као што видимо, овај документ има неке одлике савременог
катастарског акта – који дефинише атар по величини, и то са
прецизно измереним и обележеним границама, затим по положају
на терену и по структури земљишта и одговарајућим врстама
пољопривредних култура – иако је настао у време када аустријска
државна администрација тек настоји да уведе ред на терену, да
систематски попише добра којима је требало одредити новог
титулара након аустријско-турског рата, који је довео до
ослобођења ових крајева после једног и по века турске
окупације. Тај рат је, видели смо, готово опустошио Бачку. Највећи
део земљишта није био заузет ни приведен пољопривредној
култури. Још у турско доба, села су у Бачкој била веома ретка, а
била су још ређа у првим деценијама након њеног ослобођења.
23 Државни аехив Мађарске, Urb. et Conscr. fasz. 130 Nr. 26.
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Најчешће, насеља су настајала спонтано, тако што би једна група
насељеника, углавном новодосељених Срба с југа, заузела
земљиште око својих импровизованих станишта, која су, у
техничком погледу, одговарала типу збијеног или разбијеног
насеља неправилног облика. Затим се та „група насељеника у
суседству јавља (...) као заједница и она ствара сеоски атар у
виду везане територије земљишта које обрађује.“24 Круг
култивисаног земљишта око насеобине био је у почетку узак и
није додиривао границе култивисаног земљишта суседних
сеоских заједница, за разлику од сеоских атара крајем 18. и
почетком 19. века, или катастарских општина данас, чије се
границе наслањају једна на другу, будући да не постоји ниједна
тачка земљишта које није обухваћено катастром. Зато су ти
спонтано настали атари, бар у првим годинама након
ослободилачких ратова, били подложни померању и другим
променама, а становници насеобина, необавезани никаквим
уговорима са власником земљишта, уз то настањени у
примитивним кућама саграђеним од материјала нађеног на
терену (колибе покривене трском, земунице), лако су се
одлучивали чак и на промену станишта. То такође објашњава
тешкоће у погледу убикације насеља у Бачкој почетком 18. века.
Тек кад је аустријска администрација, руководећи се пре свега
економским и фискалним разлозима, приступила попису
земљишних добара и планском оснивању атара, њихове границе
су се усталиле. Али становништво је у тој мери било проређено
да је основна економска целина била пустара, а тек ретко село
или насеље.
Међутим, како је феудални систем увек тежио да подложници
буду окупљени на једном месту, руководећи се разлозима лакше
контроле и управљања, приступило се, током прве половине 18.
века, планској изградњи ушорених, збијених насеља. Та насеља,
која су била предвиђена за насељавање страних колониста
(претежно Немаца) или за пресељавање српског становништва
24 Бранислав В. Којић, Сеоска архитектура…, 163.
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из постојећих насеља, грађена су на основу техничких планова и
имала су правилну урбанистичку структуру, а ситуирана су, кад
год је то ситуација на терену допуштала, на средини атара, по
правилу на узвисини. Спроведено је и мапирање терена, што је
укључивало тачно премеравање атара, означавање ораница и
пустара, трасирање путева, мостова и каналске мреже за
дренажу подводних терена. У Архиву Дворске коморе у Бечу чува
се један докуменат који садрже детаљне податке о мапирању
терена западне Бачке. Он „представља збирку теренских снимака
коморских газдинстава тј. села и пустара из времена 1733–1735.
са њиховим атарима у којима се види и насеље по свом положају
и по структури. У збирци има података за 51 данашње село и за 4
газдинства без сталних насеља (‘предија‘).“25 Како су те карте
рађене за потребе унапређивања пољопривреде, атари су
представљени са поменутим детаљима, али се на њима не види
подела на потесе и парцеле, што значи да у то време још увек
није била спроведена њихова планска реорганизација. Треба
имати у виду да је Бачка још увек била претежно сточарска
територија и да ће тек интензивнија колонизација током друге
половине 18. века обезбедити неопходну претпоставку за
интензивну агрикултуру – организована ратарска производња и,
уз њу, такође интензивно шталско сточарство.
Власници пољопривредног земљишта у Бачкој, по ослобођењу,
били су властела, Дворска комора и Војна граница. Територија је
била подељена на две области, Потиску војну границу и, много
ширу територију коморских добара којима су управљали
администратори Дворске коморе. Ова добра била су груписана у
четири провизората, чија су седишта била у Сантову, Сомбору,
Кули и Паланци. Колонизација Бачке била је у надлежности
Дворске оморе у Бечу и поменутих провизората као њихових
извршних органа на терену.
Реорганизација старих и насељавање нових, плански

25 Бранислав Којић, Сеоска архитектура и руризам – теорија и елементи,
Београд 1973, 171.
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организованих насеља трајала је од краја 17. па све до првих
деценија 19. века, али је тај процес био најинтензивнији од
средине до краја 18. века и пресудно је утицао не само на
привредни развитак Бачке, него и на етничке односе у њој.
Колонизација Немаца (Шваба) почела је убрзо после ослобођења
Бачке. Прве швапске колонисте населио је гроф Карољи 1712.
године у Сатмару, на имању које је добио за заслуге у
ослободилачком рату. Али њихово прво планско насеље било је
Чатаља, где су колонисти насељени 1729, а затим Бачко Ново
Село, где су насељени 1733. године.
Планско насељавање Немаца у Гајдобри наговаштено је једним
документом из 1760. године, који је коморски администратор
Редл де Ротенхаузен (који је управљао бачком коморском
администрациом до 1764. године), упутио Угарској дворској
комори у Пожуну. Тај извештај има следећу садржину:
„Што се тиче молбе коју је Вашим Висостима упутио Емерих

Јанчо, жупан Сремске жупаније, у којој тражи да му се уступи
једна од коморких пустара Гајдобра или Јосан, част ми је да Вас
обавестим о садржају коморског решења од 24. јануара текуће
године: Поменута коморска добра – Гајдобра, омеђена насељима
Обровац, Параге, Силбаш и пустаром Јосан, као и пустара Јосан,
близу тока Дунава, која се у горњем делу граничи са пустаром
Гајдобра, а у доњем са подручјем Паланке, односно са Керекићем
и Плавшином – нису међусобно формално разграничена, већ као
граница међу њима служе међе које су до сада коришћене.
Саме ове две пустаре, чије би се земљиште, у погледу плодности,
могло сврстати у другу класу, биле су приликом последње
лицитације, издате у закуп на три године, и то Јосан за 300, а
Гајдобра за 400 гулдена годишње, и поред тога што су шуме
искрчене. Овде би се могло населити 150 колониста (подвукао
Р.Ш.). Али, у случају да се једно од ова два добра издаје у закуп,
морају се она међусобно разграничити и посебно проценити. Не
усуђујем се да сам то учиним без даљих упутстава Високе
Коморе. […]
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Сомбор, 18. фебруара 1760. године. Редл де Ротенхаузен“26

И овај документ, као и онај из 1711. године, садржи низ
катастарских података о атару Гајдобре, као и податак да је она,

као и суседно добро Јосан, поново пустара, иако је у пописима из
1715. и 1720, као и касније, забележана као насељено место.
Први план атара Гајдобре, као и неких других насеља и пустара у
Бачкој, потиче из 1763. године, тј. године, која означава почетак
другог периода терезијанске колонизације тог дистрикта. То је

План атара Гајдобре и пустаре Јосан из 1764.

26 Овај документ на латинском језику, који се налази у Државном архиву Мађарске
(Orsszágos Levéltrá), објавили су Славко Гавриловић и Иван Јакшић (Грађа за
привредну и друштвену историју Бачке у 18. веку, Сану, Београд 1986, 199).
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било време опсежних реформи Марије Терезије на плану
привредног, правног, просветног, управног и војног устројства
царевине. Она је с посебном пажњом, која је била мотивисана
разлозима фискалне, црквено-верске и национално-политичке
природе, непосредно пратила и подстицала колонизацију, као
што смо већ поменули, ретко насељених подручја тадашње јужне
Угарске. Многа акта о колонизацији потписала је својеручно, а у
једном акту од 15. априла 1762. године чак каже како јој
колонизација ретко насељене Бачке посебно лежи на срцу.27

Указом од 16. септембра 1762. године, Марија Терезија је

наложила да се приступи премеравању, описивању и изради
инжењеријских карата свих коморских поседа царевине. Тај посао
у Бачкој поверен је коморском земљомеру Ковачу, чије су карте
атара из 1763. године сачуване у бечком Дворском коморском
архиву као драгоцено сведочанство о свим коморским насељима
и пустарама Бачке тога времена. Дијагонални размерник
оригиналних карата заснован је на премеравањима бечким или
аустријским хватом (1,896 m), при чему растојање од 100 хвати
одговара дужини од 6,5 mm на карти.28

Ова инжењерска карта атара Гајдобре и пустаре Јосан из 1764.

Скица атара Гајдобре 1772. године

27 Види Friedrich Lotz, Aus der Vergangenheit der gemeinde Odžaci, Novi-Vrbas
1929, 41.
28 Види Ф. Лоц, Исто, 30.
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године садржи, поред цртежа – на којем су означени: положај
(планираног) насеља и распоред пољопривредних површина у
атару, дужине линије разграничења са околним поседима,
оријентација у простору и размерник – и податке о арендаторима
и висини закупа коморског добра, структури и квалитету
земљишта, затим процену броја немачких колониста који би се ту
могли населити и, најзад, податке о површини земљишта у
катастарским јутрима, броју сесија, и географском положају у
односу на околна села и пустаре. Нас овде пре свега занимају
границе атара, његов положај и површина. У тексту на карти,
легенда која се односи на Гајдобру (Gajdobra Possessio) садржи и
те податке:
„Окружена је, са севера, подручјем насеља Параге и Силбаш, са
истока, пустаром Ст. Михаљ и пустаром Јосан, са југа насељем
Паланка, са запада, пустаром Метковић. Садржи јутара 2197,
сесија 50 и (нечитко).“
Колонизација Гајдобре почела је 1764. године, а њен први талас
окончан је 1765. године. Коморски администратор Паул Крушпер
извештава у јуну 1764, из Сомбора, о току припрема за
насељавање пустара Крњаје и Гајдобре: „У коморским пустарама
Керњаја и Гајдобра, које су назначене за насељавање,
завршавају се припреме за прихват нових колониста; у оба
случаја у току је изградња шест домова, у складу са оним што је
прописано 14. маја 1764...“29

Први корак у просторном развоју гајдобранског атара, како тврди
Антон Шефер, аутор монографије Гајдобре,30 учињен је 17.
октобра 1772. године. Тада је, на основу новог урбара,31 који је у

29 И овај документ објавили су Славко Гавриловић и Иван Јакшић (Грађа за
привредну и друштвену историју Бачке у 18. веку, САНУ, Београд 1986, 254).
30 Anton Schäffer, Geschichte der Gemeinde Gajdobra von ihren Anfängen bis zur
Gegenwart, Novisad 1938.
31 Први урбар, тј. основни закон којим се регулише однос кметова према
коморском властелинству, такозвана „Dispositio Trauniana“, донет је 1736. године,
након великих немира међу српским становништвом 1735. Назван је по генералу
Трауну који је смиривао те нереде. Нови урбар увођен је споро не само због отпора
племства, него и због сложене процедуре премеравања поседа.
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Угарској, па и Бачкој, увођен од 1767. до 1772. године,
спроведена комасација постојећег атара и разграничење са
пустаром Јосан, на источној граници, при чему је један њен део,
назван Салашке утрине (Sállás Wiesen) – на приложеној скици
атара означен са „а“ – придодат атару Гајдобре, што је било
„признање нашим прецима за њихово прегалаштво и
марљивост“. Површина тог пољског комплекса била је између
480 и 500 јутара од по 1600 кв. хвати.
Занимљива је, међутим, тврдња Фридриха Штелцера да је
„Котман 1762. дозволио да Јосан буде одвојен од Паланке и
припојен Гајдобри“,32 тј. читаву деценију пре датума који наводи
Шефер. Али Штелцер ни сам није сасвим прецизан. Наиме, на
другом месту у својој књизи, он даје сажет приказ извештаја
барона Котмана (Cothman, Cotthman), саветника Дворске
коморе,33 са његовог путовања по Бачкој, које је предузео 1763.
године. Из Апатина, где је приспео у мају, Котман је кренуо у
обилазак коморских насеља и пустара. После Пригревице-
Сентивана, пустара Гакова, Станишића, Крушевља и Ђурђина,
затим најстарије немачке колоније Чатаље, он је стигао у Паланку
преко Букина. Ту је „сачинио предлог да се пустаре Јосан и
Гајдобра искористе за оснивање једног немачког села“.34

Оцењујући значај Котмановог путовања, Штелцер закључује: „На
основу Котмановог извештаја са путовања проистекла је 28. јуна
1764. године преузвишена резолуција којом се наређује да се све
српске породице насељене уз Дунав упуте у друга места која
насељавају припадници њихове нације и да се одмах поведе
рачуна о насељавању пустара Гајдобра, Јосан и Кула.“35

Пре припајања тог дела пустаре Јосан, првобини атар Гајдобре,
као што се на приложеној скици види, био је подељен на седам

32 Fridrich Steltzer, Geschichtе der Bácska, Neusatz 1883, 26.
33 То је позната Котманова Релацiја (iзвештај, предлог) – Bericht. Zustand und
Besiedlung der Batscher Kameralpussten, 1763 Wiener Hofkammerarchiv, Fasz. Nr. 32.
34 Штелцер, Исто, 83.
35 Исто, 83.
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делова, тј. потеса или дужи,36 и то: Мале дужи (Kleine Stücke),
Велике дужи (Gosse Stücke), Ритске дужи (Wasserlaken Stücke),
Потес уз силбашки пут (Silbascher Wegstücke), Придодате дужи
(Zugabe Stücke), Потес уз буљкески пут (Bulkeser Wegstücke),
Потес уз новосадски пут (Neusazer Wegstücke).
У средишњем делу атара налазило се насеље, место (Ort), тј.
куће са окућницама (Intravillan), које је захватало површину од 250
јутара. Насеље је било окружено пашњацима (Hutweide)

површине 800 јутара. Површина ораница у атару била је око 3220
јутара. У целини, првобитни атар Гајдобре обухватао је 4300
јутара, а након што му је новим урбаром припојено 480 јутара
пустаре Јосан – 4780 катастарских јутара.
Шефер не наводи извор за тврдњу да је атар Гајдобре проширен
у име награде њеним житељима за показано „прегалаштво и

Скица коначног изгледа атара Гајдобре

36 Немачку реч Stück, комад, парче, преводiмо као потес или дуж, у смiслу дêла
већег земљишног комплекса, атара. О потесу Стојан Новаковiћ, ослањајући се на
Даничићев Рјечник из књижевних старина, каже ово: „Међе су бележене по
разним белегама; у споменицима се обично каже да се међе тешу или утесавају.
Стога се отътесъ зове оно што је ограничено, и као да је могло значити или део
сеоске земље или свеколик хатар сеоски. У данашњем језику на то се наслања
потес“ (Село, СКЗ, Београд,1965, 65). Потврду за дуж као меру за дужину (200
хвати) налазимо у Rečniku bačkih Bunjevaca (Novi Sad–Subotica 1990), али она у
Бачкој означава и њиву или већи комплекс: „Kmetovske oranice... bile su 1792.
godine podeljene u dve duži (table)...“ (G. Ulmer, Posed Bajša, spahije i kmetovi, Novi
Sad 1986, 1729). Додајмо и то да је гајдобрански атар у време СРЗ „Нова
Војводина“ био подељен у табле.
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марљивост“. Треба, међутим, имати у виду поменуту Котманову
препоруку, као и чињеницу да се то проширење поклапа са
увођењем новог урбара, што је, поред осталог, захтевало и
одмеравања сесија као основних јединица опорезивања и других
дажбина поданика (colonis). Могло се показати да број
расположивих сесија у првобитном атару Гајдобре, упркос
планској процени на основу које је она насељена, не одговара и
броју насељеника који полажу право на целу сесију или један њен
део. Чини се да управо ту треба тражити разлоге за проширење
атара, што никако не негира пословичну марљивост немачких
насељеника, који су се већ били озбиљно прихватили
земљорадње.
Гајдобрански атар је још једном знатно проширен, како Шефер
мисли, 1787. године. „Покорност, марљивост и разумно
домаћинско старање о пољима, као и тачност и осећај дужности
наших предака поново су им 1787. године донели признање
властелинства [тј. Дворске коморе] у виду припајања једног дела
атара Парага њиховом атару. Пошто неколицина становника
Општине Параге није испунила своје обавезе према
властелинству у работама и превозу одузет им је део атара и дат
Гајдобранима. То је онај део нашег атара који су пре његове
комасације чиниле Мале и Велике ливаде. Површина ових
придодатих потеса је приближно 1200 катастарских јутара, који су,
као два комплекса под поменутим именима, додељени
насељеницима“.37 Али, Шефер ни овог пута не наводи извор за
ову тврдњу, а не позива се чак ни на неко усмено предање.
Постоји, међутим један документ, датиран 30. априла 1793.
године38, који прадставља одговор Петера Салаија, главног
среског начелника Бачке жупаније, на допис Михаља де
Урмењија, коморског администратора, којим се, између осталог,
захтева да се спроведе територијално разграничење између
Гајдобре и Парага. У том докуненту се наводе разлози за

37 A. Schäffer, Geschichte der Gemeinde Gajdobra, 48.
38 Архив Вијводине, Фонд 2, 1793/264/17.
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пресељавање становника Парага на нову локацију и година када
су поново разграничени атари ових села:
„...quod colonia osta annis 1785 et 86 extraordinaria catum
subteranea ejundatione aquis circumdata, stimatione actu quoque
demonstrante relate ad fundum intravillanum regulari nequio erit, tum
vero ideo, quod occasione extraordinaria subterranea exundationis
domus ruina proxima fuissent, et quod post geometricam p...avam
anno retroacto 1781 interventam dimensionem 20 sessiones deni
advicinanti Possesione Gajdobra per Kammerale Dominium erga
Urbarialia Concomitantia consignatus designaverint...“ („...јер је та
насеобина [Параге] у годинама 1785. и 1786. била поплављена
ванредним наглим изливом подземних вода, а како се показало
да оно што је предузето није могло да регулише то стање на
интравиланском земљишту, ти нагли изливи подземних вода су
куће скоро претворили у рушевине; и јер је после геометарског
разграничења још 1781. године, сагласно урбару, 20 сесија
припојено суседној општини Гајдобри као коморски посед...“).
Као што видимо, према овом извору, разлози за пресељење
Парага били су, с једне стране, у вези са подземним водама које
су стално угрожавале ово насеље, у шта нас може и данас
уверити изглед терена на коме се оно некада налазило, и
примена новог урбара, с друге стране. Поред тога, можда и овде
треба имати у виду Котманову Релацију, у којој он предлаже
пресељавање српских породица ради планског насељавања
немачког живља.
У сваком случају, атару Гајдобре припојено је 20 сесија парошког
атара, чиме је он, како показује скица, добио коначнан изглед.
Тако је атар Гајдобре, који се простирао на 4780 катастарских
јутара, био проширен за нових 1185 јутара. Његова укупна
површина од 5965 катастарских јутара, са краја 18. века, поклапа
се са данашњом катастарском општином Гајдобра, мада су
имућни поседници из Гајдобре куповали крајем 19. и током првих
деценија 20. века велике комплексе земље у суседним атарима.
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KAZIVAWA

Јован Баћанов, 1924.
(Параге, Бачка Паланка)

Рођен сам 1924. године у Парагама од оца Стевана и мајке
Даринке. Мајка ми потиче од породице Мандић. Деда по мајци ми
је Максим Мандић, а бака се звала Станислава. Моја мати умрла
је када сам имао три и по године. Остао сам код баке Станиславе,
а отац се поново оженио. Живео сам у сиромашној породици.
Отац је радио на жељезници, био је надзорник пруге.
Породица Баћанов, према дедином причању, доселила се у
Старе Параге из околине Рашке. Од петоро браће који су кренули
из ове области један је отишао у село Вашицу, у Срему, један у
Дубровник, а тројица су дошла у Параге. Оних који су дошли у
Вашицу више нема. Иначе, Баћанових је било деветнаест
породица. Има их и у Баноштору, Бечеју и Новом Саду.
Интересантно је да су сви имали много деце. Један од њих, Илија,
имао је пет синова и три кћери. Онај брат који је отишао у
Дубровник прешао је у католичку веру и постао Баћановић. Брат
у Вашици остао је Баћанов, а од три брата који су дошли у
Параге, давно је све изумрло.
Дуго времена, све до рата, у селу није било тврдог пута, сем
каменог од средишта села до жељезничке станице, која је на
један и по километар од села. А зашто пруга није ишла ближе
селу? Општински руководиоци, кад се градила пруга Нови Сад –
Сомбор, нису се могли сложити око тога. Пруга је грађена у
правцу од Гајдобре према Парагама, али кад се дошло до оног
салаша на гајдобранском друму, пруга је скренута онамо лево,
даље од села. Разлог за то био им је да воз не би погазио децу. А
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то смо и касније имали, када је требало да се уведе струја. Иначе,
за струју свако је требало да да само по један багрем, а људи су
тада имали у својим баштама много багрења и шта им је било да
дају један багрем.
У то давно време ишло се на рад код добростојећих газда, који су
имали много земље. Један од њих био је Ференц Фин, који је имао
и своја мочила за кудељу. Други је био Озрен Вељковић. Он је
имао свој салаш. Сви смо говорили да је то Михајлов салаш,
међутим, Озренов отац, апотекар у Гајдобри, купио је тај салаш,
а дао га је том Михајлу да ради. Радило се тада на осмо, на
девето, то значи осми сноп, осмо кило, све осмо. Плаћало се,
углавном, у натури – берберину, месару, чобанину..., а тек онда
нешто мало у парама. И сад, пошто је деда био добростојећи, јер
су два његова сина отишла у Америку, радили по фабрикама,
вратили се и донели много пара, па је деда могао да купи
вршалицу и доста земље. Али, како је то било време велике
економске кризе, све је било скупо. Људи су имали много
трошкова јер је требало платити „и влагу и влагину влагу“, како се
то онда говорило. Пошто деда није могао да враћа дугове, тај
терет је пао на мог оца и он је морао да оде у државну службу.
У селу се највише сејало жито, репе нешто мање, сунцокрета
такође мало. Свако је имао своје гувно, било их је на стотине. То
гувно, за разлику од гувна за вршидбу жита које је било углавном
на салашима, било је, у ствари, део окућнице. Свака кућа имала
је плац од пола јутра земље и, обавезно, гувно у коме је било свих
врста воћа и поврћа.
Мој отац је дуго плаћао дугове, пошто други нису могли. Он је био
изузетно интелигентан. Завршио је шестомесечни курс у
Љубљани за секретара аграрне заједнице, која је имала сва
радила, а користила их је сиротиња. Свако је имао свиња и за
њих сe кувао ситни кромпир у великим шерпама, заједно са
помијама. Дода се и мало мекиња, ко има, накува се за неколико
дана и тиме се хране свиње.
Посуђе у кући било је земљано, тучано и плехано. Ћупићи су увек
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били земљани – за млеко, за сирење, за ово, за оно... На столу је
обавезно био сланик. Док деда не досоли супу и не стави бибер,
други не сипају. Деца нису јела са одраслима. Ракија и друго пиће
пило се из тиквица. Било их је свакојаких – малих, већих,
великих... У њима је пиће увек било хладно. Вода за пиће држала
се у плеханоj канти и у бокалима који су увек били на столу,
покривени мањим комадом белог извезеног платна.Тањири су
били плехани, кашике од алуминијума. Дрвених није било, бар ја
не памтим, изузев за бељење и фарбање тканина и пређе. То су
радиле наше жене. Јаја су се фарбала у луковини и у зељу. За
рибање посуђа користио се песак. Суђе се чистило и са пепелом,
и то најчешће. Свако је имао, макар био најсиромашнији, један
есцајг за госте. Е сад, како је то кад дође најближа родбина (тетке,
ујне и др.)? Они се држе паметније него сви други. Нема оно –
купујем ја теби, ти мени. Јабука је била прави дар. Она је била
појам здравља, весеља и радости.
Куће су биле од набијене земље. Звале су се набијаче. Ја памтим
да је двадесетак кућа било под трском, па се то сваке јесени трска
додавала, кров се поправљао. Међутим, шта је било
интересантно код тих кућа: за њихову градњу ништа се није
плаћало. Све се правило ручно, чак се ни грађа није плаћала.
Људи су онда били толико способни да су сами то све правили –
браве, кваке најобичније, није ни битно каква је, важно је да се
може затворити. Све је на мобу било. Знало се, ако идеш код
сиромашног, ти не можеш тражити да ти пече јагње, кад он нема
јагње. Жути пасуљ са сланином било је прво јело. Закланим
свињама су тада длаку палили, нису их шурили, па је кожура
била мека. Сви су тражили кожуру, а за нас децу реп је био
најбоље парче.
Куће су имале предњу собу, задњу собу, а између соба била је
кухиња. Веће породице имале су још и средњу собу или су имале
кућерак. То је посебна просторија у дворишту испред куће.
Земљани подови предње собе, ходника и кухиње мазали су се
бар једном сваке недеље. Оде се на пескару, узме се жуте земље
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и смеша са говеђом балегом и онда се маже. Преко тога, кад се
осуши, ставе се крпаре. Сиротиња је имала само једну собу и
кухињу. У кухињи је био зидани шпорет од набијене земље. Ту се
пекао хлеб и, обавезно, сваки дан по неколике лепиње. Шпорет је
баба правила. Узме се десетак черпића и жуте земље и направи
се шпорет. Из кухиње се улазило у шпајз, а из шпајза био је улаз
на таван. За шпорет се правио већи димњак са отвором на тавану
и у њему је било неколико шипки на којима се сушило месо. У
кухињи је увек била једна шамлица. На њу и на пећ наслоне се
даске и ту су спавали матори. Иза пећи био је запећак. То је, у
ствари, једна рупа између пећи и зида. У рупи се доле подметне
неко ћебе, а има и столица за седење. Кад се деца окупају, могу
да буду у запећку, јер је тамо било најтоплије. А тај запећак, то је
декунг. На тавану је било свега и свачега. Што год је било старо.
Никад се и ништа није бацало, само – на таван! Увек је нешто од
тога касније затребало. Живот је људе томе научио. У шпајзу је
била велика сталажа, а на њој много земљаних ћупића са
пекмезом. Кад се пекмез стави у ћупић, прекрије се машћу и
затвори. Такав пекмез могао је да стоји и до десет година. Шпајз
је био пун свега што се остављало за зиму. Било је и пића. Свако
је имао лозу чардаклију од капије до краја куће и од ње се
правило вино и ракија. Од воћа, свуда је било шљива, дуња,
дрењина... Воће се гајило у предњем делу дворишта. У том делу
био је и бунар. Бунаре су градили људи који су се само тим
занатом бавили. То су бунарџије. Међу њима је био један кога смо
звали Лаза маор. Испред сваке куће било је по два реда дудова,
а испред свињца обавезно једно велико дудово стабло са кога је
деда тресао плодове, а свиње и живина су их јеле. Око доњег
дворишта садио се багрем, па кад порасте, посече се, али не при
земљи, већ остаје део који служи као колац за ограду. Багрема и
дудова било је свуда, и поред свих ширих путева у атару. Наше
деде увек су се држале овога: кад се нешто лепо деси, кад се,
рецимо, роди унук и кад дође мало себи, кад има 4–5 година, он
иде са дедом да сади дрво. Прво деда засади једно, а онда и унук
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друго дрво. Багрем се садио за огрев зими, али се од багрема
правило и све што је домаћинству било потребно.
Када су куће грађене, подизане су за неколико степеница, због
воде које је свуда било. Да бисмо земљиште одводнили, копали
смо више од двадесет километара канала, које је планирао неки
инжењер Балог. Након тога, нигде није било воде. Исто тако,
градили смо пут до Бачке Паланке. Тог пута никад не бисмо
имали да Силбаш није платио.
У кући се знало где ће ко живети. У предњој соби старији, a у
задњој млађи син. Или: у предњој старији, у средњој млађи, а
најмлађи у задњој соби, ако је има, или у кућерку испред куће, у
предњем делу дворишта. Баба и деда живели су у кухињи. У
предњој соби била је пећ, затим неколико столица, кревет и,
евентуално, колевка. Другог ту не може бити, осим иконе која је
обавезно била у тој соби.
Ја сам имао такво детињство да се не могу пожалити. Најтеже ми
је, ипак, било што сам сваког јутра устајао у три сата да бих чувао
краве, а после подне, зна се – на фудбал! То је тако док сам био
на распусту. Кад сам ишао у школу, био сам у жељезничком
интернату. Плата мог оца била је 500 динара, а за мене је плаћао
300 динара. Толико су плаћали они чији је родитељ жељезничар.
Други су плаћали много више. Мој васпитач био је Младен
Лесковац, предавао је српски језик, а главни васпитач био је
Богдан Чиплић. Ја сам био одличан ђак. Било нас је тридесетак у
школи. Ми деца, пре школе, ишли смо по туђим баштама и брали
воће кога је било свуда, а лубеница колико ти бог хоће. Чували
смо гуске, патке, свиње... Стоку су чували и прави чобани. Ујутро
наиђе свињар, морао си да пустиш свиње из обора, онда долази
говедар, пустиш краве... А кад краве пролазе улицом, наиђе
обад, настане јурњава а ми – бежи! Наиђу и пчеле којих је било
много, а имале су и изванредну пашу. После жетве жита, њиве се
нису орале. На њивама изникне много различитог биља
цветница. Најпознатија је била медоносна биљка зевалица, која
се звала старачац.
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Ми деца играли смо се многих игара. Једна игра звала се шора
или шорање. Поделимо се у две групе или у двоје, нацрта се круг,
у средину се стави пинцика која се баца шором. Пинцику хватају
и гађају шору. Ако је погоде, онда они који су бацали иду да
хватају пинцику, у ствари, иду да трљају. Тако се то онда звало.
Друга игра је челигање. Направи се круг у коме се забоде једно
дрво, одброји се пет или десет метара, зависи ко игра, млађи или
старији, и гађа се то дрво. Игра је слична шори, а игра се између
неког јендека и зида куће, како се не може нигде даље побећи,
када једни друге појуре. Играли смо и челигања. То је игра нешто
као хокеј, игра се са дугачким штаповима, а плочица или чељиљ
прављена је од израслина (чвора) дрвета кисељака, које се да
лако обрадити. Занимљиво је како ова игра почиње. Три пута
отпева се: „Пиша дика у чељиљ!“ и – игра крене. Зими смо се
клизали на личкама, дашчицама које су имале једну или две жице
уздуж одоздо, а погонили смо их уз помоћ штапа измађу ногу.
Играли смо се и вије, жмуре, ускочкобила и др.
Нас децу увек су нечим плашили – вештицама, ђаволом... А
зашто? Зато што су наше жене врачале. У свакој смрти, на
пример, тражили су неки узрок. У Срему је била једна чувена
врачара код које је народ ишао, а ако неко поломи ногу или руку,
ишао би у Пивнице. Било је и народних видара који су лечили
многобројним чајевима.
Код деце, све док не пођу у школу, гаће нису имале ногавице. Код
њих је увек, напред и назад, слободно висио „реп“, који је
покривао предњи и задњи део тела. Са таквим гаћама деца су
лако обављала своје потребе. Касније су деца носила цајгане
панталоне до испод колена, кад се падне да се не разбије колено,
па ипак, сви смо имали разбијена колена. Девојчице су се, када
пођу у школу, носиле градски. Бабе су носиле подсукње и дугачке
сукње. Горе, кошуља, џемпер и прслук од јагњетине, а онда преко
тога велика дебела, плетена марама, као огртач. Ови горњи
делови носили су се зими. На ногама су, углавном, биле зепе и
папуче. Млађе жене носиле су шарене штрикане зепе, а бабе су
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носиле црне ваљане зепе. Чарапе су биле до колена. Зими су се
носиле чизме, а неко је носио ципеле. На глави се носила
марама. Имали смо неког мајстора Константина који је правио
најбољу обућу. Све је правио за младиће и девојке. Некад је било
модерно шими, некад округло. Девојке, кад хоће да се добро
обуку, оно што кажу комплет, носиле су одећу од штофа камгарна.
Носили су се и дукати, сеферини, али то су имали само богати.
Дукати су били непарни – пет, седам... На глави се носила
марама, код неких обавезно свилена. Носиле су се и свилене
блузе које су се шиле у породици. Све је било везено. Тога је било
много. Било је гоблена више него не знам шта. Није било ниједне
кухиње, а да нема нешто везено у њој. Код шпорета, на платну је
била извезена куварица и речи: „Куварицe мање збори да ти
ручак не загори“. Везеног је било код умиваоника и на другим
местима.
У мушкој ношњи, обућа сиромашнијих били су опанци, затим
чарапе и чарапци, који су имали само доњи део, па дугачке гаће,
код сиротиње од беза, код богатијих од финијег платна. Преко
кошуље носио се кошуљак од нечега мекшег, дебљег, преко тога
пршњак без рукава или бундица са рукавима. Било је и
штриканих панталона. Доласком Чеха и Словака, настали су
познати кулски штофови који се нису гужвали. Џемпери су се
носили обавезно, дужи или краћи, штрикани, од праве вуне.
Жене су сваког четвртка увече, или петком, како кад, зависи да ли
су имали гостију или нису, радиле на преслицама и штрикале. Кад
иду у цркву, стари људи, ако је лепо време, носили су папуче.
Обували су само фарбане чарапе. Млађи људи, али само
богатији, обавезно су носили чизме. Није било младића, који има
двадесет и више јутара земље, а да нема лаковане кожне чизме.
Ови младићи облачили су одела од најбољих кулских штофова.
Горњи штофани део одеће била је рекла („дај ми реклу и
панталоне!“) . На глави се носио шешир. Дедови су имали веће
шешире због сунца, а касније су дошли мањи шешири. Шубара је
била обавезна. Код сиротиње, била је од обичне јагњеће коже, а
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богатији су носили астраганску шубару. Мушкарци су носили и
хаљину од чоје са астраганском крагном. То је, у ствари, капут
дужине три четвртине.
У кући је био велики сто на развлачење, прекривен белим
чаршавом, а преко чаршава била је тешка поњавица, звана
заметана поњавица, ручно рађена у чворовима разних боја. Иста
таква била је и на кревету, кад се намести. Ову поњавицу свака
девојка понесе кад се удаје. Постеља је била сламарица пуњена
мекшом ражаном сламом. То се свако јутро претресало и кревет
се намештао. Онда, увече, кад се вечера, баба каже: Хајте, мало
се играјте! И после, само зовне: Јово, на спавање! Увече, кад
уђемо у кућу, обавезно оперемо ноге; иначе, цео дан били смо
боси. Баба и деда су били главни, а син и снаја само ради, ради...
од јутра до мрака. Кад се добије унуче онда баба зове мужа деда,
а деда жену баба. И син зове своју жену баба. Очеву мати звали
смо мајка, а мамину мати баба. Отац је био бâба, најстарији син
бапа, други син мила, трећи баћа, а четврти браца. Прву тетку
звали смо по имену (тетка Савка), другу по реду тејка, а трећу
тејкица. У цркви, приликом знамења – пријављивања за крштење,
детету се даје име, али то име није било оно званично, њега даје
кум.
Очеви су имали још назива: чика, чикона, лала, ата, аца, бата,
баћа, чикица, лалица, баја, брата, брацика; мајке: мама, мамица,
нана, дада, мајка, нина; браћа: бато, брацан, брацика, баћко;
сестре: сеја, сека, сејица, сеша, села, цица, тета.
У породици је морало бити слоге. Деда и баба увек су били
заједно, а у кући све је било како деда каже. Младићи и девојке
нису се могли међусобно узимати све до седмог колена, до
аскурђела. Зато су бабе често псовале: Јебем ти аскурђела!
Међутим, после је то било до трећег колена. До мојих дедова,
породице су се презивале по оцу, а после, ко је Баћанов, сви су
Баћанови – отац, син, сви... А сад нешто о именима. Ако се за
неког каже Јова, онда се зна де је бећарина и пијаница. Исто тако,
ако се каже Јоца, зна се да је бећарина. Ако се каже Јова, зна се
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да је старији брат, кога обично зову бâба-Јова. Кад кажеш Јовица,
онда се зна да је то неки мали.
У селу је редовно било моба. Ми смо једноме, коме се кућа
срушила, три пута ишли да кућу поправимо. Било је и просјачења,
али су просјаци били само цигани. Међу њима чувена је била
нека Димићка, која је сваке недеље, у одређено време, као да је
неко навије, као сат, долазила и тражила гибанице и овог, и оног...
Знала је кад се коље, све је знала где се шта догађа. Кад се кува
пасуљ, она намирише да је ту пасуљ. Моја породица славила је
Св. Јована Крститеља. На славу се обично писмено позивало.
Позове се родбина из Дероња, из Петровца, из Новог Сада. О
свему се бабе договоре, а онда се каже деди. Деда сабира колико
ће гостију доћи и договоре се шта ће се заклати. Месо је
припремао брат мога деде, који је био месар. Ја сам увек ишао
код њега да научим тај занат. Кад год дођем из гимназије, ја код
њега. Сир смо набављали код једне породице која је сто година
правила овчији сир, који се мазао као путер. Имали су своје овце
и чували су овце других власника.
Све је пред славу уређено, све је договорено. Кад год неко од
гостију дође, деда седне у прочеље и чита се оченаш. Обично је
читало неко од унучади. Ако они не знају, онда то деда чита. Гости
су послуживани кољивом украшеним разнобојним бомбоницама.
У задње време служило се и слатко. Целивао се крст. То је све
било за добродошлицу. За славе и свечане прилике кувала се
кокошија супа, пекла се ћурка, некад патка, правио се сос који се
служио са месом и поврћем из супе. Гости су доносили оно што
су имали и оно што би некоме обећали. Како ко, стрине, ујне,
браћа, деде... Кад се млађи договарају, девојкама се дарују разни
накити, а деци су се доносили лицидерски колачи у виду срца са
огледалцем, у виду коња и слично, затим бомбоне и посластица
кретош, која се секла ножем. Деди и баби доносиле су се папрене
бомбоне.
Комшије су се позивале обавезно. Кум је био главни. Бог – па кум!
У нашој породици, Станко Мандић и његова породица били су
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кумови. Пошто је кум имао двоје женске деце, онда је он рекао:
Ја више немам деце, ја сам оматорио, а ви тражите новог кума.
Ја никада нисам прошао кумову кућу, кад сам ишао у школу, да
нисам свратио и рекао куми: Љубим руке, кумо! А она мени:
Хвала ти, сине! Ми смо од првог разреда учили да се каже
„љубим руке“.
За славу се ишло у цркву. Пет-шест дана раније, пре славе, свети
се водица. Сва деца су морала да буду ту. Ако су гости били
издалека, остајали су на слави два-три дана.
Божић се славио јако дуго, од децембра па надаље, почевши од
Оцева и Материца, а ми деца једва би то дочекали. Нама су бабе
давале конопац и ми смо их везивали за кваке или за сто и нисмо
их пуштали док нам нешто не дају. Кад је Туциндан, нема туче
деце за тај дан. На бадњи дан уноси се слама у кућу, а бадњак
се палио на улици. Ту се окупе комшије, свако понешто донесе,
пиће обавезно, и свако пије своје пиће. Чита се рожденство.
Уносимо Христов Божић у кућу. Баба нас посипа сувим шљивама,
кукурузом... Касније, кад су у кући били патоси, слама се није
уносила на патос. Уносиле су се само руковети сламе и то се
стављало на сто и на више места у кући. Бадњак је био од
багрема и од дуда. Доносила се кукурузовина да се запали велика
ватра – једна на почетку, једна на крају, а једна на средини улице.
Бадњак се постављао на средину улице. Сви који су у тој улици
донесу понешто за чашћење, седну на снопове кукурузовине и
читају рожденство. У цркву се иде на јутрење и читају се
апостоли. Бабе остану код куће да свете чесницу. На чесницу или
на погачу листачу, како смо је звали због начина на који се прави,
ставе се ораси и грожђе, а унутра и један новчић. Онда ми једва
чекамо да видимо ко ће добити парче са тим новчићем. За Божић
се обично кољу кљукане патке или ћурке. Од тога се има и масти
и печења. Од кљукане гуске буде и до килограм џигерице, која је
увек била на цени. Некад се за рођаке коље и прасе, ко га има.
Чесница се ломи на крају ручка. Направи се чеснице и две-три
тепсије, онда ће бити и за сутра. Најрођенији гости остају и по
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недељу дана. То је време кад су већ заклане свиње и има свега.
Ми деца волели смо гронике из саламуре, па кад се испече,
ништа слађе нема.
Људи у селу међусобно су се поштовали. Никад нико није прошао
улицом, а да једни другима не кажу добар дан, добро јутро, лаку
ноћ, збогом, љубим руке кумо, учитељу... Ми смо врло често ишли
код неке баба-Милеве, која је била богата, и љубили јој руке. А
шта мислите зашто? Па да нешто добијемо, наравно!
Свадбе и весеља тим поводом били су посебан догађај у селу. Да
би се сазнало све о млади и њеној породици, унапред се све
испланирало. Знало се тачно ко ће, шта, како и на који начин
урадити. Обично су тетке и ујне будућег младожење биле
загледачи. Одлазили су у дом младе и тражили, наводно, неко
семење кога је, иначе, било у свакој кући, посебно запаковано у
мале кесе. Питали су има ли семена од овог, од оног, али су
неопажено загледале какав је ред у кући, каква је чистоћа, па и да
ли на понечему има прашине. Други загледачи требало је да
испитају да ли је неко у кући боловао и од чега. Ово друго
загледање било је јако важно у годинама када су владале
болести. Ако је у младиној кући све уреду, иде се на веридбу,
потом на венчање, али се ни веридба ни венчање није могло
заказати за време поста. Венчање се трипут наговештава. После
трећег, којим се наговести да ће се венчање обавити у цркви у
одређено време, иде се на венчање са два кума. Један је кућевни
кум, а други кога одабере девојка. Када се венчање заврши, иде
се у кућу младожење – на коњима, у колима или чезама. Ако је
младожења сиромашан, у кућу се улази нормално, без неких
посебних обичаја. Ако је момак из богатије породице, онда се у
кућу улази преко дугачког платна, званог без, од улице до кућних
врата. Младожења или девер унесу младу у кућу, а куварице
ставе на праг корито са водом младожењи, свекру, деверу и они
не могу прекрочити праг док не плате. Кум добије прво место,
кума поред њега. Главну реч води стари сват. Сви они седе у
прочељу. Ту је било разних веселих ствари. На једној свадби, на
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пример, било је да девер игра на оџаку, пење се на дуд и слично.
Било је и пуцања из ловачке пушке, и других догодовштина.
Осим обичаја поводом женидбе и удадбе, било је још многих.
Један обичај су мобе. У мобу се свуда ишло, без обзира шта се
радило. Сећам се да смо од педесет кућа ми направили
четрдесет. На моби се певало свега и свачега. На моби се и
свирало. Свака кућа имала је малу тамбурицу са једноставним
тоновима и свако је лако могао научити да на њој свира. То није
прим, онај прави. Фрула је било мало. Гусала није било. Нема
доказа да их је било, јер неко би морао да о томе остави неке
трагове.
Ми у Парагама имали смо једну од најчувенијих банди –
Живанову банду. Живан Ђурђев и Сава Данилов били су два
Србина, онда је ту био Шандор Лактош, који је свирао бегеш,
његов син свирао је контрабас и бегеш, а други његов син свирао
је виолину. У банди су још били: Лала Николић и његов син,
затим неки Тодор који је свирао на виолини, а Тодор Димић био је
певач за све песме. Гајде је свирао отац Млађе Бабића. На
гајдама је свирао све. Бећарац се обавезно певао и свирао –
„Лоло моја само бећар буди...“ Бећарац је песма којој нико не
замера, чак ни онда када је безобразан.
У Параге је некада долазио Филип Вишњић код једног учитеља и
записивао неке песме, али никако не могу да докучим које.
У селу је била једна чувена кафана у којој се скупљало, у њој се
куглало, картало, причало приче, испраћало на воз, дочекивало
са воза.
Одувек се много давало на веру. Веровало се у вишу силу,
додолама кад се по киши ишло, кад се ишло на водицу, на крај
села, где се свети водица, кад су се тражили облаци за кишу...
Била су три крста у селу: један на једном, други на другом крају
села, а средњи је био пред црквом и око њега се све то радило.
У народу је било и непоштења. Никад не треба заборавити једну
ствар – женско је женско, мушко је мушко. И кад се каже: Еј, стани
девојко да видим како си! А кад је ухвати за руку, она повиче: Јао,
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како си ти глуп, па ти хоћеш! А шта би било да те нисам држао за
руку? Па опет хоћеш? Кад би онда било да нећеш? Никада!
У народу није било позајмљивања новца јер су то биле године
велике кризе. Али кад је некоме била велика потреба, кад се деси
пожар или нека друга штета, обавезно се скупљао новац.
Међутим, било је и позајмљивања неких ствари. Онај који је
позајмљивао, обавезно би обележавао своју ствар онако како би
је само он препознао. Један од знакова препознавања биле су
боје. На пример, код тканих предмета, свака жена која је нешто
сама изаткала добро је знала где која боја стоји. Ако би неко хтео
да врати другу ткану ствар, онда би жене рекле да на одређеном
месту није било те боје и да то није њена ствар. Или други
пример. Ако је била нека кована ствар, онда се тачно знало какво
је чије ковање, јел танко или мало дебље, јел дуже или краће.
Када неко позајми нешто ковано, а врати нешто друго, онда онај
који му је позајмио каже да то није његово. Уосталом, иде се код
Јове ковача па ће се код њега утврдити чија је та ствар!
Ми деца стално смо имали неко заузеће. Ако неко пева, иде у
цркву и тамо пева, ако игра футбал, иде на игралиште. Никад
ниси слободан!
Ишли смо по туђим баштама да крадемо воће иако је свака кућа
имала своје. Увек је било: туђе – слађе! Ишли смo и да хватамо
рибе. Једном приликом, идући на Рајсов салаш, наишли смо на
неке биљке које убоду као пчела. Идеш кроз то биље десетак
метара, онда има да одереш душу. У тело се забоде нешто као
жаока пчеле. Ми смо те биљке звали дивљаке.

***

Ја и деда чували смо овце и деда ме је научио да јашем магарца,
кога не може свако да јаше. Магарац је врло тврдоглава
животиња. Кад неће, не можеш га натерати да крене. Онда мораш
фино са њим. Даш му мало шећера и он ће те послушати.
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***

У селу је било много заната. Углавном су то били породични
занати. Кад узмеш, колико кућа – толико заната. Питаш се: како
то? Ево како. Бербера је било десет до петнаест. Они су радили
за жито – за пшеницу, за кукуруз...
Сви су имали мало земље, имали су цео плац, то је пола јутра,
имали су башту, гувно, ово, оно... и нису морали да раде земљу.
Једноставно, бербер узме својих десетак људи код којих иде да
их ошиша, а они му плате договореном количином жита. Један
берберин био је и зубар, вадио је зубе. Зидара је било три,
штрикера два, шустера четири, шлосера шест, ћурчија три,
столара пет, ковача четири. Месара је било три. Сваки од њих
увек је знао шта која породица узима у његовој месари, а исто
тако знало се за сваког ко иде у коју месару.
Била су три бунарџије, који су копали бунаре, четири пескара, који
су продавали песак са оног брега према жељезничкој станици,
који се зове Јарчев брег. То је највиши терен у општини,
надморске висине 88 метара. Ту је некад било много винограда.
Била су и три трговца воћем. То су били Грци који су продавали
све могуће воће и поврће. Обућара је било пет, колара три,
казанџија два, опанчара четири, пекара три, содар један, ужара
три, сарача један, тиквара три, лицидера два, бирташа шест,
лимара четири, фотограф један, кројача четири, кројачица пет,
пчелара пет. Било је трговаца стоком, који су седели у кафани,
куповали и продавали; један ситну, други крупну стоку. Било је и
оних који су сваштарили. Један од њих је Никола Ђурђев, који је
куповао све што се продавало. Тада се највише тражило кудељно
семе, које је било најскупље. То су обично дедови чували у кући.
Свираца је било доста, и то добрих. Све скупа, било је око
четрдесет разних заната и више од сто шездесет занатлија.
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***

Село је имало неколико дружина које смо звали гњаватори. То су,
обично, били старији момци, добри другари (музиканти,
спортисти и др.) који су свакога гњавили, а нас децу највише,
посебно када би они ишли са девојкама, а ми их пратимо да
видимо шта то они раде. Друштво музичара, на пример, ишло је
на гробље и ноћу су свирали.

***

Сејало се много кудеље. Кудеља се секла и у сноповима је
ношена у мочила. Мочила су код сиротиње била једноставна. У
базенима са водом поређају се снопови у виду сплава. Све је то
на површини воде. Да би се кудеља расквасила, требало је да се
снопови нечим притисну. Тај „сплав“ је пре тога био учвршћен са
два коца на једном и на другом крају, који су пободени у дно
базена. Потом се одозго ставља муља и земље све док кудеља
не потоне. У води остаје десетак дана, а онда се вади, пере и
простре да би се осушила. Затим иде на трепачу, ломи се и
раздваја влакно од тврђег дела који се користио за грејање. То је
био поздер, а онда влакно иде на гребенање, па на преслицу.
Опредено иде на ткање и добије се тканина зеленкасте боје
звана без. Такво платно иде на бељење: остави се неколико дана
на сунцу да изгуби ону зеленкасту боју.
Без је груба тканина од које су се правили одевни предмети, а
највише мушке лалинске гаће широких ногавица, које могу бити
од три па до девет пола. Финије памучно платно за свечане
кошуље звало се дереглије.
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***

Ако у породици има оца, онда је син сретан. Отац рано ујутро
нахрани и напоји коње, ухвати их у кола, а онда зове сина и снају
да устају. Они устану, спреме се, седу у кола и иду на њиву да
раде. Њиве су биле удаљене и на три-четири сата хода. Они раде
док сунце не зађе. Када се врате, испрегну коње и вечерају. Све
их чека спремљено.

***

Стара мушка имена су ова:
Максим, Грегорије, Вићентије, Гаврило, Аврам, Тимотије,
Софроније, Пантелија, Арон, Василије, Роман, Самуило,
Игњатије, Стефан, Аркадије, Авакон, Константин, Исидор, Мирон,
Дамјан, Симеун, Кузман, Трифун, Добрен, Емил, Филип, Нестор,
Кристифор, Давид, Павао, Јосип, Славуј, Винко, Озрен,
Христифор, Нићифор, Арсен, Адам, Васкрсије, Радишко,
Љубомир, Лука, Гојко, Богдан, Војин, Спасоје, Вељко, Урош,
Момчило, Новак, Жарко, Нега, Обрад, Јеврем, Прока...

Стара женска имена су ова:
Емилија, Пелагија, Матрона, Тајсија, Мерима, Јулка, Параскева,
Катарина, Доминка, Персида, Еуфемија, Кристина, Лепосава,
Анастазија, Наталија, Надежда, Босиљка, Смиљка, Станислава,
Јелисавета, Латинка, Шанка, Ангелина-Гина, Винка, Олга,
Спасојка, Исидора, Јана, Невена, Даринка, Аналија, Косана,
Десанка, Стефанија, Јеца...

***

Надимци су били:
Брца, Дука, Кусља, Рибар, Пижон, Личко, Њоња, Вуле, Богати,
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Јенки, Шпиран, Чаканац, Тота, Дрвењак, Кербос, Крмача, Цинда,
Тоша, Ваљушак, Шлосер, Чупић, Караган, Борбир, Пицко, Патак,
Кајли, Пушкар, Рина, Главоња, Тикис, Леса, Дурака, Буља,
Кешњер, Јарац, Срдла, Ђена, Шошој, Прпа, Џоџа, Воргов, Баша,
Содар, Дридра, Тротра, Кандиш, Шеба, Дева, Чича, Кисач, Шоља,
Пинџир, Официр, Ћора, Бекрија, Круљца, Корођа, Спаља,
Сореја, Шупка, Тествер, Зуза, Марца, Кича, Бицула, Жуја,
Земљак, Куштра, Маџа, Гаша, Туруц, Фицка, Чања, Њораст,
Биров, Касап, Зец, Бибер, Лола, Дракула, Чита, Киленц, Џомба,
Шева, Уча, Доктор, Дрвењак, Нана, Мазало, Кудељар, Шаја,
Џандар, Пиља, Уја, Тишљер, Маор, Кењача, Газдурина, Кицош,
Дротар, Амиџа, Четник, Ловрић, Моша, Караган, Банђија,
Пурењак, Наредник, Бели, Ћора, Бабура, Жућа.

***

Многе болести народ је сам лечио. За сваку болест користиле су
се одређене врсте биља: чичак за болести јетре, ротква за
мокраћну бешику, лист трешње и вишње за упалу мокраћних
канала, свила кукуруза за бубреге, пасуљ-махуна за шећерну
болест, чај од овса, камилице и липе за јачање, ивањско цвеће за
болове, купус, бршљан, крин, коприва за ране, чуваркућа за чир,
шаргарепа и семе бундеве за глисте, макова главица за болести
уста, бели лук за плућа, целер за мокрење, бресквин лист за
кашаљ, дуња за пролив, ђурђевак за срце и несаницу, мирођија за
штуцање, ким за гасове у цревима, линцура за плућа и слаб
стомак, рузмарин за упалу жучи, мајчина душица за стомак и
реуму, шљива за црева...

Забележио: Митар Шутић
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Исидор Иса Богданов, 1946.
(Вајска)

Моји су пореклом од Титела. Тамо има много Богданових и сви
славе св. Ђурђа. То је из једног гнезда изашло. По женској линији
једино знам прабабу Љубицу Лазић из Дероња. По мушкој линији
били су: деда Панта, деда Живко, деда Исидор, по коме ја носим
име, па мој деда Нега и мој отац. Ја имам потомство – два сина,
и они имају синове. Имали смо, периодично, у породици да цела
генерација буду женска деца, а у другој генерацији сва мушка. Мој
прадеда је имао четири сина тако да се лоза практично
наставила. Један стриц, други по реду, није ни био жењен, а био
је мало и незгодне нарави. Умро је у тридесет другој години.
Прадеда по оцу Исидор заглавио је ту на Дунаву, на “граници”,
како смо је ми сматрали, а иначе била је то једна држава, а Дунав
само нека природна граница, преко које ми и нисмо ишли. Али
дешавало се понекад да ми пређемо преко, урадимо шта смо
урадили, они су долазили овамо, па... ко је кога стигао. И онда,
мој деда се окуми са неким Павлом Винковићем из Бођана, па кад
дође лето они опанке на ноге, у чамац па преко. У то време није
постојао насип па је Дунав, чим се излије из корита, долазио до
села. Они тамо упуцају једног, направи се истрага и њих двојица
одговарају. Е сад, Павле је имао четворо деце, а Исидир двоје,
па... лакше је одржати двоје него четворо и мој деда узме кривицу
на себе и тринаес година одробија у Сомбору. Кад је дошо кући,
опет по старом: увече обување, ујутро изување и онда на крају –
убију њега! Имао је четрдесет осам година. Иза њега остане баба
Добренија (баба Дрена) и мој деда Негован. Баба Дрена се уда у
Београд за неког трговца, а мој деда Нега је отишао у Америку,
био једанаес година у Детроиту и кад је 1914. године пошла она
прва светска гужва, он дође овамо и одмах га стрпају у
аустроугарску војску. Првог дана на фронту добије један метак –
одбије му леву руку. Имао је двадесет шест година и тако остане
инвалид. На невољу, 1915. године умре му жена и остане са троје
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мале деце. Мој отац је имао дванаест година, Исидор десет, а
Богдан шест.
Деда је био један виспрен и паметан човек, и онда... са друштвом
тамо-вамо, па је био, оно што се некад звало капараш, ишао је
уз вршалицу. То је одрађивао и тако издржавао породицу, а већ је
био стекао неки иметак. Кад је дошла 1925. година, то је, значи,
дуго после Првог светског рата, донет је закон по коме страни
држављани нису могли имати аграр, али су могли да продају оно
што су стекли, па је мој деда отишао у Будимпешту код Марије
Сеченске, рођене Хуњади (којој је деда Јанко Хуњади дао цело
ово имање од Мостонге до Дунава), да купи имање, а она му је
рекла да му то поклања, мада није ни знала где је. Али, опет по
закону, није то могао добити као поклон и он купи седамдесет пет
катастарских јутара земље, ту на километар од села, у једном
комаду, а без накнаде добије и петнаест јутара баре. Моји су тада
живели у Лалићу и 1926. године одлуче да дођу на то купљено
имање, али нису могли јер је тада све било поплављено. Дошли
су тек 1928. године. Оно у Лалићу су продали, а имали су и велику
кафану код цркве, уз њу штале и шупе, па кад наиђе караван, ту
се застане, намире се коњи, нешто се поједе и попије и пут се
настави. Ето, од те 1928. године моја породица живи овде.
Ја сам рођен 1946. године. Мој отац је, као резервиста, отишао у
војску 1940. године и није се враћао до 1945, јер су га, као војника,
заробили Немци. Причао је да је имао прилику и раније да дође,
али није хтео, вели, ратно је доба, ако одем кући, мене ће опет
неко зграбити и однеће ме бог те пито куда. Тако је брат од тетке
мог оца дошао кући, Мађари су га одмах покупили и негде одвели,
вероватно у такозване мункаше.
Мој средњи стриц је био зидар и, као зидар и омладинац, долазио
је у везу са партизанима у Срему. Два пута су га усташе хватале,
а ми смо имали нашег великог пријатеља, адвоката у Оџацима, па
кад је дошла та гужва око хапшења, он је отишао у Хрватску и
по неким везама дојавио мом деди да потплати ту екипу, што је
деда и учинио и он је као побегао, а у ствари он је пуштен.
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После рата, кад се то све позавршавало и отац дошао кући, почео
је да нормално ради ту нашу земљу. Ми смо имали у оно време
комплетну механизацију, од дрљаче до машине самовезачице.
Дреш је имао стриц Исидор. Он је раније умро.
Године 1949, по закону о аграрној реформи, ми смо са
седамдесет пет јутара земље спали на тридесет хектара, онда на
двадесет, а 1951. године, када је била национализација, остали
смо са свега десет хектара. Једноставно су нас „размонтирали“,
па се онда сналазио како је ко умео. Ајде, један мој стриц је био
зидар, зидао је и радио којешта, а био је, иначе, врхунски мајстор
за каљеве пећи. И дан-данас једна има која се не отвара и не
чисти. Шта јој је радио, појма немам. Мене то, нажалост, није
интересовало. Да сам га само навео да ми каже. Најмлађи стриц
завршио је пољопривредну школу у Илоку. Оно после рата, кад су
дошли ови, тражили су се школовани људи, па се он убацио у ту
шему. Био је и ондашњи секретар комитета у Оџацима. Бог и
батина, али не и у свом селу, са својима је мало незгодно.
Мој отац се после одвојио од те заједничке куће, па... живело се
тако како се могло. Ми деца, који смо живели на великим
имањима, ту смо остајали, нисмо ишли у школу, а ви нисте то
имали па сте се школовали. Али, о том школовању ја имам неке
примедбе. Нико није говорио: иди у школу да нешто вредно
радиш, него: иди у школу да ништа не радиш.
Социјализам или комунизам, како ли се то звало, настојао је да
на сваки начин одвоји децу од родитеља и тако су покварили
основну јединицу друштва – породицу. Ту се све побркало,
покварило, јер, по социологији, породица је основна ћелија, па
како се ко у породици научи, тако се и даље влада. Ови хајдуци
одранили су се како-где и за мене су то јаничари, тако су и
деловали.
Кад смо живели на салашу, у нашој кући је за столом увек било
троје-четворо који су дошли да раде због јела, пошто код нас
никад то није био проблем, тога је било у изобиљу, а глад је оно
кад немаш шта да једеш. Кад глад притисне, падају све норме и
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закони.
На салашу је било дивно, предивно. Иза салаша, на једно
тридесет метара, била је велика бара, површине око седам
јутара, скоро километар дугачка и око педесет метара широка. У
оно време, рибе је било свих могућих врста, и онда мој деда, кад
дође јесен, набави велики алов, једно четири-пет пута заграби па
– колико извуку. Зими су цепали лед. Имали смо нашу леденицу,
укопану у земљи, покривену трском. Ту су свлачили лед, а преко
лета долазе кафеџије и месари, носе табле леда.
Често смо имали и проблема. Неки заменик командира милиције
дошао би код нас и пита, пита: Јесу ли били неки? – Па нису били!
Негде пред зору опет дође: Јесу ли били? – Па нису...
Кад је дошло до одузимања земље, мој деда је направио једну
грешку. Имали смо кума ту у суседном селу Бођани који је био
неко дрмало. Дође он код нас и каже мом деди, кога су звали
Браца, да узме један папир и напише – ово дајем овом, ово оном,
тако да не би остало ништа што би нам могли узети. Деда каже да
је он то доларима платио и ко може да му то узме. Међутим, дође
кум сутрадан и каже да оно што је јуче говорио више не важи. Био
један из Бођана који је добио наших два јутра земље (који нису
били у тој једној табли) и деда затражи од њега да му то
земљиште врати, а он ће њему за то добро платити. Тај човек
није хтео да то прихвати, земљу је продао другом. Године 1992,
кад су враћали земљу, тражили су све наследнике и њихове
потомке, па су звали мене и моју сестру и ми смо добили назад
тридесет шест јутара земље.
На имању је било преко тридесет јутара пашњака и ту смо чували
краве. Увек смо имали од петнаест до двадесет грла говеда.
Имали смо велику шталу кравску и велику шталу коњску, у којој
је било три-четири пара коња. Имали смо женску слугу која је
подмиривала бабу и моју мајку – да се воде донесе, дрва
исцепају... Имали смо кравског слугу, говедара, и коњског слугу,
који је бринуо да штале увек буду у реду. Говеда су чували
говедари, а често, заједно са њима, и ми деца били смо „чобани“.
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Чували смо говеда и наших пријатеља, салашара, који нису
имали своје пашњаке. Они би дотерали јалове јунице и бичиће па
се то чувало тамо. Овце нисмо имали никад, деда није дао да их
држимо, али за Ђурђевдан је увек био по један шиљеган.
Моја мајка је двапут недељно пекла хлеб за нас четрнаесторо и
за још пет-шест туђих па нам је требало доста хлеба. У два сата
ујутро она устане, у брашно које је припремила (просејала) увече
дода квасац и воду, замеси и пече четири велика хлеба у пећи,
која је била у склопу пушнице са полукружним кровом. Хлебови су
били толико велики да су се понекад тешко могли извући из пећи.
Уз та четири хлеба обавезно су ишле и четири исто тако велике
лепиње, надевене слатким младим кајмаком, које су се служиле
за доручак. Мајка је била душевна жена и често би, кроз задњи
прозор куће, позвала дечкиће који су чували стоку да им да онај
ћошак од лепиње у који наслаже доста кајмака.
Имали смо велики воћњак преко пута куће, који је неговао неки
деда Мата, кога смо звали Брћкало. Његов задатак је био да
припрема воће за печење ракије. Имали смо доста буради и свој
казан. Једна наша њива била је слабија. На њој је рађала само
раж коју је деда могао испоручити као обавезан откуп, уместо
другог жита које му је било прописано. Жито је скупљао испод
дреша (вршалице), паковао и, плачући, носио на жељезничку
станицу у Бачу. Маст, која се добро запакује, крили смо у води, у
бари.
Наша породица је била велика. Деце је било шесторо: од два
стрица четворо, моја сестра и ја. У кући је за нас био један ћошак,
са нашом опремом, и једна од стрина, моја мајка или баба нас су
намиривали. Ми нисмо могли седети за истим столом са
одраслима. Деда ми је био много незгодан за породицу,
вероватно и због тога што нас је било много у кући. Његова је
била главна. Што он одреже, нико није могао да поквари. А у селу
је био сасвим друкчији – друштвен и прави каваљер.
Међу нама, децом, није била велика разлика у узрасту, били смо
сложни, радили смо све и свашта. Знао сам свако гнездо на
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сваком дрвету и у жбуњу на том великом пашњаку, и колико јаја
има у гнезду, и које птице је то гнездо. Ишли смо и са нашим
говедарима, као да „чувамо“ стоку, па смо и од њих свашта
научили. И они су били дечаци. Није било дуда на који се ја нисам
попео.
Рибу нисмо научили јести, нико у прордици. А рибе, коју смо
чували у барци, имали смо много. Воћа такође, од првих јабука,
петровача, до оних најкаснијих, и крушака... Млеко је мајка музла
и сипала у једно велико корито, колико је оно у коме се шуре
свиње. Толико га је много било. Један део се сирио, од једног је
прављен путер. То је мајка носила на пијацу и све се то разграби.
Нас децу нису укључивали у пољске послове. Ја сам био једино
мушко од целе те дечије екипе. Нисам смео да дирам косу
(посећи ћеш се!), нисам смео да идем близу машине (ухватиће те
машина!). Тако сам одрастао као под стакленим звоном и нисам
научио да било шта радим у пољопривреди.
Сејали смо доста кудеље. Топили смо је у дворишту, не у бари. У
бари су конопљу топили други људи.
Салаша је било много, кад би се сакупили –таман још једно село!
Ми салашари имали смо неке уобичајено добре односе. Комшија
нам је сваки ма где он био.
Нашу кудељу прерађивали су Словаци из Селенче. Они би по две
недеље млатили кудељу оним трепачама. Спавали су у једној
великој плевари.
Геплик је била справа у којој се млело жито. Погонио ју је коњ, који
је ишао у круг, некад скоро и по цео дан.
У кући смо имали шпајз, а у њему је била она таванска лотра са
широким газиштем. Ту, иза лотре, мало скривен, стајао је један
напуњени џак. Ја заиђем да видим шта је у њему , кад тамо пун
џак црног хлеба. Узмем једном нож и таман да засечем, а уто
упадне отац и викну: „Шта радиш ту? Ја се покидо да ми породица
не једе црни хлеб, а ти ушао да га узмеш!“ Тада сам добио ћушке
од њега. Тај хлеб они Словаци су слатко јели.
Од просторија у кући имали смо две велике собе, велико
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предсобље где су спавали деда и баба, велику кухињу (јер је нама
требало све то велико!) и шпајз. У наставку су биле штале у
којима смо имали коње штајерце и нонијусе, а посебно, само за
вожњу чеза, имали смо једног ждрепца риђу. Тамо негде 1949–50.
године, некадашњем управнику задруге свидео се риђа и он га је
упорно тражио од мог деде. Једнога дана деда му да и риђу и
чезе говорећи да иде само да га остави на миру. Ни риђа, ни чезе
никада нису враћени, упропаштени су.
У нашој кући добро се јело. Недељом, бачки ручак обавезно.
Памтим гибаница са прженим гризом. Специјалитет! Правила је
моја стрина, али, нажалост, рецепт није остао.
Моја породица је била побожна. За Ђурђевдан, деда оде у
манастир и доведе игумана Платона да свети водицу. Игуман
остане на ручку, а ту су седели и партијски секретар и сви
буџовани. Није им сметало што је то верски празник. Вино смо
доносили из Черевића, а ракија је била наша. Посебно добра
била је ракија од вишања. Ја сам са дедом ишао на јутрење.
Касније се дочекују гости и није се могло ићи на литургију. За
доручак је обавезно била барена шунка и млади лук. Божићни
празник је био весео. Мени је увек бадњи дан био већи празник
од Божића. Баба би везала штрангом дењак сламе и унела га у
кућу. Ми улазимо, а баба нас дочекује: Добро дошли, божићани! И
поспе нас житом. Бабо унесе у кућу и амове. То вече спавало се
на слами. Кад год смо деда и ја ишли на јутрење, обавезно смо
донели кући посланицу. Без тога се није ишло кући. Код нас су,
заједно са укућанима, на ручку седеле и слуге, једино деца нису
имала приступ. Жене су се смењивале за рад у кући, а баба је
била главна за то.
Зими су долазили људи из села и секли дрва која је деда означио.
Слагали су их иза салаша па се одатле продавало. Један део
смо користили ми за нашу потребу. Дрва је било и до двеста
метара, сложених на дужину око сто хвати.
Одрастао сам прилично лепо, али нисам имао много другова.
Прве две године ишао сам у школу у Бођане, па када смо се
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преселили у Вајску, овде сам наставио школу. Тамо на салашу
наш први комшија био је Мирко Јарић. То ми је био и први друг.
Био је мало старији од мене.
Моја породица није била сујеверна. Кад год смо долазили у неку
гужву, нисмо никад куцнули у дрво, него би се прекрстили и
казали: Помози Боже!
Код нас се много радило, није било много времена за друге
ствари, али верски обичаји су се одржавали редовно.
У овом селу живи четрнаест народности. Кад је у Вајску, за време
ове последње гужве, дошао швајцарски амбасадор, питао ме је
који народ овде живи. Ја му покажем у књизи и кажем на
немачком: “Ти да саставиш шест Швајцарских, не би било толико
народности као што је код нас, међу 3440 становника који живимо
у слози!“ Наставио сам причу са њим упућујући га да, кад крене у
своју државу, сврати у Бечки дворски архив и тамо узме
документа па ће видети да кајзер Франц никад није био кајзер
овде. Био је Велики војвода Српског Војводства. Око Даља па и
шире Арсеније Чарнојевић је то купио за више од 30.000 златних
форинти од кајзера Франца. О томе постоји уговор. Није нађено,
ни добијено, ни отето, него – купљено за новац. Е па, сад иди и
види чије је тo!

Забележио: Митар Шутић
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Јован Јерков

НАРОДНА СТАРИНА, ТРАДИЦИЈА И МУДРОСТ

Рационалистичке идеје код нас и у свету имају за циљ да у
култури народа, просветитељством, одстране заосталост,
сујеверје, обичаје и друге навике. Романтизам, међутим, баш у
народном стваралаштву, веровању и обичајима налази потврду
легитимитета једног народа. Тако су, спонтано, настале нове
научне области, релативно младе (170 година), као што су
етнографија (ethnos – народ, grafein – писати); етнологија (ethnos
– народ, logos – проучавати) и фолклористика.
При помињању појма н а р о д, н а р о д н и треба имати на уму
да се ради о стваралаштву руралне средине чија је култура
самоникла и изворна; култура градског живља унеколико је
космополитска. Поједностављено речено, етнологија се бави
материјалном културом (становање, исхрана, одевање и др.),
затим друштвеним животом (сродство, фамилија, породица и
други облици) и духовном културом која је својеврсни облик
народне производње духовности, а чине је народна уметност,
стваралаштво, обичаји, веровања и др. Та народна уметност, у
свим својим облицима, назива се фолклор. Према томе, фолклор
означава све оно што се назива народна старина, народна
традиција и нариодна мудрост. Овим појмом означавају се
обичаји, веровања, усмено народно стваралаштво, све
манифестативне форме народне уметности и други облици
народне културе. Пошто се речју фолклор означавају одрeђени
појaвни облици народног живота, он се не може третирати као
научна дисциплина, па се може говорити само о њеном ширем
или ужем значењу. Наша пракса прихватила је две категорије
појма фолклора. Прва је народно уметничко стваралаштво у коју
спадају: уметничко-поетска и прозна традиција, игра, народна
музика, драма, ликовна уметност у свим својим облицима, а
другa: народни обичаји и веровања. Половином 19. века, тачније
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1846. године, употребу овог појма предложио је енглески археолог
Вилијам Џон Томас (William John Thomas), a сама реч означава
народну мудрост (folk – народ, lore – знање, мудрост).
Фолклористика, као научна дисциплина, означава веома широк
спектар појавних облика у народној култури. Према томе,
значајно је схватити и уочити разлику појма фолклор у односу на
научну дисциплину – фолклористику. Фолклор представља
предмет изучавања фолклористике: услове настанка, генезу и
међусобну зависност појавних облика у разноликим гранама
фолклора; њихову класификацију, систематизацију и
генерализацију.
За научни приступ у фолклористици, поред општих етнолошких,
неопходна су специјализована знања; није могуће нпр. изучавати
народну музику ако се не поседује одговарајуће музичко
образовање итд. Процес разграњавања у фолклористици је, исто
тако, веома присутан и изражен. Појавиће се нове научне
дисциплине као што су: етномузикологија, етнокореологија,
етномитологија и др. Значајно је поменути да фолклористика
није окренута само прошлости, она је, попут живог организма,
веома присутна и у садашњости, јер прати развој фолклора од
најстаријих дана до оводневног тренутка.
Народ је одувек неговао стваралаштво уз рад и у процесу рада, и
на црквеним славама, вашарима, крсним славама, свадбама,
прелима, рогљевима, поселима, бербама и сл. Негујући духовно
стваралаштво које је произилазило из њих самих, а за своје
потребе, они су били и остали најдоследнији чувари језика,
народних обичаја, приповедања, песама, игара и других облика
уметничке креације. Нарочито су биле значајне бербе грожђа,
када се надалеко чула свирка гајдаша, хегедаша и тамбураша, а
богами, било је ту ракетли и прангија.
Народно мултикултурално стваралаштво у потпуности одражава
вишеконфесионално и мултинационално биће Војводине које је,
одувек, украшавало састајалишта, посебно младих, у различитим
поводима и приликама: кола, црквене свечаности, кирбаји,
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крштења, прво причешће, кризмање... Шорови и сокаци села,
заселака и салаша представљали су тада јединствену аутентичну
позорницу на којој се спонтано одвијао пребогат друштвено-
културни живот.
Одјеке таквих односа у тој области могуће је срести још само у
неколико насеља у Војводини и, наравно, спорадично – годишње
једном, на смотрама и фестивалима који, делимично, указују на
слике из минулих векова. Неумитни цивилизацијски токови
испољили су своје лице пре свега у немоћи патријархалних
односа у породици и свим другим областима живота, па и
духовним вредностима које је сам живот скројио. Култура једног
народа, ипак, није мерљива само скупом завесом на пенџеру, ТВ
екраном, комбајном, фрижидером, компјутером..., него насушном
потребом да се очувају и негују вредности у свим сегментима
живота који захтевају да имају своје трајање. Вредно је помена
успешно настојање појединих високоцивилизацијских народа
(Јапан) да задрже, сачувају и афирмишу оне вредности народне
културе и стваралаштва које су чврсто уткане у национално биће
и престављају непомерљиви кôд заједнице. Писац ових редова
не призива минула времена ламентирања ради. (Једна од
економски најразвијенијих земаља у Европи објављивала је
годинама, у средствима јавног информисања у свету, па и код
нас, у Политици, текст приближно овакве садржине: Ако неко
било шта сазна или поседује доказе о фолклору норвешког
народа, нека се јави...)
Војводина – Европа у малом – носи сећања на непролазне
вредности о којима данас, додуше са мање или више успеха,
брину стручни тимови у музејима, академијама, заводима,
институтима, али и у друштвено-културним организацијама, попут
културно-уметничких, културно-просветних друштава и других
облика организовања грађана; та околност мора се, такође,
уважити.
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Народно беседништво

Дуга традиција беседништва као посебног вида стваралаштва у
нашем народу везује се за рани средњи век (5–7. век) у време
великог померања Словена, њиховог доласка у Панонију, па све
до јужних топлих мора. Прокопије истиче за Словене (види:
Византијски извори за историју југословенских народа, САНУ,
Београд 1955) да од давнина живе у демократији и да се на
заједничком скупу свршавају како повољни тако и неповољни
јавни послови: ти скупови нису били само обнародовање
старешинских одлука, него су се ту супротстаљала различита
гледишта и да сви супротно мисле и ниједан није вољан
другоме да попусти. Зборовања, према томе, древне су
институције код Срба која су прешла у народне обичаје који су
тада важили као највиши закон. Из њих су у историјској
прошлости мало-помало никли народни зборови, а потом и
државни сабори. На њима су се истицали они који су били
особито речитији од осталих сељака, звани кметови који су се
скупљали на различите договоре, како сеоске, тако жупанијске,
кнежевске и нахијске.
Народна зборовања и беседништво у нашем народу позитивно су
се одразили на народну књижевност, у којој се огледа богатство
духа и животност језичког израза. Међу њима су посебно
значајне народне приповетке, приче, бајке, басне, здравице – и
данас веома присутне у нашем народу као један од видова
народног говорног усменог предања.

Meisterschule за гусларе у Иригу – Слепачка академија

Претпоставља се да је епском песмом настављена традиција
хуманизма и ренесансе; да је спласнула нестанком властеле, а
да су слепи певачи из Војводине и Славоније упамтили што се
једино усменим предањима могло преносити, често само у
мотивима, назнакама или деловима прича. У епској песми наших
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простора нема карме (судбина човека заслужена претходним
животом). Наше песме су пуне светле хуманости, реалности,
жеље за слободом, а одликују се богатствoм израза и стилским
фигурама. Опоре речи присутне су у мери како је то сам живот
доносио.
Губљење епске традиције у поречју Дунава, Тисе, Мориша,
Тамиша и Саве, према суду Вука Караџића, веома је изражено.
Ипак, Вук је двадесетак најлепших, антологијских песама
(1815–1825) забележио баш у Срему, од слепе Живане и њене
ученице Јеце (Јелисавета Јовановић). У преписци са Лукијаном
Мушицким, Вук је упорно молио да му се прибаве записи слепе
певачице из Гргуреваца. Мушицки је удовољио Вуку (1816) и
забележио шест песама: Пропаст царства српскога, Косовка
девојка, Обретеније главе кнеза Лазара, Марко Краљевић укида
свадбарину; од ње вероватно потичу и песме Марко Краљевић и
соко и Дјевојка надмудрила Марка. Међу слепе певаче,
професионалце, Вук убраја, наравно, и Филипа Вишњића, за кога
тврди да је поред песама о Немањићима, Косовском боју и др.
сам испевао песме о устанку.

Коло у народном стваралаштву

О српском колу у 18. и 19. веку врло речито казује Јаков
Игњатовић: Тешко да би могла било која игра неког европског
народа да превазиђе врцавост игре, дуплире, карактеристично
увијање и развијање играча који су одувек уносили одушевљење
и део своје личности у народну игру. Њихова искричава
подврискивања и њихање, најчешће са гајдама или хегедашом у
средини, неодољиво је подсећало на таласање зрелог класја –
тога непреднога мора које је, таласима, одменило нестало
Панонско. Игра у колу тога времена одражавала је статус човека
свикнутог на задружни начин живота, где је, зна се, на челу кола
био коловођа, чији начин играња врло уверљиво приповеда која и
каква је патријархална хијерархија владала у колу, односно
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животу. Коло је игром и изгледом подсећало на венац ивањског
цвећа у који су се стављали први летњи цветови раскошних боја.
Постојала су неписана правила о начину приступања колу и
иступања из њега; била је веома значајна издржљивост играча у
колу (читај: у раду на њиви). Није било без значаја како су, у које
ношње били обучени учесници у колу – цветови у венцу, колико и
где се чуо стидљиви одјек песме и подврискивање актера у колу,
– можда приликом плетења ужа и везивања снопља жита, бербе
грожђа или кукуруза, сечења кудеље, вршидбе коњима... Игра је
одражавала живот или је произилазила из њега, а живот је одувек
био само игра уплетена у венац ивањског цвећа... и тако се коло
окретало и окреће без престанка, снагом воље која је
произилазила из самог живота.
Сад видиш ситне кораке, па у колу чујеш песму при којој се
момак увија, казује Јаша Игњатовић, а девојка гледи у земљу и
потајно се смеши, па се у игри и даље умилно таласа; мало
после видиш бесна Србина како бујно коло тера, мислио би да ће
преко Тандарије у рај или пакао. Свирац-гајдаш у средини кола
стоји, па уснама дува, а очима на игру потпирује...
На нобл баловима, у четрдесетак панонских двораца, играле су
се актуелне елегантне паровне игре: полка, менует, чардаш,
валцер... Кроз пенџере свечаних дворана, осветљених
лампионима и лојаницама, сељани су нетремице гледали
аристократску мађарску, српску и немачку свиту како са лакоћом
плешу европске игре. Не много затим настале су народне
паровне игре (игре подвоје), које су пребогатом мелодиозношћу
и врцавошћу превазишле лепоту игара панонских аристократа,
доцније нове грађанске класе; оне су оставиле снажан печат на
култури бројних националних заједница у Војводини
одражавајући, њима, изузетне музиколошке, етнокореолошке,
културолошке, па и психосоциолошке специфичности,
особености и вредности народа који вековима живе под истом
небеском капом. Вредно је поменути само неке од паровних игара
не разврставајући их по националној структури и припадности,

IZVORNIK212



него ређајући их баш онако испреплетане како их је живот
усложавао вековима на овој плодној равници, оивиченој великим
водама са рубовима Фрушке, Тителске и Вршачке планине. Ту су
српске, мађарске, шокачке, буњевачке, швапске, хрватске,
словачке, румунске, русинске, ромске. Ево само неких: Зурка,
Чардаш дорословачки, Poved že mi mila moja, Сirligu, Руски танец,
Чарлама, Виришивска полка, Келеруј, Срдим се душо, Тандрчак,
Чардаш купусински, Zvrtni sa mi, Posovoaica, Бирмајски фицко,
Сиротица, Чардаш из Чоке, Jedera, Говља танец, Хопак, Логовац,
Мађарац, Мађарске игре из јужног Баната – Ердељ, Тодоре,
Буњевачко момачко (тројка), Vrt sa dievča, Maliny maliny, Tiganka,
Duba, Куцкуруши, Ја сам Јовицу, Počkaj dievča, Zagajduj gajdoš,
Mazarica de tri, De doi, На желењеј травки, Ердељанка, Ja mam
ljavej nohe, Doicafira, Словенка, Като ми Като (тројка), Ardeleana,
Логовац итд.

Народна песма

Народна песма, тај својеврсни феномен у култури једног народа,
дело је највремешнијег ствараоца. Она је надживела бројна
сазревања зрелог класја, винове лозе и цветање белих рада на
ливадама и пустарама Паноније. Попут духовне музике средњег
века, византијски обојене, и српска народна песма у 18. и 19. веку,
у сучељавању са епохом барока, у Срему, Банату и Бачкој,
преобразила се у сасвим нешто ново, непоновљиво. Свежина
текста и, посебно, мелодије, са пуно тзв. мелизматичних и других
украса карактеришу ову јединствену по лепоти певану лирику.
Песма је обилато украшавала и обележавала сва збивања у
народу: црквене и крсне славе, свадбе, рађање, жетвене радове,
бербу, а певало се, необавезно, на сокацима, прелима, селима,
рогљевима итд. У стваралачком процесу остали су увек присутни
међуутуцаји, где је заједница која прима уносила своје измене
које се огледају у реченичкој и, наравно, мелоритмичкој
структури.
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Спорадично су, ретко када циљно, уписиване целовитости
традиционалног музичког обредног стваралаштва из појединих
панонских зона. Уписивани су, најчешће, само мотиви
наслеђених обичајних песама (коледарске, краљичке,
коринђанске, додолске); захваљјујући управо тим назначеним
мотивима, оне се данас могу препознати, а извесно су послужили
као основа за будућу надградњу.
Знатан број композитора који је успео да проникне у сам дух
народне песме (19. и почетак 20. века) створио је нови опус који
је народ прихватио као свој, саображавајући га према својим
потребама, а варирајући према својим музичким склоностима.
Тако је народ усвојио песме Исе Бајића, Николе Ђурковића, Пере
Тумбаса Хаје, Марка Нешића, Јоце Млинка Мимике, Спасоја
Ракића, Максе Попова, Исе Хаднађева, Саве Вукосављева...
Ваљда ниједан домаћи стваралац није прошао крај војвођанске
песме, а да се није окористио мотивима и темама за своја хорска
дела, опере или инструменталне композиције. Наша народна
песма била је често предмет интересовања и великих европских
композитора. Поменима само једног из времена класицизма –
Јозефа Хајдна (Joseph Franz Haydn, 1736–1809).
Захваљујући, на првоме месту, вредној, упорној и плодној
делатности композитора, пијанисте, хоровође и етномузиколога
Корнелија Станковића (1831–1865), убележен је и за свагда
сачуван огроман број народних песама чије је неисцрпно и велико
богатство дало немерљив допринос афирмацији културе нашег
народа.

Зачеци организованог музичког образовања

Душан Ђермаков (1852–1876), публициста и љубитељ музике,
велики поборник унапређења музике Срба у Угарској, објавио је у
Летопису Матице српске (књига бр. 116 од 1874) два написа:
„Библиографија српских музичких дела“ и „Поглед на данашње
стање наше музике“. Написи су били од великог значаја за
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сагледавање стања уметничке, варошке и народне музике Срба у
Угарској у 19. веку, запажајући да је наша музика у колевци: ...та
грана уметности толико је забатаљена у нас, е би човек
мислио овај народ нема срца, нема онога језика којим се тако
згодно и тако исто казују различита осећања... у којима се
стварају носиоци народне музичке умености. Ипак недостатак
тих школа – музичке школе, академије, надокнађивала су
постојања наших певачких друштава која су многи сматрали
школама.
Тако је у Војводини настала нова школа која је израсла у звучну
фреску непроцењиве вредности. Њене боје у почетку биле су
скромне, утемељене на хришћанском једногласју, да би се
касније развиле у врхунске хармоније хомофоног духовног
израза. Традиција хорског певања у Војводини постоји од 1838.
године, када је на овим равничарским просторима Српско
црквено певачко друштво у Панчеву запевало прво велико амин,
а затим и остале литургијске нумере. Западна Европа већ је
имала велике композиторе, а у Војводини се будила културна
свест, па је музика постала потреба изражавања националног
идиома и значајан чинилац грађанског друштва. И док је
грађанска лирика оставила велики број мелодија чији су творци
често анонимни као и писци стихова, црквено појање преносило
се исључиво усменим путем. Редак пример оригинално
компонованих мелодија налази се у рукопису Поздрав Мојсеју
Путнику Захарија Орфелина, поводом његовог устоличења за
бачког епископа 1757. Први српски композитор, музиколог и
хоровођа Корнелија Станковић записује 1855. године карловачко
црквено народно пјеније под покровитељством митрополита
Јосифа Рајачића, а по појању бившег осечког проте Алексија
Поповића; оплемењује га латентним хармонијама непролазне
лепоте и, први пут, изводи на историјском концерту српске
духовне музике у Бечу 1856. године, у сали Musikverein-а. О
концертном праизвођењу Литургије у Бечу огласиле су се српске,
али и аустријске новине. Цариградски патријарх Антимон обратио
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се Окружним посланијем 1846. године Рајачићу захтевајући да се
грчкој црквеној општини у Бечу, која је била под његовом
јурисдикцијом, забрани увођење четворогласног појања.
Митрополит српски је 1848. послао одговор цариградском
патријарху и обавестио га да је лично дао благослов за увођење
вишегласја у српским православним црквама и додао да
традиционално једногласно греческо пјеније не задовољава укус
и естетске потребе образованога православног грађанства.
Према томе, хорско певање, као вид масовнога окупљања у
градовима и селима, било је најзначајније упориште у
организованом продору музичке културе.
Хорском певању, насталом крајем 18. и почетком 19. века, у
време бујања панславистичких идеја, претходили су музички
заводи где се учило вишегласно хармонично пјеније и свирање на
гласовиру, хегедама, гитари, тамбури и др. (Пре њих постојала је
и активно радила, половином 18. века, Бандашка школа која је
припремала свирце за банду шајкашког батаљона, али и за
потребе младе грађанске класе у потиској вароши Тителу.) Сава
Текелија отвара Заведеније музикалног пјенија у Араду 1835.
године; завод вредно ради у Панчеву и Сомбору 1822, у Пешти
1834, а затим у Новом Саду, Врањеву, Вршцу, Темишвару,
Сегедину, Великом Бечкереку, Бечу, Јегри, Великој Кикинди...
Државно-политичка граница у првој половини 19. века између
Војводине и Србије није могла бити препрека за брзо простирање
и узајамно обогаћивање духовних садржаја, у овом случају
музичке културе.



Samuel Boldocki

SRPSKO–SLOVAČKA KULTURNA SARADNJA U 19.

I POČETKOM 20. VEKA

Ovaj tekst je, u stvari, nastavak priloga objavljenog u prethodnom
dvobroju Изворника1 u kome je isticana činjenica da je više istaknutih
Slovaka –naučnika i kulturnih radnika, direktno učestvovalo u
stvaranju pojedinih temeljnih vrednosti srpske kulture i sarađivalo sa
najistaknutijim srpskim ličnostima pred kraj osamnaestog i u
devetnaestom veku. U ovom „nastavku“ posebna pažnaja se
posvećuje saradnji vodećih slovačkih ličnosti sa Vukom Karadžićem,
kao i delovanju Ljudovita Štura i njegovom radu sa srpskim
studentima u Bratislavi.

Sa Vukom Karadžićem je najpre sarađivao, i vodio prepisku, Martin
Hamulijak (1789, Jasenica – 1859, Namestovo). Hamulijak je bio
vodeća ličnost i organizator kulturnog života svoga vremena
u Slovačkoj, izdavač i urednik, a i pisac. Njegovom zaslugom
štampana su mnoga dela slovačkih pisaca i naučnika a, između
ostalih, i dela P. J. Šafarika i Jana Kolara. O njegovoj saradnji sa
Vukom najviše saznajemo iz njihove prepiske.2 Njihova saradnja3 je
počela 1825. godine u vezi sa distribucijom pretplatničkog
obaveštenja i traženjem pretplatnika za već pominjano delo P. J.
Šafarika Istorija slovenskog jezika i književnosit svih dijalekata, i to

1 Изворник 2, 3 (2006/2007), Огранак Вукове задужбине у Гајдобри, Гајдобра
2007, 349–371.

2 Hamuljakova pisma Karadžiću su štampana u izdanju Vukova prepiska, knijga peta,
Beograd 1910, s. 317–338, dok je 11 Karadžićevih pisama Hamulijaku (sa tumačenjima)
objavio Jozef Ambruš: Karadžićove listy Martinovi Hamuljakovi, Literárny archív 1969
(Pramene a dokumenty), Martin 1970, s. 51–78 . Osam Hamulijakovih pisama
Karadžiću objavljeno je i u izdanju – Augustin Maťovčík: Listy Martina Hamuljaka,I, c.d.,
pisma br. 7, 11, 17, 19, 24, 33, 42, i 45.

3 Augustin Maťovčík: Spolupráca Martina Hamuljaka s Vukom Karadžćom, Nový život,
god. 37, 4/1985, s 296–301.
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pismom od 6. oktobra 1825. Posle toga, počela je njihova prepiska,
koja je trajala oko jedne godine (do januara 1827). Tada su razmenili
od šest do osam pisama. Iz dosad neobjašnjenih razloga, ta prepiska
se prekida na duže vreme, sve do 22. avgusta 1834, kada je Vuk od
Hamulijaka zatražio pomoć u vezi sa Njegoševom štamparijom, koja
je te godine osnovana na Cetinju (Njegoš je štampariju doneo iz
Rusije). Pošto je ta štamparija imala samo tzv. „graždanska“ slova,
Vuk je, u tom pismu, zamolio Hamulijaka da mu u Kraljevskoj
univerzitetskoj štampariji u Bratislavi nabavi i pošalje odliveni slog
„crkvenoslovenskih“ ćiriličnih slova, (koja su se u toj štampariji nalazila
otkako su tamo 1796. preneta iz nekadašnje Sentivanjijeve štamparije
Univerziteta u Trnavi – Slovačka). Povodom ovih poslova, Vuk je u to
vreme (od 1834. do 1836. godine), uvek uz prijateljske pozdrave
Kolaru, napisao Hamulijaku pet pisama a Hamulijak Vuku sedam, dok
je ta dragocena pošiljka koju je Hamulijak uputio (uz pomoć Kolara i
Šafarika), u tri ture od po šest (ukupno osamnaest) kutija olovnih
odlivaka, putovala na Cetinje preko Trsta, Zadra i Kotora.

Ova bliska saradnja Hamulijaka sa Vukom Karadžićem i Hamulijakovo
poznavanje Vukove književne aktivnosti, njegovih lingvističkih radova
i zbirki srpskih narodnih pesama, kao i razmena iskustava prilikom
njihovih ličnih susreta, imali su veliki uticaj na usmeravanje
Hamulijakovih književnih i organizacionih poduhvata i na formiranje
njegovog narodnog programa. Karadžićevo delo je, veoma očito,
pokazivalo kakav veliki značaj, rezultate i konsekvencije ima
podizanje jezika naroda na nivo književnog jezika u razvitku
nacionalne književnosti i kulture.

[Vukove zbirke narodnih pesama (kao što je već konstatovano u
uvodu pomenutom tekstu), imale su snažnog odjeka i kod vodeće
četvorke slovačkog književnog klasicizma (Kolar, Šafarik, Palacki,
Benedikti-Blahoslav), koja je – polazeći od vatrenog Šafarikovog
programskog članka Promluvení k Slovanům (Proglas Slovenima),
objavljenog početkom 1817, u češkom časopisu Prvenci lepih
umetnosti (Prvotiny pěkných umění), koji poziva Slovake i sve



Slovene da, po primeru Rusa (Ivan Prač) i Srba (Vuk Stefanović
Karadžić), pristupe skupljanu narodnih pesama svoga naroda –
počela da sakuplja slovačke narodne pesme. Vodeću ulogu u pripremi
za štampu i izdavanje slovačkih narodnih pesama je preuzeo Jan
Kolar (u tesnoj pismenoj saradnji sa Šafarikom, koji je već imao „punu
kesu pesama“) i saradnji sa Janom Blahoslavom Benediktim. Kolar je
zbirku štampao pod nazivom Pesme svetovne naroda slovačkog u
Ugarskoj. Već sledeće, 1827. godine samostalno izdaje drugi tom
Pesama svetovnih naroda slovačkog u Ugarskoj (Písně světské lidu
slovenského v Uhřích), a u godinama 1834–1835. štampa svoje
obimno delo u dva toma Národnie zpievanky čili Písně světské
Slováků v Uhrách (Narodne pesme odnosno Pesme svetovne
Slovaka u Ugarskoj). Kolar je smatrao da se u pesmama odražava
karakter i mišljenje naroda i zato ih treba sačuvati od zaborava. U
ovom kontekstu ilustrativan je i slikovit paradoks, kojim Kolar izražava
svoje divljenje prema srpskim narodnim pesmama: „Ako u drugim
zemljama pesnici pevaju za narod, onda južno od Dunava narod peva
za pesnike.“4

Inače je Jan Kolar (1793, Mošovci – 1852, Beč), poznati slovački
pesnik, sakupljač dela narodne književnosti, estetičar, lingvista i
vatreni zagovornik slovenske uzajamnosti, sa Vukom održavao
prijateljske veze i, doduše indirektno, sarađivao sa njim, o čemu
svedoče i prijateljski pozdravi koje mu je upućivao Vuk u već
pominjanim pismima Hamulijaku, a blizak mu je bio i ilirski pokret čiji
su čelnici (grof Janko Drašković, Ljudevit Gaj, Stanko Vraz, Ivan
Kukuljević – Sakcinski, Ivan Mažuranić i Petar Preradović), ujedno bili
i poklonici ili sledbenici ideja (slovenske uzajamnosti) ili dela Jana
Kolara i činili Kolarev «ilirski krug».]5

Predstavnici slovačkog romantizma na čelu sa Ljudovitom Šturom

4 Јован Скерлић: Историје нове српске књижевности, Београд 1953, с. 222.

5 Milorad Živančević: Kollárov ilirski krug, In: Literárne vzťahy Slovákov a južných
Slovanov, Zborník prác z vedeckej konferencie v Smoleniciach, od 30. 10. do 1. 11.
l966, Bratislava 1968, s. 158–180.
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(1815. Uhrovec – 1856. Modra), za razliku od Kolareve ideje o
slovenskoj uzajamnosti, težili su više ka nacionalnoj slovačkoj
emancipaciji, a sam Štur je, kod Slovaka, na planu jezičke reforme
uradio praktično isto što i Vuk kod Srba.
Štur Ljudovit (Ljudevit, Velislav) je bio vodeća ličnost slovačkog
narodnog preporoda, ideolog i organizator slovačkog građansko-
demokratskog pokreta polovinom 19. veka, kodifikator slovačkog
književnog jezika, filozof, istoričar, lingvista, pisac, publicista, urednik
i pedagog. Rođen je u Zaj-Uhrovcu (Zay-Uhrovec, danas Uhrovec)
29. oktobra 1815. godine u porodici nacionalno svesnog učitelja
Samuela Štura, porodici u kojoj se negovala kulturna tradicija. (Šturov
stariji brat Karol je, takođe, bio borac za nacionalne interese i pesnik
a mlađi brat Jan učesnik Slovačkog narodnog ustanka – u revoluciji
1848–49, publicista, pisac prigodnih tekstova i pesama. U rukopisu su
sačuvane njegove uspomene na brata Ljudovita.) Ipak, Ljudovit Šur
je, kao i Vuk Karadžić, svoj narod najviše zadužio stvaranjem
književnog jezika.
Razdoblje od 1840. do 1843. godine bilo je, na kulturno–nacionalnom
planu, Šturov najplodniji period. Tada je, svojim predavanjima iz
istorije i o slovenskoj poeziji, otvarao studentima duhovne horizonte
korisnog delovanja za dobro svoga naroda i, na taj način, stvarao

jedinstvenu i jaku književnu školu, iz koje su potekli mnogi slovački
pesnici i pisci.
Međutim, u ovom razdoblju zaoštravaju se nacionalni antagonizmi i
borbe u Ugarskoj. U te političke borbe uključuje se i Štur, i to putem
svojih nemačkih i drugih članaka, ali i organizovanjem slovačkih
protesta i peticija a, što je najvažnije, u vreme tih političkih previranja
i borbi za preporod slovačkog naroda sazrela je i ideja (1843) o
kodifikaciji slovačkog književnog jezika. To je predstavljalo dalji jak
podstrek za aktivnosti na planu nacionalnog preporoda, ali i za
književno stvaralaštvo. Šturu je, međutim, zbog tih i takvih aktivnosti
zabranjen rad na liceju (1843), ali je, i posle otkaza, držao predavanja
u svom stanu u Bratislavi.
Pošto od 1843. godine više nije mogao da direktno utiče na studente,
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Štur je pronašao nove načine delovanja u javnom životu, u okvirima
aktivnosti pojedinih društava i publicistici.
Posle široke akcije sakupljanja potpisa i pomoći, Štur 1845. godine
počinje da izdaje Slovenskje národňje novini (Slovačke narodne
novine) sa književnim dodatkom Orol tatránsky (Orao tatranski). Ove
Šturove novine (štampane na novom slovačkom književnom jeziku)
bile su zaista narodne jer su donosile vesti iz svih krajeva Slovačke,
koje su Šturu u Bratislavu slale njegove pristalice i nacionalno svesni
Slovaci, i to, osim uobičajenih načina, i pomoću slovačkih trgovaca pa
čak i prevoznika. Iz današnje Bačke, iz Bačkog Petrovca, najviše vesti
u Šturove novine slao je kapelan evangeličke crkve u Bačkom
Petrovcu Štefan Homola, koji je u Petrovcu 1850. godine, ugledajući
se na slične ustanove u Slovačkoj, osnovao narodnoobrazovnu
Nedeljnu školu a, u njenim okvirima, i biblioteku, i koji se već tada
zalagao za srpsko–slovačku saradnju u ovoj sredini.
Ove Šturove novine postale su odmah svojevrsna tribina i organizator
slovačkog nacionalnooslobodilačkog pokreta. Više od 30 članaka koje
je Štur objavio u njima svedoče o postepenom jačanju njegovog
političkog delovanja. Sa „narodnih“ članaka iz 1845. godine, u kojima
je podsticao i usmeravao pripadnike svoje generacije za rad na
nacionalnom preporodu u slovačkoj provinciji – Ľud náš obecný
(Narod naš obični), Neopúšťajme sa! (Nemojmo da se opuštamo),
Život domáci a pospolitý (Život domaći i javni), Nedeľné školy
(Nedeljne škole), Spolky miernosti, (Društva umerenosti) i sl. – Štur
prelazi na pisanje na čisto političke teme.
U ovom razdoblju Štur se intenzivno posvećuje i lingvističkom radu –
radi na obrazlaganju i gramatičkom objašnjavanju glavnih principa
novog književnog jezika a kao rezultat tih aktivnosti štampana su
(1846) njegova značajna dela: Nárečja slovenskuo alebo potreba
písanja v tomto nárečí (Narečje slovačko odnosno potreba pisanja na
ovom narečju) i Náuka reči slovenskej (Nauk slovačkog jezika),
odnosno prva gramatika novog slovačkog jezika i, odmah zatim,
njegovi brojni spisi u polemikama oko jezika, koje su počele posle
njenog štampanja.
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Uoči revolucije, 1847. godine, Štur je, kao poslanik grada Zvolena,
izabran u Ugarski sabor gde se istakao brojnim nastupima. Već
u decembru 1847, na ugarskom saboru u Bratislavi, energično se
zalagao za ukidanje kmetstva. Tokom revolucije 1848, Štur je
koncipirao poznate Žiadosti slovenského národa k uhorskému snemu
(Zahtevi slovačkog naroda Ugarskom saboru), koje je prihvatio
opštenarodni sabor u Liptovskom Mikulašu. Za vreme revolucije, kao
predsednik Slovačkog narodnog veća, vodio je političke poslove
slovačkog ustaničkog pokreta sve do kraja revolucije 1849. godine.
Iako je u revoluciji pobedio Beč, na čijoj strani su se borili i slovački
ustanici, revolucionarni zahtevi slovačkog naroda nisu ispunjeni. U
zemlji se uvodio Bahov centralizam i apsolutizam, koji je skoro savim
razbio Šturov pokret. Ljut i razočaran, Štur nije prihvatio državnu
službu koja mu je ponuđena, već se povukao iz javnog života. Otišao
je kod svog starijeg brata Karola u Modru, gde se, posle njegove smrti
1851. godine, brinuo o njegovoj deci i, uz pomoć tamošnjeg profesora
Jana Kaljinčjaka, poznatog slovačkog pisca, estetičara i kritičara,
sređivao i pisao svoja estetska, književna i političko-filozofska dela. U
Modri je napisao svoju zbirku pesama Spevy a piesne (Epovi i pesme,
1853), svoje poglede na slovensko pesništvo izložio je u delu
O národních písních a pověstech plemien slovanských (O narodnim
pesmama i predanjima plemena slovenskih, 1853), a u obimno
koncipiranom delu Das Slawentum und die Wellt der Zukunft
(Slovenstvo i svet budućnosti, Moskva 1867) konfrontira privrednu,
kulturnu i političku istoriju Slovena sa istorijom zapadnoevropskih
naroda.
Plodan život Ljudovita Štura prekinuo je tragičan događaj. Ranio se u
lovu 22. decembra 1855, nesretnim slučajem, a 12. januara podlegao
je ranama. Njegova sahrana je prerasla u manifestaciju jedinstva
celog slovačkog naroda za koji se čitavog svog života borio.
Jezička podeljenost Slovaka evangelika i katolika je, razume se,
predstavljala ozbiljnu smetnju u približavanju šturovaca narodu a
naročito u njihovim političkim nastojanjima da se oformi slovačka
nacija. Zbog toga su se najistaknutiji borci za slovački narodni
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preporod Štur, Hurban i Hodža 1843. godine sastali u Hlbokom, kod
Hurbana, i odlučili da se napusti češki književni jezik a srednjeslovački
dijalekat podigne na nivo književnog jezika. Ovu odluku su obrazložili
tako da se treba “narodu našem obraćati, ne samo kod usmene
komunikacije, već i u javnim i višim sferama kulturnog života,
narečjem našim, milim našim slovačkim jezikom“. Na sednici „Tatrina“
26–28. avgusta 1844. godine u Liptovskom Mikulašu srednjeslovačko
narečje je i zvanično proglašeno za novi književni jezik a razdoblje
pisanja na slovačkom narodnom jeziku počeo je Jozef Miloslav
Hurban u drugom godištu svog almanaha Njitra.
Međutim, uvođenje novog književnog jezika bilo je neophodno i
relevantno stručno lingvistički obrazložiti. To je uradio Štur u već
pominjanim delima „Narečje slovačko odnosno potreba pisanja na
ovom narečju“ i „Nauk slovačkog jezika“ (1846).
Štorove pristalice – šturovci nisu mogli prihvatiti raniju „bernolakovicu“
kao knjževni jezik jer se naslanjala na zapadnoslovački jezik učenih
ljudi, koji od druge polovine 18. veka, očigledno, gubi na značaju. S
druge strane, od tog vremena raste značaj srednjeslovačkog jezika
(kojim se služila tadašnja slovačka inteligencija), koji je Šturu poslužio
kao polazna tačka prilikom njegove kodifikacije književnog jezika.
Dakle, Štur se, kod izrade novog književnog jezika, nije direktno
oslanjao na srednjeslovačko narečje (liptovski narodni govor), kao što
se često navodi, a razloge zašto se odlučio baš za to narečje kao
osnovicu svoje kodifikacije objašnjava i svojim romantičarskim
vizijama da je srednja Slovačka kolevka Slovena i da se slovenski
jezik ovde najbolje sačuvao. Međutim, on je navodio i racionalne
razloge za to. Tvrdio je da je srednjeslovački jezik najrasprostranjeniji,
da je najvitalniji i da se proširuje i na pripadnike drugih narečja.
Štur je jezik shvatao kao sistem u kome su pojedini elementi
međusobno spojeni. Odbijao je da književni jezik sačini od odabranih
elemenata iz više narečja, kao što su mu to savetovali neki njegovi
savremenici, a gramatičke pojave je shvatao kao jedinstvo sadržine i
forme. Otkrio je i nekoliko važnih jezičkih zakonitosti srednjeslovačkog
narečja – ritmički zakon o skraćivanju druge dužine, zvučnu
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neutralizaciju (desonorizaciju) i dr. –i razradio fonetsku i gramatičku
građu slovačkog književnog jezika. U izradi književnog jezika nije
uzimao u obzir razvojne faze jezika (dijahronični aspekt), već je
kodificirao savremeno stanje (sinhronični aspekt).
Šturov pravopis je bio, kao i Vukov, fonološki, tj. zasnovan na
Adelungovom pravilu da svaka fonema (glas koji u datom jeziku utiče
na promenu značenja) ima svoj grafički znak, ali je neke foneme, ipak,
pisao sa dva znaka (dz, dž, ch). Štur je, dakle, slovački književni jezik
kodificirao polazeći isključivo od sinhroničnog stanja, bez istorijskih
tendencija i uzimanja u obzir razvojnih faza jezika, sa čime se nije
slagao već ni Hodža (iako je branio novi književni jezik) i u dva svoja
spisa polemizirao sa Šturom, naročito o fonetskim i morfološkim
pitanjima, zalažući se za etimološki pravopisni princip.
Glavni protivnik uvođenja novog književnog jezika bio je, nažalost,
baš tadašnji pisac i slavenofil sa velikim autoritetom Jan Kolar, što je
itekako ometalo sprovođenje Šturove jezičke reforme. Uvođenje
Šturovog slovačkog književnog jezika bilo je u suprotnosti sa
Kolarevom koncepcijom o slovenskoj uzajamnosti, u okviru koje je
naglašavao da treba spajati slovenske dijalekte (jezike) u jedan jezik,
a ne razbijati ih još i na nove jezike. Zato je u Pragu izdao zbornik
radova protiv zasebnog slovačkog književnog jezika Hlasové
o potřebe jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky
(Glasovi o potrebi jedinstvenog književnog jezika za Čehe, Moravljane
i Slovake). On u ovom zborniku napada novi književni jezik (kao što
protivnici jezičke reforme srpskog jezika napadaju Vuka Karadžiča)
uvredljivo, ne birajući reči. Naziva ga „grubim i surovim“ jezikom
„rulje“, „nadničara“ i „prostaka“, „neopranim i neočešljanim“ govorom
pastira, kuvarica, salašara i „drotara“, te da slovačka književnost
nikako ne bi smela da se srozava i da „srlja u kaljugu puka i prljavih
ljudi“, mada je, kod kuće, i sam tako govorio i sa kćerkom se tako
dopisivao.6 (Dakle, sličnost ovih napada sa napadima protivnika
Vukove jezičke reforme je više nego očigledna.)

6 Jan Kmeć: Jugoslovensko–slovačke slavističke veze, Vojvođanska akademija nauka i
umetnosti, Radovi, knjiga VI, Novi Sad 1987, s. 275–276.
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Iako se Kolar, navodeći argumente („glasove“) protiv novog
književnog jezika oslanjao na Šafarikove stavove, na starije
lingvističke autoritete i citate nekih starijih crkvenih dostojanstvenika,
Štur je, potpomognut svojim uticajnim pristalicama, iz ovog sukoba
izašao kao pobednik, iako je, što se pravopisa tiče, pobedila Hodžova
„etimološka struja“ šturovaca. Šturove osnovne principe novog
slovačkog književnog jezika i Hodžov etimološki pravopisni princip
primenio je profesor katoličke gimnazije u Bratislavi i lingvista Martin
Hatala (Hattala) prilikom sastavljanja slovačke gramatike, koju su
1851. godine u Bratislavi potpisali i vodeći šturovci (Štur, Hurban,
Hodža) i glavni bernolakovci, odnosno katolički predstavnici (Jan
Palarik, Andrej Radlinski i Šćefan Zavodnik), koji su se na taj način, u
korist novog jezika, odrekli svog dotadašnjeg književnog jezika, čiji je
tvorac bio Anton Bernolak. Ova Hatalina gramatika je onda objavljena
pod naslovom Krátka mluvnica slovenská (Kratka gramatika slovačka)
1852. godine, a njeni osnovni pricipi, uz kasnije pravopisne i jezičke
inovacije – kao što je, npr. bila nova opšteprihvaćena pravopisna
norma Samuela Cambela (Czambel) Slovenský pravopis (Slovački
pravopis) (1890) – važeći su i danas. (Cambel je bio poznati slovački
lingvista, koji je u svom delu Slovaci a ich reč – Budimpešta 1903 –
izneo i tezu da slovački jezik ima neke zajedničke karakteristike sa
južnoslovenskim jezicima.)
Šturova kodifikacija novog književog jezika imala je, dakle, dvostruki
ogroman i dalekosežni značaj za slovčki narod. Njome je on dobio
novu, trajnu osnovicu književnog jezika a, ujedno, ona je značila
završetak najznačajnije etape stvaranja novovekovne slovačke nacije.

O odnosima između Vuka i Štura (ali i ostalih srpskih i slovačkih
intelektualaca i pisaca) najviše je pisao profesor Risto Kovijanić, „veliki
prijatelj slovačkog naroda“, kome je „Slovačka bila druga otadžbina“ a
čiji su život i delo osnovna tema knjige mr Nebojše Kuzmanovića
Susretanje kultura. Kovijanić je u tekstu pod naslovom Vuk i Štur
(časopis „Savremenik“, sv. 10, Beograd 1964, s. 322–34), između
ostalog, piše da je Štur bio trideset godina mlađi od Vuka a „kad je



Štur počeo da stupa u javni život Vuk je već bio počasni doktor
filozofie, član nekoliko učenih društava, proslavljeni književnik, čuven
u Evropi“ te je ova razlika u godinama bila prepreka da se Štur više
približi Vuku, koji je već održavao prijateljske veze sa Kolarom i
Šafarikom, ali oni su mu bili vršnjaci po godinama. Iako su se
poznavali i više puta viđali, Vuk i Štur se nisu dopisivali a „u svojoj
ogromnoj prepisci Vuk pominje Štura samo na jednom mestu!“. Taj
odnos Šturovog uvažavanja Vuka ilustruje i njegov zapis o Vukovom
boravku u Bratislavi, kada je 1837. godine Vuk posetio i Društvo
slovačke omladine „Jednotu literárnu“, u kojem je Štur imao istaknutu
ulogu, i kada su se njih dvojica prvi put sreli. Tim povodom Štur piše:
„Bio je kod nas na povratku Mušicki, sinovac slavnoga književnika, i
slavni Vuk Stefanović, te izvanredne, vrele slovenske duše...“7

Od 1842. do 1850 godine, Štur je često odlazio u Beč, gde su se
okupljali srpski književnici: Vuk, Branko, Đura Daničić i ostali i, prema
Kovijaniću, „zadržavajući se u Beču, Štur je mogao videti Vuka
svakoga dana od 17 do18 časova u Grlića kafani, na Baumarketu...“
Tokom 1845. godine, sreli su se u Bratislavi, a 1846. u Beču, kada je
Štur, osim Vuka, posetio i Njegoša. Tokom 1848. godine, sretali su se
više puta u Beču, a posebno za vreme trajanja Slovenskog kongresa
u Pragu. Kako su Vuk i Štur bili štićenici kneza Mihaila Obrenovića
(kao i Daničić, Miletić i Branko Radičević), Kovijanić smatra da su se
oni, svakako, susretali i kod kneza. Jedna od tih prilika je bila kada je
knez Mihajlo pomagao slovački ustanak 1848. O tome Kovijanić piše:
„Po povratku iz Rogaške Slatine, gde je tri puta bio kod kneza Mihaila
Obrenovića, od kojega je dobio 10.000 dukata (60.000 forinata u
zlatu) za ustanak Slovaka, Štur se, u septembru, zadržao u Beču.“
(Uzgred budi rečeno, novčanu pomoć za slovački revolucionarni
pokret nabavio je i Šturov saradnik i saborac Jozef Miloslav Hurban i
od Hrvata – tokom Slovenskog kongresa u Pragu, ali i od Srba, o
čemu Risto Kovijanić, u tekstu u listu Politika, Beograd, 11. 08. l934.

7 Nebojša Kuzmanović: Susretanje kultura, DNS „Logos“ – KK „Dis“, Bačka Palanka
2003, s. 131.
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piše:“... a Hurban, koji se nije bio vezao za Obrenoviće koliko Štur,
išao je u Beograd i Sremske Karlovce, otkuda je i on doneo znatnu
novčanu pomoć za ustanak, u prvom redu od kneza Alaksandra
Karađorđevića i patrijarha Rajačića.“) Inače, stipendiju, pisma, poruke
i knjige Šturu je iz Beča u Modru donosio njegov prijatelj Jovan
Bošković, a kada se knez Mihailo 1853. oženio groficom Julijanom
Hunjadi, često je sa njome boravio u Ivaci, blizu Modre, pa se i Štur
ovde s njim i potajno sastajao i dogovarao.8 Štur je Jovanu Boškoviću
često pisao i iz tih pisama se može saznati da su Vuk i Štur jedan
drugome slali knjige, a Vuk je Šturove knjige čak „šiljao u Moskvu“.

Inače, radeći na reformi slovačkog knjževnog jezika, Štur se, sigurno
i pod Vukovim uticajem, služio istim principima kao i Vuk, pa je i on
uveo fonetski pravopis (rukovodeći se principom Johana Adelunga –
tzv. Adelungovim pravilom, da svaki glas koji se u datom jeziku
upotrebljava treba da ima odgovarajući grafički znak). Ali, Vuk i srpska
književnost, a naročito narodna književnost, u velikoj su meri uticali i
na nacionalni preporod Slovaka i razvoj slovačke književnosti u
Šturovo vreme, sredinom 19. veka. Na taj način Srbi su Slovacima
uzvraćali za pomoć koja je proistekla iz školovanja Srba u Slovačkoj
kao i za pomoć koju su Slovaci pružali Srbima u otvaranju škola po
Vojvodini.9

Pored Vuka, Štur je lično poznavao i bio je u vezi i sa Brankom
Radičevićem i Njegošem.10 Prema Kovijanićevom tvrđenju, „njihovo
prvo viđenje bilo je, svakako, u Beču“. To se vidi iz Brankovih pisama
ocu i iz sećanja Josifa Podhradskog. U jednom pismu iz 1844, dok se
sa Šturom još nije ni poznavao, Branko ocu piše i sledeće: “Ostalo što
sam potrošio dato je za dobra dela, 1 forint u srebru dao sam Šturu
(Štur je neki učeni Slovak i mora da pobegne iz Ugarske). Nekome se

8 Ibid. s. 133. i Danijel Lačný: Príspevok k žvotopisu Ľudovíta Štúra, In: Ján V. Ormis:
Súčasnici o Ľudovítovi Štúrovi, Rozpomienky, správy a svedectvá, Bratislava 1955, s.
345. In: Jan Kmeć: Jugoslovensko – slovačke slavistističke veze, s. 347.

9 Nebojša Kuzmanović: Susretanje kultura, s. 132.

10 Ibid., s.127–129 i 134–137.
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u Beču požalio da nema para za put, te su se slovenski studenti
potrudili i pripomogli mu prema mogućnostima – mislim da nisam
mogao ne odazvati se.“11 Zanimljivo je da će Štur docnije postati i
Brankov kritičar, i to jedini koji je u to vreme pisao o njegovim epskim
pesmama. Štur je, a možda i Njegoš, prema Kovijaniću, „čitao
Brankov Đački rastanak još u rukopisu“, a prva Šturova reakcija je
bila: „Taj ima veliku budućnost!“ Štur je, ipak, što se evropskog
romantizma tiče, bio konzervativan: bio je protiv „bajronovštine“,
emocija, i “erotike“ u poeziji. U slovačkim omladinskim krugovima se
čak tada čitao Šturov proglas „da se omladina, u interesu morala,
čuva romantizma i erotičnog senzualizma“, kao i da „slovenska
poezija neće opevati ljubav, časti i strasti pojedinca, nego uzvišenene
predmete – veru i narod i služiće zajednici“. Štur, dakle, nije mogao
razumeti Branka jer je on bio ideolog i borac za nacionalna prava, a
Branko je bio „pesnik novog doba“, koje je odlikovao intimizam i
individualizam naspram kolektivnog duha. Zato Štur u „Slovačkim
narodnim novinama“, krajem januara 1852, objavljuje vrlo nepovoljnu
kritiku o njegovoj knjizi epskih pesama, koje su štampane 1851.
godine. Iz Brankovog opširnog odgovora, koji je objavljen tek 1854.
godine, vidi se da ga je ta kritika veoma pogodila: „Vi ste mene
kamenom, a ja Vas (verujte mi) samo lebom: tvrd je po svoj prilici bio“,
pisao je tada, između ostalog, Branko.

Prema Kovijaniću, iako je oštro kritikovao Brankove pesme, Štur nije
bio „zlomislen“. Njegova kritika je bila stvar nerazumevanja jer „nije
bio književni kritičar po pozivu“, tako da je „Branko bio sasvim u pravu“
kad je pobio Šturove primedbe o „mešanju romantike u pesmama“.
Kovijanić, u ovom kontekstu, navodi i udarnu Brankovu rečenicu:
„Bože moj, kako pusto mora biti u srcu g. Štura , kad ovako što može
reći.“

Kao pesnik, Šturu je, svojim kontemplativnim rodoljubljem i
misaonošću, bio mnogo bliži Njegoš, koji je od novembra 1846. do

11 Zlatko Klaćik: Štúrovci a Juhoslovania, Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied,
Bratislava 1965, s. 194, (Poznámky, 1. časť).

228 IZVORNIK



februara 1847. godne tri puta boravio u Beču da nadgleda štampanje
svog Gorskog vijenca i da ostvari kontakte sa ruskim dvorom. Tom
prilikom se upoznao sa Šturom i predao mu rukopis jedne pesme koja
nije imala naslov. O tom susretu je, takođe, pisao Risto Kovijanić,
koristeći Hurbanovu studiju o Šturu,12 a dragocene podatke mu je
1933. godine dao slovački profesor i počasni češki akademik Jozef
Škulteti. Tu pesmu je Štur objavio u Tatranskom orlu, kniževnom
dodatku Slovačkih narodnih novina, 5. januara 1847. godine, u broju
51. Ona nije imala naslov, ali je uredništvo časopisa objavljuje pod
naslovom Pesma od Petra Petrovića, vladike crnogorskog, a kasnije,
1875. godine, pesma je objavljena u Glasu Crnogoraca pod naslovom
Ljudevitu Šturu, a pod istim naslovom 1887. i u Moskvi, te u knjizi
Milana Rešetara Manje pjesme vladike crnogorskoga Petra Petrovića
Njegoša, (Beograd, SKZ 1912).

Šturova „jugoslovenska inklinacija“ je, u suštini, imala tri faze:

Prva je vezana za studentski pokret i rad sa omladinom i potekla je iz
saznanja da trećinu njegovih slušalaca na liceju u Bratislavi čine
srpski studenti, kojih je oktobra 1837, u pismu Vrhovskom, nabrojao
čak 27, uz priznanje da upravo radi na tome „da ih ubeđivanjem i
pozajmljivanjem knjiga osvesti i za javni rad pridobije“. 13

Druga Šturova jugoslovenska inklinacija usledila je posle njegovog
povratka (1840) iz Halea, pošto je Ugarski sabor te godine izglasao
zakonske odluke o uvođenju mađarskog kao službenog jezika u
Ugarskoj, te je trebalo zbijati redove ugroženih narodnosti Ugarske
(naročito Slovaka, Srba i Hrvata).

«Treća Šturova južnoslovenska inklinacija (posle revolucije 1848/49.
godine) imala je više srpsko obeležje jer su u revoluciji Hrvatska i
Češka, kao stare „krunske zemlje“, imale donekle drugačiji položaj

12 Ibid., s. 134–137. Jozef Miloslav Hurban: Ludovít Štúr (kasnije izdanje), Rozpomienky,
Bratislava 1959.

13 Jan Kmeć: Jugoslovensko–slovačke slavističke veze, s. 345. i Jozef Ambruš: Listy
Ľudovíta Štúra, I s. 123. Pismo je od 18. oktobra 1837. Deo ovog pisma citira i Risto
Kovijanić u delu: Srpski romantičari u Slovačkoj, Novi Sad 1979, s. 62.
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nego Srbi i Slovaci u Ugarskoj, koji tek treba da „izvojuju“ neka svoja
prava. Zbog toga što su uoči, za vreme i posle revolucije srpski činioci
(mitropolit, odnosno patrijarh Rajačić i knez Mihajlo Obrenović) lično
Šturu davali značajnu podršku (kako za njegovu očinsku brigu o
srpskim studentima, tako i za njegove rodoljubive poduhvate u korist
slovačkog naroda), sve tako širokogrudo, kao da se radi o srpskom
čoveku i o vlastitim srpskim interesima, Štur je glavna svoja dela njima
posvetio: Rajačiću, još pre revolucije (l846), svoje glavno jezičko delo
– gramatiku novog slovačkog knjževnog jezika Nauk slovačkog jezika,
a Obrenoviću (1853) svoje glavno književno-estetičko delo o poeziji
slovenskih naroda – O narodnim pesmama i bajkama slovenskih
plemena (Prag 1853), koje je, u prevodu Jovana Boškovića, štampano
(1857) i na srpskom jeziku, te je, kao takvo, imalo i trajniji uticaj u
srpskoj kjniževosti.“14 Za ovaj period Šturovog delovanja akceptiramo
ocenu Vase Stajića, podvučenu od strane Rista Kovijanića, da je
„divno čudo da je Štur tako znao sroditi Slovake i Srblje, da su se ove
dve grane Slavenskog naroda čisto spojile i u najboljoj ljubavi živeli
između sebe u svakom smislu“.15

Profesor Kovijanjć, jedan od najboljih, ako ne i najbolji poznavalac
srpsko–slovačkih kulturnih odnosa u 19. veku, inače, navodi da se u
slovačkoj školovalo oko 2500 Srba i da je najveći broj od tih đaka
studirao na Bratislavskom liceju, njih 1083. Među njima su i bila i takva
imena kao Đura Daničić, Jovan Bošković, Svetozar Miletić, Jovan
Jovanović Zmaj i drudi, a mnogi od njih su bili baš Šturovi studenti.
Štur je imao izvanredno jak uticaj na svoje studente i mnoge savre-
menika tako da se u Slovačkoj javlja čitava jedna generacija Šturovih
sledbenika, „šturovaca“, među kojima su bili i najznačajniji pisci slo-
vačkog romantizma. Šturovci su bili i mnogi kasnije značajni Srbi, oku-
pljeni u studentskom udruženju Društvo ili Čitaonica, koje je (iako je
tada bio u Haleu) 1839. godine, uz odobrenje licejskih vlasti, osnovao

14 Jan Kmeć: Jugoslovensko–slovačke slavističke veze, s. 346.

15 Risto Kovijanić: Ludovít Štúr a Branko Radičević, Zbornik Matice slovačke, Martin
1933, s. 425. In: Jan Kmeć, cit. del., s. 346.
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Štur. Prvi predsednik tog društva bio je Aleksandar Čvarković iz
Sremskih Karlovaca a zapisničar (protokolist) Vasa Živković iz
Pančeva. Sledećih godina, funkcioneri ovog društva bili su Đura
Daničić i Svetozar Miletić. Daničić je bio kao „protokolist“ i „tajnik“

Spomen ploča na zgradi evangeličkog liceja u Kežmarku gde su se školovali poznati srpski
pisci a i slovački pisac Jan Čajak, koji je kasnije živeo i delovao u Bačkom Petrovcu.
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školske 1842–43. i 1843–44. godine, a Miletić je bio „tajnik“ školske
1844–45. i školske 1845–46, a 1847–48. godine i predsednik. Po
položenoj maturi u Srpskoj pravoslavnoj velikoj gimnaziji u Novom
Sadu, Miletić se 1844. godine upisuje na Evangelistički licej u Požunu
(Bratislava), gde se uključuje u rad ovog društva, koje je tada imalo 40
članova. Oni izdaju časopis Srpski soko, u kome Miletić objavljuje
svoje prve književne i političke tekstove. Zanesen slovenofilskim
idejama, Miletić svom imenu dodaje ime Sveslav po ugledu na Štura
(i „šturovce“), koji je svom imenu pridodao slovenofilsko ime Velislav.
U međuvremenu (školske 1846–47. godine), dok je Miletić bio u Pešti,
predsednik je bio Pavle Popović Šapčanin. Tokom svojih studija u
Modri i Bratislavi (1850–52), kao centralna ličnost Društva, Jovan
Bošković je postao intimni prijatelj Štura, sa kojim je i kasnije ostao u
prepisci (na srpskom jeziku) a, kao poverenik i blagajnik Šturovog
stipenditora kneza Mihaila Obrenovića, posredovao je Šturu u
uspostavljanju veza sa tadašnjim srpskim učenim ljudima u Beču.
Poslednji istaknuti član (iz redova srpskih studenata) Društva ili
Čitaonice od l853. god.bio je pesnik Jovan Jovanović Zmaj.

Tako je, u stvari, počinjala i onda se tokom više od jednog i po veka
razvijala srpsko–slovačka saradnja zasnovana na skoro identičnim
kulturnim i nacionalnopolitičkim interesima, doživljavajući kulminaciju
naročito posle Austro–Ugarske nagodbe, u vreme pojačane
mađarizacije i represija ugarskih vlasti protiv nemađarskih naroda
u Ugarskoj, kao što je npr. bila likvidacija Matice slovačke (l875) i, do
početka te iste godine, zatvaranje svih slovačkih srednjih škola
u Ugarskoj (uprkos i energičnom istupanju Aleksandra Trifunca,
srpskog poslanika u Ugarskom parlamentu, protiv takve odluke). Iako
nemam nameru da ovde elaboriram tu problematiku, ne mogu a da,
u ovom kontekstu, ne pomenem značajne govore Svetozara Miletića
u Ugarskom parlamentu (od 1866. do 1882. godine), a naročito onaj
o Pitanju narodnosti (1868), u kojima se zalagao i za prava Slovaka,
kao i stavove pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, koji je već l865.
godine pisao da su Srbi u svom nacionalnom preporodu imali kod



Slovaka veliku podršku i da Slovaci, u to vreme, nemaju čak nijednog
poslanika u Ugarskom parlamentu, i u skladu sa tim, u svom časopisu
Zmaj on je „stavljao na dušu“ srpskim poslanicima, kojih je tada bilo
dvanaest, da brane interese i slovačkog naroda“. Ovu problematiku
Zmaj ističe i u svojim pesmama sa „slovačkim temama“,16 npr.
u svojoj pesmi Slovak drotar, koja je štampana l880. godine, u kojoj
ime Ljudovita Štura vezuje za „svetlije doba“ slovačkog naroda:

Ko to selom ide? / Ko to šorom zove: / “Lonce krpit, lonce, / Šerpenje,
kotlove? // Otkud ideš momče?/ Da li iz svog jata? / „Ja dolazim uprav
/ s visokih Karpata“ / Pa kako je tamo, slavske gore liste? / Jeste l
većem srećni, / Il još ni sad niste? // A Jane nas gleda / Podižući
pleća, / Kao da nas pita: / A šta je to sreća? / Šta vam rade škole, /
Gimnzije drage? / Pa Matica vaša, / Ima l zdrave snage? // Uzdahnuo
Jane / Pa se gorko smije: / Svega j toga bilo, / Sad ga više nije“. //
Sećate l se rado / Svetlijega doba? / kupite l se često / Kod Šturova
groba? // „Sećamo se kadšto / U dubini duše, / dok nam i taj spomen
/ silom ne uguše.“ // A ore l se barem / Vesele vam pesme? / - „Hej!
Ta Slovak danas / Slovak biti ne sme. “ // Znaš li barem jednu /
Pesmu,- reci mi je! / „Znao bih jednu samo, / Al vesela nije: // Njitro,
mila Njitro, / Ti slovenska mati, / Čo pozrem na teba, / Musim
zaplakati!“

(Uzgred budi rečeno, i Zmaj je l85l. godine maturirao gimnaziji
u Trnavi u Slovačkoj.)

U ovom kontekstu, takođe, ne može a da se ne pomene činjenica da
se srpsko–slovačka saradnja nije manifestovala samo na nivou
kontakata najznačajnijih književnih, kulturnih i političkih ličnosti –
kakve su, iz redova Slovaka, bile npr.: Jan Kolar, Pavel Jozef Šafarik,
Miloš Štefanovič, Ljudovit Štur i njegovi sledbenici „šturovci“, te Tomaš
Garik Masarik (kasnije predsednik Čehoslovačke Republike), Vilijam
Paulini–Tot, Jozef Podhradski, Pavel Mudronj, Jozef Miloslav Hurban,

16 Živan Milisavac: Slovačke teme u poeziji Jovana Jovanovića Zmaja, in: Literárne
vzťahy Slovákov a južných Slovanov, Zborník prác z vedeckej konferencie
v Smolenciach, l966, VSAV, Bratislava l968, s. 222).
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Svetozar Hurban Vajanski, Milan Hodža, Samuel Daksner i niz drugih;
a iz redova Srba: Vuk Karadžić, Đorđe Magarašević, Branko
Radičević, Đura Daničić, J. J. Zmaj, Svetozar Miletić, Aleksandar
Trifunac itd.) – već kasnije i u nizu zajedničkih masovnih
nacionalnopolitičkih zborova, odnosno sabora, kojima je prethodio
dogovor iz l865. godine, kada su prvi potpredsednik Matice slovačke
Karol Kuzmani i vođa Srba u revoluciji general Đorđe Stratimirović
svečano razmenili ratifikaciona dokumenta srpsko–slovačke izborne
konvencije u Kulpinskom izbornom srezu, na osnovu kojih je, l869.
godine, kao zajednički poslanik Srba i Slovaka, u Ugarski parlament
izabran drugi potpredsednik Matice slovačke Vilijam Paulini–Tot,
a kasnije, posle nekoliko decenija neuspeha, na bazi te iste
konvencije l905. i l906. godine, i Milan Hodža, kasnije ministar
prosvete i ministarski predsednik Čehoslovačke Republike
u međuratnom periodu. Jedan od prvih takvih sabora bio je npr.
u Bačkom Petrovcu l904. godine, na kojem se okupilo 8000 Slovaka
i Srba da čuju govore Miloša Krnu, Jaše Tomića, Ljudevita Mičateka,
Branka Ilića, Milana Hodže, Koste Šijačkog i drugih.

U ovom kontekstu treba istaći i težnje tzv. „donjozemskih Slovaka“,
predaka današnje slovačke manjine u Vojvodini, o kojoj je dr Jan
Siracki napisao i sledeće redove (vidi: Petrovac l745–l995, Skupština
opštine Bački Petrovac l995, s. 49):

„Temelji slovačkog naseljavanja u ovim krajevima, koji su nastajali
naročito u l8. veku, bili su očigledno čvrsti; Slovaci, svesni Slovaci
ovde žive i danas, dokazujući uprkos vremenu i vremenima da se
dugo može živeti i izvan stare domovine, odnosno domovine predaka
i ne samo očuvati već i razvijati nacionalnu svest i sopstvenu slovačku
kulturu. U ovom pogledu, u poređenju sa drugim brojnim slovačkim
enklavama i dijasporama u svetu, Slovaci u Vojvodini su skoro jedini
i jedinstveni...“ U tome ne mali udeo ima činjenica da su se
„donjozemski Slovaci“ u potpunosti aktivno uključili u pomenuti
preporod i srpsko–slovačku saradnju i uporno se trudili da unaprede
i svoj privredni i kulturni život. Odmah posle dolaska u ove krajeve
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(l745. godine, dakle pedesetak godina posle Srba), osnovali su svoju
crkvu i školu i već l846. godine u Petrovcu su osnovali Gazdinsko
(privredno) udruženje – prvo zemljoradničko kreditno društvo na
teritoriji bivše Jugoslavije, i to samo dve godine posle nastanka prvog
takvog udruženja u svetu (Rochdal u Engleskoj). A l845. godine
osnovana je Nedeljna (narodnovaspitna) škola (Jan Stehlo), l850.
biblioteka (Štefan Homola), l866. pozorište (samo pet godina kasnije
od osnivanja Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu a tri godine
ranije od beogradskog) itd., dok su u okviru srpsko–slovačke saradnje
delovali skoro svi ondašnji slovački intelektualci. Na primer, Feliks
Kutlik (Sinnicolau Mar, Rumunija, 26. 03. l843 – Kulpin, Jugoslavija,
30. 06. l890) ne samo što je pisao istorijske hajdučke pripovetke
(Hajdukova nevesta, Smrt hajduka, Marko, Anastazija), već je
i savezničko-politički (u maju l872. godine) pregovarao sa srpskim
prvakom i Šturovim prijateljem Svetozarom Miletićem.

Odjeci, odnosno nastavak te delatnosti sa ciljem očuvanja narodnog
identiteta javljaju se i u najsavremenijoj istoriji vojvođanskih Slovaka,
npr. u formi osnivanja i kontinuirane, više nego poluvekovne delatnosti
Društva slovakista Vojvodine, obnavljanja delatnosti Matice slovačke
u Jugoslaviji (u Petrovcu l990), u radu kulturno-umetničkih društava,
amaterskih pozorišta itd.

Srpsko–slovačka saradnja nastavljena je i neposredno posle
završetka Prvog svetskog rata, kada npr. brojni slovački predstavnici
(66 predstavnika) na Velikoj skupštini ujedinjenja glasaju za pripajanje
Vojvodine Kraljevini SHS i kada je osnovana Slovačka gimnazija (l9l9)
i štamparija (l9l9) u Bačkom Petrovcu, a kasnije i Matica slovačka
u Jugoslaviji (l932), ali u sasvim izmenjenom društveno-političkom
kontekstu. U novoosnovanoj državi srpski narod je postao
konstitutivan i većinski a vojvođanski Slovaci nacionalna manjina.

Uprkos povremenim padovima, uslovljenim naročito aktualnim
dnevnim političkim interesima, srpsko–slovačka saradnja trajala je,
praktično, dva veka a u više oblasti traje i danas. O tome svedoče
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razni poduhvati i kulurne manifestacije, kao što je npr. bila naučna
konfrencija posvećna Setozaru Miletiću i srpsko–slovačkoj saradnji,
koja je održana u Bratislavi 6. decembra 2005. godine. Na toj
konferenciji su svoje priloge prezentirali, sa srpske strane, dr Božidar

Kovaček (tadašnji predsednik Matice srpske), mr Nebojša
Kuzmanović (autor knjige Susretanje kultura) kao i autor ovih redova,
a sa slovačke strane dr Jozef Markuš, predsednik Matice slovačke, dr
Tomaš Vinkler, sekretar za nauku Matice slovačke i drugi. Tom
prilikom je, u znak zahvalnosti Svetozaru Miletiću (1826–1901) što se
u Ugarskom saboru od 1866. do 1882. godine borio i za prava
Slovaka, okrivena spomen ploča u antreu prostorija Matice slovačke
u Bratislavi.

Predsednik Matice slovačke Jozef Markuš (levo) i predsednik Matice Srpske Božidar
Kovaček (desno) otkrivaju spomen ploču Svetozaru Miletiću u antreu prostorija Matice
slovačke u Bratislavi (5. 12. 2005).
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Stručnjaci koji su ovu oblast proučavali iz različitih aspekata (Risto
Kovijanić, Jan Kmeć, Milan Krajčovič, Živan Milisavac, Zlatko Klaćik,
a u novije vreme Nebojša Kuzmanović i drugi) uspeli su da ovu
problematiku i afirmišu i da je naučno osvetle, čime su i sami znatno
doprineli toj saradnji, ali njihova dela, nažalost, nikada nisu bila šire
predstavljena, tako da su sa njima upoznati, po pravilu, samo stručni
i naučni krugovi. Već i zbog toga, jedan od ciljeva ovoga teksta je da
navedenu problematiku aktualizira i približi široj javnosti, i srpskoj i
slovačkoj, u interesu obe. Tekst, u stvari, predstavlja konciznu sintezu
saznanja do kojih je došlo više proučavalaca srpsko–slovačkih
odnosa, ali ona su, do sada, ostala razbacana u raznim knjigama i
časopisima i time teže dostupna.
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IZ ISTORIJE GRADA BA^A I BA^KE
TVR|AVE

Emerih Henslman (Emerih Henszlmann)

IZVEŠTAJ O NOVIM ISKOPAVANJIMA U BAČU
IZVRŠENIM PO NALOGU G. NADBISKUPA 1872. GODINE

U Šematizmu Kaločke nadbiskupije za 1871. godinu objavljeni su
rezultati iskopavanja koja je 1870. godine, po nalogu preuzvišenog
gospodina nadbiskupa, izvršio gospodin Imre Henslman, mađarski
arheolog i estetičar nemačkog porekla (Emerich Hensslmann,
1813–1888). Henslman je 1872. godine preduzeo nova iskopavanja,
na osnovu kojih je došao do slijedećih nalaza:

Prije tri godine, o trošku preuzvišenog gospodina kaločkog
nadbiskupa, izvršio sam iskopavanja u ruševinama bačke tvrđave iz
XIV vijeka, a rezultate toga rada objavio sam na latinskom jeziku u
Šematizmu kaločke nadbiskupije za 1871. godinu, a na mađarskom
jeziku u časopisu ‘’Archaeologiai Ertesitö’‘, III i IV sveska.

Tada sam, uslijed nepovoljnog kišovitog jesenjeg doba, morao da
prekinem radove. A da bih te radove dovršio, pošao sam u Bač, kamo
sam stigao 24. aprila ujutro i odmah se latio posla.

Neizvijesnost je postojala u vezi sa slijedeća četiri pitanja:

Bačka tvrđava nije bila usamljena, nego je bila opkoljena jednim
većim i utvrđenim taborom, u koji se mogla povući čitava vojska; u
njemu se mogla zadržavati i odatle je mogla kad se za to pruži prilika
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vršiti napade. Da li još postoje ostaci tog utvrđenog tabora i da li se još
po tim ostacima može ustanoviti nekadašnja površina i vrijednost toga
tabora?
Na tričetvrt sata udaljenosti postojala je u šumi pored kapele sv.
Antuna jedna uzvišica sa ruševinama za koju sam pretpostavljao da
potiče od nekadašnje stražarske kule. Da li je ova moja pretpostavka
ispravna i da li je ta eventualna stražarska kula bila u vezi sa bačkim
taborom i tvrđavom?
Još dalje prema jugu, na obali kanala zvanog Mostonga, također se
može vidjeti gomila nekih ruševina. Kakva je to bila građevina?
Da li će mi uspjeti ovom prilikom ući u trag katedrali, koja je bila
sagrađena za vrijema sv. Stjepana i koju sam u jesen 1870. godine
uzalud tražio?

Da bih našao odgovor na drugo pitanje, počeo sam 25. aprila da
prekopavam oko dva hvata visoku uzvišicu sa ruševinama kod sv.
Antuna, koja je bila okružena rovom u obliku četverokuta sa oko 200
stopa dugim stranicama. Pošto je iskopavanje završeno 4. maja, kao
što se vidi na Slici 1, pred nama se ukazao jedan središnji prostor
četverokutnog oblika sa stranicama dugim 24½ stope, popločan
opekom1 i okružen zidom debelim 6 stopa. Debljina zidova ukazuje na
kulu veće visine, koja se uzdizala dosta visoko iz opkopanog
udubljenja, a sudeći po debiljini zida, čak i na 40 do 50 stopa visoko.
Za tu visinu su zidovi bili dovoljno jaki, jer svoda nije bilo ni na
najnižem spratu, a spratovi su jedan od drugog bili odvojeni podom
sastavljenim od greda. Na dvije strane u unutrašnjosti kule još je
postojala klupa ili sjedište koje se protezalo uz zid i koje je na istočnoj
strani ujedno služilo i kao stepenica radi lakšeg ulaženja s te strane.

Na sjeverozapadnom kutu kule bilo je stepenište koje je spajalo
spratove.

1 Pod od opeka je skoro sasvim čitav, a temelj kule je od poda niži za 3 stope i 8 coli,
što doduše nije velika dubina, ali to se mora pripisati bačkom tlu, koje u sebi sadrži
mnogo vode. Razmjer opeke je: duljina 12 coli, širina 8 coli i debljina 2⅓ cola.
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Ispred kule (prema istoku) mogla je nekada biti uzvisina sa oko 3660
četvornih stopa površine, čiju je zapadnu granicu sačinjavala istočna
strana kule i dva zida koja se nadovezuju na tu stranu kule, a južnu
pak i sjevernu granicu sačinjavala su dva zida koja se u pravom kutu
nadovezuju na zidove prema kuli, dok su istočnu granicu sačinjavala
četiri stuba širine 4 stope i 5 coli. Od tih stubova pronašli smo tri, dok
je četvrti, koji prema simetriji treba da postoji, po svoj prilici izvađen
zajedno sa zidom duž sjeverne strane do kule. Treba smatrati da se
uzvišica (terasa) izdizala iz odeljenja koje ju je okruživalo, na što
ukazuje još i danas njen viši smještaj kao i na sjevernoj strani u
preostalom graničnom zidu sproveden i koso postavljen odvodni kanal
sa 13 coli širine i 9 ½ coli visine, kroz koji se sva voda sa uzvišice
slijevala u duboki rov.

Slika 1
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Izgradnja kule je, po svoj prilici, tako izvođena da su sa onog dijela
zemljišta gdje je sada prokop vadili glinu te od nje na licu mjesta pravili
opeku koja je bila potrebna za izgradnju kule.

Stražarska kula kod sv. Antuna je, po svoj prilici, jednako stara kao i
bačka tvrđava, koja je građena od 1338. do 1342. godine. Doduše,
nismo našli nijedan komad klesanog kamena, na osnovu kojega bi se
po stilu mogla utvrditi njegova dob, ali razmjer opeke korišćene za
stražarsku kule kod sv. Antuna isti je kao i razmjer opeke u tvrđavi:

Opeka u kuli kod sv. Antuna: Opeka u tvrđavi:
duljina 15 coli duljina 11–12 coli
širina 7 ¾ širina 6 – 6 ½
debljina 3–4 ½ debljina 2 ⅓ – 2 ½

Druga vrsta: Druga vrsta:
duljina 11½–12¼ coli duljina 15 coli
širina 6– 6½ širina 8
debljina 2 debljina 2 ½ – 3

Što se tiče upotrebe različitih vrsta opeke, odnos je kod dvije
građevine obrnut, naime kod sv. Antuna češće nalazimo veću opeku,
a manju opeku rijetko, dok se u bačkoj tvrđavi manja opeka češće
pojavljuje, a veća opeka rijeđe. Inače, razmjer opeke je kod obe
građevine jednak, samo što su opeke kod sv. Antuna u svakom
pogledu lošije od onih u tvrđavi. Njihova veća lomljivost pridonijela je
i većem raspadanju porušenog materijala; inače, crvena boja im je,
osobito kod većeg formata, isto tako žarka kao i kod onih u tvrđavi. Po
svoj prilici, prigodom zidanja kule kod sv. Antuna, pošto je ta građevina
služila naročitim potrebama, manje brige je bilo posvećeno izboru
materijala i potrebnom paljenju gline.

Moram napomenuti da smo i ovdje našli nekoliko većih komada od
pravih rimskih opeka, koje su upotrebljivane prilikom građenja.



Našli smo četiri manje srebrne medalje iz doba kralja Sigismunda, i to
tri zajedno, a jednu posebno.

I napokon, našli smo tri grla od manjih boca (od mletačkog stakla) i
dva glinena suda, od kojih jedan savršeno pristaje u drugi, a oblik im
je kao kod današnjih crijepova za cvijeće.

Na jedan sat udaljenosti od Bača, blizu deronjskog mosta, na početku
šume i u neposrednoj blizini Mostonge, postoji jedan četvorokuti
opkop sličan onom kod sv. Antuna, kojega sam pregledao 5. maja.
Stranice opkopa iznose otprilike polovicu duljine onih kod sv. Antuna,
na sredini se također spušta udubljen prostor, a čitav opkop je okružen
jednim otprilike osam koraka širokim rovom. Na središnjem prostoru
nema ni traga opekama ili kamenju, iz čega se može zaključiti da
ovdje nije postojala kula slična onoj kod sv. Antuna, nego je samo
postojala zemljana utvrda, ali i kao takova mora biti prilično stara, jer
je opkop sav obrastao velikim drvećem. Opkop se uzdiše za oko dvije
stope iznad najviših dijelova središnjeg prostora.

Za vrijeme iskopavanja stražarske kule kod sv. Antuna ispitao sam
okolinu Bača kako bih utvrdio dokle se prostirao nakadašnji tabor.

Na putu koji vodi prema sv. Antunu, blizu šume i usporedno sa
njezinom granicom, vuče se preko oranice jedna još i tada močvarna
i vodom pokrivena dolja naizgled pravilnog oblika, koja je vjerojatno
sačinjavala južnu granicu nekadašnjeg tabora. Od Bača je udaljena
na oko pola sata hoda. Kako je ta dolja skrenula prema istoku, ne
može se više ustanoviti, jer u tom pravcu su sada zasađeni vinogradi.2

2 Narodno vjerovanje u vezi sa tim opkopom i stražarskom kulom kod sv. Antuna
spominje bački župnik i dekan Đerđi Balog (Görgy Balogh) u svojoj knjizi Stogodišnjica
rim.-kat. župe u Baču, Estergom, 1867. godine. Na 22. strani te knjige, on kaže: ‘’Na oko
sto hvati daleko od kapele sv. Antuna može se vidjeti jedna gomila sa mnogo opeka
koja, prema narodnom vjerovanju, potiče od Demer-pašine tvrđavice. A odatle prema
gradu, na oko dvije dužnice, mogu se vidjeti uzvišice jednog starog opkopa koje narod
zove Demer kapija.‘’
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Zapadni nastavak toga opkopa može se primjetiti na putu prema
Novom Selu u sličnoj vodom pokritoj dolji, a i udaljenost ovog opkopa
od Bača jednaka je kao i udaljenost južnog opkopa.

Prema tome, pitanje opsega opkopa nekadašnjeg vojnog logora
djelimično bi bilo riješeno. Ako se od Bača u svim pravcima uzme
daljina od pola sata hoda, onda se u takav opkopom zaštićeni vojni
logor može smjestiti čitava vojska. Od južnog dijela toga logora, na
četvrt sata udaljenosti, još južnije bila je smještena isturena stražarska
kula kod sv. Antuna. Manje je sigurna važnost opkopa prema
Deronjama, jer u tom pravcu, kao što je već rečeno, nema nikakvog
traga građevinama, a i udaljenost odatle do Bača je veća nego
udaljenost stražarske kule kod sv. Antuna od Bača.

Kada je potkraj XV vijeka nadbiskup Peter Vardai dao prokopati
Mostongu, učinio je to tako, da je voda današnji Bač i njegov stari grad
opkoljavala kao obruč. Stara tvrđava je doduše i prije toga imala svoj
vanjski rov, čiji se tragovi i danas mogu vidjeti; pošto se, međutim, taj
rov pokazao uskim, znatno je proširen prokopavanjem Mostonge.
Istovremeno, zemljom dobijenom od prokopavanja nasuto je ne samo
dvorište tvrđave, nego je i ispred tvrđave podignuto uzvišenje kao
neka vrsta akropole, koja je kapijom zatvorena prema današnjem
selu, koje opet leži na mnogo nižem terenu i odijeljeno je rovom preko
kojega je, po svoj prilici, vodio pokretni most do kapije. Danas se na
tom izvišenju nalazi oko trideset kuća i kućišta, a na najvišem
njegovom dijelu sagrađena je Kalvarija. U sadašnjem selu, blizu
kapije, vide se ruševine turskog kupatila, dalje prema istoku nalazi se
današnja župna crkva, još dalje prema istoku franjevački samostan, a
iza toga 40 kat. jutara franjevačkog zemljoposeda; iza toga je
vašarište i, napokon, najdalje prema istoku leži groblje.

Preko franjevačkog zemljišta s juga u pravcu sjevara prolazi jedan
toliko dubok rov, da se na njegovom južnom dijelu zbog toga još ni
danas ne može orati. Ovaj opkop je najviši na svom južnom dijelu,
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sjeverni dio mu je djelomično zaravnat, a tamo gdje se približio selu i
kućama potpuno je nestao. Sudeći po pravcu još i sada postojećeg
dijela toga prokopa može se zaključiti da je ovaj prokop spajao dva
kružna kraka Mostonge i na taj način je unutar velikog vojnog logora
nastanjeno mjesto pretvorio u manje i još jače unutrašnje utvrđenje.
Ovaj prokop nije stariji od prokopavanja Mostonge, što se vidi po
njegovom pravcu kojim zatvara obruč Mostonge i tako osigurava
naselje koje se unutar toga obruča nalazi. Starije naselje koje se
prostiralo istočno od toga opkopa vjerojatno je već krajem XV vijeka
propalo, jer inače bi bilo neshvatljivo zašto je ostavljeno izvan
obrambenog utvrđenja baš ono područje na kojem se nalazio veliki
dio nekadašnjeg Bača, štoviše vjerojatno se tu nekada nalazila i
nadbiskupska katedrala.

U franjevačkom samostanu postoji jedan svezak folija (oko 300
strana) sa slijedećim naslovom: ‘’Dnevnik Bačkog samostana Manje
braće provincije sv. Ivana Kapistrana’‘.

To doduše nije dnevnik (protocollum), nego prije ljetopis (kronika) koja
počinje sa 1717. a završava se sa 1822. godinom. Prve 22 strane
govore o drugim franjevačkim samostanima u Mađarskoj, o njihovoj
povijesti, skupovima itd. Povijest bačkog samostana počinje na 25.
strani. Međutim, ta povijest je prepisana iz neke prijašnje kronike, istim
rukopisom, počev od 1717. pa sve do 1764. godine, a tada je pisanje
nastavljeno drugim rukopisom. Na 23. i 24. strani se nalazi posebno
poglavlje pod naslovom ‘’O prošlosti i sadašnjosti bačkog
samostana’‘.

Ovo poglavlje privlači našu pažnju naročito zato što se u njemu govori
o četiri crkve u Baču: ‘’...gdje su ostale i četiri napola razrušene crkve.
Prva baš u samoj tvrđavi zajedno sa biskupskom kapelicom u kojoj su
buskup i kanonici služili svetu misu. Druga se nalazi malo ispred
tvrđave prema gradu, a posvećena je sv. Roku. Treća se nalazi na
jedan kvadrans od tvrđave prema istoku blizu šume. Posvećena je
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prvaku apostolskom sv. Petru. Od tvrđave na istok, otprilike na četvrt
sata, smješten je na ravnome naš samostan pored najstarije od te
četiri crkve.’‘

Na kraju 24. strane ljetopis govori da se posjed franjevačkog
samostana nekada prostirao do župe sv. Petra: ‘’...i tako se ovaj
samostanski posjed prostire od samostana do crkve sv. Petra, a
postoji i zajedničko groblje za ukopavanje mrtvih’‘.

O kapeli u tvrđavi, koja je sagrađena na gornjem katu jedne kružne
kule, govorio sam u opisu tvrđave (naročito Arheološki vijesnik sv. IV
str. 54), a isto tako govorio sam o franjevačkoj crkvi iz XIII stoljeća u
istom Vijesniku na str. 85. i slijedećim. Ali gdje se nalazila crkva sv.
Roka još ni sada ne znam, iako župnik-dekan Balog u već pomenutom
svom djelu (str. 23) o tome kaže: ‘’Na zapadnom kraju grada, ispred
opkopa tvrđave, još se mogu vidjeti neki tragovi nekadašnje kapele sv.
Roka.‘’ A u nastavku ovako kaže za crkvu sv. Petra: ‘’Istočno od grada,
na oko četvrt sata udaljenosti, pored šume, bila je crkva sv. Petra,
koju spominje kronika bačkog samostana; vjerojatno je bila na mjestu
današnjeg groblja, gdje smo ovog proljeća (1867. godine) prigodom
kopanja jednog groba naišli na jake temelje neke zgrade.‘’

Na osnovu tih podataka, 4. maja preduzeo sam na groblju iskopavanje
na onom mjestu za koje su tvrdili da su našli temelje zgrade. Rezultat
iskopavanja pokazuje Slika 2. Svježi grobovi, koji sa svih strana
okružuju temelje, nažalost nisu dozvolili da se rad nastavi i tako smo
mogli otkriti samo jedan uzdužni zid (po svoj prilici južni zid crkve) sa
jugoistočnim uglom. Duljina iskopanog zida je samo 23 stope i 9 coli;
tu skreće u pravom kutu s juga prema sjveru: širina mu je 2 stope i 5
coli, i ona se prema istoku sa unutrašnje strane na dužini od 7 stopa i
3 cola povećava za 8 coli. Jedan moj radnik je prije nekoliko godina,
prigodom kopanja groba, naišao na zid koji se pruža od juga prema
sjeveru na udaljenosti od oko 40 stopa; prema tome, možemo
smatrati da je crkva, ako je takova zaista ovdje postojala, bila široka



oko 40 stopa; tako bi, dakle, bačka crkva bila šira za oko jedan hvat
od istovrsne kaločke katedrale. Pošto nedovoljna debljina uzdužnih
zidova nije dozvoljavala zasvođenje, crkva je imala samo tavanicu od
drvene građe. A da je to bila crkva svjedoči nam to kako franjevački
ljetopis, tako i nekoliko funti rastopljenog metala od zvona, koji smo
prigodom iskopavanja pronašli. Ako dalje pođemo putem pretpostavki
i vjerovatnoće, možemo smatrati da su to temlji katedrale koja je
zidana za vrijeme sv. Stjepana. Pošto sam pregledao svoje bilješke iz
1869. godine u vezi sa iskopavanjem katedrale koja je građena za
vrijeme sv. Stjepana u Kaloči, utvrdio sam da je jedna vrsta opeka na
toj zgradi u svojim razmjerama veoma slična onima u Baču.

Naime, opeke u:
Kaloči Baču
duljina 11 coli duljina 11–11 ½ coli
širina 6 coli širina 5–5 ½ coli
debljina 1 ½ col debljina 2 ½ –3 ½ cola

Dakle, bačka opeka se samo većom debljinom razlikuje od kaločke, a
to je opća karakteristika bačke opeke, da joj je debljina veća od
redovne.

Slika 2
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Nadalje, debljina uzdužnog zida kod najstarije kaločke katedrale (vidi
Kaločki crkveni šematizam za 1870. godinu) naznačena je sa 2,44
stope, što – ako se stotinke stope preračunaju u palčeve – iznosi 2
stope i 5 coli, a upravo toliku debljinu sam izmjerio na uzdužnom zidu
u Baču. Kasnije, premda crkve nijesu zasvodili, ali pošto su zidove
nadozidali, morali su ih i pojačati. Vjerujem, dakle, da za sada
možemo smatrati da temelji u bačkom groblju pripadaju katedrali
sagrađenoj u doba sv. Stjepana, sve dok nas o protivnom ne uvjere
novija iskopavanja, koja će biti moguća tek nakon mnogo godina.

Napomenut ću i jedan eventualni prigovor koji se može postaviti,
naime taj, da sadašnja župna crkva u svom naslovu nosi ime sv. Pavla
apostola, dok je, prema franjevačkom ljetopisu, crkva na groblju
posvećena sv. Petru. Taj prigovor, međutim, nije mnogo značajan, jer
turskom vladavinom je prekinut kontinuitet naslova kao što je i sama
katedrala prestala postojati, i napokon župom do 1. janura 1766.
godine nijesu upravljali svjetovni svećenici, nego bački franjevci, što
čini lako razumljivim odstupanje od starog naslova.

Moram upozoriti čitaoca da su temelji upadljivo plitki i da stopa temelja
nije vodoravna, nego se negdje na dublje, a negdje opet na pliće
pomjera. Na ravnici između Dunava i Tise podzemne vode često
izbijaju na površinu zemlje, koje u okolini Kaloče nazivaju izdanima
(örjegek). Te vode ne dozvoljavaju da se temelji postave duboko, a
naročito sam u Baču primjetio da su temelji veoma plitko postavljeni,
pa čak i temelji branič-kule u tvrđavi i stražarske kule kod sv. Antuna,
a naročito kod potonje je temelj svega 3 stope i 8 coli dublji od
cigljanog poda donje komore. Kod temelja u groblju nema sigurne
tačke sa koje bismo njegovo spuštanje mogli utvrditi, pa zato samo,
općenito uzevši, moramo kazati da je plitak.

Dok sam tražio odgovor na 1, 2. i 4. pitanje, nijesam zanemario ni
treće pitanje, to jest da ustanovim što se krije pod gomilom ruševina
koja se uzdiže na obali Mostonge. Prvog maja poslije podne i tu sam



započeo iskopavanje i završio ga 3. maja. Rezultat se vidi na našem
crtežu (Slika 3).

Radijus kojim je povučen veći krug iznosi 10 stopa i 9 coli, a na
istočnoj strani toga većeg kruga kao svetilište pridodat je manji krug
sa radijusom od 5 stopa i 8 coli, dok čitava duljina za oba spojena
kruga u pravcu istok–zapad iznosi 32 stope i 9 coli. Na južnoj strani
većeg kruga nalaze se vrata sa otvorom od oko 4 stope i 2 cola.
Debljina zida kod većeg kruga iznosi 4 stope i 2 cola, a kod manjeg
kruga samo 3 stope i 2 cola. Temelji po svome obliku liče na kapelu,

kakove su bile na grobljima u XIII vijeku. No premda smo usred naše
kapele našli tri kostura u normalnom ležećem položaju, ipak je ne
bismo mogli nazvati mrtvačnicom (carnarium) ili kosturnicom
(ossuarium), jer ove obično imaju dva sprata; u donji se redovito
sahranjuju kosti povađene u groblju. Na takovu kapelu smo naišli
1852. godine u Peregu kraj Rackevea, gdje su u sakristiji ili mrtvačnici
kosti bile sistematski poslagane, zajedno duge kosti, zajedno lobanje
itd. Na gornjem katu takovih kapela u groblju održavani su obredi za

Slika 3

249IZVORNIK



mrtve. Međutim, na kapeli pored Mostonge nije se mogao uočiti ni
donji ni gornji kat.

Kamo je mogla pripadati ova kapela? Teško je vjerovati da je pripadala
Baču, jer od njega je za oko jedan sat hoda udaljena, naprotiv, južno
od kapele, blizu mjesta gdje na obali Mostonge stoji od mlina
prepravljena čuvareva kuća, izdiže se neka uzvišica na kojoj je mnogo
opeka razasuto po oranici. U vezi sa ovim mjestom kod Baloga (str.
23) čitamo slijedeće: ‘’Prema Bukinu, pored Mostonge, na Feliću, još
se mogu vidjeti neke ruševine. Prema zapisima samostanskog
dnevnika, ‘...u Baču je postojala i redovita kanonička prepozitura sv.
Ivana Krstitelja de Velick (ako ne Felich). Postojala je 1292. godine
kao i prepozitura istih kanonika od Oronta smještena u bačkoj
biskupiji.’ To su vjerojatno ruševine prepoziture.“

Dakle, iskopana kapela je vjerojatno pripadala premontrejskom
samostanu, koji se nalazio u blizini.

Veoma je značajna okolnost što su temelji te kapele bili građeni od
kamena i pravih rimskih opeka. Dosta dugo vršim iskopavanja u Baču,
ali do sada nigdje u okolini nijesam naišao na građevinu zidanu
kamenom, štoviše kamen u ovim temeljima je i nešto veći od onoga
koji se redovito koristio u srednjem vijeku. Kamen je u zidovima sa
tolikom tačnošću slagan jedan na drugi, da skoro sačinjava
isodomum. Iznad kamenog temelja našli smo veoma mnogo razasutih
komada od rimskih opeka koje spadaju među najveće u vrsti lateres
bipedales. U bačkoj tvrđavi i stražarskoj kuli kod sv. Antuna takove
opeke i komadi od njih pojavili su se samo u malom broju, dok je ovdje
skoro svaki odlomljeni komad pripadao rimskom lateru. Bilo je i
takovih na kojima su se vidjeli česti koncetrični krugovi, a na jednom
komadu se mogao pročitati dio rimske skraćenice: PRI. Ovaj komad
sam ponio u Peštu radi usporedbe sa rimskim opekama koje se
čuvaju u narodnom muzeju.
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Odakle je dospio ovamo rimski građevinski materijal na koji se tako
često nailazi, ako u blizini ovog kraja nije nekada postojalo rimsko
naselje? Da je takovo nekada postojalo slutio sam već 1870. godine,
kada sam mnogobrojne rimske ostatke pronašao u ruševinama bačke
tvrđave, ali ta slutnja sada postaje čvrsto uvjerenje, kada rimski
građevinski materijal nalazimo ne sporadično, nego masovno
upotrijebljen. Zašto je ovdje veća količina toga materijala može se
objasniti time što je kapela starija građevina od tvrđave i stražarske
kule kod sv. Antuna. Kada su ove potonje dvije građevine zidali, toga
materijala nije bilo više u izobilju. A pošto je taj materijal kod ove
kapele toliko čest, bilo bi veoma zanimljivo iskopavanje matične
zgrade samostana, jer njegovi temelji mogu da sadrže još više tog
starog građevinskog materijala.

Na kraju, još želim napomenuti da mi je čuvar koji stanuje u
nekadašnjem mlinu pokazao tri nadgrobne humke koje se nalaze u
česti šume na Siplaku, na lijevoj obali Mostonge. Jedna humka se
uzdiže u trokutastom obliku na oko dva hvata visine, a obujam joj
iznosi više hvati. Na sredini humke je pokušano iskopavanje, dok se
na ostalim takav pokušaj ne opaža.

Svoj zadatak sam završio 6. maja, a 7. sam se vratio u Peštu.

DODATAK

Pošto su terenske skice bačkog vlastelinstva tek nedavno dovršene
na osnovu preciznog i lepo izrađenog nacrta gospodina inženjera
Maćaša Tomšića, to i ja tumačenje tog nacrta mogu da dam tek u
ovom dodatku.

Mostonga, koja teče od sjevera prema jugu, okružuje bačku tvrđavu
sa svih strana i pošto ju je opkolila sa svoja dva kraka, koji se udaljuju
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jedan od drugog, opasuje grad, a zatim ponovo kreće svojim pravcem
sjever–jug i kod Bukina, koji je već izvan našeg programa, ulijeva se
u Dunav.

Pravilan kružni oblik Mostonge i njeno skretanje od redovnog pravca
pokazuje da je to neobično upravljanje njenog toka imalo određeni cilj
koji nije mogao biti drugo nego samo utvrđivanje i osiguravanje
tvrđave i grada. Prema tome, obručasti oblik Mostonge jednako je star
kao i tvrđava, jer to dvoje jedno s drugim sačinjavaju nedjeljivu cjelinu.
Ako sada pretpostavimo da je tvrđava zidana u drugoj četvrti XIV
stoljeća, jasno je da ni prokopavanje Mostonge nije moglo biti ranije.
Doduše, historičar Katona kaže da je nadbiskup Peter Vardai dao
prokopati Mostongu oko 1497. godine, ali to nikako ne smijemo tako
shvatiti kao da prije Vardaija Mostonga još nije postojala, nego to
možemo samo tako razumjeti, da je taj nadbiskup izvršio poboljšanje
toka Mostonge, a posebno da je proširio njezino korito oko tvrđave, da
bi se, kao pogranična tvrđava, što bolje mogla oduprijeti turskim
napadima. To naknadno proširenje korita još se i danas može jasno
uočiti. Moguće je i to da je Vardai uredio i opkopom okružen veliki
tabor, koji se tek sada pokazao kao svrsishodan. Moguće je, napokon,
da je nadbiskup cijelu Mostongu, koja je možda bila zamuljena, dao
pročistiti i korito popraviti te je tako, kao što sam kaže, uradio posao
koji je naizgled bilo nemoguće uraditi. Ali nije moguće da je to učinio
sa namjerom da Bač opskrbi dobrom vodom za piće i svježom ribom;
jer glavni cilj je očevidan, a to je pojačanje tvrđave u pograničnom
dijelu države.

Na mjestu gdje se dva kraka Mostonge najviše približavaju jedan
drugom i danas stoji posebna kapija, koja je sazidana još krajem
srednjeg vijeka. Tom kapijom se mogao zatvoriti pristup iz donjeg
grada u gornji, a ispred kapije je bio čak i rov koji je spajao dva kraka
Mostonge i time potpuno odvajao gornji grad, kao što je i jedan drugi
rov odijelio tvrđavu od gornjeg grada. Ovaj rov se još i danas napuni
vodom čim voda naraste u Dunavu. Najviše utvrđeno mjesto bilo je u



tvrđavi, i to stara kula zvana donžon, Burgfiet i njena okolina, nadalje
čvrsta je bila i sama tvrđava, koja je sa svih strana bila opkoljena
širokim i vodom napunjenim rovom. Utvrđen je bio ne samo gornji
grad, nego je bio utvrđen i donji grad, kao i tabor koji je sve to
opkoljavao pa je i sam bio opasan rovom. Izvan tabora, na
najopasnijem mjestu stajala je stražarska kula kod sv. Antuna, gdje
sam obavio iskopavanje 1872. godine. Straža sa te kule na vrijeme je
upozoravala stanovnike Bača i straže sa ostalih utvrda na opasnost
koja je dolazila sa turske granice. Na priloženim terenskim skicama*
prikazani su tragovi tih utvrđenja.

Na našem nacrtu, na sredini suženog dijela Mostonge vidi se crna
tačka koja označava mjesto kapije koja se nalazi između gornjeg i
donjeg grada. Odatle desno, na obali Mostonge nalaze se ruševine
turskog kupatila, a ispred njega, preko jednog odvodnog kanala, kao
most, bila je prebačena ona poznata ploča od crvenog mramora na
kojoj je u reljefu majstorski uklesan porodični grb nadbiskupa Tomorija
sa vukom koji grize koplje.

Nešto dalje prema istoku i lijevo vidimo jednu drugu crnu tačku. Ona
označava mjesto sadašnje župne crkve, koja vjerovatno leži na
temeljima neke druge starije crkve.

Danas se, prema istoku, izdiže franjevačka crkva sa svojim visokim
tornjem, koja je u XIII stoljeću građena u prelaznom stilu. Ova crkva,
premda na svom prednjem dijelu potpuno preinačena, tj. stilski
deformisana, ipak je na svom istočnom dijelu još zadržala svoj izvorni
stil, štaviše čak i neke ukrase, naročito toranj četvorokutog oblika u
svoj svojoj visini.

Od franjevačkog samostana prema istoku prostire se samostanski
posjed, na kojem se vidi jedan stari rov još djelomično u prvobitnom

* Prevodilac i priređivač ovog Henslmanovog izveštaja nije, nažalost, priložio te
terenske skice prilikom prvog objavljivanja ovog teksta.
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stanju. Rov je ponegdje prilično dubok, dok su gat (Wall) nastojali
zaravnavati, ali ni to nije uspjelo u tolikoj mjeri da bi se i tu moglo orati.
Ovaj rov se, po svoj prilici, prostirao od južnog rukava Mostonge do
sjevernog i tako sačinjavao već treći rov koji spaja dva kraka
Mostonge. Prvi je okruživao tvrđavu, drugi gornji grad, a treći donji
grad. Protiv ovakvog mišljenja moglo bi se doduše navesti to da su,
kao što to pokazuje posljednja crna tačka koja leži prema istoku u
današnjem bačkom groblju, tu pronađeni stari temelji, za koje
smatram da su temelji katedrale iz doba sv. Stjepana. Međutim, treba
uzeti u obzir da su u XIV vijeku, kada je tvrđava bila građena, smatrali
potrebnim da se i grad smjesti na užem prostoru, bliže tvrđavi. U to
vrijeme je crkva iz doba sv. Stjepana vjerojatno bila u ruševinama, kao
što je već ranije propala i kaločka, pa bazilika u Sekešfehervaru, crkva
kralja Petra u Pečuju, i mnoge druge stare crkve koje su sve bile
građene od slabog materijala i na brzinu, za najnužnije potrebe i u
veoma malim razmjerama.

Ako od grada krenemo prema jugu, s ove strane šume, vidjet ćemo
udolicu, odnosno dolu, koja se proteže od istoka prema zapadu tako
da zaokružuje i istočnu stranu grada i tek prema zapadu se gubi u
šumi, dok sa sjeverne strane potpuno nestaje. Ovaj prokop je vezan
sa Mostongom pa kad u njoj voda nadolazi i prokop se napuni vodom.
Gdje su tragovi prokopa još vidljivi, tamo se uočava da u prilično
pravilnom polukrugu zaokružava grad, što jasno potvrđuje da je
prokopan sa određenim ciljem, a taj cilj nije mogao biti drugo nego
osiguranje grada i tvrđave u većem i širem krugu. Tu treba da se slomi
prvi napad nadolazećeg neprijatelja, a osim toga, taj tako utvrđeni
veliki tabor je unutar svojih granica mogao smjestiti čitavu vojsku koja
se sprema protiv neprijatelja, ili ostatak potučene vojske, koja bi
okružena takovim opkopima mogla zaustaviti napredovanje
neprijatelja pobjedioca. Tako je ovaj utvrđeni tabor imao istu namjenu
kao i palatinski opkopi tvrđave u Komaromu. Južni dio opkopa, kao što
se vidi u nacrtu, presjeca Mostongu, a isto bi to bilo i kod zapadnog
kraka kad bi bio produžen prema sjeveru. Baš zato je i veoma
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vjerojatno da treba pretpostaviti da je taj produžetak u prošlosti i
postojao. Pored sjevernog Mostonginog kraka i od njega prema istoku
vidimo malo jezero ili močvaru (a veća močvara zvana Klekić po svoj
prilici se nalazila već izvan tabora). Ta močvara je valjda neznatan
ostatak sjevernog opkopa, koji je tuda nekada prolazio. Dalje prema
istoku obrada zemljišta oko tek nedavno podignute pustare Trščanik
izbrisala je svaki trag nekadašnjeg opkopa.

Ako prema jugu nastavimo putem koji dosta pravo vodi za Bukin, i
kada pređemo južni rov, stići čemo u šumu i do sv. Antuna, koji se
nalazi otprilike usred šume, gdje se na obali Mostonge nalazi kapela,
koja potječe iz kraja XV ili početka XVI vijeka. U blizini kapele, prema
zapadu, uzdiže se uzvišica od ruševina, pod kojom smo, nakon što
smo je prekopali, naišli na ostatke jedne dosta jake stražarske kule.
Svrha te kule nije mogla biti drugo, nego da upozori stražu u tvrđavi i
taboru o dolasku neprijatelja i da se suprotstavi neprijateljskoj navali
sve dotle dok iz tabora ne stigne pomoć. Naravno, tada ta kula nije
stajala u šumi, jer inače bi drveće zakrivalo nadolazećeg neprijatelja.
Do sada, osim kod sv. Antuna u okolici tabora, druga stražarska kula
nije pronađena. Valjda su samo ovu jednu smatrali potrebnom, jer se
nalazia upravo na takovom mjestu odakle se najprije mogao očekivati
napad, pošto su, dalje prema istoku Mostonga sa svojim rukavcima, a
prema zapadu močvarni predio, otežavali napad. Kako kapela, tako i
stražarska kula kod sv. Antuna posebno su označene crnom tačkom.

Još više prema jugu, tačno na obali Mostonge, nalazila se okrugla
kapela posvećena sv. Đurađu, za koju je neizvjesno da li je pripadala
Baču ili samostanu, koji se nalazio na obližnjem Feliću. Smještaj te
kapele pokazuje također jedna crna tačka. Međutim ova kapela se
svakako nalazi izvan bačkih utvrđenja, o kojima sam, prema
priloženom nacrtu, bio dužan dati obrazloženje.
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Iz Bača vode slijedeći putevi, i to prema:

a) i b) Bukinu c) Tovariševu
d) Petrovaradinu e) Parabuću
f) Odžacima g) i h) Karavukovu
i) Bođanima k) Vajskoj
l) Plavni m) Novom Selu

U Pešti, decembra 1872. Imre Henslman

Izbor teksta i prevod sa mađarskog – Antal Nađ
Prevod sa latinskog – Stipan Baretić
(Prvi put objavljeno u publikaciji „Grad na Mostongi“ II,
Amaterske muzeološke sekcije jugozapadne Bačke, 1978. godine)
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Витомир Радојевић

ЗАДРУГАРСТВО, ЗАДРУГА, ЗАДРУГАРИ – У БАЧУ

Бач се налази у јужном делу простране Панонске низије, у
Војводини, а по старом граду Бачу, цео простор између Дунава и
Тисе јужно од линије која иде од Дунава изнад Баје до Тисе испод
Сегедина назван је Бачка. И назив једине реке у Бачкој која се
уливала у Дунав – Мостонге, потиче од бачких мостова који су
спајали четири речна острва на којима се налазио стари град Бач.
Територија Општине Бач је у разним историјским периодима била
под утицајем многих народа, култура и цивилизација, чији се
трагови виде на сваком кораку. Ове просторе су освајали: Келти,
Римљани, Готи, Хуни, Авари, Словени, Татари, Мађари, Турци, а
после Велике сеобе под Арсенијем Чарнојевићем 1690. своје
уточиште овде је нашао и велики број Срба.
Током XVIII и XIX века Бачка је била простор на коме се, у
таласима, одвијала колонизација Немаца, Мађара, Словака,
Буњеваца и других народа.
У новијој историји дошло је до нове смене народа. Крајем Другог
светског рата из општине Бач иселио се велики број Немаца.
Досељени су колонисти из свих крајева бивше Југославије, а
највише из ратом опустошене Босанске Крајине, из општина:
Босански Нови, Приједор, Бања Лука, Кључ, Сански Мост,
Мркоњић Град.

У привредној историји Општине Бач доминира пољопривреда,
која је још у трећој и четвртој деценији XX века била у знаку
задружног организовања пољопривредне производње и њеног
кредитирања, откупа пољопривредних производа, снабдевања и
услуга и трговине пољопривредним производима.

Историја задругарства у Србији показује његове успоне, праве
путеве и странпутице, истине и заблуде. Ипак, дугорочно гледано,
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очуван је континуитет нашег задружног организовања и
потврђена снага задружних вредности.
У протеклих век и по нашег и светског задругарства треба
поменути следеће значајне датуме:
Године 1844, основана је прва потрошачка задруга у свету, у
Рожделу (Енглеска) и усвојени су почетни задружни принципи,
који су у основи задржани до данас;
Године 1846, у Бачком Петровцу, центру војвођанских Словака,
основана је земљорадничка задруга, трећа у свету;
Године 1894, у Вранову код Смедерева, на иницијативу Михајла
Аврамовића, основана је прва кредитна земљорадничка задруга
у Србији, а нешто касније, земљорадничке задруге основане су и
у Азањи, Малом Орашју, Михајловцу и Ратарима;
Године 1921, основан је Задружни савез Југославије;
Године 1922, у селу Каључице код Ариља, основана је прва
воћарска задруга у Србији;
Године 1946, 23. јула, Устав нове Југославије дефинисао је улогу
и положај задругарства и донет је Основни закон о задругама;
Године 1951, основан је Задружни савез Војводине;
Године 1953, донета је Уредба о реорганизацији сељачких
радних задруга;
Године 1990, донет је Закон о задругама који је правно
реафирмисао земљорадничко задругарство и омогућио враћање
раније одузете задружне имовине;
Године1995, одржан је XXXI Конгрес међународног задружног
савеза у Манчестеру (Енглеска), на којем је учествовала и наша
делегација и који је усвојио задружне принципе за XXI век.

За успешан развој задругарства у нашој земљи, поред милиона
задругара, веома су заслужни и истакнути задружни угледници:
Михајло Аврамовић, Адам Богосављевић, Светозар Марковић, др
Сима Лозанић, Живојин Перић, Милан Комадинић, Војислав
Ђорђевић, др Драгољуб Јовановић, Драгољуб Милосављевић,
као и други бројни задружни посленици од Другог светског рата до
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данас.
На иницијативу Савета аграрних заједница из Новог Сада, у Бачу
је 1925. године формирана „Аграрна заједница“. Проширењем
њене делатности 1939. године она прераста у „Аграрно кредитну
задругу“.
Преко ове задруге добијани су кредити за опремање
пољопривредних домаћинстава у циљу развоја пољопривредне
производње и јачања економски слабијих сељака.
У Малом Бачу је 1939. године формирана „Аграрна задруга“, која
је исте године прерасла у „Аграрно-кредитну задругу“.
У циљу унапређења сточарске производње, бољег коришћења
пашњака и дела корита реке Мостонге, као и узгоја приплодних
грла стоке, у Бачу је 1938. године формирана „Аграрно-сточарска
задруга“, која је имала 172 члана и радила је до1941. године. Нису
пронађени подаци о њеном раду у току окупације, а по завршетку
Другог светског рата задруга наставља са радом до 1950. године
под истим именом, све до припајања „Земљорадничкој задрузи
Бач“.
Задруга у Бачу основана је 16. априла 1945. године и
регистрована код Народног одбора среза Оџаци (на стр. 35,
свеска 1 протокола), као „Радничко-намештеничка, набављачка и
потрошачка задруга Бач“ (Бачка), пошто су пре тога двадесет три
оснивача потписала приступну изјаву и платила новчани удео за
њено формирање.
Основна делатност новоформиране задруге била је трговина –
снабдевање становништва најнеопходнијим животним
намирницама и стварима за свакодневни живот и рад.
Први вршилац дужности управника задруге био је Андрија
Азашевац, а први председник управног одбора Стеван Сабо.
Према сачуваним документима, 30. и 31. јануара 1946. године 28
земљорадника потписало је приступнице и уплатило по 300
динара чланског удела (чланарине), чиме су се стекли услови да
Месни народни одбор Бач, у априлу месецу исте године, донесе
одлуку о трансформацији „Радничко-намештеничке набављачке и
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потрошачке
задруге Бач“ у „Земљорадничку задругу Бач“. Окружни суд у
Сомбору, дана 27. маја 1946. године, регистровао је ову задругу
на основу напред наведене документације.
За вршиоца дужности управника задруге постављен је Андрија
Азашевац, који је ову дужност обављао све до 30. марта 1947.
године. За првог управника задруге постављен је Драгоја Кесар,
дана 1. априла 1947. године. Основна делатност задруге била је
трговина, угоститељство, занатство и откуп пољопривредних
производа од сељака. До краја 1946. године, број чланова задруге
попео се на шест стотина.
Из извештаја (записника) од 16. и 17. септембра 1948. године о
извршеној информативној ревизији „Земљорадничке задруге Бач“
у Бачу, срез Оџаци, која је уследила на основу наређења Народне
банке ФНРЈ, централе за НРС, ревизиона дирекција бр. 51/ VIII –
2 , а у вези са дописом Савеза земљорадничких задруга Србије,
рачунски инспекторат бр. 46080 од 27. августа 1948. године –
види се да „ сада задруга броји 693 члана, задружних домова има
685, а потрошача 3682. Задруга има осам продавница, од којих у
четири има комплетно квалификовано особље. Продавнице су
доста добро снабдевене робом, али је потрошња велика, тако да
се осећа још већа потреба за текстилом и гвожђарском робом.
Нема довољно службеника са стручном спремом. Тако, на
пример, за статистику нема ниједног службеника, те је иста у
веома лошем стању.
У књиговодству ради само један службеник (Фрања Шпајзер), што
је недовољно за ову задругу. Тренутно има 21 радник у задрузи.
Од радионица, задруга поседује содару и пекару (Ханса Кајзера).
Изградња задружног дома слабо напредује. Приземље још није
готово, а управа задруге се залаже и тврди да ће њихов дом бити
готов до краја јесени.“
У закључку стоји: “Из напред изложеног стања констатујемо да је
задруга доста добро организована и да има довољно техничких
средстава за даљи рад.“
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* * *

У послератном периоду обнове и изградње поставља се питање
колективизације земљишта и национализације материјалних
добара богатих људи. У периоду колективизације земљишта
улагани су напори да се оствари задругарство, колективна
обрада земљишта свих мештана. Прокламовано је да ће улазак у
задругу бити добровољан, међутим, није тако било. Многа
домаћинства имала су поседе, али не и довољно радне снаге, па
су била против овог програма. Њих су сматрали богатим
земљопоседницима и називали су их кулацима.
Скоро истовремено са оснивањем „Земљорадничке задруге Бач“,
задружни покрет се током 1946. године нагло ширио
формирањем сељачких задруга.
Прва сељачка радна задруга у Бачу, под именом „Козара“,
основана је у септембру месецу 1946. године, а њен први
председник био је Петар Ћулибрк, истакнути првоборац и
друштвено-политички радник. Бригадири су били Рајко
Стојановић, Драго Обрадовић и Душан Балабан.
У новембру 1946. године, основана је Сељачка радна задруга
(СРЗ) „Грмеч“, чији је управник био Петар Ћеран, такође
истакнути првоборац. Први бригадири били су Никола Симић и
Миле Ђаковић.
Упоредо са оснивањем ових задруга у Бачу, у Малом Бачу је
основана СРЗ „Напредак“, за коју нема података о датуму
оснивања и престанку рада.
Сељачка радна задруга „Братство и јединство“ основана је 1949.
године, да би се 1953. године спојила са СРЗ „Козара“.
СРЗ „Младен Стојановић“ основана је 1. јануара 1950. године
уједињењем СРЗ „Козара“ и СРЗ „Грмеч“. Ова задруга је радила
до 31. децембра 1953. године.
Од 1. јануара 1954. године ради само СРЗ „Козара“, која је
настала гашењем СРЗ „Младен Стојановић“. Ова задруга је
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успешно радила све до 31. дцембра 1958. године, када су сву
своју земљу, стоку, машине, објекте, радну снагу и друго
задругари унели у „Земљорадничку задругу Бач“. „Козара“ је тада
располагала са 821 катастарским јутром (кј) земљишта, од тога
602 кј ораница, 42 кј ливада, 109 кј пашњака, 30 кј бара и трстика
и 18 кј неплодног земљишта. Површина од 354 кј био је удео
задругара, а 467 кј део општенародне имовине.
Делатност задруге се опет мења и усмерава у организовање и
унапређење производње на сопственој економији у ратарству и
сточарству, и на сарадњу са сељацима ради што веће и боље
производње на селу. Задруга обухвата и места Бач, Мали Бач и
Бачко Ново Село.
Тада формирана (1. јануара 1959), ова задруга остала је до
данашњег дана као „Земљорадничка задруга Бач“.
Током неколико десетина година, она је мењала своју
организацију, удруживала се у неке сложеније радне
организације, мењала и име, али је увек, у основи, била
земљорадничка задруга. Кроз те различите облике организовања,
који су увек усмеравани извана, добрим делом политички, задруга
је једног дана остала и без сопственог земљишта, које је пренето
у власништво комбината „Агробачка“ у Бачу без икакве накнаде.
Дана 29. јуна 1990. године, на основу Закона о реафирмисању
земљорадничких задруга, оснивачки одбор од 44 потписника
основао је нову задругу, која је регистрована у Трговинском суду
у Новом Саду под именом Земљорадничка задруга „Задругар“ у
Бачу.
Током 1991. године, поднет је захтев да ППК „Агробачка“ у Бачу
врати земљиште и имовину преузету у ранијим годинама без
накнаде. Следеће, 1992. године, задрузи је враћено око 300 кј
земљишта.
Од 5. августа 1997. године, задруга носи име Општа
земљорадничка задруга „Задругар“ и под овим именом послује до
данашњег дана, а од 2002. године ради по европском моделу
норвешке фондације „Jarenproduktutvikling“.
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Oсновни разлози који су током времена спутавали развој
задругарства били су:
Непостојање, у релативно дугом периоду, система тржишне
економије и тржишног привређивања;
Спор развој и неповољн економски положај пољопривреде као
делатности;
Спутавање развоја сељачких газдинстава као самосталних
привредних субјеката и робних произвођача;
Некритичко копирање искустава других земаља, чији друштвено-
економски услови нису били подударни са нашим;
Формирање СРЗ по угледу на колхозе у СССР-у ;
Стална настојања да се изнађу оригинални облици удруживања
земљорадника, која нису давала жељене резултате.

Пољопривредна производња –
основна делатност

Пољопривреда је била и остала основна привредна делатност у
Бачу. Од укупних површина земљишта, колико задруга има, око
90% је обрадиво земљиште, што чини основ за развијену, пре
свега, ратарску производњу, од које се очекује да, уз интензивно
коришћење обрадивог земљишта, осигура што веће приносе
квалитетих производа. Овај циљ може се постићи само уз
примену научних достигнућа у области пољопривреде, почев од
обраде земљишта, сетве високородних сорти и хибрида, исхране
и неге биља, па све до бербе.
У пољопривреди су одувек за обраду земљишта била потребна
оруђа: машине, алати и друга средства за рад и производњу
хране. Некада се обрада земље обављала коњским запрегама.
Из сачуваних годишњих извештаја, који су прављени на крају
сваке године, види се да је СРЗ „Младен Стојановић“ 1951. године
имала само два трактора марке „Хофер“ и „Масахарис“, 78 пари
коња, 26 запрежних кола, две запрежне косачице, једну запрежну
руковезачицу и нешто ситног алата за обраду око 3.100 кј
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обрадивог земљишта.
На почетку 1958. године, СРЗ „Козара“ је располагала са 7
трактора, 8 тракторских плугова, две вршалице, две
самовезачице, 1 комбајном за жито и разним врстама тракторских
прикључака. Сва набројана механизација је 31. децембра 1958.
године пренета у Земљорадничку задругу, где су 1959. године
радни коњи потпуно искључени из рада у ратарској производњи.
У даљем периоду, механизација све више узима маха, тако да се
број пољопривредних машина нагло повећава, како у задрузи,
тако и код сељака. На крају 1965. године, у машинском парку
задруге било је запослено 38 радника, који су одржавали: 25
трактора (лаких, средњих и тешких), 10 комбајна за жито, 1
силокомбајн, 3 берача кукуруза и још 105 прикључних машина за
тракторе. Овај број машина у то време био је довољан за
ратарску производњу.
У сетвеној структури биле су заступљене основне ратарске
културе: пшеница, кукуруз, јечам, шећерна репа, сунцокрет, соја...
До постепеног смањења површина под кукурузом долази од пре
двадесетак година, и оне су сада у бачком атару више него
преполовљене – сеје се на око 10% укупних површина. Сетвене
површине под пшеницом такође су знатно смањене – сеје се на
једва 15% површина у атару Бача. За разлику од житарица,
површине под индустријским биљем знатно су повећане,
нарочито соје – чак до 70% од укупних површина.
Приноси свих култура повећавани су из године у годину, све до
рекорда које су постизали бројни земљорадници на својим
поседима.
Сточарство је у прошлости било друга делатност по обиму
производње, одмах после ратарске производње.
У атару Бача било је доста травних пашњака веома погодних за
успешан узгој стоке. Говеда, овце, свиње и друга стока сваке
године, одраног пролећа до касне јесени, пасла је на пашњацима
богатим травом. Због непланског преоравања великих травних
површина у атару Бача, сточарство је почело нагло да опада. На
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то су утицале и несигуне откупне цене стоке, уз високу цену
сточне хране. Већи број одгајивача стоке на приватном и
задружном поседу често је, скоро сваке друге године, пословао
негативно.
Да би се унапредила сточарска производња, стручне службе
задруге, у сарадњи са вредним традиционалним произвођачима
стоке, кренуле су у измену расног састава грла у говедарству,
свињарству и живинарству. Стање у говедарству било је
најнеповољније. Број грла на приватном сектору смањиван је, а
на задружној економији од 1970. године говеда више није ни било.
Почетком шездесетих година прошлог века, из Аустрије се увозе
прве стеоне јунице сименталске расе, које су подељене
сељацима под врло повољним условима. Касније, због повећаног
интересовања, стеоне јунице су куповане и дељене сељацима и
са наших познатих фарми као што су ПИК „Бечеј“, ПИК „Маглић“
и други. Тако је побољшаван расни састав говеда. Настало је
домаће шарено говече у типу сименталца, комбинована раса са
повећаном производњом и млека и меса.
Међутим, сви ти стручни напори, и поред чињенице да су широко
прихваћени од сељака, нису дали жељене резултате. Сматра се
да је број говеда на подручју Бача преполовљен у односу на
осамдесете године прошлог века. Слично је било и у свињарству.
А већ смо говорили о неким од најважнијих разлога за то.
Улога стручних служби задруге у сталној борби за повећање
приноса и за што већу продукцију у сточарству била је од великог
значаја, посебно у сарадњи са земљорадницима. Није било
тешко постати стручњак, колико је било тешко касније се одржати
у задругарству, у задрузи.Тамо су увек дували разни ветрови, и то
са свих страна, па се није знало одакле долази највећа опасност.
Зато је пољопривредни стручњак стално морао да има отворене
очи и уши, добар вид и слух, али и осећај за правовременост.
И, ево приче коју ми је испричао мој старији колега Милан Крстић,
први пољопривредни стручњак у задрузи још од 1956. године:
Велики пољопривредни стручњак, научни радник, селекционар,
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творац високородних земунпољских хибрида кукуруза проф. др
Милорад Пипер био је искрени пријатељ наше задруге. Долазио
је он, тих шездесетих година прошлог века, много пута у нашу
задругу као гост и саветник, драгоцени учитељ младих
пољопривредних стручњака. Са великом пажњом слушали смо
га и практично радили оно што нам је преносио из свог богатог
искуства. Одлазили смо и ми у Институт за кукуруз у Земун Пољу,
где нам је, заједно са другим колегама, био добар домаћин.
Једног дана позвао је велики број стручњака који су по Војводини
и целој Србији марљиво радили на унапређењу задругарства и
одржао им предавање. На крају, повео се другарски разговор о
агрономском послу и раду у задругама. У једном тренутку др
Пипер је упитао све нас: Шта је потребно да човек буде добар
агроном? На то су кренули одговори са свих страна: писмен,
паметан, вредан, бистар, истрајан, аналитичан, комуникативан...
Онда он извади из џепа једну малену гумену лоптицу, удари њом
о под, она одскочи, а он објави: Драге колеге, од свега тога
најважније је да агроном има – кликер! Нисмо сви имали тај
„кликер“, али се свако трудио да, у границама својих могућности,
пружи најбоље од себе.
Заједно са стручним службама и радницима, на челу са
директором, главна покретачка снага развоја задругарства у Бачу
били су земљорадници, а у првим редовима такмичари,
рекордери у постизању високих приноса. Неколико година пре
почетка такмичења земљорадника Бача (1968), име
„Земљорадничке задруге Бач“ прославили су трактористи, орачи,
који су задружним тракторима гусеничарима заоравали најбоље
бразде широм тадашње Југославије. Они су својим трудом и
залагањем утирали пут који је тек предстојао бројним
земљорадницима – такмичарима из Бача. Због тога је њихов
допринос у популаризацији задругарства немерљив.
Током две деценије такмичења земљорадника у Бачу, у
организацији Земљорадничке задруге, укупно је учествовало 540
земљорадника у ратарској и сточарској производњи. Сви
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учесници на такмичењима имали су, бар једном, прилику да
постану рекордери и освоје најмање једну од награда и медаља.
Они су и данас сведоци једног минулог времена пуног полета и
замаха науке и задругарства, када је земља несебично
узвраћала, када је уложени труд земљорадника бивао
вишеструко награђиван.
На челу читавог тог „покрета“ за бољитак задруге, за развој
задругарства Бача и , посебно, за развој производње на поседима
сељака, сарадника задруге, био је директор задруге. Лично
искуство ми говори да директор мора да буде одличан
организатор, да поштује стручност и способност својих колега,
радника и сељака, да их усмерава на задатке које најбоље могу
обавити. При том, мора имати велику дозу толеранције и
спремности да се опросте грешке и разумеју људске слабости,
мора бити принципијелан и одмерен, мора да воли свој посао,
да буде информисан, да му је колективни интерес испред личног.
Задругари, радници, колеге, на челу са њим, чине јединствену
целину, а колико ће она бити успешна, највише зависи од
способности њега самог.

Задругари причају

Обрад Вејновић

Сада већ давне 1955. године запослио сам се као књиговођа у
задрузи у Бачу, баш у време када је задруга обележавала десет
година постојања и успешног рада, што ми је причињавало
посебно задовољство. Задруга је тада била општег типа. Бавила
се трговином, угоститељством, откупом пољопривредних
производа од сељака, уговарањем производње са сељацима у
ратарству и сточарству, пружањем стручне помоћи у производњи.
Током 1958. године долази до издвајања трговинске делатности
из задруге. Формира се трговинско предузеће „Јединство“ и
„Нова трговина“. Угоститељство се организује у угоститељско

IZVORNIK 267



предузеће „Панонија“, а задруга се 1. јануара 1959. године
уједињује са СРЗ „Козара“. Од тада она мења своју делатност.
Куповином земље од сељака и преузимањем земљишта од СРЗ
„Козара“, задруга формира сопствену економију и организује
ратарску и сточарску производњу на површини од, колико се
сећам, око 1.000 катастарских јутара. У сточарству се мења расни
састав свиња тако што се уместо мангулице уводи месната раса
јоркшир, а у говедарству се уводи домаће шарено говече у типу
сименталца. У сарадњи са „Кооперативом“ из Бачког Петровца,
наша задруга је једна од првих која на 17 јутара подиже нови
хмељарник. У то време задруга је имала врло јак машински парк
са радионицама и гаражама. Имали смо преко 20 трактора –
лаких, средњих и тешки гусеничар, и одговарајући број
прикључних машина. Тим машинама обрађивали смо сопствено
земљиште и, услужно, земљиште сељака. Сарађивали смо са
Пољопривредним факултетом и Пољопривредном станицом у
Новом Саду. Имали смо огледна поља у ратарској производњи
како бисмо се уверили у предности нових научних достигнућа.
У задрузи је било 150 запослених радника. Први пољопривредни
стручњак био је Милан Крстић, а затим Продановић, Михајло
Лајшић, Винко Дабић, Бранко Петровић, Витомир Радојевић...
Они су цео свој радни век остали привржени задрузи у Бачу.
У току свог постојања, наша задруга је била позната по добром
пословању и на ширим просторима Бачке, као што су биле и
задруге у Пивницама и Стапару.
Имали смо Клуб пољопривредника Бача, Малог Бача и Бачког
Новог Села. Сви су били чланови наше задруге. Они су се
састајали са стручном службом задруге у вечерњим сатима, у
задружној сали или у задружном дому, и ту се стручно
оспособљавали за савремену ратарску и сточарску производњу.
Задруга им је обезбеђивала листове „Пољопривредник“ и
„Задругу“, који су излазили једном недељно и у којима се могло
сазнати шта се ради у пољопривреди широм тадашње
Југославије. За чланове Клуба, задруга је, као вероватно једна од
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првих, купила телевизијски апарат, који је поставила у задружном
дому и који су сељаци прихватили са одушевљењем.
Чини ми се да сам најпријатније и најрадосније тренутке доживео
у овој задрузи, вероватно, између осталог, и због тога што сам
тада био млађи него сада.

Анцика Крстић

У задругу сам дошла 1955. године, након завршене економске
школе у Сомбору и у њој сам непрекидно радила 35 година, где
сам дочекала пензију. Није ми баш пријао тај одлазак јер је то
значило да ће ми недостојати моје колегинице, моји задружни
радници и сељаци. А много су ми зачили и једни и други...
Привикла сам се на живот без задруге и сељака, а време
проводим у овом дворишту и башти, која се налази преко пута у
улици ЈНА. Ту су ми у Бачу синови, снаје, унучад и праунучад.
Заволела сам башту јер видим да и земљиште има душу, ако се
на њега пази.
Првих дедетак година радила сам у књиговодству скоро на свим
пословима, од статистике, преко аналитике до завршног рачуна,
а последњих 25 година била сам шеф књиговодства задруге. Кроз
све оне године и све реформе које су нас пратиле и потресале,
задруга је, усуђујем се да кажем, веома успешно пословала на
задовољство запослених радника, сељака коопераната и
средине у којој живим.
Увек сам сматрала да је моја одговорност, ако не већа, онда бар
толика колика је и одговорност директора за пословање.
Директори и пољопривредни стручњаци су се мењали, једни
одлазили, други долазили. Није ми увек било лако. Важно је да
смо на крају сваке године добро финансијски пословали и да није
било никаквих неспоразума. Свако је радио свој део посла. Хвала
свима!
Жао ми је што смо пропустили неке инвестиције. Пара смо увек
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имали довољно, али уместо да наставимо куповину земљишта,
трактора, комбајна, расне стоке, изградњу објеката које смо
почели 1959. године, ми смо улагали у неке заједничке
инвестиције као што су фабрика слада у Бачкој Паланци, рибњак
у Бачу, силоси у „Агробачкој“ и инкубаторска станица.
Инвестирали смо за другога. Таква је била политика.
Жеља ми је да задруга задржи реноме који је до сада имала.
Мислим да сам најрадосније тренутке доживела управо у тој
нашој задрузи.

Марија Кампел

Пет година ишла сам у гимназију, толико је тада трајала та школа,
и положила малу матуру. Било је то давне 1948. године. Као дете
паора, нисам више имала пара за школовање. Годину дана
раније, 1947, заведен је обавезан откуп свих животних
намирница, па су моји родитељи морали да испоруче више него
што су имали. Доношењем резолуције Информбироа 1948.
године уведена је тотална блокада са истока, а истовремено је
владала велика суша, немаштина, па и глад.
У задругу сам дошла 20. септембра 1948. године јер нисам
наставила даље школовање. Позвао ме је Фрања Шпајзер, тада
једини књиговођа у задрузи. Показао ми је извештај (који и данас
чувам) о извршеној информативној ревизији у задрузи, која је
уследила на основу наређења Народне банке ФНРЈ, а у вези са
дописом Савеза земљорадничких задруга Србије, у коме се
констатује да задруга, поред Шпајзер Фрање, у књиговодству има
само благајницу, што је недовољно, па се налаже хитан пријем
књиговође. Рекао ми је да о мени зна све. И, то је био мој први
радни дан.
Задруга се претежно бавила трговином – снабдевањем
становништва робом широке потрошње (животним намирницама,
текстилом, гвожђарском робом...), као и угоститељством. Није
било откупа пољопривредних производа, јер тада и није било
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тржишних вишкова код сељака. Задруга је имала четири
продавнице, четири гостионе, једну пекару (Кајзерову) и једну
содару (Кампелову).
Сва роба је била дефицитарна. Било је то поратно, доста тешко
време.
Одређено радно место, као ни радно време, тада није постојало.
Радила сам све послове које ми је Фрања поверио и показао.
Хвала му! Највише сам радила на евиденцији и „књижењу“
тачкица и бонова. Хлеб се давао на тачкице. Постојале су
потрошачке картице Р1, Р2, Р3 и картица Г. „Р“ картице су биле за
грађане у радном односу, а „Г“ за остало становништво. „Тачкице“
су биле за текстилну робу, али за њих се тешко шта могло купити.
Било је потребно сакупити више тих тачкица да би се дошло до
текстила, кога је било у врло ограниченим количинама.
Водила сам статистику, аналитику, синтетику, разне записнике и
другу евиденцију за потребе задруге.
Пословође у продавницама, шефови у кафанама као и друго
радно особље били су врло љубазни, пословно обучени, рекло би
се у оно време прави трговци и бирташи. Сећам се неких
пословођа: Ђуре Бертрана, Ђуре Озера, Ладислава Везјака, Туне
Ковачића... ; и шегрта: Здравка Влајића, Пиште Гењића, Ружице
Стојков, Драгана Ћулибрка... ; па гостионичара: Бујака старог,
чика-Ивше Кубановића, Васа Рацковића, Марка Михајловића,
Вранешевића у Малом Бачу, Кремпатића...
Радила сам у задрузи само пар година, а онда сам отишла...
ваљда је тако морало бити. Тога и не волим да се сећам.
И у том кратком времену имала сам радосних тренутака којих се
и данас сећам. Било је то време када су мој брат Ива и братанац
Стипан Јурковић, познати паори, дугогодишњи кооперанти
задруге, чланови органа управљања, захваљујући стручњацима
задруге, били проглашени за најбоље произвођаче у ратарској
производњи, на нивоу Војводине и тадашње Југославије. Сећам
се врло радо и успеха мог свекра Ивана Кампела, који је једне
године био проглашен за најбољег произвођача кудеље
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(конопље) на овом подручју. Сећам се јубилеја поводом 40 и 50
година успешног пословања наше задруге, на којима сам била
присутна.

Јосип Чобан

Када жито сазри, онда се коси. Сваки косац је имао на коси
савијен прут, шиљак, који је служио да се жито равномерно
сложи. Први откос је узимао најбољи и најснажнији косац, а за
њим су ишли други на равномерном одстојању. Иза сваког косца
ишла је жена која је руковедала, т.ј правила снопове. Затим су
ишла деца, која су поред сваког снопа остављала уже за
везивање. Ужад су правили рано ујутро, док је још било росе.
Друга жена је ишла за њима и везивала снопове. Често би се та
жена опасала ужетом од жита, за које би унаоколо закачила ужад,
такође исплетену од жита. Када се жито повеже у снопове, слаже
се у крстине. Крстина је гомила у коју се ставља десет снопова
унакрст, влаћем окренутим ка средини.
Касније се жито косило машином самовезачицом. Та машина је
сама везивала снопове и избацивала их. Снопове су денули у
трећаке. Трећак је гомила у којој је стајало 14 снопова ручних или
18 машинских. Ко је имао много жита, тај је давао да се жито коси
од риса, а било је и ђутурашице, на пример за 3 метера жита она
иде да ради са нама и вози жито. Кад се заврши косидба жита,
жена руковедачица исплете венац од жита, донесе га кући и окачи
испред куће у гонку као знак да је косидба жита готова. Када се
жито покоси, на почетку њиве остави се мало непокошеног жита
које се веже црвеном стреком. То се зове попина брада и стоји
док се не узоре. Приликом жетве жита сви су били радосни,
весели и радили су посао са великом љубављу. По целом атару
разлегала се песма.
Жито се возило кући колима („возидба жита“) и денуло се у
камару. Да би на кола могло да стане више снопова, стављане су
пречаге и бирнице. Пречаге су биле четвртасте и стављане су
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попреко на предњу и задњу страну кола. Бирнице су биле округле
и стајале су по дужини кола, наслањујући се на крајеве пречага.
Пречаге и бирнице су везиване на саставима. Све ово служило је
да би се повећала утоварна површина кола. За возидбу су биле
потребне две особе, једна која дене кола и друга која вилама
баца снопове. Када се кола садену, снопови се везују пајванима.
Точкове првих кола која би са житом ушла у авлију поливали су
водом из бунара да би било жита „ко ладне воде“. Жито се код
куће денуло у камаре које су заснивали сами домаћини а
величина основе зависила је од количине жита. Доњи део камаре
звао се подина а горњи део повлата. Влаће је било окренуто
према унутрашњости камаре. Кад је камара висока, па онај кад
који баца више не може да добаци сноп жита горе, направи се
алаш. То је површина камаре где се не дене жито, него се ту
бацају снопови, па један стоји на алашу, прихвата снопове и
додаје оном који дене. Кад се камара заврши, онда се и алаш
попуни сноповима. У свакој авлији где има жита морала је да
стоји и каца са водом. То су контролисали месни ватрогасци,
иначе домаћин не би могао добити дозволу да вршалица уђе у
авлију.
Раније се жито врло коњима, а ми смо то радили вршалицама
које су постојале све до појаве комбајна. Прве вршалице (дреш)
покретале су машине на парни погон – парњаче. У почетку, те
парне машине, вршалице и елеваторе за сламу вукли су коњи или
волови, а после су ушле у употребу и самоходне парне машине.
Парњаче су биле у употреби све до 1950. године, када их
замењују трактори.
Код сваке вршалице, парне машине и елеватора за сламу радило
је друштво од двадесетак радника, које је имало свог старешину
– газду. Газда је, као власник вршалице, састављао друштво и
бринуо се о исхрани и исплати радника. Водио је евиденцију о
томе колико је жита овршено и измерено на кантару који се
налазио код сваке вршалице. Радило се на рис (ушур), који се
кретао од 6 до 8 одсто. Од тога је половина ишла радницима, а

IZVORNIK 273



друга половина власнику вршалице. Трошкови одржавања и
порез ишли су на терет власника. Уз парне машине радио је ајцер
(ложач), који је ложио сламу да би било доста дамфа (паре) како
би могла да покреће дреш (вршалицу) и елеватор за сламу. Ту су
била и два шпајзера (ајлегера) који су на смену пуштали снопове
жита у доб на дрешу, а поред њих је била и једна жена која је
секла ужад на сноповима. Сламу од дреша до камаре носио је
елеватор, а денуо је камараш коме су помагала још четири
радника. Четири жене које су у поњавама односиле плеву
смењивале су се са оном која сече ужад на сноповима. Радник
који је денуо плеву звао се плеварош, а онај који је доносио воду
са бунара и пунио парњачу звао се водар. Пет људи је на смену
бацало снопове жита у дреш. Свака вршалица имала је и свог
мајстора за одржавање.
Код сваке вршалице била је обавезна табла са црвеним наптисом
„забрањено пушење!“ Пушење је било дозвољено далеко од
вршалице, камаре са житом, сламом и плевом, где је било
постављено буре са водом и посуда са песком за опушке. У
близини су морале да буду две каце са водом и ручни шприц на
два точка са цревом за гашење пожара. Дежурни ватрогасци су
даноноћно обилазили вршалице и контрилисали има ли воде у
бурадима и да ли је све по пропису. Радници су се сакупљали око
два сата ујутро и одмах започињали са вршидбом. У почетку су
сами доносили храну, а било је и када су се хранили код газде.
Вршидба је трајала два месеца, а некада и дуже.

Стари занати и алати

Ковачница са упаљеним огњиштем и ковачем у кожној кецељи са
прикљештеном усијаном потковицом у руци. Са наковња одјекују
звонки ударци чекића по металу. На улици рже коњ привезан уз
дирек... Ово су само сећања на једно прохујало доба. Ковачнице
и ковачи нетрагом су нестали са позорнице заната изгубљених у
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времену.
Ковачи и њихов занат некада су били веома цењени. Тако је било
и у Бачу. Било их је много. Сећам се ковача: Данијела Данике
Уњи и његовог оца Дањике (имали су ковачницу преко пута
ветеринарске станице); па Антуна Кампела (звали смо га Тони-
бачи) и сина му Палике (ковачница им је била идући према
„Чапинцима“); па Фрање Капитања, преко пута станице милиције;
па Паве Шимудравца, код општинског суда; па Шише ковача, у
насељу „Гувна“;па Ђуке Лајста, у Малом Бачу; па, понајвише, мог
најбољег друга и пријатеља Фрање Ферике Тота и његовог оца
Јосипа, који су имали ковачницу близу Бујакове кафане, уз
Мостонгу и „Бели мост“. Падају полако у заборав и Мостонга и
„Бели мост“, а са њима и ковачнице!
Ковачи су били блиски сарадници са коларима. Кад би колар
направио кола, ковачи би гвожђем оковали дрвене делове, а уз то
и лампове и дрвчанике, а правилису и лампове за грабље. Главни
посао ковача био је поткивање коња и оштрење пољопривредних
алатки, поготово раоника за плугове и шпартаче. Ковали су
гвоздене капије и ограде, секире, саџаке и друге предмете за
домаћинства. Посао се обављао у ковачници. Била је то
просторија са огњиштем на коме је горела ватра од ковачког
угља. Поред огња био је смештен мех за разбуктавање ватре у
огњишту, да би се гвожђе усијало и тако лакше обликовало. Мех
би се стављао у функцију притиском ноге на гвоздену полугу или
ланцем који би се повлачио руком. Обично су то радили шегрти.
У близини огњишта налазио се широк дрвени пањ као постоље
за наковањ. У ковачници је била и дрвена тезга са ковачким
алатом. На једном крају тезге биле су причвршћене веће менгеле
(шрафшток), а на другом мање. Ковачки алат сачињавали су:
чекићи различите величине и тежине, већа и мања ковачка
клешта, ручна бушилица „baros“, нож за обликовање копита,
кирнери, секачи, бургије разних димензија, турпије, куке за
навлачење гвоздених шина на точкове кола, други разни ситни
алати. Испред ковачнице је био укопан дрвени стуб са гвозденим
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алкама за који је везиван коњ спреман за поткивање. Приликом
поткивања, ковач би ставио коњско копито на дрвени бок, који је
био ширине 15–20 сантиметара, троугластог облика, са падом
усмереним према коњу. Ковач би прво обрадио копито, а затим
обликовао потковицу. Припремљену потковицу причвршћивао је
на копито помоћу поткивачких ексера (коњима су поткиване само
предње ноге).
Точкови на колима окивани су шинама. На улици би се наложила
ватра у којој је загревана шина да би се кукама лакше ставила на
точак све док се шина не споји са другим крајем. На месту споја
ковач би ударао чекићем све док се метал не споји као да је
заварен. После спајања шина би се хладила у дрвеном валову
који је имао правоугаони облик. Када је било забрањено паљење
ватре на улици, ковачи су је палили у дворишту. У лето, када се
угари стрњиште, и у јесен за време орања, ковачи су радили и до
дубоко у ноћ. За откивање раоника ковачи су наплаћивали по пет
килограма жита, или исто толико кукуруза, или пет динара
годишње по једном јутру земље. Остале услуге су наплаћивали
од случаја до случаја. Претежно се плаћало крајем године,
углавном у натури и по договору.
У историји Бача није забележено ко је био први ковачки мајстор у
овом месту, али се уназад шездесет година говорило да би то
могао да буде ковач Тот. Старији људи памте да је Бач био чувено
по коњима, без којих се није могла замислити ниједна кућа која
држи до себе.
Ређали су се ковачи, све бољи од бољег, да би се мајсторска
ковачка књига коначно затворила 1969. године, са мојим колегом
Фериком Тотом. Занат је изучио код свог деде Штефана и оца
Јосипа. Витез од наковња, прадеда Тот је пре триста година ушао
је у „гвоздени свет“ када је отворио ковачку радњу, која је са обале
реке Мостонге гледала према зидинама бачке тврђаве, према
калварији и, сасвим десно, према турском купатилу. Ту се
годинама ковала „коњска обућа“ за Бач и остала места.
Нажалост, коњи су се проредили, једва да се на прсте могу
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набројати, а мајстор Ферика, последњи ковач у Бачу, још млад,
ставио је катанац на своју ковачку радњу и отишао у
иностранство. Охладио ковачки наковањ породице Тот. Ферика је
сав ковачки алат поклонио фрањавачком самостану у Бачу. Да се
чува и памти.

Pekar Kajzer

[…] Pekar Kajzer, Švabo (tako su ga svi zvali) imao je prostranu kuću
s pekarom.
Svako jutro donosile bi žene ili odraslija djeca u košarama ili kolicima
pripremljeno tijesto za pečenje kruha.
Ivša bi još u polusnu (znao je biti mrak) čuo mamu kako mijesi tijesto
za kruh. U velikoj vandli, zalaktanih rukava, čas lijevom, čas desnom
rukom, mijesila bi brašno, vodu, kvas, sol. S malim stankama, znojna
čela, mama će odlučiti kad je tijesto gotovo. Ivša je znao da sad dolazi
na njega red.
–Ajde dite, ustaj, umij se i pripremi kolica dok se tisto ne digne –
pogleda ga mama s rukama u tijestu.
Trljajući oči, došao bi po navici do stolice gdje je ostavljao svoje
odijelo, umio lice iz lavora i zakoračio u svježe jutro.
–Di su sad kolica? – pitao se Ivša znajući da ih uvijek netko ostavi
tamo gdje ih je trebao.
U velikoj nisu, onda moraju biti u maloj šupi.
Tako je i bilo. Ta velika drvena kolica s kotačem sprijeda i dvije ručke
iza, spojena letvom i daskom, služila su u razne svrhe. Trebalo ih je
očistiti, staviti pokrovac i na to tri košare s tijestom, svaka po pet kila.
To bi tribalo biti dosta kruva za nedilju dana, razmišljao je Ivša jer ga
onda opet čeka isti poso.
Kad bi Ivša konačno dogurao kolica do pekara, zanoseći se usput
pod teretom, proćelavi snažni deda kajzer, s velikom bijelom keceljom
na sebi, stavljao bi tijesto na široku drvenu lopatu i gurnuo je vješto u
vruću peć. Oko podne, Ivša je opet pečeni kruh morao odvesti kući.
No, tom prilikom, pekar je kao nagradu djeci davao kiflu s gornje
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strane posudu kimom i krupnom solju.
Njegov sin Štefika, koji je učio pekarski zanat, morao je već od ranog
jutra po ulicama Bača prodavati kifle i perece. U jednoj ruci, u velikoj
pletenoj košari nosio je kifle, a u drugoj na dugačkom drvenom štapu
nanizane friške perece.
Još u krevetu, Ivša bi začuo zvuk njegove male mesingane trube. Bio
je to svima poznati zov.
–Mama, ide Štefika, kupi nam pereca! – viknuo bi probuđeni Ivša.
Mama je otvorila prozor, Štefika je pružio dugački štap s nanizanim
perecima, dala bi mu novac i uzela friške perece.
Dok je Ivša zadovoljno grickao svoje perece, brat mu Franja, ležeći
pokraj njega u krevetu, tvrdo je spavao. Kad Franja ustane i on će
dobiti svoja dva pereca. (Kasnije, u gimnaziji, A. G. Matoš, Ivšin
najomiljeniji pisac, svojom pričom „Pereci, friški pereci“ probudit će u
njemu sjećanja na tople perece ranog jutra u Baču.)
(Odlomak iz knjige „Letač“ penzionisanog profesora Pave Jurkovića
iz Zagreba, rodom iz Bača)

Секира

Прави домаћини никада себи нису дозвољавали да (Не дај,
Боже!) узајмљују у комшилуку било шта, а најмање алат. Зато је
свака иоле домаћинска кућа у Бачу имала све врсте алата.
Уобичајени алат, у неко доба, сачињавали су: нож, секира,
тестера, ногари, мотика, будак, ашов, коса, срп, тесла, сврдло,
бургија, чекић, наковањ, длето, турпија, и јеге. Понеко би имао
ренде. Маказе и шиваћи прибор су припадали женама и нису се
рачунали у алате.
Побројани алати су служили за обављање свакодневних послова.
Као што многи данас одлазе на своја радна места и, рецимо, раде
нешто корисно, тако би некада домаћин, или неко од укућана,
узимао нешто од алата и одлазио у двориште да деље, закива,
откива, рендише, окопава...
Од свих алата у сеоском домаћинству, некада је најцењенија била
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секира. Она је била незаменљива за обраду дрвета, закивање,
цепање, вађење пањева, грубу обраду и друго. Секиром су се
правиле чивије за заглављивање, прошће, закољци, кочићи,
сташеви, стубе, ражњике, кудеље, пирајке, саонице, витлови,
сојељке, муљачи, сапови, држаљице, ричјишта, косила, виле,
грабуље, ражњеви, ступци, навоји, цевљаници, тучкови, столице,
садиљке, оклагије, обрамаче, клинови, оплени, свракуље,
срчанице...
Дабоме, све се некада правило секиром. Зато је секира један од
„највећих изума“ људске цивилизације!

Салаш на потесу Мандра

На потесу „Мандра“ у атару Бача, некада је било двадесетак
салаша, а онда је дошло неко ново време и салаши су рушени
немилице. Још горе је било у атару Бача, идући тамо летњим
путем према Младенову, некада Букину, на потесима „Парцеле“,
„Шлог“, „Злопоље“, „Буџак“. Ту су преко ноћи нестајали швапски
салаши. Старе газде је револуција однела далеко, у неке друге
земље, а салаше није имао ко да чува. На једном таквом старом
швапском салашу свој мир и паорски изазов нашли су Лука
Крејић, његова жена и њихово четворо деце.

„Салаш смо куполи од неког Ивице који се одселио у Вуковар, а
он нам је рекао да је то био салаш неке швабице Барбаре и тада
нас ништа друго није интересовало. Допало нам се што је салаш,
некада чувена чарда, на самој раскрсници путева, идући од Бача
према Плавни и Бачком Новом Селу“ – говори сетно и разложно
Лука Крејић. „ Сточарило се на оближњим пашњацима, на
‘Сотињачи’ и ‘Сивчаници’, од салаша лево, где је сада економија
број три, а десно, према Плавни, сејало се: пшеница, јечам,
кукуруз, и... рођало је, богами!
А морам да вам испричам о догађају од пре двадесетак година.
Устанем рано, као и обично, а на вратима неки господин. Каже,
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дошао је из Немачке да види салаш где је рођен, да види крај где
су му били родитељи, дедови... Помислим у себи, овај ће остати
и одмах га, по нашем босанском обичају, позовем у кућу. Таква су
била времена, помислим у себи, и ми смо селили из Босне, а он
је морао много даље. И не би ми било жао да је казао да остаје.
Али није било тако, већ је стари Шваба желео само да посети крај
где је рођен и где су му гробови од старина. Испричали смо се као
људи и Шваба је отишао. Жао ми је, не сећам се његовог имена.
Заборавио сам. Требало је да запишем. Извињавао ми се толико
да сам све друго заборавио, а волео би да вам сада кажем: био
је Лоренц, Јохан или Франц или, ко зна које име... али, не знам и
– шта ћу сада!“
Лука Крејић није још посејао жито, каже, спречила га киша.
Искуство га учи да за жито на овој нашој бачкој земљи никад није
касно. Роди и кад га посејеш у децембру.
„Једне године сам добро окаснио и посејао жито тек 18.
децембра. Комшије кажу неће ту бити рода, а оно добио сам
бољи принос од Стипана Шерића, који је жито те године посејао
10. октобра. Тако је било, а то не значи да би тако требало
радити. Жито се сеје од 5. до 25. октобра, тако веле стручњаци.
Тако су радили и наши стари, а ово што сам ја радио, била је
изнимка. Сад ћу засејати одма, чим се земља просуши. Можда
већ овог викенда. Да, у нас сељака нема ни недеље ни празника,
мораш да радиш кад ти време дозволи.“

Окућница Луке Крејића није богзна шта. Мала штала за говеда,
свињац..., петлови уживају са кокицама у авлији, ту су и два кера.
Воли Лука те кериће, јављају му кад неко долази.

„Имо сам вучјака и керетине велике, а ови мали су жестоки, не
дају унутра осим кад сам ја ту. Чуваркуће праве! На салашу,
видели сте, има доста старих ствари, разбацаних, треба много да
се ради и да се све доведе у ред. Недостаје ми струја, без
електрике тешко је улагати и стварати. Ту сам на корак до
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асфалта, ту је и далековод, а струје на салашу нема. Обећао ми
је Богун [председник општине Бач Томислав Богуновић] пре
неколике године да ћу добити струју на салашу, а сада каже да се
стрпим још за пар месеци и електрика ће стићи. Верујем му,
ваљда није могао раније, а ‘Електровојводина’ ми је тражила
више од милион динара за повезивање. Немам толико новаца за
ту намену, а струја је потребна свима нама на овом потесу, а не
само Луки Крејићу.
Уколико Богун испуни обећање, са струјом ће кренути у
инвестиције. Моја ћерка Душанка, зет Миле ‘Босанац’ и њихови
синови планирају да подигну савремени воћњак и виноград, ту
одмах иза салаша, идући према Плавни, односно Новом Селу.
Чуо сам да су Швабе на овом потесу некада имали добре
винограде и били добри произвођачи грожђа и вина. Волио би да
им се жеља оствари, да искористе благодети природе – погодно
земљиште и присуство воде за наводњавање, без чега нема
успешне производње. Знам да се од тога може добро живети,
али, без струје не иде!
Ћерке, зет и њихова цела фамилија тренутно су на раду у
Аустрији, али и то неће трајати дуго. И тамо радници остају без
посла, а и зараде су све мање.“

Сунчан новембарски дан. Уживамо у погледу преко узораних
њива; гледамо чак до Бача, Плавне, Новог Села, па и даље. Тамо
ка „Сотињачи“, „Сивчаници“ и бођанској шуми некада су били
велики пашњаци, погодни за добро овчарење и пашу крава, што
је сељацима са мало земље био добар извор прихода. Сада се ти
пашњаци користе за друге намене, на њима се одлаже отпад.
Треба казати да је салаш Луке Крејића, поред салаша Златка
Вуковића, унука покојног Марина Вуковића, једини на потесу
„Мандра“. Нема их више и наша жеља је да стигне та струја како
и Лука не би одјездио у Бач, где је све чешће у својој кући. Некада
су овде били салаши Јурковића, Кампела, Бертрана, чика Стипе,
Шерићев, Крунучаров, Влајићев, Босанчићев, Ландекин... Салаш
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Марина Вуковића био је један од највећих. Сада их више нема.

„Тако је време било и тако је судбина хтела“, као да се правда
Лука, а његов мештанин и пријатељ Милан Крстић, који на салашу
држи пчеле, додаје: „Код Луке, његове ћерке и зета све се зна
унапред и, верујте, уколико се испуни Богуново обећање, а знам
да хоће, он је доследан човек, обновиће се још салаша и неће ово
бити једини у општини Бач.“

Иза нас остају високи багремови поред пута за Плавну и Бачко
Ново Село, а испред салаша тек засађене нове сорте шљива,
узорана земља и мирис поља који је опчинио и нашег Луку. Нема
дана да се не спусти до краја њиве иза салаша, која је намењена
за воћњак и виноград, и препусти се машти о данима који тек
долазе.
„Зар није грехота што нема нас више на салашима у овој плодној
и благородној равници?“, пита се Лука, али онако више за себе.

Грехота јесте Лука, али ваљда долазе бољи дани за салашаре.
Надамо се.

Било је то време...

Бач! Памтим га још из времена турске калдрме, широких шорова
и дрвених бандера на које су вешане лимене кутије за разглас из
којих су се у дане првомајских свечаности ориле ударничке и
партизанске песме. Недељом се чуо глас Радивоја Марковића
који је преносио фудбалске утакмице.
Било је то време кад се шор дичио бројним раскошним крошњама
дудова, багремова и липа; кад су баште мирисале на босиљак,
јасмин и рузмарин; кад су се у олупаним црвеним шерпама на
туфне башкариле беле, розе и црвене мушкатле.

У самом центру, изнад артешког бунара, шор Маршала Тита је
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избијао на улицу ЈНА, крај цркве св. Павла. Из те улице и давног
времена од пре шездесет година, када је настала наша задруга,
иде ова прича. По објектима и важним местима: задрузи, апотеци,
кудељари, дому здравља, породилишту, задружном дому, двема
црквама, железничкој станици, биоскопу, школи, двема пијацама,
комбинату, гробљу, кафанама, бунарима, шуми и реци Мостонги
– ове су две улице, заједно са шором Бачка тврђава, образовале
„крст варошице“, на чијим је путањама почињао и текао читав
њен живот. Те су улице носиле су белег народа који су ту живели.
Право, према Бачкој Паланци, обитавали су Немци и Мађари,
староседеоци, са Србима колонизованим из Босне. Десно, у
„Гувнима“, живели су Шокци, а иза Фрањевачког самостана, у
насељу „Чајера“, ницале су нове куће припадника свих нација,
како досељеника из Босне, тако и староседелаца.
Сељаци су у паролу из Другог светског рата „Земља сељацима!“
веровали до прве аграрне реформе 1946. године, када им узеше
све преко двадесет хектара. А кад им следећом реформом 1953.
године смањише тај максимум на десет хектара, заменише је,
онако за себе, паролом „Иже, иже, ал наш посед све ниже и
ниже!“
Било је то време када се: пазарило у „Сремагу“, „Новој трговини“,
„Јединству“ и задружном шпецерају са металним шалонима;
мењало брашно за хлеб у Кајзеровој пекари; куповали синалко,
клакер и сода од содара Уњике (који је сваки дан пролазио
улицом на својим шпедитерским колима са високим сицем и
гуменим точковима, остављајући за собом облаке прашине);
лумповало у кафанама код Ивше, Бујака, Коларића, Кремпатића,
Лајста, Васе, Марка и Павла на Малом Бачу; ишло у биоскоп три
пута недељно; испраћао, уз плех музику, сваки покојник од сокака
навише или наниже, без разлике; купало у туш купатилу у
кудељари (ако се имало протекције или запосленог родитеља);
учио живот на корзу, или у земљорадничкој задрузи...
Биле су то године сибирских ветрова, чувених снегова и мразева
од којих се Мостонга ледом окивала; кад су се улицом разлегали
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звуци ломљења леда за „ледаре“, који су за хлађење преко лета
користили гостионичари, месари и сладолеџије.
Било је то време колонизације, национализације, конфискације,
обнове и изградње, колективизације, стварања сељачких радних
задруга по моделу руских колхоза, у које су сељаци улазили,
рекло би се, добровољно, а оно се баш морало; време обавезног
откупа животних намирница, жигосања, хапшења, принудног рада
сељака због немогућности да измире своје обавезе; време кад
смо били млади, лепи, поносни и срећни као наша армија испод
застава; време кад смо увече преко радија слушали Чкаљу и
Мију, а ноћу Глас Америке и Гргу Златоперу...
Било је то време кад се свет, као и обично, батргао у својим
неспоразумима и кризама, а ми смо тонули у сан испод великих
перјаних дуња, које су наше маме доносиле у мираз.
Тих смо се година клели у Тита и чекали га у Бачкој Паланци на
проласку за Карађорђево. Озебли од дугог стајања, нисмо знали
да ли да машемо заставицама или да тапшемо. И сви смо
углавном били исти.
Било је то време жутог америчког сира, „Труманових јаја“ у праху,
рибљег уља, апостолки, кримика, гојзерица, шангајки, чарапа „на
жабице“; време громби капута и шушкаваца, цигарета на комад,
робе на бонове и тачкице; време цицаних хаљина са жипонима и
најлон кошуља, тергалки и црвених пионирских марама; време
свилених буба, свилопреља, које су гајиле наше вредне маме и
баке у кутијама од ципела марке „Бата“, ушушкане дудовим
лишћем на тавану (добро су се плаћале у магацину задруге).
Шездесетих година говорило се и писало о: Осмом конгресу,
студентским демонстрацијама, кошкањима и хушкањима између
република, италијанској сорти пшенице „Сан Пасторе“, коју су
задружни стручњаци препоручивали, тврдећи да је боља од
наших, што су сељаци „прихватили“ духовитим стиховима:
„Друже Тито и Јованка / не треба нам талијанка / жито вама, нама
слама / не спрежемо више с вама!“
Било је то време кад се телевизија могла гледати само у сали
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задруге и задружном дому, а музика са радија и грамофона само
у имућнијим кућама...
Било је то време кад се живело полако, свечано и тихо, време које
није требало пожуривати.
Беху некад насеља: Чапинци, Гувна, Пренезли, Град, Мали Бач,
Чајера, Вашариште, Кишпешта; беху и ритови и Мостонга која
једе своје обале на путу до Дунава. И све то прогута црница
бачка и из њене плодне утробе роди се овај наш Бач широких
улица, а Мостонгу замени миран и тих канал Дунав – Тиса –
Дунав.
Било је то време које се дичило рекордерима: Јосипом Чобаном
и Стипаном Јурковићем – у производњи пшенице; Антуном
Вуковићем и Винком Филиповићем – у производњи шећерне
репе; Рајком Илићем и Стеваном Кубановићем – у производњи
кукуруза; Ивицом Коларићем и Жарком Цигановићем – у
производњи соје; Стипаном Топалићем и Здравком
Вранешевићем – у производњи сунцокрета; Вељком Нинковим –
у сточарству...
Било је то време кад су наши орачи: Марцика Ковачевић, Мирко
Поповић, Дамјан Волаш, Милан Кеча и други, орући лаким,
средњим и тешким тракторима, доносили бројне златне, сребрне
и бронзане медаље са такмичења у Југославији, опет нашој
задрузи и опет да се то памти.
Остадосмо и ми са нашим сећањима о том времену која данас
можда и нису богзна шта, али носе у себи одсјај неких старих
огледала из неког места чудесних вредности, само нама знаних;
носе у себи и оно што се не може нигде купити, а што је само
једном давно нудила задружна продавница у широком шору.
Испод њене стрехе, у кутку са старим албумима и плочама,
нађите места и за ову причу!
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Борислав Милошевић

ВОДИЦЕ У АТАРИМА БАЧКОПАЛАНАЧКЕ ОПШТИНЕ

Култ воде у српској народној митологији и хришћанској
традицији

Вода као извор живота и услов опстанка људи, животиња и
биљака од давнина је заузимала значајно место у веровањима и
обредима свих религија света, како оних нижих тако и оних
виших, монотеистичких, што значи и хришћанства.
Посебно у прехришћанском паганском периоду индоевропских
народа (старих Римљана, Германа, Словена, па и нас Срба),
веровало се да су воде (мора, језера, реке, потоци, извори)
боравишта водених божанстава, демона, немани, ала и аждаја,
којима су ради сопственог опстанка, безбедности и напретка
приношене жртве.
Жртве су биле незаобилазне у најразличитијим магијским
обредима, првенствено крвне жртве – људске, најчешће деца
првенчад (сетите се оног до данас увреженог и познатог народног
веровања “први се штенци у воду бацају“), младићи, девојке,
невесте...
Овај обичај из старе домовине донели су Јужни Словени (и ми
Срби). Трагове ових касније христијанизованих обичаја
препознајемо, на пример, у бацању крста од леда (или дрвета) у
воду на Богојављење. Крст је супституција (замена) за људске
жртве, антропоморфна слика човека (кад човек стане усправно и
рашири руке – ето крста).
Изузимајући верску симболику, на икони Св. Георгија (6. мај)
видимо како светитељ пробада аждају и спасава девојку која је
принета на жртву идолу, воденом божанству аждаји.

Везано за овај празник, односно за “Ђурђевдански уранак“, у
источној Србији и још неким крајевима сачувао се обичај
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привидне жртве: момци у шали бацају девојку у воду (поток,
реку...).
Дивљачки обичај жртвовања људи идолима и разним
божанствима временом ће бити замењен крвним животињским
жртвама, посебно када пагански богови буду замењени
хришћанским светитељима (божићне и славске печенице,
ђурђевданско јагње...) и бескрвним жртвама (делови одеће,
пешкири, мараме, плодови воћа и усева, разни обредни хлебови,
новац...).

Раскид са приношењем људских жртава јеврејска традиција
исказује у старозаветној сцени када Аврам треба да жртвује сина
Исака, али по Божијем упутству, уместо сина Исака, жртвује овна
(Постање 22, 1-13).
Хришћанску мисао о жртвовању најбоље износи руски теолог из
11. века Иларион: “Ми се више не зовемо слуге идола, већ
хришћани; не жртвујемо један другога, јер се Христос жртвовао
за све нас.”
Веровање да су воде, мостови, воденице нечиста места где се,
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посебно ноћу, окупљају демонска бића (ђаволи, вампири...)
задржало се у српским сватовским обичајима: када сватови наиђу
на прву воду, мост преко кога ваља прећи, млâда (невеста) плаћа
својеврсну “царину“ или откуп – баца мараму, пешкир или
метални новац у воду као жртву, односно, дар демону воде,
изговарајући:

Прођох воду, не угазих,
родих дете, не осетих.

Чак и данас, нарочито у Војводини, када сватови долазе
младожењиној кући, дочекује их на капији корито с водом, у које
морају бацити метални новац, а корито прескочити.
Српска народна фантазија на свој начин класификује воду
приписујући јој магијску моћ и начин употребе у обичајној пракси:
жива вода је она која извире, тече, креће се, за разлику од мртве
воде која стоји, не отиче. Вода неначета је прва вода која се
захвати на извору, бунару пре било кога; вода омаја (омаха) је
вода која се уочи Ђурђевдана, или рано на сам празник, хвата са
воденичког точка који се окреће, а којом ће се чељад у кући
умивати здравља ради, да их омане (мимоиђе) болест, затим
вода заборава, вода чудотворна, нечиста вода...
Вода се не доноси у кућу после заласка сунца; чак и данас
понегде пљусну посуду воде када неко од укућана пође на пут (за
срећу, да се жив и здрав врати кући...).
У нашим народним предањима и песмама виле се често везују за
воду – изворе. Отуда и топоними: Вилин извор, Вилино врело
(кладенац), Вилина вода, Вилине водице... (вила има
изворкиња, бродарица, језеркиња, приморкиња). Оне знају да
буду пријатељи и помагачи људима, јунацима (виле посестриме у
народној поезији), али су често сујетне и осветољубиве, знају да
зачарају или устреле оне који им се замере. Вилински извори су
често опака места која треба избегавати, али су истовремено и
лековити за добронамерне људе који траже помоћ: слепи кад се
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умију том водом, прогледају, сакати проходају, нероткиње када се
напију те воде, затрудне итд.
Монотеистичка старозаветна јеврејска религија, придајући
важност води, помиње је на самом почетку стварања света: “У
почетку створи Бог небо и земљу. А земља бјеше без обличја и
пуста, и бјеше тама над безданом; и дух Божји дизаше се над
водом“ (Књига постања 1, 1-2).
И хришћанска црква, надовезујући се на старозаветно учење,
истовремено култивишући паганско наслеђе, прихвата воду у
својим богослужењима као средство за телесно и духовно
очишћење.

Тако, на пример, у Чину великог водоосвећења на Св.
Богојављење, по призиву Светог Духа, казује се:
“Стога Ти сам човекољубиви Царе, дођи и сада силаском
Светога Духа Твог, и освети воду ову“ (ово свештеник говори
трипут, при чему сваки пут благосиља воду руком, па казује даље)
“и дај јој благодат искупљења, благослов Јорданов; учини је
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извором бесмртности, даром освећења, разрешењем грехова,
исцељењем недуга, пропашћу ђавола, неприступачном
противничким силама, испуњењем анђелске моћи, да би свима
који од ње захватају и пију била на очишћење душе и тела, на
исцељење страсти, на освећење домова, и на сваку
благовремену корист. Јер си Ти Бог наш, који си водом и Духом
обновио овешталу грехом природу нашу; Ти си Бог наш, који си
водом потопио грех у време Ноја; ти си Бог наш који си преко
Мојсија морем ослободио народ Јеврејски од робовања Фараону;
Ти си Бог наш, који си расекао камен у пустињи, те потече
вода, и набујаше потоци, и Ти напоји жедне људе твоје; Ти си
Бог наш, који си преко пророка Илије водом и огњем одвратио
Израиљ од обмане Ваалове.
Ти и сада, Господе, освети воду ову Духом Твојим Светим.

(трипут)
И свима који је додирују, и који пију од ње, и који се помазују

њоме, подај
освећење, здравље, очишћење и благослов“.1

Иако је вода самим чином крштења Господа Исуса Христа у реци
Јордану нераскидиво везана за наше очишћење и спасење, није
делотворна ако није освећена Св. Духом: “Ако се ко не роди
водом и Духом, не може ући у царство Божије“ – каже Спаситељ
(Јован 3, 5). Само освећена вода има профилактичку, заштитно-
исцелитељску моћ.
Вода је, дакле, још у паганским временима била незаобилазна у
магијско-религиозним култовима многих народа, па и нас Срба,
али је тек хришћанство редуцирало старе прехришћанске обичаје
везане за воду и прилагодило је својој богослужбеној употреби.

Војвођанске водице

Поред манастира и цркава, хришћански верници имају још једну
врсту светишта (светилишта) а то су водице, у народу познате
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као лековити и чудотворни извори и бунари.
За оваква места у Војводини је уобичајен израз водице, а имају
их и православни и католици.
Ових светишта (светилишта) – бунара (водица), у чију
исцелитељску моћ људи верују, само у Војводини има око 400,
рачунајући обе конфесије.2 По списку познатих и истражених
православних водица, такође само у Војводини, има 112, уз
напомену да списак “није коначан“ и да “неке од ових водица
више нису активне или не постоје“.3

Поменута култна места која посећују верници и болесници, код
православних су настала од 17. века до 30-их година 20. века, а
код католика нешто касније, од 18. па до 20-их година истог 20.
века. Католичке водице све су посвећене Блаженој Девици
Марији, а православне различитим светитељима и празницима
(највише Св. Петки Трновској – 8. август; поред ње постоји и Св.
Петка Српкиња – 27. октобар, али обични верници ове две Св.
Петке најчешће не разликују, и стапају их у једну личност).
Православне водице су посећивали болесници па и верници
различите националне и верске припадности. Обележене су
најчешће мањим црквама - заветним капелама или имају само
бунар и крст.
У прошлости, оне православне водице које су имале капеле,
имале су најчешће и звоно у које се при олујама и непогодама
звонило да би се растерали градоносни облаци и због тога су
водице имале и функцију очувања пољских усева, воћњака и
винограда (док се католици махом моле и обраћају за помоћ
Госпи - Блаженој Девици Марији из личних разлога).
Обреди су почињали уочи празника са вечерњем и бденијем а на
сам празнични дан била је литија (код католика процесија).
Изградња многих манастира у Војводини везана је за култ водица.
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Манастир Бођани поред Бача, по предању, настао је тако што се
један путник-трговац из Далмације по имену Богдан, обневидео
због болести очију, умио водом са извора, помолио Богородици и
прогледао. У знак захвалности, ту ће 1487. године подићи
манастир посвећен Ваведењу Пресвете Богородице (4.
децембра), назван по његовом имену Бођани.
Низ народних легенди и црквених записа говоре о исцељењу
слепих, сакатих и других болесника који су се умивали водом са
лековитих извора, бунара – водица.
Таква веровања имају своје утемељење и у јеванђељским
причама о чудима која је чинио Исус Христос. Једна таква прича
казује како је Спаситељ, наишавши на једног слепца, од земље и
своје пљувачке направио блато, премазао слепцу очи и рекао:
“...Иди умиј се у бањи Силоамској. Отиде дакле и уми се, и дође
гледајући“ (Јован 9, 1–7). У другом случају, Исус исцељује
болесника код бање Витезде: “...где лежаше мноштво
болесника, слијепијех, хромијех, сухијех..., који чекаху да се
окупају у њој (Јован 5, 1–9).
Треба рећи да и званична медицинска наука прихвата постојање
разних лековитих термалних и минералних вода (бања) у које се
упућују болесници да се, под прописаном терапијом, у њима
купају, пију воду, мажу блатом итд.
Појачаном култу водица нарочито су допринели чланови тзв.
“богомољачког покрета“ који је настао као противтежа
“назаренској секти“ која се посебно укоренила у Војводини у
другој половини 19. века. Богомољци су били обични али веома
побожни људи из народа који су организовали честе посете
манастирима и водицама. Ту су се молили Богу, певали духовно-
црквене песме, читали Свето писмо...
Као водећи људи богомољачког покрета у другој половини 19.
века у Војводини се помињу Витомир Милетин из Падеја и деда-
Мита Мартић из Парага.
Између два светска рата, овај покрет је посебно реорганизовао и
афирмисао владика Николај Велимировић, претворивши га у
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један широки мисионарски покрет “Савеза православних
братстава Народне хришћанске заједнице“.
Богомољци су између поменутих ратова подигли многе капеле,
крстове и молитвене домове на водицама.
После Другог светског рата, овај покрет је био политички
анатемисан, сузбијан и забрањиван, те је замро, мада су се
побожни хришћани окупљали и молили у приватним кућама.
У Обровцу су се окупљали у кући баба-Кристе Радивојков а у
Парагама код Светислава и Љубице Лесковац.
У новије време ће рад Хришћанских заједница оживети, мада не
у свим парохијама. У Парагама је покрет нарочито обновљен
заслугама свештеника Васе Ђурђева.
Данашње Хришћанске заједнице по појединим парохијама
настављају ову традицију у чему предњаче жене. Хришћанске
заједнице имају своје посебне славе невезане за водице.
Највећи број водица, као што рекосмо, посвећен је Светој Петки,
затим Пресветој Богородици (Мала и Велика Госпојина), јер се
обе везују за изворе и обе су заштитнице жена, а онда и другим
празницима (светитељима). Ђурђевдан је био једини празник
када су верници посећивали све водице без обзира коме су
посвећене (“Ђурђевдански уранак“).
При посети водицама, болесници и верници су остављали
различите дарове а метални новац се редовно бацао у бунар –
“плаћао се динар“ за здравље. Ситни метални новац бацали су у
бунар (извор) и пролазници и мештани верујући да је то за
здравље и напредак укућана.
Овај обичај води порекло од римског култа stipem iacere (stips –
ситан новац, iacere – бацати). Обичај је био познат у свим
деловима Римског царства и у областима римске културе (и ово
је, рекосмо раније, само један вид бескрвне жртве).
Дарови су били: разно воће, најчешће јабуке, затим пешкири,
мараме, крстови, иконе, новац, вотиви...
У неким местима Војводине, као на пример у Силбашу, на водицу
су носили и остављали старе, оштећене и дотрајале кућне иконе,
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које више нису биле погодне за употребу.
Вотиви су фигурални предмети најчешће од воска (правили су их
воскари), понекад и од метала. Представљали су поједине
делове људског тела (шаке, стопала, ноге, око, уста...) зависно од
тога за који део оболелог тела болесници-верници очекују
оздрављење, или се захваљују за излечење. Нероткиње су
остављале фигуре детета у повоју или фигуре колевке. Вотиви су
даривани до Другог светског рата. Данас се најчешће оставља
папирни и метални новац на икону, а ситни метални новац се по
навици често убацује у бунар.
У даљој прошлости, па и до Другог светског рата на водице се
ишло пешке, појединачно и групно, или запрежним колима, на
којима су превожени и болесници. Отменији посетиоци као и
свештеници долазили су фијакерима, каруцама и чезама. Данас,
наравно, и аутомобилима.
Иако је Црква махом христијанизовала неке старе обичаје, у
народној свести и побожности задржали су се остаци сујеверја
који егзистирају напоредо са хришћанском праксом.
Однос Цркве према водицама није увек био уједначен; неке
водице је игнорисала или је чак забрањивала празноверна
окупљања око њих, а неке је стављала под своју контролу,
односно, надлежност.

Водице у бачкопаланачкој општини

Према “Календару Српске православне епархије бачке“ за
преступну 1944. годину (Нови Сад, 1944), у Бачкој епархији
спомиње се 21 водица које признаје Црква. Од тога броја, у
данашњој бачкопаланачкој општини су 2 у Старој (Бачкој)
Паланци, 1 у Силбашу и 1 у Товаришеву.
Каже се, даље, да је на товаришкој водици, посвећеној Рођењу
св. Јована Претече (Ивањдан, 7. јул) подигнута капела 1853.
године, а на силбашкој, посвећеној Св. Петки јесењој (27.

IZVORNIK 295



октобар), 1863.
Сремскокарловачки свештеник Василије Константиновић,
приликом “визитације“ (обиласка) Карловачке протопопије 1896.
године, између осталих, помиње водице у Нештину и Визићу.
Мирјана Ђекић, у својој књизи “Водице у Војводини“, Београд,
2001, а у Списку познатих водица у Војводини (у данашњој
бачкопаланачкој општини) помиње 4 водице: 2 у Старој (Бачкој)
Паланци, 1 у Силбашу и 1 у Товаришеву (али детаљније говори
само о 2: старопаланачкој Крстовданској, 27. септембра, и
силбашкој Светe Петкe, 27. октобра).
На основу свих ових података и теренских истраживања аутора
овог текста, у данашњој бачкопаланачкој општини забележено је
укупно 7 водица:

Стара (Бачка) Паланка 2
Товаришево 1
Силбаш 1
Параге 1
Нештин 1
Визић 1
Укупно: 7

Од ових набројаних водица активне су само 2: Крстовданска
водица у Старој (Бачкој) Паланци и водица Св. Петке Српске или
Јесење (27. октобра) у Силбашу. Остале водице су запуштене или
више не постоје.

Бачка Паланка

1. Поред пута од Бачке Паланке према Гајдобри, са леве стране,
на потесу Јарош (или Баште), налази се бунар “свете водице“
посвећен Часном Крсту – Крстовдан (27. септембар). Лековити
бунар се налази на њиви породице Шијаков из Бачке (Старе)
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Паланке, која је сачувала усмено предање по коме је бунар
саграђен половином 19. века на основу чудотворног исцељења:
наиме, уочи Крстовдана, слепа Макрина Макра Шијаков се умила
овом водом и прогледала.
О овом догађају се прочуло па су се људи са свих страна на
Крстовдан овде масовно окупљали тражећи лека болесним
очима. Постављен је дрвени крст који ће касније бити замењен
бетонским.
Потомак излечене баба-Макре Хаџи Гаврило Гавра Шијаков,
власник циглане у Старој Паланци, по повратку са хаџилука у
Светој земљи, где се поклонио Светом Гробу Христовом у
Јерусалиму, подигао је капелу и обновио стари крст 1921. године.

О подизању ове капеле сачуван је овај запис:
“У славу Божију, на Макриној водици подиже капелу о своме
трошку, благочестиви христијанин и становник
старопаланачки, Хаџи Гаврило Шијаков са својом супругом
Даницом и децом, и на старом отрулом крсту нов крст, са
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дозволом Епископа Бачконовосадског Господина Иринеја
Ћирића, за Владавине Краља Александра Карађорђевића
Освећују часни оци Г. Душан Јаблановић и Г. Ђорђе Николић,
пароси Ст. Паланачки у присуству породице Шијакове, 19
септембра (2 окт.) 1921 године.“

Капелу дужине 8, а ширине 3 метра (на улазном делу је трем
испод кога се налази бунар), ктитор Хаџи Гавра сазидао је
циглама из сопствене циглане; цигле имају отисак (печат) “ГШ“
(иницијали његовог имена и презимена).

У “Календару Српске православне епархије бачке“ за 1944.
годину каже се да је капела раније била посвећена Св.
великомученику Трифуну (14. фебруар), вероватно због тога
што су на овом потесу у даљој прошлости били виногради који се
на његов дан освештавају, орезују чокоти винове лозе и преливају
вином. Поред капеле је крст.
Уочи Крстовдана се обављало свеноћно бденије а болесници су
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се умивали и пили воду, остајали читаву ноћ, да би се сутрадан
на Светој литургији причестили и воду носили кућама.
У новије време, од 1980. године, обављају се бденија и литургије,
али долазак водици није толико везан за исцељење болесних, као
што је био случај у прошлости. Међутим, за Летњу Св. Петку
(Трнову Петку), 8. августа, долази већи број Цигана (Рома), јер од
90-их година 20. века, што због рата у Хрватској, што због каснијих
пограничних блокада, увођења пропусница и пасошке контроле,
не могу да прелазе у Срем, у Беркасово, куда су традиционално

одлазили на тамошњу водицу Св. Трнове Петке.
За разлику од бројних водица које су у надлежности Српске
православне цркве, паланачка Хаџи Гаврина водица је у
приватном власништву породице Шијаков.
2. Мало је оних, чак и православних верника (изузев старијих
Старопаланчана) који знају за још једну водицу која се налазила
у новопаланачком атару, тамо где се овај додирује са букинским
(младеновљанским).
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То је водица са лепим српским именом Рајковача. Налазила се у
близини некада немачког Вецловог салаша, од центра града
удаљена око 5 километара. Посвећена је Силаску Светог Духа
на апостоле – Духови (покретни празник). Била је обележена
великим дрвеним крстом и бунаром. До Другог светског рата,
верници су ходочастили на други дан Духова, када су вршена
богослужења; умивали су се водом из бунара, пили је и носили
кућама.
Поред Срба, посећивали су је и католички Немци. И једни и други
су долазили пешке и колима. Носили су и храну (кифле, крофне,
колаче...) и за лепог времена седели на трави и ужинали.
После Другог светског рата престало се са изласцима на
“Рајковачу“ и она је запустела. Остали су само крст и бунар као
неми сведоци једног времена очекујући вернике којих нема.
При крају 20. века, једно време водицу “Рајковачу“ својатала је
католичка црква. До пре 6-7 година, ловци који туда често
пролазе, као и они који обрађују земљу у близини, још су виђали
крст и бунар. Временом, и они су урушени и закоровљени, а
бунар је пресушио.
Аутор ових редова обишао је “Рајковачу“ септембра 2006. године
и затекао само коприву и шипражје у висини људског раста у
омањем шумарку. Од крста и бунара није било ни трага.
Неколико топола које ту расту једини су “верници“ који као
оријентир означавају ово запуштено и заборављено светиште.

Силбаш

На путу од Силбаша према Новом Саду налази се водица са
капелом посвећеном Преподобној Мајци Параскеви – Светој
Петки (27. октобар).
О подизању капеле, где се раније налазио бунар, сачуван је један
запис, пронађен у Часној трапези силбашког храма Св. Јована
Златоустог. Запис је 1902. године сачинио тадашњи свештеник-
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парох Теодор Поповић (рођен у Старом Врбасу 1858. године).
Запис је настао на основу казивања тутора силбашке цркве
Михајлова од 24. септембра 1863. године. Наиме, тај запис
сведочи о томе како се 1862. године један изнемогао и болестан
путник излечио тако што се напио воде из бунара и њоме умио.
Једна жена излечила је ране на ногама перући их овом водом.
Помиње се и једна излечена девојка Словакиња, као и многи
други.

Зато је Црквеноопштинска скупштина у Силбашу подигла капелу
и осветила је на сам дан Св. Петке, 27. октобра 1863. године, а
крајем 19. века подигла је мањи конак у коме ће боравити
водичар (домар) који је одржавао водицу и бринуо се за смештај
болесника и путника.
Капела је мањих димензија, једнобродна грађевина; на улазу са
западне стране налази се трем у коме је зидани бунар. Између
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капеле и конака постављен је дрвени крст.
На водицу је народ долазио и долази уочи Ђурђевдана,
Спасовдана, Духова и Св. Петке, када се врше свеноћна бденија
и читају молитве за болесне.

Параге

Водица се налази у атару Парага према Силбашу, на потесу
званом Вонт. Без капеле је и има само бунар и крст. Према
народном предању, постоји од давних времена, лековита је и
нарочито помаже против главобоље. Дрвени крст je касније
замењен бетонским. Бунар је затворен “јер су неки покушали да
га оскрнаве“. Верници су је посећивали рано ујутру на Велики
Петак.
Данас је запуштена и нема излазака.

Товаришево

Товаришка водица (које више нема) налазила се поред летњег
друма за Букин (Младеново), удаљена око два и по километра од
Младенова, али у товаришком атару. Украј једног храста била је
заветна капела посвећена Рођењу св. Јована Крститеља –
Ивањдан (7. јул). Сматра се да је подигнута половином 19. века,
највероватније 1853. године. Поред Срба, на водицу су долазиле
и Швабе; ишло се пешке и запрежним колима.
Крајем Првог светског рата, у њој су се крили логоши (Срби
дезертери из аустроугарске војске; негде су их звали зелени
кадар). Обрад Субић из Товаришева причао је аутору ових
редова да се на тавану капеле крио логош Гавра Станојев.
Болесници и верници су водицу посећивали све до краја Другог
светског рата, а онда су стигла “нека нова времена“ – капела је
запустела, временом се урушила, као и бунар, и ово светиште је
коначно заорано. Остала је само успомена.
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Нештин и Визић

О водицама у Нештину и Визићу нешто сазнајемо од раније
поменутог свештеника Василија Константиновића, који је месеца
маја 1896. године обилазио Фрушку гору и Подунавље, о чему је
оставио записе (“Тридесет дана на убаву путу“).
За Нештин каже: “Чесма са пет цеви и иконом Св. Богојављења
саграђена је почетком 19. века над извором на коме се неки
Футожанин излечио још средином претходног века. Овде сваке
године на Богојављење, 19. јануара, народ излази са литијом и
свештеник врши водоосвећење“ (стр. 98–99).
О Визићу пише: “На сред села била је крајем прошлог века
Анђина водица“ (стр. 101).
У односу на време В. Константиновића, то би био крај 18. века.
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Ратко Марковић Риђанин

ОБНОВА МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА ОБНАВЉА НАС

Да ли је могућа обнова грађевина, нарочито грађевина
светињама посвећених, без обнове народа? Манастир Хиландар
дели судбину српскога народа. Настао је на темељима богомоље
коју је време засејало у земљу и заборав. Онда је духовно
препорођени Немања жупан на томе месту уздигао се у монаха и
ктитора м. Хиландара, потом га преданост Богу, син монашким
именом Сава српски и народ уздижу до светога Симеона.

У Немањино време Србија је превазилазила и унутрашње сукобе
и ратове са суседима дипломатским путем, па и ратове са
Византијом. Била је на путу крсташима, иноверцима и
претензијама свакојакима, али је излазила ојачана из године у
годину, јер, умни Жупан стајаше у споју с Нерођеним, животом
својим и делом својим.

У времену пуном неизвесних токова Немања је усправљао себе у
хришћанској вери и државу утврђивао народним уједињеним
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снагама. Државничким пословима ујединио је српска племена од
Јадрана до Дунава и Вардара, а свесном жртвом успоставља
духовну вертикалу у окриљу светогорја где је заблистао манастир
Хиландар. Његове духовне тежње животом својим продужава син
му Растко који узраста у светога човека делом посвећеника
народу, чије трудољубље остаје путоказ и данас, по њему се
идентификујемо као светосавци. Најкраће речено, светосавље
се састоји у таквом раду и односу који обезбеђује имање за
себе и за друге, тако је говорио дугогодишњи проигуман
Хиландара о. Никанор. Он је обнављао народ у Србији
штампаним молитвеним књигама, себе животом утврђивао у
Христу преданим послушањем и молитвом. И такав богобојазник
безбожнима у отачаству беше препрека те му отимаху пут са
пута.

Свети Сава од почетка иђаше путем богоугодника, путем
свејединства човечанства пред Богом, он је тај који је кроз
метежна времена, без страха пролазио кроз чете разбојника да би
се изборио за достојно место српском народу у окриљу царства
Византије и суседних народа. Метежна времена нису прошлост,
али, то није разлог да се одрекнемо онога што је скупље од
живота, живота вечнога.

Хиландар је задњих двадесетак година доживео препород,
обновљен је духовно. Братство Хиландара је бројно увећано.
Већина монаха долази из света са високим образовањем и
темељном основом духовнога живота који се монашким подвигом
продубљује. Препорођена је околина, оживеле су поједине
келије, стари маслињаци изнова блистају и новозасађени се
уздижу.

Можда су данас тежа времена. Србија је под тихом окупацијом
изнутра (незнања, неорганизованости, расула ума и добара,
кривоверја и преварног односа често диктованога скривеним
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циљем моћника), и, споља (бруталном силом која је Србију
прогласила својом виталном интересном зоном), а да се то не
види у пуној мери, усрећитељи света се прикривају
доброчинством. Уместо развоја српски народ се расипа, расипа
се држава и народ, духовна вертикала је раслабљена,
хришћански кодекс је разграђиван систематично нарочито од
ослобођења 1944. до данас. Разграђивана је свака слободна
мисао, свака богоугодна ћелија је физички разграђивана.
Исмеван је истинољубиви и праведни богоугодник, оробљени су
слободоумни или су изгнани из земље, другима је отета реч са
уста, напуњени су казамати правдољубивима. У наше време, у
времену наречене демократије, тај пут се продубљује. Народ је
уведен у ратове планом разносача слободе, е да би се злом
бранио од зла, да би се разградња државе заокружила и да би се
расулом народа однародило семе у њему. Да ли је излаз могућ
сем излаза кроз пакао? Може ли се до слободе одрицањем
слободе? Одрицањем сећања и стопе у којој си узрастао?
Одрицањем знања и закона истине? Може ли се заборавити
Хиландар?

Свети Симеон и Свети Сава узаконили су српски народ у правди
Божјој и том силом прођоше велике ратне ковитлаце. У
саобразности са Светилником, са речима Исуса Христа, са
Светом књигом уздизаху праг преко прага умом и радостима
живота. Службом Богу и народу стасавале су снаге појединаца,
исијавала су лица људи и велелепних грађевина каква беше и
јесте Студеница, Жича, Дечани, Хиландар... Понајпре ослонац
човеку беху књиге, верни пријатељ на путу врлине је у свим
временима књига. Посебно Света књига у којој је сила на којој се
Земља држи међу звездама, сила божанскога ума, која може и
треба да нам је ослонац. То је неразорив ослонац човеку, то је
сила која човека чини непобедивим. Кроз њу се достиже слобода
ума и тела. Још је грчки филозоф Епиктет (први век од Христа)
увидео ту снагу и саобразио своју мисао христољубивоме путу
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проповедајући непобеднога човека који одоли: новцу, жени,
слави, клевети, похвали, страху од смрти, сновима, тежњи,
свему одоли јавно, одоли свему и у ноћи кад га нико не види, тај
је непобедан!

Свети Сава саобразно путу Христа, личним подвигом живи у
врлини, неуморан рад га радости, рад на користи српском и
другим народима. Учвршћује законит пут у цркви и држави кроз
богослужбене књиге. Вероватно је са оцем син рукописао
оснивачку Хиландарску повељу 1198. године, потом следује
Карејски типик, Хиландарски типик, Студенички типик са
Житијем светога Симеона, Служба светоме Симеону, Писмо
студеничком игуману Спиридону, и, круна свега рада,
Номоканон, односно, Законоправило. Законоправило је основа
српској држави и цркви, извор праву, и Душановом Законику, као
и духовном обрасцу успостављеном светоотачким искуством. Са
страхом Господњим Св. Сава сабира благо које се не може
сабрати чулима, оно што од Свевишњега стиже као дар за
беспрекоран живот. У светом врту посвећеном Приснодеви
Марији он засађује свој ум. Успоставља законе богобојажљивоме
човеку који ће све своје снаге предати служби Богу, тиме и народу
своме. Служба Богу уређена је типиком, али, служба српскоме
народу произилази из саме личности Светога. Јер, он беше
творац од речи, а не само обичан читалац и преписивач речи
светоотачкога искуства, он је проникнуо у лепоту закона
савршенства које царује светом. Он је велики терет народа свога
преузео на себе и извео га на пут радости. Он је обратио
подигнуте секире мрзитеља на народ српски у држалице којима
се обделавају виногради. Он је саобразио духовни и државни пут
Србије с ратоборном Византијом. Он се угледа на најбоље када
усваја законе организовања манастирскога и световнога живота,
он задобија пуну слободу за српску цркву чувајући слободу у
своме окружењу. Живот је украс којим нас је Бог обдарио, зато
смо дужни да узвратимо животом у истини, љубећи палога, ту
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снагу само божја рука може и нама дати. Ниједан други темељ
није неразорив сем истине у нама. Ако је заборавимо сами ћемо
бити заборављени, бићемо свет иза света. Народ који се држи
пута ка Богу не заостаје за народима.

Хиландар је ослонац Србији. Хиландар је сабиралиште знања и
умећа која српски народ прихвата. Прихвата типике, каноне,
житија светих, стихире, знања из медицине, уметности и науке. И
барокна уметност је из Европе стигла с бакрорезима преко
Хиландара у Србију. О свему томе сведоче збирке икона блиставе
лепоте, збирке рукописних књига, старих штампаних и
савремених књига, етнографска збирка, као и савремена
издавачка делатност разграната у три правца, један под окриљем
о. Ромила, други годинама истрајава под руком о. Серафима, а
трћи правац чине издања Задужбине Манастира Хиландара.
Данас су обновљена бројна издања старих рукописа,
богослужбених књига, појачких, медицинских, црквеноправних...
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О изузетности ове Свете Стопе у Хиландару, за српски народ,
најуверљивији су доказ:
Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара / Димитрије
Богдановић. Старе штампане књиге манастира Хиландара / Дејан
Медаковић. – Београд, 1978. – Том 1 / Каталог; Том 2 /
Палеографски албум;
Каталог књига на српскохрватском језику од 18. до 20. века /
приредили Миодраг Живанов, Драгутин Никчевић и Радисав
Цајић. – Београд, 1989;
Каталог књига на бугарском и руском језику од 19. до 20. века /
приредио Миодраг Живанов. – Београд, 2004;
Каталог листова и часописа на српском и страним језицима /
припремио Ратко Марковћ. – 2006 (Сајт Народне библиотеке
Србије);
Светогорска графика / Динко Давидов. – Београд, 2004.

Ризница и Библиотека м. Хиландара заслужују беспрекоран рад,
како на обради збирки рукописа, повеља, архивских докумената,
књига на српском, руском, грчком, бугарском, немачком,
француском, енглеском и другим језицима, и, надасве на збирци
икона, тако и на њиховом чувању. Захваљујући изузетној
предусретљивости братства м. Хиландара, ове збирке су данас
саставни део културе света кроз каталоге и бројне студије којима
улазимо у скривнице историје музике, медицине, рударства,
архитектуре, етнографије...

Данас је српски народ пред дилемама и изазовима, без
умозренија и вођства које ће се држати богоугодне и богољубне
светлости и пута врлине. Тај пут се из године у годину обрушава,
држава је у својој неодређености добила сувише симболичан
изглед брода који се без капетана љуља морима. Део по део се
обрушава. И Хиландар је задесио пожар с трећег на четврти март
2004. године. Пожар је опомена. Али, како поверовати да је наук
задобијен? Онај ко је обнављао здање деценијама, а то су
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институције из Србије, није обезбедио нормалну употребу и живот
у конацима, зато их је ватра полизала на завршници
тридесетогодишње обнове кровова и архондарика. Болест се
беше ушуњала и у књиге у ризницу, буђ беше запретила увелико
књигама, али, срећом, услед обнове кровова и зидова, збирке
беху измештене, и, тако спасене од пожара и опаке болести од
које лека нема. Одговорни у Србији одговорност траже у другоме,
у богољубивоме рабу божијему, а сами настављају путем којим су
и ишли, без покајне сузе и стида. Без озбиљнога приступа у
чувању онога што нам дароваху богољубни преци. Може ли се
тако градити добро? Ко је тај ко истим путем, путем расула,
заводи српски народ? Може ли Србија тим путем стасавати међу
државама и народима? Ако су институције државе у расулу, под
незнањем, немаром, похлепом – како ћемо се радовату дану који
долази? Ма куда да идемо, истина за нама иде! Да ли може бити
за похвалу то што смо деценијама радили и на крају урађено
упропастили незнањем? Или, једино треба променити себе,
саобразити свој однос са одговорним начином рада који је основа
напретка одувек?
Могу ли нас спасити појединци делатници који се књигом боре за
спас себе и других? Како очекивати делотворност књигом кад је и
она у водама апсурда, кад је човеку који би је узео у руке отето
људско достојанство, кад је сатеран у збегове, у сиромаштво, кад
дршће прут наде у њему пред незајажљивом силом која му је кућу
обзинула, пред силом која му је зидове у кући оголила!? И где је
ту радост постојања кад се непрекидно разноси оно што су свети
сабирали у давна времена? Која то сила потире у семену народа
народ? Ако нисмо у моћи очувати то што имамо, како ћемо
градити ново? Метежна времена нису ништа ново. Ни расуло
народа није новост. Новост није ни превара обучена у рухо
доброчинства. Зато је потребно сабрано, свесно и савесно
ослонац потражити у животу и раду светилника Светога Симеона
и Светога Саве како бисмо се дохватили стазе закона Божјега и
како бисмо се ускладили животом са силом која небеса држи на
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небесима и Земљу са нама. Света књига је дар који нас упућује
на духовну силу, и савремена књига открива обе стране света,
божанску и фаустовску. На нама је да изаберемо. Црнорисци,
богољубници, молитвеници м. Хиландара су одређени.
Обнављају своју кошницу уз помоћ народа свога. Већ се види
први део обновљенога конака на северозападној страни, већ се
плави доксат. Грађевина стасава. Уз њу дух треба да зри. Не
можемо се ослањати на снаге које су биле недостојне Хиландара.
Потребан је нов начин живота, истинољубни га имају. Њима треба
препустити реч. Монаси усрдно молитвама и рукама обделавају
своје винограде. Они би да помогну, да подигну себе и Србију.
Једни без других где бисмо већ били? Хиландар је молитва коју
многи од нас не знају да чују. Мудрост свих мудрости истином
избија. у њој су сва добротољубља. Хиландар са братством дише
добротољубљем. О томе сведочи и издавачка делатнст веома
плодна у новије време. Искуство које дају молитвене књиге
усредсређено је на обнову човека. Хиландар тиме обнавља
Србију.
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Радован Ковачевић

ДОСИТЕЈЕВ ДОЛАЗАК У СРБИЈУ

“Од како је заратио Ђорђе
и Србију крилом закрилио:

Чудни змаји кроз Србију лете…“
Народна песма

…Септембра 1806. Доситеј Обрадовић, тајно као ускок,
прелази преко Дунава у Србију – магични простор својих жеља. У
том смислу он је поделио судбину оних стваралаца који су се, с
годинама, сводили на ужa (a драматичнијa!) подручјa
интересовања. Зато је одушевљен – ево, коначно је у отачаству
својих предака, у »земљи обетованој«! – како је убрзо обележио
тај скоро надреалистични тренутак.

Тако почиње последње своје дело – магичну књигу коју
пише и чита истовремено. Историјске епохе га нису до тада
превише занимале; само људи, овде и сада.

Никада раније, као Вук Караџић на пример, он није живео
међу Србима – турским поданицима, али није ни подлегао
митологизованим, наоко сакралним калуђерским представама о
њима. До нужних сазнања о главнини свог национа долазио је
углавном посредно – казивали су му људи оно што су знали, или
чули! Навео је у својој аутобиографији како га је у детињству
његов тутор, тетак Никола Парчанин, одвраћао без устезања и
прилично убедљиво - само невоље чекају преко лимеса две
цивилизације:

»Људи паметни и који могу беже из Турске и прелазе у
царства христијанска«…!1

И он је, путујући годинама, стицајем околности и по
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фасцинантном распореду својих стремљења, много раније
доживео Далмацију, Црну Гору, Грчку, Турску, прокрстарио скоро
читаву Европу; а тек под старост, у седмој деценији живота,
долази у земљу која му је била драгоцени фетиш у
размишљањима и списима. Његов кристални брег.

»Ево мене на мејдану«! – пише браћи Гавриловић о свом
пребацивању преко велике реке код Смедерева…Први корак је
начињен, отвара се још један чин драме чији расплет он тек
наслућује, али зна да одсад нема више прибраног размишљања,
детаљног трагања, истраживања; све је синтеза и суд, често на
трен!

Дунав је прешао близу града, код неке дервишке
богомоље.
Непознаница је како сагледати анатомију једног осећања и
реконструисати тренутак удара чамчаног прамца у обалу – је ли
Доситеј клекнуо и пољубио стопу своје земље? Да ли су
Карађорђеви момци, послати да дочекају најученијег живог
Србина, морали да подижу седокосог старца на ноге… Знамо да
је у егзалтацији Доситеј забележио:

»Хе, моја браћо! Како ми се цели живот кратак чини док
смедеревске нисам видео пределе!«

По овом се примећује, размишља он, да ни Турци у
Србији нису без здравог разума, чим обећавају својим бившим
поданицима Србима да ће бити лојални – боље им је и не
беговати »него ли овај земни рај оставити«!

Очито, берићетна му се учинила та година, »мила и богата
госпођа јесен с њејзини дарови« – вертогради, воћњаци, њиве…
Доситеј не крије усхићеност – ову лепоту, све до Београда, могу
само »мајсторскија пера« да опишу!

Хода поред реке која ће, рекли смо, бити чашћена
поетским епитетма, и баца чежњив поглед на свој родни Банат, не
само као на кротку једноличност… Успут, Доситеј мора да се
припреми на сусрет са Вождом, који је за њега, док је боравио у
Трсту, постао предмет »најопојнијег размишљања и главне
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тајне«2.
Београдски пашалук у једном тренутку нема више од сто

хиљада душа – шака раје у мрачном вихору неизвесности, »крпе
рањеног људског меса«… Како то да се неписмена маса опанака
и кубура покренула «против харача, ђумрука и кулука«?3 Србија
се чини час као далека, тешка јека, час као згуснута елегија…
Доситеј је у прилици да схвати – прошле су деценије током којих
су »србијански сељаци развезивали подеране стамболске,
аустријске и руске вреће обећања«! Коначно, ево прилике, без
траљавог уздања у туђу руку, да Срби сами себе ослободе!

Он је човек са изразитим осећањем националне
солидарности – већ је у тршћанској заветрини написао песму
посвећену »Сербији и храбрим јеја витезовом«, као и »војеводи
Георгију Петровичу« – Устани Србијо, давно си заспала:

»Сада се пробуди,
И Сербље возбуди!«
Дакако, јасно му је да за темељну етичку терапију није

довољна само једна химна, колико год торжествена и снажна
била. Све оне почињу призивањем вазда нужне радости: кличе се
будућем благовеснику; а Карађорђе је, не само за њега, то већ
био… Пошто је пронашао нов ослонац у размишљањима о
политичком ослобођењу свог народа (којем се обраћа »с горућом
и пуном љубави срцем«), он му спремно предвиђа завидну
узлазност. Прошао је многе узорне земље, упознао људе, и баш
стога полетно предиђа да од Срба, у будућности, »изабраније
нације неће бити«! Само кад наука и просвета дођу међу њих…

Наравно, устаницима треба, уз европске формуле, изнад
свега оружја, барута, лекова! Доситеј је већ приложио хрпу
талира; чувао их је за штампање својих књига, али тај посао, због
пречих потреба, мора да сачека! Давали су и други – капитал
тршћанске трговачке и црквене општине, по једном закључку
аустријске полиције, био је завидан, јер су Срби из Трста и Ријеке
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само током 1807. послали устаницима помоћ од око 70.000
форинти4 – седмоструко више него претходне године. Све за
Карађорђа!

А нико се не запита докле сеже зрак Карађорђеве звезде.
Доситеј ће касније бити у прилици да дозна како је Вожд

о почетку устанка упутио позив и ахимандриту Арсенију Гаговићу
– устајте на свеопшти рат против османског завојевача! О томе је
хитно обавештен гроф Марко Ивелић, руски опуномоћеник за
Боку и Црну Гору, али он је демонстрирао властелинску
уздржаност – тај »добри старац и пастир словенских оваца«, иде
назад у свој манастир, у Пиву! Горштаци црногорски и
херцеговачки да остану мирни, »турској господи покорни и
послушни«, док год је »честити цар Отомановић с руским царем у
миру и великој љубави…«5 С те стране Србија се још није могла
надати подршци. А са које може?

Понешто од тога Доситеј је могао да сазна још кад је
почетком августа 1806. пристигао у Земун. Он чежњиво гледа
према Београду, али аустријске власти, настојећи да прекину везе
својих српских поданика, не дозвољавају преко. Декларишући
неутралност у спору Срба и Турака, ометају чак и опуномоћене
представнике руског двора који би да се пребаце на десну страну
Саве и Дунава… Ипак, ту на миру може да се сагледа европски
распоред снага према Првом српском устанку. Све фрустрације
континента су обележене правцима наступања Наполеонових
гренадира. Оне Аустрију онемогућавају да јаче омете почетак
стварања српске државе. Русију нагоне – ради слабљења Турске
као француског савезника – да подржи Карађорђа, мада се она на
тај начин удаљава од Цариграда као свог стратешког циља…
Али, колико Срби уопште наслућују какве су ћуди и интереси
великих сила?
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4 И Вук Караџић је касније оценио да је ”славно тријестинско општество” било
”најзначајније и најродољубивије у роду свом”
5 Будо Симоновић, Манастир Пива, Подгорица 2007, 102-103



Доситеј је узор лојалности, доследни поштовалац
законитости и осталих вектора власти – уверен је да од
придржавања реда зависи “опште безбједство и спокојство”. И
још – он је за то ко их не поштује нека буде кажњен! Али, време
је ратно, нека правила нужно постају другачија: кад затреба да се
брани отачаство и слобода, “онда је дужан свак, ако је до
потребе, и живот свој положити”!6

Зато он у Земуну ипак мора да потражи начин који
неумитно подразумева огрешење о аустријске законе! Присмотра
на граници је ригидна, војска и жбири су на сваком кораку, али ко
ће спречити одважне чамџије да се ноћу ишуњају из густих
топољака, усмеравајући се преко речне матице у Србију! И
земунски учитељ Јоаким Вујић, са којим се Доситеј зближио у
Трсту, одважио се барем једном да инкогнито превесла преко, где
га је, као и још неке путнике, дочекало много народа… Због тога
је после одлежао пола године у аустријској тамници, а да више не
би помишљао на одлазак у “земљу Карађорђију”, протеран је у
родни град… Ипак, он је доказао да се на другу страну може!7

Тако се и Доситеју нашло скровитог пута до прелаза, и то
низводно од Београда – хајдучком стазом и шајкашким срцем до
Смедерева…

Карађорђе је ту, почетком јесени, са Правитељстујушћим
совјетом расправљао о могућим решењима за будућу Србију.
Управо је из Цариграда стигао “трговачки агенат”8 Петар Ичко –
тај скоро фантастични лик из устаничке драматургије! Брзо ће и
царски мухасил Хасан ага, изасланик султанов… Српском врху
требало је да размотри којим путем ће се ићи – да ли прихватити
понуду о каквом – таквом миру с Турцима, или наставити по
динамици живота и смрти све док Божјом вољом не искрсне
сигурнији, бољи излаз…
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6 Доситеј, 403 а
7 У Србију је могао да се врати тек 1823; у Крагујевцу развија пријатељство са
кнезом Милошем, а касније почиње да поставља темеље српског позоришта
8 Милан Ђ.Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876, 11



Срби су у тефтер историје већ забележили неколико
бриљантних победа – Иванковац, Мишар, Делиград. Заузети су
Карановац, Ужице (без тврђаве Соко), Параћин, Ражањ,
Алексинац… Београд је у опсади – ни птица не може из њега да
излети – још се чека како ће “Черни Георгије с прочим начелници
уговорити главни напад на горњу страну града”9… Победе
учвршћују самопоуздање, али већ изазивају најтеже питање пред
вођама сељачког устанка – како Срби да уреде властиту кућу, да
обезбеде почетну виталност државе? Да може и сама да се храни
и брани… Можда и оствари (још сасвим замагљену) визију једне
потпуније грађанске револуције.

Карађорђе је на Дунав, Доситеју усусрет, стигао право са
бојног поља и сав је у оној врсти покрета које изнуђује потекст
спољнополитичких проблема и ратних изазова: може ли се
добити подршка Петрограда и како да се приближи том огњу: да
се огреје, а не и опече? Мора да буде на опрези од Аустрије - њој
се не смеш замерити, јер би могла да бане са својим трупама под
Варош капију…

Јер, снаге се исцрпљују. И даље, “меље се мливо
смрдљиво, крваво”.10 Све се дотад сводило на добаву праха и
олова и на ретку и невољну припомоћ неких хришћанских
поклисара у Цариграду; а како да се осигурају услови за шире
признање ослободилачких тековина? Пошто су Турци довели
нове кнезове у Румунији, Руси су, попреко гледајући на Французе,
били принуђени да продру с војском све до Букурешта, јер им није
ишло у рачун да се “српски покрет уништи”, како је Наполеон
поручивао султану.

У тим околностима Доситеј среће Карађорђа,
најсрдачније разговара са њим. Учитељ, философ, стоји пред
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1806; први пут објављен 1842.
10 Иван В. Лалић, 1804, Београд 2004.



хајдуком, али вођом, изабраним! Није ни очекивао просвећеног
владара са напудерисаном периком и извештаченим манирима;
ово је сури медвед који не троши речи узалуд. Али и тако, ћутећи,
Карађорђе изазива страхопоштовање… Зна се да је суров, али и
разумно обазрив – то су само неке црте гороломне личности…

На првом кораку у Србији, Доситеј је у прилици да схвати:
побуна против дахија не би превише значила да је то покрет само
“сиротиње раје”. Устанци ове врсте нигде по Европи нису
успевали – завршавани су углавном као плитки аграгрни немири,
као пука жакерија танких социјалних нада – попут вихора кратког
даха. Јасно је да су ова два човека два света, али је тачка
пресека њихових заједничког космоса ипак на овој обали.

Пред Доситејом стоји човек који је, годину пред устанак,
“онако кракат и лаконог, све пречицом обишао Шумадију и све
крајеве преко Мораве, па најпре утврдио своје знање о земљи и
могућностима коришћења брда, шума, вода и богаза у будућем
војевању против Турака”11. Сада Вожд покушава да разазна
унапред положај Србије барем за годину – две, и већ, чини се,
назире куда ће са овом земљом под таласом храстових и букових
шума. У њој једва има вароши – сва је у збегу и шанцу. Нема
писмених – додуше, он сам, Вожд, једва да зна нешто од читања
и писања – толико му је требало за трговину. Али, зато зове
упомоћ оне Србе по Европи који знају много више, и којима се
може веровати!12

Његова прошлост је и кроз Кочину крајину, до Орашца и
касније, сва у епу – већ се назире да је и овај устанак “количник
велике личности Вождове” (Црњански). Ипак, будућност је
неизвесна, али којекуде, уступања нема!
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11 Деловодни протоколи Карађорђа Петровића, Крагујевац – Топола,1988, 15
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пише, храбар је и паметан”.



О чему зборе та два великана у прозрачној смедеревској
ноћи пуној звезда и зрикаваца? Очито је да се без великих речи
(и комплиментирања, рекао би Доситеј), успоставља мудра
узајамност, уз дубоко разумевање… До реконструкције тог
дијалога могло би се, ако треба, доћи тек уз понешто имагинације
и песничке слободе. Али, не треба сумњати да је сусрет “имао
важан политички значај”13. Уосталом, и наредни догађаји, до краја
1806. говоре о томе.

Доситеју мора да се каже да је Петар Ичко, личност са
драгоценим искуством тумача у турском посланству у Бечу, (а
вероватно и припадник неке од тек насталих слободнозидарских
ложа), стигао са ферманом из Цариграда. (То је онај базарђан
баша (трговац), који је, према записима проте Матеје, спасао
противотровом његовог оца Алексу Ненадовића: Турци су прво
покушали да га отрују у Београду, зато што је био “немачки “
официр – командовао је фрајкором кад су “Срби са својим
кнезовима војевати научили”…Други пут су дахије биле брже,
немилосрдније…)

Ичко је успео, као српски опуномоћеник да разговара чак
и са султаном. Селим III се изненада приказује Србима као
реформатор који, о чуда, благонаклоно и чак милостиво гледа на
тражења својих поданика! Србији се даје прилика за частан мир.
Османски гарнизони би остали само у четири српска града! У
ствари, Порта настоји да овлашним маневрима заустави онај
процес који је још две и по деценије раније идентификовао и
Доситеј на Златном Рогу – то царство убрзано и неумитно
пропада…14

Понудио је султан да Србија и даље остане у вазалном
статусу. Највишем турском чиновнику – (у ствари финансијском
службенику са једним мањим војним одредом), било би у изгледу
мало почасти и много више усамљености међу зидинама
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14 Тог султана збацили су јаничари наредне, 1807. године, и убили…



калемегданске тврђаве. Све царске и народне службе би могли
да врше Срби, који ће бити одговорни султану. Све обавезе
аутономне кнежевине биће прецизно утврђене, а прогласиће се и
амнестија за српске устанике… Порти је тренутно одговарало да
се јаничари и крџалије, као “и остали лоши Турци” протерају, а
Срби да чувају границе… Дакле, Србији се нуди нека врста
полунезависности!

Можда је то први корак ка изнуди потпуног признања
младе српске државе?

Али, Карађорђе се двоуми: на шта циља Селим? Да ли
настоји да, околишном ситном тактиком омете, па затим угуши
његов устанак? Мора ли вођа српског устанка да прогута тај
мамац и да онда, без чврсте међународне гаранције, остане као
риба на сувом? Или ће се манути ћорава посла зарад наставка
још неизвеснијег рата…

Совјет, коме су од почетка на челу мудри прота
Ненадовић и секретар Божо Грујовић15 - Србин из Угарске а
универзитетски професор у Русији, а затим и Скупштина крајем
1806, прекинули би дилему – у први мах су да се Ичков мир
прихвати… Међутим, Карађорђу се турска понуда чини и даље
као шарена лажа – лепа – ама црвљива јабука! Он већ има статус
Вожда – дословно, издигао га је народ, а према Турцима је
изузетно неповерљив – зна их! Сумња у њихове намере доводи га
до процене да са папиром, који је донео Ичко, султан само купује
време. Тај ће – чим добије нову прилику – са војском опет
нагрнути на Србију која не може дуго да опстане у свом
клаустрофобичном окружењу! Нису залуду издате фетве шеика-
ел-ислама којима се турској војсци “допушта и сматра законитим
убијање свег становништва које је устало против падишаха и
његове власти”!

Такав мир би, по Карађорђу, могао да се извргне у
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Карађорђевог знака – удар у велики добош, “сви се сакуписмо и Богу се
помолисмо…”(Даница Вукове задужбине, Београд 1995,331-335)



поразан збир превара и халуцинација, а нема оних који би га
разложно убедили у супротно. Тешко је веровати да је и Доситеј
те ноћи крај Дунава имао толико информација и куражи да
предочи Карађорђу могуће користи од Ичковог мира.
Невероватно је питање да ли је он “крив што није правилно
обавестио Вожда о циљевима руске спољне политике”?16

Митрополит Стратимировић, који будно прати збивања у
Србији и расположење Беча, послао је Карађорђу на поклон
Свето писмо и дурбин на дар.17 Као да је то знак: с Божјом
помоћи, нека гледа даље! Вожд се одлучује да ствар развуче –
депутацију поново шаље у Цариград, а Ичко мора поново успут
да се храни само прекуваним јајима – тако се наводно
ублажавало дејство отрова које би му Турци подметнули.
Карађорђе тражи да се српско питање уреди “твердо и конечно”,
али, зато не намерава – док се преговори воде – да одустане од
акције за ослобађање Београда… Карађорђе још пише султану:
“Кад је правда света прогната волемо умрети него живити, и
предпочитујемо смрт животу. Боље је умрети него носити окове
ропства, без надежде икад освободити их се”.18

Положај Србије као да ће се те године поправити –
Наполеонова звезда у Европи је претећем у успону па је Русија
зато послала једну од три своје армије да заузме Молдавију и
румунске земље.19 Брзо је остварила намеру да избије према
доњем Дунаву, против Турске као француске савезнице. А све по
старом руском плану о освајању Босфора и Дарданела… Ето
прилике да се Србија умеша, а можда и ућари нешто у
намћорастој игри великих империја!

IZVORNIK322

16 Види: Гојко Десница, Историја Срба у делима књижевних великана 1804 -1807,
Београд 1978.
17 Стратимировић је стално, уз највећи лични ризик помагао устанике, али је при
том морао да се вешто приказује у Бечу и као лојални царски поданик! Различитим
путевима су митрополит, и Доситеј као монах, ишли истом циљу…(А.Б.К.
Стојковић, н.д.,98)
18 Према Л.А.Баталаки, писмо је послато из Остружнице 12. јануара 1806.
19 Руси су држали још једну своју војску у Финландији, против Шведа, и другу на
Кавказу



Тако се наставља Карађорђева смела замисао о понуди
чвршћег савезништва руском царству – ако ништа друго, онда ће
Срби чувати десни бок поменутој армији. Па, са Русима смо
својта… Тако почиње варљива комбинација руских интереса и
српског националног идеала.

Али, како доћи до тих Москова и објаснити им жеље,
могућности, планове и страховања Срба? То је већ видео прота
Матеја…Карађорђе би да допре до самога цара, али је његове
изасланике заустављао штаб руске Молдавске армије – не иде се
тек тако до њихове престонице! Овде, на фронту, морају
објаснити какве су могућности устаничке војске, приказати
невоље и потребе, али и понудити нешто заузврат! Војнички
разговори су без цифрања, али тек наоко једноставни. Под
шатором, за столом, најтеже је постићи ефектну уверљивост!
Свако види како скидаш шешир, али не и са колико стварног
поштовања…

Те јесење вечери Карађорђе закључује да је најпогоднији
човек за нови излазак пред Русе учени Доситеј – располаже
огромним животним искуством, зна језике, научио се европском
церемонијалном опхођењу, располаже завидним знањем…
Управо он, одавде са Дунава, треба да оде у сусрет генералу
Михељсону, главном команданту руске армије у Молдавији.
Дакле – да види шта смерају Руси, колико хоће и могу да помогну,
и да им онда “тачно каже жеље и потребе српске” – како се
касније изразио и руски дипломата Константин Родофиникин кад
је наредне године ”почео да улази у послове српске”.20

Доситеј скоро нигде не помиње ову своју мисију. Додири
Русије и српских устаника били су од почетка ретки и тешки, не
само зато што их је Аустрија спречавала; те везе Дунавом
ометали су и Турци из Кладова и са Адакале… Знано је да током
тог века Петроград није посвећивао истинску пажњу Балкану –
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20 Стојан Новаковић, Васкрс државе српске, Српска књижевна задруга,
Београд,62



много више занимала га је Средња Азија, Далеки Исток…Рецимо,
кадети у руским војним школама су тек нагађали да ли су Срби,
народ из новинских вести, румунског или мађарског порекла. А и
зашто би, кад је тај простор тако ретко насељен?21

Словенофилство тек маргинално утиче на руску дипломатију –
“више као покровитељство него као експанзионизам”.22

(Један детаљ објашњава однос Русије према онемоћалој
Турској. У време кад и Доситеј, у Цариград је био послат и један
руски капетан (!) ради израде текста неког документа на који је
потпис касније ставио велики везир Мустафа Барјактари. Два
пута је прелазио планину Балкан, и о томе оставио путопис, у
којем ипак остаде недоумица какав му је, као младом човеку, био
ранг да би могао да се надјачава са највишим османским
достојанственицима… Али, султан тада није могао у својој
метастазирајућој држави да изађе на крај ни са Али пашом
Јанинским, ни са видинским крџалијама…)

Зато Доситеј, пошто прими задатак од Карађорђа и писма
од Совјета, поново код Смедерева улази у чамац. Само се тај
(опет тајни) прелазак, замало претворио у трагичну авантуру. Он
је својим пријатељима у Сремским Карловцима касније казивао
да се због нечега, надомак банатских ритова, “за длаку утопио”…

Следи пауза о којој такође мало знамо, и он крајем 1806.
полази у Румунију. Тек два и по месеца касније, 19. марта 1807, у
једном писму Тршћанима Доситеј помиње “страшан пут преко
Олте”, леве притоке Дунава:

“Верујте ми, доста ми је плашње и ужаса – рад бих био
већ мирно спавати”!23 Али, колико год био уморан и исцрпљен, он
том приликом не заборавља да помене неке младићке згоде од
пре четрдесетак година из Книна где је радио као даскал – пита за
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21 Током тог века у Србији је живело стало тек 3 до 5 људи по квадратном
километру. Тек за прве владе кнеза Милоша наступа демографско повећање на 18
становника по квадратном километру
22 Марија Тодорова, Имагинарни Балкан, Београд 2006., 75
23 Доситеј, 556 а



пријатеље, за ученике… Углавном, познато је да Доситеј влада
румунским језиком, и утолико му је лакше да се тајније пробија
преко дивљих простора до Букурешта. Те путеве су знали само
они трговци који су унапред “бацали” сопствену главу у зобницу –
и на тај начин су трасирани путеви модерне историје…

Не зна се тачно та трансрумунска маршрута. Постоје
претпоставке да је, после краћег задржавања у свом родном
Чакову, “морао да оде преко Темишвара… преко
Трансилванијских Алпа”24, заправо делом ланца планина које су
средњевековни картографи цртали као catena mundi – од
Пиринеја, преко Европе до Црног мора. Тако би могла да изгледа
Доситејева мозаичка комбинација до избијања у долину поменуте
Олте, а тек потом се наставља према Букурешту, који је заузела
руска војска… Постојао је и други пут, кроз кланац који се зове
Вулкански, па преко реке Сила, али он је зими још тежи и врло
опасан…

Уз сталну пратњу стихије Доситеј стиже на циљ, где је
“због народних послова “ 25 остао до марта 1807.

Нешто више о његовом боравку, и раду, сазнајемо из
неколико извора. Рецимо, Родофиникин је нешто касније
обавестио главног заповедника руских снага на Дунаву кнеза А.
Прозоровског, да је калуђер Доситеј боравио у главном стану
генерала Михељсона26 и тамо “добио духовни крст”, што значи
да су разговори били, барем по оцени руске стране, успешни:

“Јеромонах Доситеј је човек учен и познат по својим
списима међу аустријским Србима” – објашњава Родофиникин.
“Овамо (у Србију) је дошао из љубави према својој браћи, да би
им помогао својим знањем”.27
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24 Вукићевић, 98
25 Андра Гавриловић, Доситеј у Србији, Београд 1900, 48
26 Потомак “безначајног генерала”, који је ипак допринео гушењу Пугачовљеве
буне…
27 Миленко Вукићевић, Последњих пет година Доситејевог живота, у:
Споменица, Београд 1911.



Високо одликовање за Доситеја, по декрету руског цара, у
ствари је крст с ланцем, наводно од уралског злата и с
драгуљима, а Карађорђу је – како и приличи – поклоњена
сабља…28

Mорао je да сачека престанак силних кијамета у
Букурешту – тај март никако да се засити зиме. Румунска
престоница врви од шпијуна; британски конзул Френсис
Самерерс обавештава своју владу о сваком важнијем догађају у
Србији… Ратови углавном нису вођени од новембра до марта –
по Европи је то још било доба године за припреме трупа, али и за
довршавање дипломатских игара и припрему нових
акција…Ионако су Руси имали мало војске “горе преко Олте, а
још мање овуда око Дунава”29… Доситеј, сигурно, није водио
дијалог са руским генералима о натуралној философији, или
можда схоластичке расправе. Вероватније – покушавао је да
заинтересује своје саговорнике о могућностима Срба у односу на
део руског ратишта. (Војници би рекли: усаглашавање ставова о
садејству). А можда је скицирао и неко своје сочињеније, за боље
дане…

Свеједно, док чека на испуњење услова за повратак у
земљу, неколико руских писама и манифеста било је упућено
Карађорђу и Совјету: да се – као наводно промашена суштина –
одбаце преговори у Цариграду, јер Порта још није натерана да
Србији призна пуну независност! Неупоредиво је боље Србима
да, без пртљага предрасуда, постану савезник велике царевине:

“Ако Турска империја не жели да уважи ваше захтеве …
ми ћемо тада морати да вас снабдемо оружјем” – писао је
Михељсон, уз напомену да би устаници тако могли да рачунају на
покровитељство Александра I, младог човека у деветој години
углавном успешне владавине. У том тренутку нико не зна да ли ће
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28 То није био само израз Михељсонове наклоности према Србима; реч је о
високом царском признању које је установио још Петар Велики као ред ”златног
оружја”. Та и сличне сабље биле су богато украшене брилијантима…
29 Вук Караџић, Сабрана дела, Историјски списи, Београд 1969,235



се тако дато императорско обећање остварити. Карађорђу остаје
не баш чврсто уверење да се царска не пориче. Не треба га
бранити што је (не баш чврсто) поверовао у свој руски избор, јер
– ко би те године могао знати да ће се Наполеон нешто касније
усудити да крене чак и кроз ледено царство Московије …

Доситеј је морао да се враћа у Србију истим правцем – тек
мрва искуства са његових дотадашњих путовања може му овде
помоћи! Истина је, Доситеј je путник, »или није Доситеј”30, али он
је све своје одласке у далеки свет углавном бирао и подуго
планирао, подразумевајући да се у суми општих ризика, чак ни на
морима добре наде, олује не могу избећи. Само који пут се, као
из Смирне пре 35 година, или потом Албаније, хитро склањао од
рата; а и из Цариграда је морао да бежи од куге… Међутим, сада
први пут његов планетарни дух не може да одређује ни место ни
време, а неважан је и степен замора елана – он је човек задатка!

Иако никад није био пантерски брз и жилав, сада је сав у
заносу: непосредно је у служби отачаства!

Али, по повратку не може одмах до Карађорђа, него се
задржава у Земуну, чекајући повољан трен да се пребаци.

“Рад бих лепо проћи а не продирати – а проћи ћу” – пише
он једној пријатељској породици у Трсту. 31

Посматра српску заставу како се, још од славе Св.
Стефана претходне године, вијори на Калемегдану.32 To је понос
граду, почаст страним гостима.33 “За сад се радујем, гледајући да
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30 Радомир Константиновић, Путовање као чин културе, Политика 9.април 1961.
31 Влашки кнез Ипсиланти обавестио је Михељсона да је Аустрија блокирала
Србију, па Доситеј не може у Београд.(Славко Гавриловић, Аустријска царевина и
устаничка Србија 1804-1815, Нови Сад 2004, 141)
32 Око украшавања устаничких застава највише се трудио земунски живописац
Никола Апостоловић. На њима, он је најчешће сликао грбове српских земаља
према Жефаровићевој Стематографији, као и часни крст, ликове светаца и сл.
Није поуздано утврђено да ли је он радио и Карађорђеву заставу из 1808, која се
чува у Историјском музеју Србије, али по стилу и композицији украсних елемената,
могло би му се, и у том случају, приписати ауторство. (Петар Петровић, Живописац
чврсте вере, Политика, 25.7.2005)
33 Писање париског Moniteur universalle из тих дана има значај документа:
“Карађорђе је после освајања Београда постао још важнија личност, а многи
страни владари му шаљу изасланике, тражећи његову помоћ против заједничког



у њему (Београду) не влада Турчин. Кад се лепо уреди и утврди,
биће то слава градова, зашто је место неописане лепоте и
красоте”!34

За то време Срби опет ратују и напредују на свим
фронтовима – дефинитивно заузимају Ужице, Јадар,
Рађевину…Не би било чудно ако он у Земуну осматра, ослушкује
реакције Аустрије – његова вечита жудња за сазнањима сад би
имала јасну, кристалну сврху… Вероватно је своје опширне
писмене извештаје, са коментарима који одређују судбину,
послао Вожду по тајном куриру.

Скупштина српска је, у складу са новим, тек
успостављеним савезништвом, (али и из својих преких потреба),
одлучила да се боље уреди калемегданска тврђава, да се оснује
тополивница и радионица оружја… Такође, припремала се нова
делегација ради наставка разговора са Михељсоном, коју ће
предводити бивши аустријски капетан Петар Новаковић
Чардаклија – велики Доситејев пријатељ.

Русе, на пример, треба обавестити да Карађорђе није у
могућности да им одговори на захтев да пошаљу у Влашку и
Крајову неколико хиљада војника. Велике су то бројке за Србе…
Али су зато они способни да бране већи део стратешког правца
уз моравску долину и према Босни; мало ли је? Руси, чини се,
намеравају да успоставе стабилнији однос са Србима –
половином 1807. пуковник Паолучи потписује један документ који
се већ може сматрати почетком озваниченог српско-руског
савезништва. Срби чине корак даље тражећи руског намесника –
да овде управља у име цара! Затим, да Руси успоставе по Србији
своје гарнизоне у утврђеним градовима. Да држе границу према
Црној Гори – штитиће се тако од Француза… Али, Наполеон туче
Русе у Пруској и они морају да успоставе мир са Турском, срећом
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непријатеља –Турака.”.Лист пише и о посети представника влашко – молдавског
кнеза Ипсилантија, који је Карађорђу послао сабљу вредну 35.000 пијастера
(сребрног новца многих оријенталних земаља). Притом је било и претеривања:
“Корице су израђене од сребра, а сам мач је ”…сав од злата.”!
34 Доситеј, 556 б-557 б



- без повлачења козачких пукова из Румуније…
И односи са Аустријом бивају све гори. Срби су се усудили

да без мига из Беча ослободе Београд и Шабац. Нарочито се та
нервоза показује пошто се у Аустрији сазна за почетну савезничку
комуникацију Београд – Букурешт. Наиме, Србија би, по
мерилима великих империја (а и Катарина II је то потврдила
Јозефу II), требало да буде у аустријској интересној сфери, значи
без дугорочних ремећања правила империјалне игре…

Потпуковник Митизер из војно – граничарске управе у
Земуну, изгледа много зна о Доситеју: тај философ има квартир
код лецедера Мише Давидовића, “бави се науком за Србе – да их
приведе култури”. У тој вароши, опасаној палисадима и
шанчевима, живи око 7.ооо људи, махом Срба. Аустријанци знају
и шта Доситеј намерава у Београду: да отвори школе,
штампарију… Иначе, jaвља аустријски званичник, јеромонах је
миран, ретко где излази. Дакле, ћути, а мук је тешка реч! Знају
шпијуни и да је, пре доласка у Земун, три месеца био негде у
Влашкој… Можда – гром и пакао – наслућује да се, као могући
плод његове мисије, догодио први сусрет руских трупа и српских
устаника на десној обали Дунава!35

Доситеј не може да пожури са повратком у Србију – да ли
само зато што очекује да му Трлајић пошаље штампарију из
Петрограда, па да у Србији покрене делатност до које му је
посебно стало – штогод на народном језику објавити… Вероватно
му и Карађорђе преко поверљивих људи саветује да чека.
Уосталом, у Београду се, према поруци аустријског пуковника
Перша (Persh) командујућем барону Симбшену (Johann Anton
Simbshen) у Петроварадину, окупљају прваци српски и данима
већају… Пуковник процењује да би и Доситеј можда могао да им
се придружи.

Аустријска блокада, међутим, делује убитачно. Српска
земљa није родила – због ратова поља нису засејана, па је избила
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35 Реч је о одреду генерала Исајева, који је притекао упомоћ у бици за Малајницу,
као и о опкољавању Неготина пред лето 1807.



глад. Као и пред устанак, опет би се – попут Хаџи Рувима пред
устанак – могло да запише: И бист скупо жито… Страни трговци
су то нањушили и пожурили са бродовима ка Београду; међутим,
аустријски солдати ни њима не дозвољавају да прођу, јер тако се
спроводи политика наводног немешања у сукоб Срба и Турака!36

Дакако, из очаја следи дрска кураж – и са земунске стране
примећује се да један од устаничких вођа отима две лађе код Аде
Циганлије; без обзира на аустријско пушкарање он их одвлачи, да
би одмах разделио храну гладном народу. Беч зато узвраћа још
жешћом пакошћу – затвара скелу, и недељама нико не може да
пређе то растојање између Београда и Земуна – ни путници, ни
боници…

И због тога је Доситеј морао још да чека, савладавајући
клаустрофобију града – граничарског логора.

Изненада, на илочком велепоседу грофова Пејачевића,
са средиштем близу манастира Раваница, током априла избија
побуна сељака. Сремци, које је ојадила управа плавокрвних
господара, истичу глад, голоту и друге социјалне проблеме, али
власти наслућују да је њихов основни захтев, у ствари,
прикључење Србији! Побуњенике не смирују упозорења
митрополита Стратимировића, који је на Фрушку изашао по
налогу царства; али, у зао час – као племениташ у скупоценим
кочијама и са пратњом! Сељаци ће му код Врдника – према барем
две верзије сведока – приговорити због сјаја и богатства, и што је
слеп за њихову муку, а придржава скуте Бечу… Уопште, лоши су
то били услови за сусрет народа и овог (иначе!) великог и веома
заслужног епископа…

Има сумњи да је неко из гомиле припуцао, па је архијереј
морао, бежећи од очајника, да спасава главу! У гневу, повређен
што побуњеници нису схватили његову добронамерност јер је
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36 Француски генерал Себастјани је, на путу из Беча према Црном мору, наводно
дошао до доказа да су се Срби, до тада, снабдевали из Аустрије, што је пренео
Порти…



предосећао одмазду и покушавао да спречи крвопролиће37,
прибегава најгорем решењу – у јарости баца на њих
проклетство… После побуне, Доситеј је из Земуна отпутовао на
Фрушку гору, посетио Ириг, Хопово и још нека места – свуда је
одушевљено дочекиван.

Како друкчије да се протумачи његов боравак него као
подршка, или бар пружање утехе ојађеним сељацима, али и као
гест прекора Стратимировићу. Давно су прошла времена кад се
посезало за тако окрутним средствима као што је анатема: од
”честитих служитеља олтара”, наводи он у једном писму, може се
очекивати само “љубве израженије”, никако “у гњеву накаженије”!
Доитеј резонује овако: кад таквих тешких клетви (не рачунајући
Лазарево заклињање пред Косово) у српском роду до тада није
било, да их не буде ни сада, кад ”наука и просвештеније разуму
људском тако близу стоје…”

Иначе, буна која је названа по њеном вођи Тодору
Аврамовићу Тицану, сурово је угушена после десетак дана,
снагама готово једне армије!

Али, аустријска полиција добија нов, снажан повод, да у
Бечу, Пешти, Новом Саду, Темишвару, Будиму – све до Земуна и
Панчева, саставља спискове свих сумњивих за ”издајнички рад”
против Монархије! Аустријски обавештајац Млинарић (наводно
директно подређен цару Францу!), у свом извештају подјарује ту
опресију – Срби у Аустрији, по њему, чекали су миг од Карађорђа,
не само у Земуну “већ на целој граничној линији до Оршаве”, па
да се прикључе устанку! Зато се из Беча забрањује растурање
српских књига, пре свега Стематографије Кристифора
Жефаровића, као најомиљенијег историјског приручника са
бакрорезним илустрацијама. Из тог хералдичког зборника је
пренесен крст са четири огњила на заставе српског устанка, и на
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37 У то време Станоје Главаш је предложио да са десетак хиљада момака пређе
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план: “Не би било разборито љутити немачког цара. Страдала би наша браћа…”



печат Правитељствујушћег совјета.38

На индексу су и Доситејеве књиге. То је равно милитарној
присмотри – нема му мрдања из Земуна!

Чиме да се бави читаво пролеће, и током летње
континенталне обамрлости, кад се његово време, као и библијско,
сажимало хиром савремености? Искушења су огромна – зашто
не покушати опет с тајним преласком? Ипак, Доситеј као да остаје
упоран уз претходно срочену намеру о непродирању; она мало
тога објашњава, осим да наш путник није знао како да друкчије
пребаци своју библиотеку…

Очито, одржава неку нарочиту везу са Карађорђем,
ваљда само по ратној потреби… Док је обилазио Фрушку Гору,
свуда га је народ дочекивао врло свечано. Ипак, у Крушедолу се
(према Димитрију Крестићу), неки монах усудио да стави на пробу
познато Доситејево уверење о штетности манастира:

Тај прост калуђер гледа га у очи и каже – прерано је
укидати их… Јер, те Божје куће су очувале веру и народ!

Доситеј, као славни гост, није се сложио са њим –
уосталом превазиђеност манастира је једна од главних теза у
његовом опусу… Али, ни Крушедолац није био без аргумената –
да је Босна имала манастира као Србија, не би се тамо лако
проширио ислам! Јер ”злоба турска и гоњења била су у Србији
иста као и у Босни, али у њој су, за разлику од Србије, била само
два манастира”! Судећи по том сведочењу, Доситеј се дубоко
замислио, а затим с уздахом (и без философског покрића),
одговорио:

– Еј, човече! Још ми нико то не рече…
Затим, дружио се са Лукијаном Мушицким. У Хопову га је

дочекала маса народа и тек откривена табла у спомен на његов
пролазак кроз то место – да се памти!. Али, није тешко распознати
и аустријске шпијуне који га нетремице прате, у стопу…
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Ипак, чудо се коначно догађа; непосредно после
стишавања бојних труба на границама са Турском, и мира у
Тилзиту, Доситеј напокон добија пасош и легално прелази у
Београд 9. августа, на Преображење! Носи мало личних ствари –
углавном списе од којих се у правилу одвајао само по прекој
нужди. Већ тада има толико књига да је могао помишљати на
формирање библиотеке, и она ће касније стварно бити отворена
у згради Правитељствујушћег совјета…

Упамћено је да га је из Земуна превезао земунски воскар
Јефтимије Кристић.

За Доситеја, то је била селидба: тамо где небеса не
стишавају племениту страст. Константин Филозоф је за Београд
писао: то је други Јерусалим.

У Београду га дочекују врло свечано – канонада са
Калемегдана оглашава његово ступање на српско тло. Много
народа, старо и младо, највећи део градског становништва… То
је једна од највећих почасти које су Срби могли да смисле за њега
– да руку целивају мудром старцу, да га многи дотакну па да
оздраве.

Али, он није жрец већ монах – коначно ће чинодејствовати
у Србији као свом големом храму… Не крије властито узбуђење
– ево га на првој стопи своје земље; горуће душе “клецаво корача
преко калемегданских ледина, све опакијих од августовског
сунца”39. Ако је усхићење синоним за срећу, обасјала га је баш
таква радост. Први пут једе хлеб своје земље.

У ствари, његов долазак у Београд је “чин практичне
примене начела за која се читавог живота борио”!40 Збогом
животу у бестежинском простору салонске теорије, али без
порицања најбољих домете западне цивизације. Он ступа на
простор који артикулише чист, најискренији отпор сили и
грабежи…

Изузетно је важан тај поновни сусрет са Карађорђем и
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његовом личном, немерљивом енергијом. Вожд је поодавно
неодољива харизма и непоколебљива душа устанка: цело
пролеће је ратовао, ослободио Ужице, Јадар и Рађевину… Али,
опасности и даље жестоко прете – са истока би могла да удари
румелијска војска, можда и под воћством великог везира; са југа
је скадарски паша, на западу босански везир. А свака од те три
војске је већа од укупне српске – довољно за провалу
апокалиптичних размера….

Уз то, као и обично у историјским играма, Србију потресају
унутрашњи сукоби – рктања и прегоњење њених кнезова и
војвода, из којих проговара малодушни егоизам – мрачни нагони
их жаре, нарастају сумње у заједнички циљ. Подељени су на
аустрофиле и русофиле… Доситеј ће од почетка морати, уз
праштајућу меланхолију, да смирује те страсти. Ипак, неки од
старешина неретко ће посрљати и у деструкцију – неприродно
стање за стасање државе…Турци ће још неко време да прете,
али Александар I ипак успева да одврати Цариград од нове
инвазије на Србију.

Дакле, кад Доситеј дође, над Београдом је примирје;
додуше неизвесно, врло варљиво. Али, оно ипак траје – кнез
Прозоровски је некако нагнао Турке да престану са насртајима на
Србију… Русија je послала једног свог дипломатског
представника, да помогне при учвршћењу стања у бившем
пашалуку; стигао је мало пре Доситеја. Био је то, у зао час,
поменути Родофиникин – он ће изазвати неподношљиве вртлоге
на ионако врло ровитој политичкој сцени Србије…

Био је вешт, изучен дипломата, али је у Београду од
почетка изазивао подозрење због неких неуобичајених поступака.
Доситеј га је упознао у Румунији, а упамтиће га као што су и
остали савременици меморисали тај живот у неумерености, па и
у раскоши. Његови разметљиви изласци у град боли су очи –
стигао је са особљем и мноштвом ствари, а сада се шепури по
сокацима у фанариотској ношњи.У антерији и жутим
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цариградским папучама, са ”дињаром” на глави – његовог ли
живота међу варварима… Београђани су се згледали – зар им
такву сподобу посла руски цар? Додуше, и Доситеј је био
упадљив са својим “јевропским”оделом, али бар скроман са
дугачким капутом на струк, са шеширом…

У незабележеним дијалозима Доситеја и Карађорђа
сигурно је било најважније питање: како да се за тек пристиглог
сабеседника муза и грација, први пут у ратничком колоплету, нађе
право место? Доситеј и даље воли свој златни век, и сав је у
плановима о школству и просвећивању. Управо у то време, до
1809, највише школа је отворено по градовима, чак и у неким
селима – Луњевици, Крњеву, Ситници, Крчмарима, Котаржи,
Рипњу…41

Карађорђе мора да му наговести колико за њега има и
непосредног, дневног посла. И пре 1804, и после, сачувани су
темељи духовне и културне самосвести нације. Србија још
располаже вишком самопоуздања – то је чврста решеност, а и
сабраност и прибраност, да се дође до великог циља!

Први је Доситејев смештај био у Пашином конаку –
резиденцијалном здању на Калемегдану. Из даљине оно је
изгледало као “знамење турске силе, можда и непобедиве”. Али,
изблиза та дрвена грађевина више није била тако импресивна,
због дотрајалости, нечистоће, јасних знакова оронулости. Није
тешко замислити како је шкрипала под ударима кошаве…Ипак,
била је најбоља у Београду…42

Управо ту Доситеј доживљава катарзичан тренутак – он је
уживао у чарима медитеранских лепота, Париза, Лондона и
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босфорских пејсажа, а сад схвата да нема лепшег видика од овог
погледа на Саву и Дунав! Лековити спој медитеранског колорита
и панонске бујности…Али, доминација чулнога је недовољна за
уживљавање у “земном рају. Калемегдан је пуст – Карађорђе на
зидинама држи врло малу посаду. Ту ће касније бити тополивница
и војне радионице…43 Уз то, наш монах се разболео од црвеног
ветра, и убрзо га премештају у кућу Петра Новаковића
Чардаклије.

Београд није Беч, а ни Трст: ово је полутама измешаних
векова у турској вароши са много минарета, препуна источњачког
воња и нереда, и згомилане архитектуре привремености коју
диктира сеизмика блиских oкршаја и мањка естетике. Београд већ
шеснаест година проживљава рат за ратом – Аустрија, Турци,
дахије, неколико дужих опсада… Варош је освајана десетак пута
па препуштана јачима, бомбардована у двадесетак наврата, а
комплетно становништво се у њему измењало бар три – четири
пута. Догодила се у међувремену и куга, а она је однела више
живота од укупне бојне вреве…

Ипак, Доситеј може да се увери колико има истине у
извештајима немачких новина (Algemeine zeitung), да је живот у
граду нормализован, избеглице се враћају, а варош постаје ”све
лепша”. Из истог извора је и подсећање на Карађорђеву наредбу
о уредном снабдевању храном: ко прекрши његове налоге, сам ће
му судити! Баш овде, после Средоземља и Европе, монах треба
да доживи свој трећи, одлучујући преображај – од светњичења до
космополитизма, све до непосредног учешћа у борби свог народа
за слободу.44

Док Доситеј упознаје град са једва двадесетак хиљада
душа, види махале у којима су претходно живели странци – Срби
су се држали села! Сада, придошлице и староседеоци
претрајавају у великој оскудици… Карађорђе је још три године
раније говорио устаницима: “Добре и мирне Турке, који међу нама
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живе, као браћу ћемо чувати”. Мало касније, по ослобађању
Београда, обраћа се мухамеданцима: ”Нико вам не сме рећи ни
да су вам црне очи у глави”! А кад двојица устаника насрну на
ненаоружане иноверце, он нареди да се насилници убију, а да се
њихови лешеви обесе о градску капију – доказ да нека сиротиња
не мора увек да страда да би другој било потаман.

Али они Турци, који су зла радили, протерани су или
покрштени – милости није било, нити јој се неко надао.45 Нема
осмеха на њиховим лицима, они више нису господари… “Овде
није баш тако пријатно шетати улицама зато што често по путу
гмижу змије…” – запажа један страни путник. Укратко, у граду
нема много места за занесењачки чаробни дворац – мора се бити
чвршће на земљи… Нема у тој рушевности лепоте; а хоће ли бити
здравог разума за превладавање ужаса рата? Засад у њему још
нико за књигу не мари.

Београд је, иначе, био опкољен бедемима и палисадима,
са стражом пред капијама. ”Срби примењују све мере
предострож- ности…” – тумачи други страни путник град без
лирике и боемства.

Чардаклијина кућа је на простору између данашње Кнез –
Михаилове и Узун – Миркове, дакле пар стотина метара далеко
од Калемегдана. Срећом, у том дому влада спокојство и уредност,
што је, изгледа, један од услова да се Доситеју веома допадне и
цео Београд:

“Иако никад за пресељење с овога света нисам много
марио, сада заиста не марим” – записује он.

Живнуо је! У Бијограду га све занима – љубопитљиво
обилази варош, разговара са људима – важно је знати, а он зна
да види! Уз то, видимо како га Чардаклија, од почетка устанка
један од најближих Карађорђевих сарадника, упознаје са
приликама у граду и држави. По свему судећи, Доситеј се у
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разговорима о Србији срео са њим још у Бечу…Вожд је веома
ценио тог Македонца из села Леунова код Гостивара, који је са
њим војевао у аустријско – турском рату и постао оберлајтнант.
Од почетка устанка обучавао је, као ритмајстор (капетан), српске
коњанике.46 Уз неоспорне војничке, имао и дипломатских
способности – пре доласка у Србију много је путовао, познавао
прилике у Европи, говорио неколико језика – све што привлачи
пријатеље, али и непријатеље... Међу шездесетак највиђенијих
Срба на сабору у Остружници 1804, био је и он:

”Чардаклију је промисао неба на велику ползу ове земље
овде упутио” – бележио је Доситеј. У прилици је да сазна да је
Карађорђе два пута слао у Петроград као српског депутата;
важио је за човека од посебног српског поверења…Управо са
њим, и из сусрета са пуком београдским, Доситеј види колико је
нужно и хитно просвешћеније овог народа. Политичка слобода је
почетна – још је веома крхка; незнање је огромно, а бука и бес
устанка, без дубљег реда, могу да се извргну у бездно и потмуло
проминуће! Зато, пише пријатељу Соларићу да Србији
ослобођеној од Турака, треба учитеља. Наговара га да дође:

“Купићемо дом и хладом обилну башту, и Ви драги мој,
ваља да се ожените таком женом која ће као Ви мушку дечицу,
тако она младе кћери наших витезова обучавати”… Један стих
Соларићев казује да је имао жарку жељу да се одазове. Он зна да
Србији треба људи, и зато каже: “…ја ћу поћи по путеви куд се
ногом ступа,/ Баш у време кад се весна развија и пупа”. По
декодираној поруци то значи на пролеће наредне године…

Није му било дато да обећање испуни.
Доситеј види да су Србима, што пре, неопходни уџбеници

о пољопривреди, занатима, уметности, трговини… На
истакнутом месту је – сматра он – потреба за науком о
морепловству, без којег нема веза са светом! Актуелност тих
потреба, додуше на другом нивоу, важи и данас… осебно,Србима
тада нису требале теоријске фантазије – прерано је за то – већ
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нужна знања о математици и статистици, о правним наукама, као
и критички написане књиге о српској прошлости…

Планови су, зна се, снови о намерама разборитих људи.
Али Чардаклија, посебно Карађорђе, имали су за Доситеја још
прече непосредне совјетничке задатке. Примирје није утврђено, а
Србији је неопходно државно уређење, добри закони, јасни
прописи… Управо током првих недеља свог боравка у Београду,
Доситеја увлаче у рад на Осниванију Правитељствујушћег
совјета – закона о првој српској нововековној влади… Почетни
текст писао је 36 – годишњи Иван Југовић, аустријски ђак, додуше
аустрофил по убеђењу – што он није крио, али и плаћен као
аустријски поузданик – што је крио.

На челу комисије са руске стране, која је претресала
нацрт, био је Родофиникин, а са српске Карађорђе. Он се ослања
и на Чардаклију и Доситеја, не само зато да се не би усвојило они
делови штива које ће се касније међу војводама разнолико читати
и тумачити. У атмосферу пуној шокова и траума, Доситеј уноси
бар мало тишине и реда. Брзо је уочио да Карађорђе не спада у
ону врсту народних вођа који речима зидају куле у облацима
уобразиља. Ваљда баш зато, засновао је са њим “срдачно и
узајамно поштовање, које је трајало до смрти”47…

(Одломак из рукописа)
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