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С В Е Д О Ч Е Њ А

УСТАШКА ЗВЕРСТВА У ГАЦКУ 1941. ГОДИНЕ

– Одломци из рукописа попа Новака Мастиловића –

Голгота прота Видака Вишњевца

Дана 24. маја 1941. године дошао сам у Гацко да посвршавам
неке своје приватне послове. На улици се сретох са мојим рођа-
ком Вељком Вишњевцем, народним послаником и претсједником
Гатачке општине. „Баш добро што се сретосмо!“ – рече Вељко.
„Ево ме под хитно зову у италијанску команду, па те молим да
пођеш са мном да не идем сам.“ Пристао сам. Ушли смо у бившу
канцеларију среског начелника. Тамо нас је дочекао један ита-
лијански виши официр (пуковник). Одмах иза нас ушао је, само на
друга врата, Хасан Чустовић, управник поште у Гацку, иначе тада
централна усташка личност у Гацку. 
Италијански официр и усташа Чустовић поздравили су се по
фашистички, а онда се италијански официр укратко обратио
Вељку овим ријечима: „Краљевина Југославија је капитулирала,
она више не постоји, она је раскомадана. Ови су крајеви припали
новооснованој Независној Држави Хрватској, која је наш савезник.
На основу тога, као представник окупационе силе фашистичке
Италије наређујем, да одмах предате општинску власт локалним
представницима Независне Државе Хрватске. Састанак је
завршен. Живио Дуче!“
Вељко и ја смо изашли, а Чустовић је и даље остао код италијан-
ског официра. Није ми остало у сјећању да ли је Вељко истог дана
предао општину усташама или који дан касније.
Дана 2. јуна 1941. године Вељко Вишњевац, његов зет Павле
Срдановић и ја посјетили смо обољелог проту Видака Вишњевца
у његовом стану у Гацку. Прото Видак био је Вељку стриц, а мени
ујак. Дуго смо разговарали о наглом слому Краљевине



Југославије и о узроцима њеног слома. Сложили смо се да су
узроци њеног слома били многобројни: издаја политичког и војног
руководства, разједињеност, масовност пете колоне итд.
О тешким посљедицама које нас чекају послије пада Југославије
посебно је говорио стари прото Видак. Његове ријечи дубоко су
ми се урезале у сјећање, па их овдје наводим: „Видите, дјецо моја
– говорио је прото – ја сам као предсједник Народног вијећа годи-
не 1918. молио и преклињао Србе из Црне Горе да се не свете
муслиманима за злодјела ‘шуцкора’ и у томе сам, мислим, при-
лично успио. Овога пута, како ми се чини, нико не ради на слози,
него све више распирује мржњу. Непријатељи у највећој мјери
користе паролу ‘Завади, па владај’. Усташе, слуге окупатора,
узеле су себи у задатак да максимално заваде, у овим крајевима
Србе и муслимане и да као резултат тога буде истребљење –
Срба. Усташко руководство у Загребу, изгледа, као да нема пуно
повјерење у локална усташка руководства у овим нашим крајеви-
ма, па овамо шаљу усташе Хрвате као појачање. Ето, неку вече у
Гацко је бануо некакав Крешо. Он на глави носи фес и у јавност
је протурено да је тај ‘Крешо’ муслиман; у ствари, из поузданих
извора сазнајем да је то Хрват из Травника. Исто вече кад је
дошао у Гацко, он је окупљеним муслиманима у хотелу ‘Метохија’
отворено говорио, управо директно их позвао у акцију на униште-
ње Срба. Он је своју бесједу завршио ријечима: ‘Последњи метак
– последњем Србину!’ Ето каква нас судбина чека“ – узвикнуо је
стари прото Видак Вишњевац.
„Па шта да се ради?“ – упита га Вељко. „Што се мене тиче – ја
немам избора“ – одговара прото. „Није ријеч само о томе што сам
остарио, него што ме болест приковала за постељу, па сам овако
непокретан осуђен да овдје у кревету чекам своју судбину. А да
сам на вашем мјесту, знао бих шта треба радити.“ „Шта прото?“ –
готово једногласно запитасмо сва тројица. „Зграбио бих пушку,
одметнуо се у шуму и из шуме очекивао развој догађаја. То би у
оваквој мутној ситуацији, мислим, било најлогичније.“ „Ја, прото,
зовем Вељка и Новака да са  мном пођу у Дробњак, у Црну Гору“
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– јави се Павле. „Ама о каквој ми срећи и слободи у Црној Гори
причаш – кад је и тамо италијанска војска“ – прекиде га Вељко.
„Они, вама ‘теткићима’ кобајаги обећавају слободу и независност,
али ако мало пођете узнос италијанским фашистима – они ће
одмах покушати да вам заврну шију. То је једно, а друго, ја сам,
прото, танког здравља и не бих могао да издржим напоре шумског
живота, и треће, ја сам са овим народом и до сада дијелио добро
и зло, па треба и даље да дијелим његову судбину.“ „А ти, Новаче,
шта мислиш?“ – упита ме прото. „Што се здравља тиче ја сам,
прото, способан што се каже ‘стићи и утећи’, па и хајдуковати, ако
устреба, али би ми у томе случају, неминовно страдала породица.
Свјестан сам да ми не гине интернација, баш као ни теби Првог
свјетског рата, али сматрам да је и то боље него да ризикујем
животе моје бројне породице.“ Прото само завртје главом и
одмахну руком, као знак да се не слаже. То је био мој посљедњи
разговор са ујаком протом. Никад га више живог нисам видио.
Дана 9. јуна 1941. године, неколико сати прије него су усташе
Вељка, мене и остале наше другове одвели на губилиште, уста-
ше су упале у протин стан, умотале га у ћебе, јер је био непокре-
тан (шлогиран), изнијели га из стана, убацили у ауто, одвели и
затворили у затвор војног логора у Автовцу. У томе затвору био је
свакодневно страховито мучен. Причале су неке усташе (Омер
Капетановић), да га је посебно мучио Хавзија Баук, родом из села
Равни. Једне ноћи, негдје између 15. и 20. јуна, усташе су конач-
но докусуриле живот проте Видака и Милорада Старовића и
затрпале их у стрвиниште (марвинско гробље) ниже автовачке
ћуприје. То ми је октобра 1941. године рекао честити муслиман
Фејзо Пашић, земљорадник из Автовца. „Чуо сам – вели Фејзо –
двојицу припитих усташа како се гласно хвале шта су од њих
чинили и гдје су их затрпали.“ Када сам, према Фејзовом упутству,
отишао у поменуто марвинско гробље, заједно са Николом
Старовићем и Обреном Ковачевићем, и када смо одгрнули гоми-
лу земље, наишли смо прво на дугачак, дебео и са једне стране
заоштрен колац (придругу). На тој придрузи бијелио се прикорјели
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мозак, а видјеле су се и мрље крви. Испод препријечене придру-
ге лежало је склупчано тијело проте Видака, а испод њега
Милорада Старовића. Њихова тијела била су страховито унака-
жена: биле су им поломљене и ноге и руке, а код проте још је
била пребијена глава и дјелимично почупана и спаљена брада. 

Злочин код Павлића, пред Степеном

Дана 7. јуна 1941. године, негдје око девет сати увече, управо
када сам сјео за вечеру, у мој стан бануше двојица наоружаних
усташа: Незир Вилогорац из села Меданића и Емил Селимотић из
Добропоља. „Позива те усташки логор у Гацку, па смо дошли да
те водимо“ – вели Незир, стојећи на вратима. „У реду“, кажем ја,
„чим сване сам ћу отићи да се пријавим.“ „Не може сјутра, него
вечерас“ – прекрати Вилогорац. „Па добро, ево сам таман сјео да
вечерам и чим завршим – крећемо.“ „О вечери нема ни говора,
него одмах устај, јер ми вечерас морамо да те спроведемо у
усташки логор у Гацку.“
Мајка и супруга бризнуше у плач, настаде писка дјеце, која се
сјатише око мене, вјешајући ми се око врата. Ја сам се, да бих
умирио породицу, правио равнодушан, тјешио их и храбрио да се
не брину, говорећи да нисам никоме ништа криво учинио и да ћу
се сигурно брзо вратити, а у ствари мислио сам друкчије и пред-
осјећао да је ствар озбиљна. Зато ми, док сам се облачио, сину
идеја да бјежим, да јурнем мимо усташа на врата или да скочим
кроз прозор пошто је кућа приземна. Али као да ми неки унутраш-
њи глас шапну: Не, кућа је блокирана! И заиста, било је тако: када
су ме извели из куће, примијетио сам около неколико усташа који
су стајали у засједи.
Довели су ме до куће Вељка Вишњевца и угурали у усташку црну
лимузину која је ту чекала. Друга усташка патрола довела је и
Вељка и посадила га поред мене. Кренули смо за Гацко у пратњи
Незира Вилогорца и Асима Башића – обојица из села Меданића.
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Увели су нас у канцеларију бившег среског начелника и предали
Јозу Рому, новоименованом котарском престојнику. Рома смо
познавали и раније, знали смо да је шепртља и ништавило, спре-
ман да служи свакоме режиму и да у борби за власт не бира сред-
ства. Сада је дошло његово вријеме, па је брзо искористио своју
шансу и преконоћ од обичног полицијског писара постао котарски
престојник. Када нас је угледао, Ром се правио као да је изнена-
ђен, чак је рекао да он није наредио да нас хапсе. „А ти нас онда
пусти, јер ти си највиша власт у овоме нашем срезу, а теби су нас
ево и довели“ – рече му Вељко. „Прво и прво, ово се више не зове
срез, него котар, а друго, од пуштања нема ни говора, јер кога ова
власт ухапси лако га не пушта“ – одговори Ром. „Па што се онда
измотаваш, но кад те је запало – чини оно што си наумио“ – пркос-
но му добаци Вељко. Ром љутито скочи на ноге, зовну стражаре
и нареди да нас воде у затвор. У затвору смо затекли: Груја и
Пера Вишњевца, мога рођака Богдана Мастиловића, Мила Аџића
и још неке. Миле Аџић је био рањен у руку негдје на фронту према
Албанији, па је из свога села Придворице дошао у Гацко на
љекарски преглед, али су га усташе ухватиле и стрпале у затвор.
Читаву ноћ усташе су пуниле затвор новим таоцима, тако да је у
гатачком полицијском и судском затвору, као и затвору војног
логора у Автовцу, било ухапшено око 150 Срба из Гацка, Автовца
и околних села. 
Осванула је недјеља и Тројичин дан, а ми сједимо гладни и поспа-
ни, јер многи од нас нису ни вечерали, а о спавању нема ни гово-
ра. Неки немају ни дувана, па дијелимо што имамо. Богдан
Мастиловић примијети у једном мрачном углу затвора крвав зид.
Испод крвавих мрља било је ситним словима исписано: „Овдје је
проливена прва српска крв.“ Неки одмах препознаше рукопис
Филипа Старовића из села Самобора, иначе предсједника добро-
вољаца среза Гатачког. Њега су усташе првог ухапсиле и послије
неколико дана протјерале пут Копривнице, гдје му се изгубио
сваки траг. У близини нашег затвора смјештена је италијанска
посада, па њихови војници често долазе на врата нашега затвора
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и питају нас зашто смо ухапшени, а ми не знамо да им одговори-
мо. Понеки од тих војника, када код нас дођу појединачно, према
нама се односе пријатељски и видимо да нас жале, а када дођу у
групи, поготово када међу њима има оних у црним кошуљама,
онда су намргођени и кажу да ће нас усташе све побити. „Туто
мацаре!“
Негдје иза подне, као један од стражара, појавио се на вратима
наше собе Ариф Звиздић, син Муратов из Гацка. Ариф се огласи
са „Добар дан, људи!“ То је био знак да се са њим може разгова-
рати. И Перо Вишњевац одмах упаде са питањем: „Реци нам,
Арифе, погобу, шта се ово догађа и куда ово води?“ „Што мене
питаш? Откуд ја знам, нијесам ја нека власт“ – буни се Ариф. „А
ти нам барем реци оно што си чуо, оно што се у чаршији прича,
јер за нас сужње све ће то бити новост.“ Ариф се мало почеша по
глави, па отпоче: „Чуо сам, људи, да су се нека српска села у
Автовачкој општини побунила против ове државе. Јуче је, кажу,
вођена борба око Степена, између усташа и побуњеника. Било је
мртвих и на једној и на другој страни, али је дошла из Билеће
регуларна хрватска војска и растјерала побуњенике. Побуњеници
добијају помоћ из Црне Горе, па ће, кажу, регуларна хрватска
војска препријечити црногорску границу и онемогућити црногор-
ску помоћ побуњеницима. Данас је у Гацко дошао Ђорђо Прека из
Невесиња у улози котарског престојника над пет котарева. Он је,
прича се, продужио према Автовцу, да се негдје састане и разго-
вара са побуњеницима. Ако се споразумију и утаначе мир – биће
добро, а ако се продужи борба – биће белаја“ – заврши Ариф и
изгуби се са врата наше собе. 
Ми се згледасмо, дубоко изненађени свим оним што нам Ариф
исприча, али му многи од нас нису вјеровали. Нешто касније,
усташе некуд одведоше Вељка Вишњевца. Не потраја дуго и
Вељко се врати, и то прилично расположен. „Имам да вам
саопштим важне ствари“ – отпоче Вељко. „Прво, у Арифовом
казивању има доста истине. Тачно је да су се нека српска села
побунила, да је било борбе код Степена и неких других села.
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Тачно је да је овдје данас био Ђорђо Прека. Све ми је ово рекао
усташки логорник Махмут Чампара од кога се управо враћам.
Даље, логорник Чампара тврди да се Прека данас састао са
неким устаницима и да је међу њима дошло до споразума, по
коме устаници треба да се врате својим кућама, предају оружје и
буду лојални грађани НДХ; с друге стране, све усташе које су пра-
виле насиља и злочине морају бити разоружане и кажњене, а
редовна хрватска војска гарантоваће свакоме мир и слободу. Као
резултат овог споразума, највећи број ухапшених Срба биће
данас ослобођен. Мени је логорник већ саопштио да сам слобо-
дан и ја, ево, сада идем кући.“
Убрзо послије Вељковог одласка, на вратима наше собе појави се
логорник Махмут Чампара и одмах отпоче: „Вељко вам је – вели
– сигурно рекао за споразум и ја нијесам дошао да вам о томе
дуго говорим, него сам дошао да вас овога часа пустим да идете
својим кућама. Пустићу вас готово све да покажем и вама и побу-
њеницима да смо за споразум и за миран живот. Идите одмах
својим кућама и реците народу да се ништа не плаши, јер ћемо
ми све дивље усташе разоружати и строго казнити за сва нева-
љалства што су починили. Побуњеницима који се врате својим
кућама, предају оружје и буду мирни све ћемо опростити, али ако
би се неки усудили да послије овог споразума и оволике наше
широкогрудости раде и даље против ове државе – према таквима
неће бити милости. Такве ћемо – то добро запамтите – казнити
смрћу на лицу мјеста и по кратком поступку“ – заврши логорник
Чампара. 
Ми смо ћутали и Чампари је изгледало да је постигао свој циљ, па
још више подиже свој глас и узвикну: „Њемачка ће освојити читав
свијет и владаће хиљаду година! Независна Држава Хрватска
њено је мјезимче, па и њој, безбели, предстоји свијетла будућ-
ност“ – театрално заврши логорник. А онда, да би нам, ваљда, и
практично показао колико је моћан, Чампара отпоче сам да нам,
на лицу мјеста, пресуђује ко може да иде кући, а ко треба и даље
да остане у затвору. Једноставно би прстом показао на некога од
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нас и рекао: „Ти иди кући!“, или: „Ти остајеш!“ Када је дошао ред
на мене, Чампара ме добро одмјери погледом и завика: „Ти си,
попе, пун снаге, па можеш издржати до сјутра.“ Погледи нам се
сусретоше и ја у његовим очима осјетих мржњу према мени, па му
добацих: „Могу, логорниче, издржати и више него шта ти мислиш.“
Богдан и још неки од наших, осјетивши ваљда пркос у моме одго-
вору, зачуђено ме погледаше, а Чампара се само лукаво осмјех-
ну, па настави: „Знам, знам да можеш издржати, па те због тога и
задржавам, али не брини, ујутру, рано, пустићу и тебе и све оста-
ле.“
Затворске просторије брзо су се празниле, тако да је у оба гатач-
ка затвора остало свега нас десетак; у Автовачком отприлике
исто толико. Ми који смо у нашем затвору остали као таоци сада
комотно посједасмо, а неки се, савладани умором, поваљаше по
голом затворском патосу. Иако смо били и гладни и жедни, јер нам
до тада нису дали ни кап воде, а камоли што друго – овакав обрт
ситуације нагло нам поврати расположење, јер се усташе некако
нагло продобрише: толике људе пустише из затвора, а нама
таоцима дозволише да нам родбина дотури храну, постељину,
цигарете, па чак и алкохолна пића. Стража се повукла са ходника
на главна врата, а ми се сви скупили у једну собу и сада смо
могли да међусобно разговарамо. У ствари, скоро читаву ноћ смо
провели у расправљању о чудној ситуацији у којој смо се нашли,
али никако нисмо могли да нађемо одговор на главно питање, а
то је: зашто су усташе наједном постале тако љубазне? То ми
нисмо могли знати из простог разлога, јер нисмо знали шта се
напољу догађа. Прије свега, нико од нас није знао да су усташе
прије три дана бациле у Корићку јаму 140 људи, да су прије тога
у Требињу поубијали више људи, да су извршили масакр у селу
Удрежњу (27 жртава), да је дошло до борбе између усташа и
сељака у селу Дрежњу, у срезу Невесињском итд. Нико од нас
није имао појма о свему томе, јер су усташе веома лукаво припре-
мале и извршавале наведене злочине. Они су најприје од Срба
тражили оружје и војничку опрему, а ускоро иза тога (почетком
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јуна) забранили свако кретање српском живљу из мјеста станова-
ња. Нико није смио да се удаљује од своје куће, а камоли да
пређе из села у село. Пошто су тако онемогућиле сваку комуника-
цију, усташе су, обично изненада, упадале у одређено село и на
превару хватале људе, говориле им да их воде на некакво саслу-
шање или саопштење у Гацко, а онда их мучки убијале. Док су
усташе тако радиле у одређеном селу – у околним селима владао
је мир: људи су нормално радили своје свакодневне послове и
нису имали појма шта се у сусједном селу догађа. 
Ми, затвореници, поготово нисмо ништа знали о свему овоме, па
нисмо били ни свјесни тежине ситуације у којој смо се нашли.
Штавише, међу нама је преовладало мишљење да ћемо ујутро
бити пуштени својим кућама. У таквом расположењу дочекали
смо свануће. У цик зоре појавио се Мурат Хусковић из Борча. Био
је обучен у униформу општинског пандура, заправо ту униформу
скинуо је са Андрије Шолаје, који је као Србин био отпуштен из
општинске службе. Хусковић је на главним затворским вратима
затекао двојицу наоружаних усташа, који су чували затвор, оштро
их изгрдио и просто их најурио рекавши: „Шта ћете ви овдје? Шта
ће вам те пушке?“ „Ми вршимо своју дужност“ – одговориле су
усташе. „Марш напоље, носите те пушке, ови људи нису заслужи-
ли да се пушкама чувају. Ми ћемо све дивље усташе који су зулу-
ме правили разоружати и строго казнити. Напоље кад вам
кажем!“ Говорио је намјерно толико гласно да га сви чујемо, а
када су се усташе удаљиле, отворио је врата наше собе и рекао:
„Добро јутро, господо, ја сам вам сада главни командант, изволи-
те ако нешто требате: хране, цигарета итд. ја ћу поручити да вам
ваша родбина донесе.“ Када се Хусковић удаљи и затвори врата
наше собе, Миле Аџић уздахну и проговори: „Тешко нама када си
нам ти главни командант!“ „Што, Миле, познајеш ли га?“ – упита
га Тодор Милошевић. „Како да не, он ми је комшија. То је једно
лишче из Мањака. Тај би ти био спреман на све само да се доче-
па неке власти, а ево, изгледа, дошло је његово вријеме.“
Негдје око осам сати дође нам Милица, жена Пера Вишњевца, и
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донесе нешто јела и цигарета. Видимо да је расположена, па је
питамо има ли каквих новости. „Како да нема“ – каже она. „Прво
и прво, малочас сам сретила једну жену из села Берушице, која
се јутрос некако пробила до болнице у Гацку. Та жена ми рече да
су Црногорци и мјештани у суботу (7. јуна) растјерали усташку
постају у Јасенику. Било је и мртвих усташа, а јутрос је освануло
у Жањевици и Равном неколико стотина Црногораца – спремају
се да ударе на Гацко. Вјерујем да ова жена говори истину, а то се
види и по овдашњим усташама, јер су нешто оборили главе и
много су забринути: мувају се по чаршији и нигдје нема ни два
заједно.“ „Аха, сад ми је јасно зашто су се усташе продобриле –
препале се побуне, препале се устанка“ – каже Перо Вишњевац,
кога смо звали Стаљин. Сви смо се сложили са овим Перовим
мишљењем. Наиме, (а то се касније и потврдило) локалне уста-
ше је просто запрепастила масовна побуна Срба у источном
дијелу Гацка чим су ови сазнали за корићку трагедију. А пошто
усташе нису имале довољно снага да угуше побуну, то их је ухва-
тила права паника, поготово кад су сазнали да Црногорци пружају
велику помоћ устаницима. Зато је катарски престојник Ј. Ром
стално висио на телефону или слао депеше у Дубровник, Мостар,
Сарајево и Загреб и тражио најхитнију помоћ. Међутим, помоћ је
споро стизала; дошла је свега једна сатнија домобрана из
Билеће, која је 7. јуна учествовала у борби са устаницима код
Степена, и смјестила се у војни логор у Автовцу. То, разумије се,
није било довољно, поготово због тога што домаће усташе још
нису биле војнички довољно спремне и организоване. Због тога
су усташе још више ограничиле кретање српском становништву;
тако, на примјер, у суботу 7. јуна (а субота је била пазарни дан у
Гацку), на свим раскрсницама сеоских путева у западном дијелу
гатачког среза освануле су усташке патроле и сачекивале и
спречавале српском живљу долазак у Гацко како оно не би сазна-
ло за устанак у источном дијелу Гатачког среза. Осим тога, уста-
ше су у ноћи између 7. и 8. јуна (као што сам већ описао) похап-
силе око 150 најугледнијих људи из Гацка, Автовца и околних
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села како би: прво, спријечили да ови људи утичу на ширење
устанка и, друго, да их, за сваки случај, имају под руком као таоце.
Но, како је пријетила непосредна опасност да устанак нагло и
незадрживо захвати читав Гатачки срез, па и шире, а пошто тра-
жена помоћ није била тако брзо у изгледу, то су усташе морале да
мијењају тактику. Наиме, тежина ситуације присиљавала их је на
привремено попуштање и на тражење преговора са устаницима,
па је у ту сврху и на њихова тражења у Гацко дојурио Ђорђо
Прека из Невесиња „у улози котарског предстојника над пет кота-
рева“, како сам рече Ариф Звиздић. Циљ ове акције био је да се
направи мали предах, да се мало стишају побуњене народне
масе и, што је најглавније, да се тако добије на времену док стиг-
не тражена помоћ, а онда – зна се!
Прека је у Гацко дошао у недјељу (8. јуна) прије подне  и, послије
договора и заједнички направљеног плана са усташким штабом у
Гацку, продужио за Автовац, односно за Липник и Јасеник, у
намјери да се састане са устаницима. Међутим, до састанка није
дошло, али је он преко неких људи послао устаницима поруку која
се састојала у следећем: да се устаници поврате на своја огњиш-
та и предају оружје, да им нова власт гарантује миран живот и
безбједност, да ће дивље усташе бити разоружане и кажњене за
злодјела која су починиле, да ће регуларна хрватска војска успо-
ставити ред и мир итд., а свима онима који се не буду овога при-
државали судиће ратни суд.
Када се Прека вратио са терена обавијестио је гатачко усташко
руководство да до састанка са устаницима није дошло, али да им
је ипак упутио поруку чија је садржина била у оквиру и у духу
заједнички заузетих ставова и договора између њега и гатачког
усташког штаба прије него што је отишао на преговоре са устани-
цима. Ту је заједнички оцијењено да се, у датој ситуацији, ништа
паметније није могло учинити. Чак је изражена нада да ће ова
порука умирујуће дјеловати на побуњене српске масе и да ће
дати добре резултате, па је на истом састанку донесена одлука да
се, у знак „добре воље“, ослободи највећи број талаца, како би се
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побуњеници увјерили да их Прека није варао и како је нова власт
већ почела да испуњава обећања дата устаницима.
Послије састанка Ј. Прека је отпутовао за Невесиње, а логорник
Махмут Чампара одмах је приступио ослобађању талаца, онако
како сам већ раније описао. Нама је логорник Чампара чврсто
обећао да ће нас све пустити из затвора рано ујутро у понедјељак
9. јуна. Можда би то и учинио, али не из своје доброте, него из
самртног страха од устаника, јер су усташе сваког часа очекива-
ле напад на Гацко. Али, догодило се нешто неочекивано. О чему
се ради?
Тога пријеподнева у Гацко је изненада бануо Јуре Францетић,
повјереник усташке војске за БиХ. Њега је, претпостављам, У
Гацко послао усташки министар унутрашњих послова А.
Артуковић да организује локалне усташе и угуши побуну у срезу
Гатачком. Међутим, Францетић се брзо увјерио да то није могуће
и да су локалне усташке снаге недовољне за извршење тога
задатка, па се већ други дан вратио у Сарајево да ради на слању
помоћи како гатачким, тако и другим усташама у источној
Херцеговини. Ипак, Францетић није могао а да свој долазак у
Гацко не обиљежи крвавим злочином, па је одмах донио одлуку
да покупи двадесет талаца (девет из автовачког и једанаест из
гатачких затвора) и да се сви они, у знак одмазде, поубијају код
Степена, села и краја гдје је дошло до прве масовне побуне и
борбе устаника против усташког терора. Наредио је, такође, да се
ухапсе четрдесет нових талаца. Непосредни повод за овај злочин
дао му је тзв. напад побуњеника на „хрватско село Бахари у ноћи
између 8. и 9. липња“, како је Францетић у своме прогласу образ-
ложио овај свој поступак. У ствари, у наведено вријеме није било
никаквог напада на поменуто муслиманско село, него је Пеко
Мастиловић 8. јуна поподне испалио свега неколико метака са
Плећа изнад села Врбе у правцу села Бахори и то је протумаче-
но као напад, а вријеме када се тај „напад“ догодио помакнуто је
за ноћ између 8. и 9. како би изгледао опаснији. Очигледно, ово је
Францетићу био само изговор за злочин који је припремао.
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Долазак Ј. Францетића у Гацко и ми смо у затвору брзо осјетили.
Негдје око 10 сати опет се до нас пробила Милица, жена Пера
Вишњевца, али овога пута била је јако узбуђена и сва уплакана.
Укратко нам је саопштила, да је у вароши настао некакав велики
преокрет, некаква велика узбуна, да су усташе малоприје одвеле
старог проту Видака Вишњевца и попа Милана Радовића у прав-
цу Автовца. Прото Видак, старац од седамдесет и више година,
био је тешко болестан и непокретан, па су га усташе на ћебету
изнијеле из стана и стрпале у ауто. Милица исприча да се баш у
то вријеме налазила код прота и да је усташама помагала да га
изнесу из стана. У једном тренутку, док га је Милица облачила,
прото је уграбио прилику да Милици шапне: „Трчи одмах и ако
могнеш пробиј се у затвор, па реци Вељку, Новаку и осталима, да
бјеже како год знају иначе су готови.“ Међутим, за бјежање већ је
било касно. 
Негде око 12 сати нагло се отворише врата наше затворске собе
и унутра рупише двојица усташа. Били су обучени у своје жућка-
сте униформе, а на капама су имали велико слово U, које сам
тада први пут видио. Један од ових усташа био је висок, мршав,
са изразито зеленим очима, а онај други невелик, здепаст и црно-
мањаст, са великим црним обрвама које су се биле срасле међу
очима. Онај мршави је држао у руци једну жуту, већ употребља-
вану коверту на којој је било нешто исписано. Погледао је у ковер-
ту и упитао: „Молићу, ко је овдје Новак Мастиловић?“ Када сам се
ја јавио, он је наставио: „Изволите устати, господине, а сви оста-
ли брзо изађите у другу собу.“
Чим су таоци напустили собу, онај плави усташа је тргнуо пиш-
тољ, уперио га у моје груди и узвикнуо: „Руке увис“, а онај црни
усташа је испод своје жуте кабанице извукао свежањ жице, на
чијем је сваком крају била направљена омча. Када су ме свезаног
извели из затвора имао сам шта видјети: пред вратима затвора
био је паркиран аутобус и око њега неколико наоружаних усташа,
а преко пута затвора, на малим степеницама зграде бившег срес-
ког начелства сједио је Вељко Вишњевац, а поред њега је стајао
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као стражар Мушан Џеко, касније познати усташки зликовац.
Вељка су усташе дан раније ослободиле, али доласком
Францетића и наглом промјеном ситуације послале су по њега
лимузину и на превару га опет довеле у Гацко. Наводно су му
рекли да он, као бивши предсједник Гатачке општине, треба да
новој власти објасни неке ствари из општинске проблематике, па
ће га истом лимузином вратити кући у Надиниће. Умјесто поврат-
ка кући, Вељка су, као што ће се видјети, усташе повеле на губи-
лиште. Јер чим су мене смјестили у аутобус – усташе су Вељка
одвеле у затвор, тамо га везале и везаног довеле и смјестиле
поред мене у аутобусу.
Онда су, на исти начин, једног по једног, из заједничке собе дово-
дили у самицу, ту их везали, потом доводили и смјештали у ауто-
бус, тако да нико од нас није знао шта се са другима догађа све
док смо се сви нашли повезани у аутобусу. Из судског затвора су
довели Петра Гутића, учитеља из Надинића, и Новака Савића,
поручника из Гацка. И њих су повезали на исти начин, па их онда
смјестили у наш аутобус. 
И, аутобус је кренуо. Када се спуштао на главну гатачку улицу,
случајно сам погледао десно и видио да је улица била пуста –
нигдје живе душе. Било је, касније сам сазнао, издато строго
наређење да се сви локали и приватне куће морају затворити и да
нико не смије ни провирити кроз прозор, а камоли изаћи на улицу.
Ово је учињено да народ не види шта се у вароши догађа.
Јуримо према Автовцу. Помишљам да ће нас интернирати у вели-
ки војни лагер у Автовцу. Вјерујем да су тако мислили и моји дру-
гови. Међутим, не свраћамо у Автовац, него скрећемо десно
преко моста у правцу Билеће. Онда помишљам да нам не гине
заточење у војном логору у Билећи. Другим ријечима, ни ја а
вјерујем ни моји другови још нијесмо били потпуно свјесни да смо
дошли на домак нашег губилишта. Oдмах иза Зборне гомиле (код
војничког споменика) аутобус наједном стаде. Паде команда да
сви изађемо из аутобуса и да сједнемо у полукруг, збијени један
до другог. Шеф банде (онај плави мршави усташа) одреди двојицу
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усташа да нас чувају и строго им нареди: „Ако ико од њих (пока-
зујући на нас) ма и покуша да мрдне, смјеста му дајте метак у
чело!“ Онда сједе у аутобус и са осталим усташама одвезе се
назад према Автовцу.
Наши чувари се посадише иза наших леђа на пар метара удаље-
ности, па обојица одшарафише по једну „крагујевку“ и сада бомбе
држе у десној, а пушке у лијевој руци – будно мотрећи на нас.
Оштрина заповиједи и неописива мржња која је избијала из очију
шефа банде, а и наших чувара – коначно нас је увјерила да се
налазимо у највећој опасности. Једна чудна околност још више
нас је узнемирила. Наиме, из правца села Срђевића појавио се
један гавран. Сви смо га чули и видјели, јер је грактао и летио
веома ниско, тачно изнад наших глава, а онда је скренуо удесно
у правцу села Корита. Птичурина је можда туда налетела сасвим
случајно, или је можда, вођена својим инстинктом, ишла тамо
одакле јој је мирисала људска крв. Било како било, тек могу рећи
да је појава ове злослутне птице мало кога од нас оставила рав-
нодушним. Уто је наишао веома јак пљусак кише, тако да смо сви
покисли до голе коже. За све вријеме док смо ту сједили под стра-
жом, нарочито када је почела да пада киша, ја сам размишљао о
бјежању. Али, како? Одмах ми је било јасно да ако покушам да
бјежим сам неминовно ћу бити убијен, јер ће за мном бацити
бомбу, која ће ме усмртити. Ако ли сви сложно јурнемо у бјежа-
нију, неки ће од нас ипак успјети да побјегну, јер усташе, из соп-
ствене безбједности, не смију бацити бомбе док ми не одмакнемо
бар двадесетак метара, а дотле би се ми раштркали и неки би од
нас сигурно смрт избјегли. Зато друговима очима дајем знак да
бјежимо, али на жалост нико од њих то не одобрава: сваки од
њих, чим се његов поглед са мојим погледом сусретне – обори
главу као да се не слаже. Уто се аутобус враћа из правца Автовца
и зауставља поред нас. То усташе доводе автовачку групу тала-
ца, па поново и нас укрцавају у аутобус и крећемо према Степену.
Усташе сједе на првим сједиштима, али су лицем окренуте према
нама и будно пазе на нас да се што не договарамо.
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При уласку у аутобус, мени је случајно за врата аутобуса запео
шешир и почео да пада са главе и ја сам хитно подигао обје све-
зане руке и повратио шешир на главу. Вођа банде је то опазио,
устао, дошао до мене и рекао: „Изгледа ми, господине, да су вам
слабо свезане руке.“ „Па ви сте их везали“ – рекао сам ја. „Знам,
али дозволите да поправим“ – вели усташа. Стварно, када смо
били под стражом код Зборне гомиле и када сам размишљао о
бјежању, ја сам се напрезао да олабавим жицу, јер ме стезала. То
ми је донекле успјело, јер сам напрезањем исправио неки превој
на жици и више ме руке нису бољеле. Шеф банде ме поново
веже. По гримасама на његовом лицу изгледа ми да њега више
мучи што не може боље да ме стегне, него мене што ме боли. Код
Павлића, пред Степеном, аутобус наједном стаде. Примијетисмо
поред цесте седам-осам униформисаних и наоружаних усташа.
Вођа банде завика: „Ђе је митраљез, ђе су пушке. Излазите, напа-
доше нас комити.“ Усташе истрчаше из аутобуса и са онима који
су се ту затекли почеше да пуцају у правцу планине Сомине.
Међутим, из планине нико не одговара. Уто се зачу крупан глас
Глигора Кошутића: „Лажу, нико их не напада, ово је блеф!“ Поред
врата аутобуса стајао је шеф банде који је пазио да не би слу-
чајно побјегао неко од талаца, па кад је чуо Глигореве ријечи
одмах је командовао: „Брзо долазите, иако су били, побјегли су!“
Усташе су дотрчале и направиле полукруг око излазних врата
аутобуса. А онда је пала команда: „Излазите, српску вам мајку!“
Први је изашао стари Јован Лојевић из села Липника. Покушао је
да прекорачи јарак цесте, али га је усташа онако тојагачки млат-
нуо пушком по глави. Глава се располутала као тиква, Јован се
пресамитио преко канала, а његов мозак се просуо по ледини. За
Јованом је изишао мајор Р. Косовић. Снашла га је слична судби-
на. Свима нам је постало јасно да ћемо то исто дочекати, па смо
јурнули на врата – што прије у смрт, јер ову грозоту нисмо могли
више да гледамо. Ја сам изашао, мислим, шеснаести или седам-
наести. Припремајући се за излазак међу џелате, помишљао сам
да опсујем Павелића и његову државу, да опсујем Хитлера и
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Мусолинија, али ми одмах паде на ум да ово немам пред ким да
чиним јер ово није јавно стријељање пред народом него „уморст-
во у потоку“. Случајно погледах лијево и опазих једног усташу
како ме хвата на нишан. Видио је како сам се ја нешто узнемирио,
па је хтио да ме „скине“. У томе истом тренутку ја сам се инстик-
тивно извио и са врата аутобуса бацио на земљу. Наиме, нисам
се спуштао низ папучу аутобуса, него сам се извио, бацио и прси-
ма лупио на земљу, отприлике као кад би неко са те висине бацио
на земљу џак жита или нешто слично. Руке су ми се, сјећам се,
нашле под очима, ваљда човјек штити очи (махинално) и кад не
мисли на то. Пушка је опалила, али ме метак није погодио.
Бољела су ме тренутно прса од ударца о земљу, али ничим
нијесам мицао, јер сам у дјелић секунде одлучио да се правим
мртав не би ли их некако заварао, пошто о бјежању није могло
бити ни говора. Неко је, истина, иза мене покушао да бјежи, али
су услиједили повици: „Не дај да бјежи, српску му мајку!“
Заграктале су пушке и бјегунац (Тодор Старовић) био је изреше-
тан пошто је свега три-четири метра био пробио усташки кордон.
А онда је опет услиједила команда: „Штеди муницију – удри кун-
даком!“
Пушчани меци били су божја милост према ономе што је
услиједило, јер оно тупо разбијање глава кундацима и гвозденим
полугама и оно болно јаукање, онај ропац мученика при издисају
– били су просто неиздрживи. Чак се и једном од усташа од тога
било смучило, па чујем шефа банде како га критикује: „Шта раз-
влачиш, шта мељавиш, шта га жалиш, српску му мајку – он тебе
не би жалио... Удри овако!“ И масакрирање се наставља... Неко
запита: „Је ли готово?“ „Није готово!“ – чујем нечији одговор.
„Видиш да онај тамо још миче, миче и овај овдје, дај томе тамо
још један метак, дај и овоме овдје, дај свакоме још по један метак
у главу!“ – препознајем глас шефа банде. И сада чујем појединач-
не револверске пуцње, као и глас шефа банде који се просто
наслађује узвикујући: „Охо-хо, нека нека, тако, тако!“, а онај што
пуца жали се на своје оружје и каже: „Ух, мајку му, овај пиштољ
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ми баш ништа не ваља.“ „Дај и томе ту још један метак у главу“ –
командује плавокоси шеф банде. „Па овај, ево, има метак у
глави.“ Ово се, касније ће се видјети, вјероватно односило на
мене. Одмах затим услиједи шефова команда: „Скидај жицу, не
ваља да остане жица! Скидај и ципеле; има ту нових ципела,
штета је да други носи!“ То је био врхунац напетости и мојих мука.
Сада ми је било жао што ме не убише када и остале. Сада ће ме,
мислим, открити, па ће ме нарочито мучити. Шта да радим? У
оваквим ситуацијама се невјероватно брзо мисли. Одмах ми је
било јасно да се не смијем држати укочено, јер се за тако кратко
вријеме нијесам могао охладити и укочити. Дакле, када ме буду
превртали не смијем се држати укрућено, него омлитављено.
Друго, и још важније: ако осјетим да су ме открили, нагло ћу
скочити и првог усташу до себе ударићу шпицом ципеле у стомак,
или евентуално у мошње, да тако изазовем остале усташе да ме
што прије ликвидирају. Био сам у изванредној кондицији и пун
снаге тако да сам се овим ударцем могао чак и замијенити. И док
о свему томе грозничаво размишљам и слушам како усташе пре-
врћу и одвезују људе, један усташа ухвати ме за бок и изврну, али
ме у истом трену попусти и ја се скљоках у првобитни положај. А
пустио ме је зато што је тог истог трена шеф усташке банде узвик-
нуо: „Талијани! Брзо, брзо купите оружје, купите ствари, окрећите
кола!“ Сада и ја чујем брујање мотора из правца Автовца. Усташе
у највећој ужурбаности окренуше аутобус и одјурише у правцу
Автовца у сусрет Талијанима. Сигурно су им рекли да су били у
борби са српским одметницима, да је борба била жестока и да је
пут Степен–Билећа непролазан, па су се и усташе и Талијани вра-
тили према Автовцу.
Мени ни дан-данас није јасно зашто усташе онако ужурбано
одјурише у сусрет Талијанима. Вјероватно није им било пријатно
да их Талијани затекну како на јавном путу, усред бијела дана, на
најгрознији начин масакрирају невине у жицу повезане људе –
цивиле. А поготово што је све то било извођено у режији важног
усташког функционера какав је био Јуре Францетић. Осим тога,
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усташе су хтјеле да прикрију овај грозни злочин и зато што би он
ишао у прилог талијанским претензијама да, у случају побједе
сила осовине, коначно присвоје ове крајеве, јер би овај злочин
био још један примјер зликовачке усташке владавине.
Било како било, усташе и Талијани одјурише према Автовцу, а ја
остах лежећи у гомили мртвих. Лежао сам тако два-три, можда и
пет минута. Не смијем да се дигнем, јер се бојим да неко од уста-
ша није остао у засједи, па да ме, након оволиких мука ликвиди-
ра једним метком. Ипак, закључих да не смијем више чекати, јер
ће наићи они обични пљачкаши који ће нас опељугати, па се
подигох. Око себе угледах стравичну слику: изразбијане људске
главе, просути мозгови, измијешали се крв, мозак, вода и блато,
па су и одијела мојих несрећних другова добила некакву неодре-
ђену црвенкасто-црну – тумоласту боју. Неке моје другове уопште
не могу да препознам, јер су им лица унакажена – деформисана.
Урезало ми се у сјећање унакажено лице пок. Груја Вишњевца.
Усташа га је толико јако ударио неким тупим предметом по глави,
да му је не само расцупио главу, него су од силине ударца Грују
оба ока искочила и висила с једне и друге стране носа, а на њима
су се видјеле усирене капи крви. Стравичан призор нисам више
могао да гледам, само сам узвикнуо: „Има ли ко жив?“ Никаквог
одзива, наравно, није било и ја сам јурнуо у правцу села Пржина
и планине Сомине. Ноге ме добро служе, али немам маха јер су
ми свезане руке, па се склоних у једну прљагу да их одвежем.
Зубима одврћем жичане завртње. Њихови оштри крајеви неми-
лосрдно ми режу месо око зуба и крв обилато пљушти по мојим
рукама. У нормалним приликама ово би ужасно бољело, али у
овој невољи тај бол скоро и не осјећам; жеља за спас живота га
је надвладала и скоро неутралисала.
Послије око пола сата правог мучења, ипак сам успио да се одве-
жем. Ставио сам жицу у џеп и јурио пуном брзином у већ помену-
том правцу. Наједном одозго из планине запуцаше пушке и меци
почеше да фијучу око моје главе. Шта је ово? – изненадих се и
утрчах у једну њиву ражи, што се налазила непосредно испред
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мене. Раж је била озима, већ искласала и нарасла и до два метра
висине. Одмах затим почеше да пуцају пушке и испред мене, али
у правцу планине. Сада ми постаје јасно: они што пуцају из пла-
нине – то су устаници, а они што пуцају испред мене у правцу пла-
нине – то су усташе. 
И овом приликом нека луда срећа била је на мојој страни. Наиме,
устаници су вјероватно помислили да сам ја усташки курир и да
трчим да усташкој стражи пренесем неку хитну и важну поруку, па
су пуцали на мене. Усташе су онда пушчаном ватром одвратиле
устаницима и тако се мени откриле. Иначе бих ја – таква је кон-
фигурација терена – неминовно ускочио право у усташки шанац.
Пола сата касније зачух неки жагор. Мало подигох главу и опазих
десетак усташа са фесовима на глави. (То су биле домаће уста-
ше, Куљани, из Францетићеве пратње; били су обучени у жућка-
сте униформе.) Ове придошлице иду тачно мојим трагом само
наступају развијени у стријелце. Дођоше до саме ражи и од њих
до мене нема више од 10-12 метара. Сада им кроз раж видим
само ноге до кољена, не смијем више да подигнем главу, јер ће
видјети и они мене. Ово су ме, мислим, домаће усташе опазиле
са Сарића греда, па пошле да ме хватају. Ако загазе у раж да ме
траже, јурнућу кроз жито, па нека ме стиже метак, а у руке им се
више не дам жив.
Међутим, убрзо се показало да усташе са Сарића греда нису при-
мијетиле моје бјежање, него су дошле као појачање усташкој
стражи која је била испред мене и која се препуцавала са устани-
цима. Срећом нису хтјели да газе кроз раж, јер је раж била много
одрасла и мокра од кише што је прије тога падала; нису хтјели да
иду ни лијево од ражи, јер је тамо било некакво мочварно зем-
љиште, некаква баруштина – нису хтјели да се прљају, а десно од
ражи нису смјели, јер је то био раван терен, потпуно отворен
према планини. Због тога су се усташе повукле десетак метара
уназад, полијегале иза неких гомилица камења које је власник
слагао приликом чишћења своје њиве. И, почеше да пуцају.
Настаде, тако, чудна ситуација: једне усташе иза мене, а други
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испред мене пуцају горје у правцу планине, а наши одозго, из пла-
нине, пуцају у правцу како оних усташа испред мене тако и оних
иза мене. То је потрајало доста дуго. За то вријеме мене је мучи-
ла посебна невоља. Како сам лежао мокар у мокрој ражи, како
сам просто био прилијепљен за мокру, скоро блатњаву земљу –
то ме је страшно почео да мучи надражај кашља. Због тога сам
широм отворио уста, зинуо што се каже као пеш. Када је иза тога
грануло сунце, и када су земља и моја одјећа почеле да се суше,
мене је и надражај кашља почео да попушта, али су ми вилице
још биле толико укочене да сам их једна саставио. Када је сунце
још јаче припекло, осјетих да ми се нешто прикупља коса на
глави. Попипах главу да видим о чему се ради, кад имам шта
видети – пуна шака крви и мозга! Одмах ми постаде јасно да се
онај усташин одговор „Па овај има метак у глави“ сигурно односио
– на мене. 
Та невјероватно срећна околност сигурно ми је спасила живот.
Размишљам како да се извучем из ове клопке. Прво морам да
сачекам ноћ, па када се добро смрачи, опрезно ћу кренути, али не
горје у правцу планине, јер у мрклој ноћи могу страдати од наших,
него лијево у правцу Маните горе и других пивских планина. Већ
је добро заноћало, па је и борба почела да јењава. Чују се само
појединачни пуцњи; чују се понекад и поклици устаника горје у
планини: дуго планином одјекује нечији крупан глас: „Напријед
наши!“
Зачу се моторизација из правца Автовца која пројури у правцу
Билеће. Сада би било вријеме да и ја кренем, али као за инат иза
облака се појави мјесец и обасја терен, па се види као да је дан.
Вријеме се некако устали, нигдје облака да заклони мјесец. Давно
је прошла поноћ, а ја још чамим у ражи, па сам постао нервозан
и нестрпљив. Ипак, негдје у ситне сате, појавише се појединачни
облаци. Један од њих заклони мјесец и ја коначно јурнух из ражи
у правцу који сам већ описао. Чим се појави мјесец, ја одмах
падам на земљу и чекам док он зађе за облак. И све тако: или
трчим или падам на земљу чекајући да облак заклони мјесец и да
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наставим даље.
У цик зоре пужем на рукама и ногама уз један стрмени мргињ
између Велике и Мале Гареве. На врху мргиња сусретох се, очи у
очи, са једним огромним курјаком. Дувао је јак сјеверац и курјак је
долазио из тога правца, а како сам ја долазио из правца југа – то
ме вук није могао осјетити све док се скоро нисмо сударили на
горњој веома оштрој ивици мргиња. Раздаљина између нас
двојице сигурно није била већа од једног метра. Од вука не само
да се нијесам препануо, него сам му се чак обрадовао, јер ми је,
у томе тренутку, и ова крволочна звијер какав је вук изгледала
питомија од људи-нељуди, од људи-звјерова од којих сам бјежао.
И вук је овим сусретом, наравно, био изненађен, али није хтио да
мијења правац свога кретања, него је само стригнуо ушима и
шмугнуо поред мене у правцу југа. Помислио сам да је вука (као
и оног гаврана) њихов животињски инстинкт водио према југу
одакле им је мирисала проливена људска крв. 
Пењем се уз Самоборско присоје, затим уз Голо брдо и избијам
на Округли дô. То је била граница између Црне Горе и Аустрије.
Још је узгор „гранични камен“ између ове двије државе. Када сам
стао на црногорско тле – пољубио сам црногорски камен, јер ми
је Црна Гора увијек била симбол слободе. Радовао сам се што
сам избјегао сигурну смрт иако су ме усташе „превртале као
мртвог“ и уписале у списак мртвих. 
Кренуо сам лијево преко Маните горе и у једној дубокој крашкој
вртачи наишао на збијег Липничана. Управо су се спремали да се
са стоком и стварима врате у село. Сјатили су се око мене и били
запрепашћени мојим изгледом: по бради и по прсима црвенила се
прикорјела крв. Рашчупана коса такође је била умазана крвљу и
мозгом. Ја нисам знао како ми изгледају леђа, док један младић,
који је стајао иза мене, узбуђено завика: „Ау, па ево те читав један
млаз крви и мозга запљуснуо низ леђа. Све се то прикорјело, али
је ипак јако уочљиво на твоме црном иберцигеру.“
„Да не би чашу ракије?“ – упита ме Секана, мајка Кôста
Бјелогрлића. Ја климнух главом у знак да пристајем, иако дотле
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никада нисам попио ни кап ракије. (Пио сам само вино.) Секана
извади из торбе „полуоку“ лозове ракије, насу ми један филџан и
ја га попих у једном гутљају, а онда узех флашу из Секанине руке,
па нагех грло у грло и искапих до посљедње капи. Жестока лозо-
вача искла ме по изранављеним устима, али ми некако „проџара“
сасушено грло, па сада много боље могу да говорим. Испричах
им шта је било на Степену и упозорих да се, за сада, не враћају
у село, него да поруче и у друга села да се народ склања у пла-
нине. 
Послије разговора покушах да устанем, али не могу. Попустио ме
страх, а и ракија је учинила своје, па не могу да се држим на нога-
ма. Натоварили су ме на неко кљусе и одвели у Криводо, код
породице Пјешчић. Одмах сам заспао као заклан и спавао до
дубоко у ноћ. Пробудио ме Симат Окиљевић. Неко му је казао за
мене и мој случај, па је дошао да ме види. Све сам му испричао
шта се са мном догодило. А онда смо заједно написали писма на
одређени број људи у Гацку и околини. Описали смо усташки зло-
чин код Павлића и истакли да сам једино ја остао жив и да сам
побјегао. Препоручили смо добитницима писама да о овоме оба-
вијесте људе у својој средини и да се народ склања у планине.
Симат се вратио кући, а ја сам ујутру кренуо за Горанско. 
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Радован Ковачевић, Београд

Рига од Фере, весник балканскoг уједињења

Захваљујући финансијском учешћу Грчке (1,4 милиона евра), у

пролеће 2009. су отпочеле припреме за темељну обнову

Небојше куле, о чему је потписан уговор са градом Београдом.

Радови на тој древној грађевини, која се помиње у

средњовековним хроникама као Водена кула (а у време деспота

Стефана Лазаревића крај ње је било пристаниште за

трговачке и ратне бродове о којем се у Цариграду, па чак и у

Венецији водило рачуна!), требало би, по неким најавама, да

буду окончани за две године. Кула би тако требало да заблиста

са новом наменом и оплемењеним садржајима који ће сведочити

о драматичним збивањима око Београда. Један од нивоа у кули,

са посебном поставком, биће посвећен Константину Ригасу –

Риги од Фере, грчком песнику и револуционару, који је ту

погубљен пред лето 1798.

Ово  није студија, ни научна монографија (“Сви знамо како се

историја пише… Прошлост је тешко схватљива”, жалио се

Црњански у “Ембахадама”); пред читаоцима је само есејистичка

реконструкција једног од цивилизацијских падова на Балкану

пред српску револуцију…

Деветог маја 1798, а по хроникама се да наслутити да је било
влажно поподне, сакупило се целoкупно гражданство у земунском
центруму – таква је била наредба локалног команданта пуковника
Шорца, о коме је у местима на граници према Турској важила
сужена градација свемоћности: он, па Бог!
Радње и бирцузи су брже-боље закатанчени, и цркве оба
верозакона, као и синагога. Са пристаништа земунског тога дана
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се није отиснуо ниједан брод, нити какав чамац – толика је била
ревност полиције. Пре подне је, истина, пристигла Дунавом са
севера само једна лађица, ратна шајка, али она није изазвала
неку пажњу јер су редовно упловљавали и већи једрењаци. На
том броду примећени су само један официр нижег чина, два
подофицира и двадесетак војника – ништа необично. Ипак,
сумњичавост у погледима, притајена шапутања: зашто је онда
командантура наредила овакво окупљање?

Шта се тог тренутка догађало у најјужнијем граничном граду
Аустријске царевине, свет је знатно касније могао да дозна  из
ретких новина. Информације су путовале врло споро – месец
дана је морало да прође па да (4. јуна исте године) аугсбуршки
„Neueste Weltkunde“ (кaсније преименован у „Аllgemeine Zeitung”)
донесе вест из Semlina (Земуна) да је реч о осам арестованих
Грка шизматика. Они су после пет месеци полицијске тортуре, и
после две недеље пловидбе, под војном оружаном пратњом и
окованих ногу и руку, проведени преко чаршије, кроз шпалир
збуњених грађана. Додатно су ти несрећници били везани два по

Земун, XVIII век
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два – тако се поступа према велеиздајницима и превратницима
који су се усудили да дирну у једном заувек дату ексклузивност
царстава! Коме су ови људи толико скривили да би их из Беча
довели чак овамо? 
Убрзо се сазнало – предаће их Порти! Правних, а ни етичких
обзира око изручења није било – морал је био, и овом приликом,
само баласт политике. Спремали су устанак против Турака? Како,
кад су живели у аустријској престоници? 

О реаговању становништва, посебно већинског српског и
јеврејског, ни речи. Ни у хроникама се не може наћи неки запис о
том чемерном дану. Зна се само да је поменути пуковник нешто
раније најавио Осман-паши, београдском кајмакаму (шефу
полиције), да ће му по царској милости довести “грчке анархисте”,
међу којима је “злогласни Рига Велестинац”. А Турци нека раде са
њима шта знају. Само нека то буде тихо – да се не узнемири
европски мутљаг.
Аустријанци су, као и увек, обавили свој део посла према
принципу Ein Mann, ein Wort, што би отприлике требало да значи
да поступају као људи од речи – обећали су, извршавају! Има
један запис Ивa Андрића о томе: док брод плови ка Београду,
плећати Рига, широког, лавовског лица, устаје и обраћа се оштро
аустријском официру (који се наводно звао Лазар), и седморици
спроводника на коректном немачком језику: „Господине
поручниче, ви сте последњи човек из европског просвећеног
света кога још за који тренутак гледамо својим очима. Ви сте
имали незавидну улогу да нас доведете овамо; па, однесете
поруку том  вашем ‘просвећеном’ свету – стид да га буде срамног
поступка са нама!“

Београдски везир Хаџи Мустафа-паша није био у граду – Порта га
је послала под бунтовни Видин у једну од већих казнених
експедиција против тамошњих крџалија. Одмах после земунске
злокобне “проходње”, у ствари “педагошког” упозорења немирним
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поданицима Царства, примопредаја затвореника је извршена на
београдском Ушћу, и то суво, бирократски – на реверс! Злосрећни
људи су одмах били бачени у Небојшу кулу и од тог тренутка до
скончања неће видети сунца ни месеца.
Oсман-паша нема дозволу да ислеђује грчку групу – њима је,
резонује као султанов човек у времена смутна, већ пресуђено!
Није му тешко да појми да би око тих бедника могло да се узоколи
пошироко коло узаврелих страсти; већ преко те хрпе људског
меса почињу да се укрштају путеви бечких курира и турских
татара са авазима, чудне поруке с неразмрсивим рачунима. Зато
се и он јавио по гласнику у Цариград изражавајући уверење да
групу неверника не треба ни слати даље од ове тврђаве и
северне границе царства до Босфора – џаба све, нема сврхе!
Друмови су и даље врло несигурни, харају ордије хајдука у Србији
и царски одметници по Бугарској – све се измешало дозлабога…
Да би се човек чешао, требају му нокти! – тако гласи једна
турска изрека, а „нокти“ су у Османлија све слабији, искрзанији.
Најбоље је да се не ризикује, ионако затвореници не признају да
су начинили зло. Паша је за проверену, врло ефикасну меру: да
ту неверничку пашчад одмах растави од живота!
На одговор из канцеларије великог везира чекаће скоро  месец и
по дана. У међувремену, наређивао је повремено да му одвоје и
доведу Ригу да га при светлости лагумског фењера погледа
изблиза, да му радознало, наизглед доброћудно, постави по које
питање не би ли одгонетнуо каква је то зверка. Дознао је да је овај
Влах, у ствари Цинцар, рођен 1757. у богатој трговачкој породици
у Тесалији, крај Волоса. На инсистирање паше, који је као
каријерни полицајац познавао и грчке планине, затвореник му је
открио да је потекао баш из Велестина (Velestinon), оног градића
што је подигнут на темељима древне Фере. 
Уосталом, Рига нема шта да крије, у пропратним папирима све
пише… Ако кајмакам не зна немачки (а знао је, прилично),
превешће му се! Рецимо, Азиз ефендија, главни цариник
београдски и касније турски посланик у Берлину, одлично чита и



говори немачки језик Гетеа.1 Помињање овог утицајног турског
чиновника, који је био одлучни противник јаничара и држао јаке
везе и у Цариграду, није случајно – по неким вестима, он је, као и
Рига, и земунски трговац Петар Ичко, био члан једне београдске
слободнозидарске ложе. У овом случају, ипак, за Ригу помоћи
није било.
Паша је у тим разговорима са осуђеником (на смрт, ту двоумице
није било!) барем сконтао да је име неког древног града, у ствари,
корен двоструког имена овог узника – Рига Велестинац је и Рига
од Фере (Rhigas Feraios Konstantinos).

Ко год је познавао Балкан, лакше је могао да наслути откуд један
Цинцар међу грчким побуњеницима, па је чак постао и њихов
предводник. У време кад су балкански народи развијали своје
националне корпусе, Цинцари нису имали услове – као бројно
скромнија етничка група хришћана – да се изграђују као посебан

Београд

1 Владимир Ћоровић, Историја српског народа, Београд 1996.
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народ. Без аутохтоног језика и писма, без дубљих и сигурнијих
ослонаца на прошлост, нису могли у време стварања нација да
досегну специфичност народносног осећања. Али зато су,
захваљујући својој етничкој валенци, врло живо учествовали у
покретима, култури, привреди… свих народа који су их
окруживали. И који су били толико нумерички надмоћнији да су
оне мање напросто привукли силом своје гравитације. Тако су се
гране Цинцара међусобно битно разликовале – у дифузном
осећају припадности били су блиски, а временом и поистовећени
са Грцима, Србима, Македонцима, Арбанасима…
Док се још могло говорити о њиховим потенцијалним квалитетима
као народа, Цинцари су углавном били расути по свим грчким
санџакатима2, а више их је било око Јанине, посебно око
Корчанске котлине у Москопољу – граду на планинској висоравни
Пинда на тромеђи Грчке, Албаније и Македоније. Остала су
сведочанства о том сређеном и богатом трговишту пуном магаза,
цркава, ханова, па и школа, о граду са педесетак хиљада
становника. Слика је узносита: вредан и промућуран, поносит
свет! Мора да им је дојадило и дотужило љигаво откупљивање
какве-такве слободе од Турака, коју су ионако  угрожавале
одметнуте арбанашке паше, па су првом приликом одлучили да
се побуне. У великом броју помогли су у руско-турском рату
(1768–1774), првом руском походу (Архипелашка експедиција) на
источно Средоземље. 
Авај, показало се да рат није увек позорница духом снажних и
способних. Тренутна политичка лаковерност према доносиоцима
добрих вести била је и једина велика мана Цинцара, а узајамно
неразумевање одвело их је, као и велики број Грка, у сфере
погубности! Повели су се за руским агентима који су и њима и
Грцима олако обећавали златна брда, само да се заједно дигну на
оружје. Додуше, неке трезвеније вође у Мореји (Пелопонезу)
упозоравале су да ће народ упасти у јалову и трагичну работу ако

2 Турци су спровели поделу грчке територије на укупно шест административних

делова –  Мореју, Атику и Беотију, Тесалију, Етолију и Акарнанију, Епир, Еубеју.
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им Руси, са јаким одредом ратних бродова, не пошаљу и барем
десетак хиљада војника!
Велики адмирал Алексеј Орлов, коме је Катарина II посебним
царским указом поверила и организовање устанка балканских
народа3, као главнокомандујући експедиције, показао се као лош
психолог – није схватао дубине оног страха који спутава а који је
чедо окрутности. Беснео је на Грке у извештајима Петрограду:
„Овдашњи људи су улизице и преваранти, бахати превртљивци и
кукавице – занима их само новац и пљачка!”4 Узгред речено, ни
Црногорци тада нису показали много воље да зарате с Турцима.
Орловљева флота, иако састављена од бродова незграпне
конструкције и још горе градње, ипак је нанела страшне губитке
турској ратној морнарици у заливу Чешме (1770) и заузела
осамнаест већих острва. Бар по томе, Архипелашка експедиција
се исплатила! Грци су, и поред лоших искустава, извели значајне
диверзије у непријатељској позадини. Организовали су устанке у
планинским подручјима и подржавали своје гусаре у прекидању
саобраћаја османских бродова у Егеју током целог рата. 
Али неки догађаји су ипак пресудно утицали на одрастање Риге
Велестинца: био је дете (13 година) кад је, почетком 1770, до
његове Тесалије и Волоса стигао глас да су поменути градови са
грчким и цинцарским становништвом, као и већи део Мореје,
стали на руску страну у рату против Турака. Показало се,
међутим, да они нису били кадри да ускладе операције, ни
међусобно, ни са Русима. Авај, после освајања Наварина
(Пилоса), друге опсаде биле су неуспешне и Руси су се извукли из
обруча који је почео да се стеже око њих и њихових савезника.
Злогласни Али-паша Тепелани и његови разуларени Албанци
извршили су после тога грозоморне покоље и у црно завили
подручје Москопоља. Пред пљачкашким хордама морали су да се
повуку и неки гласовити јунаци, као Јанис Букувалас, који се

3 Радослав М. Распоповић, Дипломатија Црне Горе 1711–1918,
Подгорица–Београд 1996, 95.
4 Лефтен Ставријанос, Балкан после 1453, Београд  2005, 180.
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склонио у Русију. Али-паша је 1789. примио Јанински пашалук и
наставио терор над Грцима, али о дубинама и размери њиховог
отпора говори порука Стергије, једног од грчких јунака: „Боље је
са зверима, но с Турцима да живите!”5

Већина је, у низу узастопних погрома, стављена под нож! Чак је
турска војска морала да заводи ред, протерујући распомамљене
Албанце, али је за Москопоље и још нека места било прекасно.
Ретки преживели избегли су из разореног града и расули се по
Балкану, по Угарској, чак до Беча…
Управо трагични догађаји из предзорја његове мушкости, кад се
младим душама утискује жиг зебње и стигма вазда блиске а
неизбежне несреће, као да су пресудно утицали на Ригин его, на
његово ментално формирање. У том процесу је један од важних
елемента било усађено неповерење према  Руском царству, а
касније – као код свих који гаје превелика очекивања – и
нескривено разочарање у намере те империје. 
Додуше, он је у почетку радио као учитељ –  благородно
занимање у буколички мирним селима која се гнезде по ободу
сребрних маслињака изгубљених у монотонији. Ту се, закратко,
није наслућивао његов будући развој. Али, као што се обично
збива у времену зла, један изненадни догађај трајно ће му
означити судбину. Врела крв и провала самољубља – готов
конфликт: у сукобу је био приморан да убије неког значајног
Турчина.  Где ће, него у планину – уосталом, одлуке на мах извиру
из младости! Симболично је то што се Рига после тога нашао на
Олимпу!6 Дакако, не међу хеленским боговима (прерано му је
било за то!), него у простору енергије високог ризика, у дружини
одметника. „Арматолос или хајдук, од свега је бити боље” –
ширило се уверење по Грчкој. Олимп је (наравно, према поетском
претеривању) имао хајдучких барјака колико и планинских врхова
(42), а бораца колико и грана по свој сили дрвећа.7 Дружином, у
5 Антологија грчке народне поезије, приредио  Јован М. Ковачевић, Београд 

1994, 87.
6 Душан Пантелић, Погибија Риге од Фере, Београд 1931, 4.
7 Олимп и Кисава, из Антологије грчке народне поезије, 55.
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којој је био и Рига, уз обиље спонтаних асоцијација и емоција,
командовао је харамбаша Спирос Зерос.
Чини се да управо из тог времена потиче Ригин портрет, рад
непознатог аутора – он већ кипти од бујне индивидуалности и
загонетне фантазије; лик који се не заборавља! То је хировита
физиономија препуна дрске, сирове снаге, коју оплемењују ведре
очи, уверење да уздржаност и није баш чин храбрости… Његов
поглед још говори и о лакоћи предавања акцији и ризицима
жртвовања – типично за младост коју је боље чак и проћердати
него је подредити јаловом оклевању. „Тај орао поносити, див-
делија међ’ орлима” – каже једна грчка народна песма.8

На Олимпу, по свему судећи, он мора да се уклопи у друштво
преких и слободних нарави, такозваних „дивљих клефта”
(хајдука); они су, за разлику од „питомих клефта”, ударали и на
локалне полиције и оружане потере, али су били подложни и

Рига од Фере (непознати аутор)

8 Исто, Поносни орао, 58.
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неким облицима осветничког атавизма па и пљачке. Опоро
искуство за будућег идеолога грчког и балканског ослобођења!
Клефти нису били националисти, а нису намеравали ни да изведу
националну револуцију, али су им свака планина и свако село као
уточиште ипак ширили схватање заједнице. Временом, постали
су „осетљиви на почетну националну идеологију”, по угледу на
све већи број грчких трговаца и интелектуалаца.9

После четовања, нешто касније видимо Ригу склоњеног међу
монасима на Светој Гори, у Ватопеду. То је древни и славни
манастир којем је ктитор био Константин Велики, а Србима је био
значајан као калуђерско станиште Стефана Немање и сина му
Саве. По Библији, нема тмине која би заувек скрила злочинца,
али Рига је већ носио почетну ауру племенитог праведника, са
зовом душе ка сопственом хоризонту вере… Недуго затим, он се
уверио да су најбоља скривалишта међу мноштвом, у великим
градовима – обрео се у милионском (и прилично анархичном)
Константинопољу. У сенци купола Свете Софије он дрхти, али
безгласно; сећа се само заветног стиха једне народне песме из
свог краја: то је молба Богородици да  не лије сузе, јер, „чим
однесе време јаде, све ће (ово) опет наше бити”!
Тачније, било је то идеално место за заметање трагова –
пренасељена турска престоница је, једина на свету, тада спадала
у категорију монстр насеља, већим делом у социјалном и
урбанистичком хаосу… Пратимо Ригу, маскираног монашком
ризом, како улази у Фанар – кварт грчких аристократа који имају
истакнуте положаје на Порти. У затвореном кругу моћника,
фанариоти обликују и политичке потезе грчке заједнице, а
неретко и  царства у целини. Ригину репутацију бегунца почиње
да одређује, и убрзано мења, његова реторика, па је на
фанариотском нивоу, и у атмосфери прећутног саглашавања о
нужном чувању својих људи у постојећем османском поретку,
одлучено да се момак пребаци у Румунију. А тамо су – у

9 Стојановић, 204.
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подунавским кнежевинама Влашкој и Молдавији – власт држали
полузависни владари послати из Фанара, званично именовани у
Сарају. 
Букурешт, изграђен на мочварама око Думбовице, на по пута од
Ђердапа до Делте и у центру Влашке низије, у то време се брзо
дизао као велики град. Док је Атина бројала (тек) двадесетак
хиљада становника, румунска метропола је имала петоструко
више! У Влашкој је владао кнез Маврогени, који је Ригу, по
фанарској препоруци, поставио на место свог секретара. Задобио
је тако место у грчком „чиновничком племству”10 – слоју младих
људи који су пленили образовањем, неретко и познавањем
европских кретања, склоних да у својим срединама делују на
приципима Просвећености. По други пут је Рига на трагу да
пронађе рецепт за миран, можда и добар живот у заветрини
просечности.
Али изузетно важна етапа у Ригином сазревању и деловању
почиње да се остварује тек са стицањем услова за неупоредиво
шире лично образовање. Научио је неколико језика, пише песме,
уз влашког кнеза стиче основне увиде у управљање државом, а
добија и прва искуства из дипломатског заната који не
подразумева само да се види ушима, не верује очима… То му је
омогућило да у служби достигне повисоко место на дворској
хијерархијској лествици. На пример, током наредног руског рата
против Турске (1787), у који ће ускоро ступити и Аустријско
царство под Јосифом II, Маврогени неће поверити врло
деликатну дужност инспектора војске неком генералу, већ
тридесетогодишњем Риги! 
Четири године затим, он ће тумарати по бојиштима, простором
рушевних друштвених баријера, заједно са румунским бољарима.
Упознаће суров војнички посао којем се одају, како се чини
људима од духа, само они природно сурови, и они који су на то
приморани. Схватио је да мало вреди елементарна храброст –

10 Исти, 207.
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чак и ако трупе имају способне команданте – ако и њихове пукове
не понесе каква-таква идеја. Aко је не обузме нека нада, или је не
одушеви некакав јачи циљ, или барем интерес. Тако настаје
посебност Ригиног трагања за самоспасењем – на важној ратној
осматрачници изоштрило му се око, сазреле емоције, способност
дисциплиноване анализе, и уз све то и осећај за излаз из
лавиринта разних опција.
Уверио се да се гломазна и непродуктивна Турска Селима III све
теже осовљава, све чешће посрће. Реформе тог султана, који је
био нов на престолу, не успевају. Царство се распада на
покрајинске, а и на етничке целине. Од Цариграда се одваја све
што није био прави Турчин, укључујући и вечно горопадну Босну.
Изнуђене су османске реформе, али оне су кратког даха – Порта
никако да сломи непослух јаничара и сачува јединство власти.
Све чешће, опаке крџалије11 пустоше по великим деловима
Бугарске, прете Румунији, упадају у Србију… Појавио се и низ
других периферних ковитлаца са амбициозним, а дрским и
суровим одметницима у Силистрији и Серској области. Махмут-
паша Бушатлија, скадарски силник, постао је нерешива загонетка,
па и љута рана царства – све док га Црногорци не раставише од
живота.
За време тог рата Рига ће се упознати, па чак и развити
пријатељство са турским официром Османом Пазван Оглуом,
којега је још и спасао од Маврогенијеве освете. Изданак породице
старином из Босне, био је – нема сумње – врло храбар. Истина,
рат брзо спаја чудне савезнике, али се не би рекло да је блискост
настала пуким случајем, него се подразумевала – због пашиног
жестоког отвореног непријатељства према Цариграду.
Ригин је рачун јасан: што буде више таквих људи, Османлије ће
се изгубити батргајући у противречностима посусталог царства.
Стварно, само мало касније, Пазван Оглу се сасвим одметнуо и
преузео власт у Видину и повеликом делу Бугарске. Али праву

11 Тур. kyrdžyl, по истоименом граду у Тракији, разбојник, одметник, разбојнички
плаћеник.
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ћуд необузданог грабљивца он никако није скривао – ради
пљачке се залетао и у Влашку.12 Око њега су се махом окупљали
јаничари и, уопште, анархично друштво знаменитих
незадовољника, против којих је султан морао да шаље своје
трупе! (Премишљање је да ли ово Ригино пријатељство, као
пикантно искуство људских различитости, ипак спада у загонетне
појаве историјске сеизмике? Или се оно после претворило у још
једно трауматично собитије које се може тумачити само увидом у
езотеричне загонетке слободних зидара и, уопште, повремене
ритуале кројача тајни?)
Током тог руско–турског рата ће се Рига на лицу места уверити да
војска под крстом св. Георгија, занесена огромношћу своје земље
и сном о остваривању „светског царства”13, као и грандиозним
циљевима Катарине II, може да ниже бриљантне победе кад на
челу има правог вођу. То је био Суворов – тај ситан, слaбуњав
човек крхке грађе показао је особине генијалног стратега и за
кратко време поразио чак две турске војске. На јуриш је заузео
румунски југ: Акерман, Килију, Исмаил, Бендер, Браилу – ланац
јаких турских тврђава у доњем Подунављу. 
А ипак на крају, од независности Грчке, Румуније и других
балканских народа није било ни наговештаја! Русија је, после
мировних споразума у Свиштову и Јашију, остварила
дипломатску велепремију, постала је гарант молдавских и
влашких повластица, као и верских слобода свих хришћана у
Османском царству – огроман добитак!
Неке посредне користи можда ће осетити и Грци – Турска је била

12 За одбрану од тих упада, Турци су, још у време Хаџи Мустафа-паше, дозволили
формирање српске народне војске, јер су се само на тај начин могли упустити у
гоњење одметника. Београдски везир је осетио да се с пуном вером може
ослонити првенствено на Србе који су после аустријско–турског рата и Кочине
крајине импоновали војничким редом и дисциплином. „Било је то први пут да
Турци, у борби са својим једноверцима, зову Србе у помоћ“, и „напросто им гурају
оружје у руке” (Ћоровић, н.д., 208). Утолико је ситуација у Србији била друкчија
него у Грчкој и на неки начин измицала Ригином концепту општег балканског
покрета за ослобођење.
13 Емил Сиоран, Моја земља, Вршац 1989, 7.
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принуђена на потпис да се убудуће држи „човечне и великодушне
владавине”! Неки аустријски дипломата је изблиза пратио
углављивање мировног споразума и киселог лица коментарисао
једну од тих одредби. „Висока Порта обећава да ће стално
штитити хришћанску веру и њене цркве, а дозвољава
представницима руског царског двора да се званично залажу за
то…” Дакле, да се Руси, кад год им буде одговарало, могу
умешати у унутрашње послове Турске! Аустријанац је био у праву
– то је  „узор умешности руске стране и имбецилности турске…”! 
Додуше, Османско царство је тада повратило јурисдикцију над
дунавским кнежевинама, али је изгубило неприкосновену власт
над Црним морем. Ипак, у Влашкој и Молдавији ће, због оштрих
друштвено-економских и политичких супротности између
фанариотских кнежева, бољара и  „јако притиснутих сељачких
маса”14 убрзо букнути чести и крвави немири. Разумљиво, Рига је
пристрасно осећао потмули одјек ратних резултата. Они су били
далеко од Катарининог основног обећања да од Бугарске, Грчке и
Македоније, под руском самуровином, обнови Грчко царство са
престоницом у Константинопољу, којим ће владати њен унук
Константин! Није шала, за тај пројектовани тренутак била је
искована и посебна медаља. Србији је, осећао је Рига, био
намењен нешто другачији историјски пут. 
Фанариотски кнежеви су, неколико деценија уназад, своје
планове за ослобођење од Турака заснивали на мозаику
грозничавих жеља и врло неизвесних перспектива – на
ишчекивању руске помоћи. Догађаји које смо описали, у Риги
Велестинцу су само учврстили неповерење и у Аустрију, и у
„Московију”. Као и у могућност да се са тим империјама могу
заснивати неки нови планови о слободи Грчке и Балкана.  

После бојне вреве, Рига је опет у Букурешту, између крхке
узноситости невеликог кнежевског двора и плебејских немира. Он

14 Димитрије Ђорђевић,Националне револуције балканских народа, Београд
1995,16.
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троши мање но што би могао према положају и утицају; његов
живот поклоника једне идеје није аскетски најпонизнији, али је
врло једноставан. Као да кипти од прилива неке посебно
усмерене, циљане снаге, при чему се разазнаје и јасна
сангвиника његове нарави. Почиње да се нада да ће се у Европи
ипак наћи нека сила која ће свој култивисани хуманизам, посебно
филохеленизам, претворити у солидарност са балканским
хришћанима. 
Сазревајући, Рига се мења – све мање је необуздани, ратоборни
темперамент као на Олимпу: доминантан је и пун позитивног
набоја, луцидније тражи свој пут, племенитији је и
предусретљивији више но углађен! Не збуњује га опасност, ни
парадокси… Из његових поступака не да се закључити колико је
опседнут путеном љубави, заносом фаталне жене. Видљив му је
у очима само наставак скоро монашких бдења, која је стоичком
чврстином започео још по светогорским манастирима и
библиотекама, а наставио у кнежевском кабинету.
Његова знања су све обимнија, занимања све шира – то је врста
људи који акумулирају снагу за један циљ, за мењање света!
Осим старих хеленских списа, одлично је упознао италијанску,
француску и немачку литературу. Чини се да је рационалнија
страна његове природе све јача. Приљежно студира филозофију,
историју Византије и Балкана, удубљује се у географске тајне –
веома се занима за картографију… То је време кад француска
дипломатија потпуно растројава чак и добре султанове планове.
Хабсбурзи се, после гиљотинирања француског краљевског пара
(Антоанета је била аустријска принцеза, кћи Марије Терезије!),
све чвршће везују за Турску. Француски конзули отворено
подбуњују травничке везире и „јакобинизоване бегове” – чак су
прављени планови о војној сарадњи босанских бунтовника и
француских одреда из Италије, преко Истре.
Све се више осећа колико на Ригу утичу одјеци Француске
револуције. Тај вулкан страсних и бескомпромисних идеја, али и
немилосрдност и сурови рационализам јакобинске диктатуре, не



личи му на пир злих волшебника, већ  на могућност за бриљантну
измену историјских токова, за промену друштвених односа. Вести
из Француске који пут доживљава као сплет кантилена! За њега је
чаробно гесло о једнакости, братству и слободи магични пут из
свеопштег беспућа. Таква могућност делује на њега наркотичком
снагом – ето визије коју треба достићи!
Она убрзо постаје његов лични циљ коме се, док траје златни век

просвећености, треба до краја усмерити.  Тако ће настајати
његови први политички концепти у којима се препознаје
племенита мешавина демократских начела Француске
револуције и обликованих интереса тек рођеног грчког
национализма.15 Као заузврат, Французи су већ почели да међу
Грцима развијају живе везе, нудећи суптилне сугестије, мада не и
чврста обећања. Чинило се каткад да се на Грке у Паризу рачуна
свестрано и дугорочно, и не само зато што се европска културна
свест емотивно ослањала на Хеладу. А Грци настављају да
одржавају све снажније пословне везе по државама Средоземља,
тако да Французи, уз њихову помоћ у Цариграду, Солуну, Смирни
и другде, убрзано остварују „утицаје и могућности за подземни
рад”.16 Управо тај плимни талас револуције, рачунао је Рига,
могао би да захвати све балканске хришћане у тренутку који
одговара Французима.    

Дуго је Велестинац користио слободно време на књижевност,
мање на спорадичне трговачке послове(?). Али у другом делу
свог букурештанског периода, он врло често, само њему знаним
поводима и пажљиво сроченим оправдањима, нестаје из друштва
бољара и бирократске аристократије. Заобилазећи аветињске
сенке сиротињских квартова,  тог тамног вилајета људског зла и
несреће расељених земљака и Румуна, шуња се према
трговачком насељу, све пунијем нових архитектонских решења,
али и варљивих ноћних привиђења. Ко би га пажљивије пратио,

15 Исто, 15.
16 Ћоровић, н.д., 201.
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могао би можда да примети како се редовно труди да брижљиво
завара траг. Тајанствена прилика под шеширом и у огртачу
нестаје у домовима француских дипломата – до конзулата, до
најнижег коридора моћи, за почетак… Чини се да баш из тог
времена датира други Ригин портрет.
Он више није млад – загазио је у четврту деценију живота. Његово
лице без светачког заноса, али и без борачког гнева, већ је јасно
осенчено неспокојем. До тада се подвргавао режиму познавања
самога себе изблиза; тражио је смисао живота. Је ли га нашао,
или га је сам уносио у своје време?  Ко га није знао помислио би
– ево порода магле и мрачних тама! У осмеху му зебња „танушна
као леден конац”.17 У ствари, реч је о одговорности – он већ по
разним градовима од Мале Азије до Јашија и Беча неусиљено
почиње да обележава појединце на које ће рачунати, или повезује
већ постојеће групице за будућу организацију са истим циљем –
национално ослобођење Балкана. 
Очи му, чини се, говоре да је свестан шта тај подухват значи, и
отуд јасна осенченост страхом од ризика и сумњи због сазнања
што је на плећа преузео претежак терет – политика није за
емотивне! Али, како то већ бива с одабранима, и по неуништивој
снази његове расе, указује му се стрма путања ка блиским
деценијама, поготову уз сазнање да му повратка нема! И с тим
осећањем, на портрету већ се назире подручје анималне
посвећености, можда и извесног тамног самозадовољства у
немиру. 

Наполеонова звезда се брзо устремљује ка зениту над европским
континентом. Доказ су његова успешна освајања у Италији и
спретно добијене битке против аустријских армија у равницама.
Додуше, у лукама Османског царства све су чешћи  руски
бродови, док Британаца нема као раније, или су спорадични. Али
Французи се намећу највише – било је година кад је на источном
Средоземљу у њихове руке падало и више од половине извозних

17 Светлана Велмар Јанковић, Дорћол, Београд 1986.
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и увозних послова! Рига није могао знати да је Наполеон већ
послао у Албанију и Грчку свог важног човека, извесног
Димитриоса Стефанопулoса, да ослушне шта се збива, да утврди
„стање духова”. Је ли пораст средоземне трговине доиста толики
да Грци брзо изграђују трговачку флоту којој су претесне турске
територијалне воде? И колико ће локалне аутономије, које су
Турци морали да признају на Пелопонезу, као и на Халкидици и
неким већим острвима Егеја, појачавати унутрашњу анархију
Турске?
Рига доста наслућује из Маврогенијеве преписке, да су његови
краткотрајни ментори из Фанара коначно покушали да дођу до
Наполеона. Погодба је проста: ако им он помогне да се ослободе
„турског јарма”, уступиће Француској неколико већих острва а,
што је још привлачније, препустиће им (и другу половину)
трговине на Леванту! Француске посаде требало би да остану у
лукама и утврђеним местима. Предлог, трговачки непосредан и
чист по принципу „даш-дам”, био је такав да се Паризу морао
свидети! Ипак, треба сачекати, иако се Наполеон  једном изразио
недвосмислено да су грчка острва важна не само као успутна
станица за остварење његове ахасверске визије о понављању
похода Александра Македонског! Са њих се, за почетак,
најефикасније контролишу збивања у Средоземљу, али су она
такође и нека врста одгонетке шта учинити са све замршенијим
сплетом веза и опречних интереса Отомана, Велике Британије и
руског царства.
Французи који упознају Ригу од Фере морају да признају да он
врло пажљиво слуша, испитује. Не упушта се јавно у ватрене
говоре – није време за то. Ни његови стихови нису гиздави, мада
и странци осећају колико су набијени плаховитошћу једног генија
који живи за своје идеје. Можда те строфе не би без присуства
аутора ни привукле пажњу љубитеља јаке речи међу Грцима. Али
кад их рецитује аутор, настаје тајац – мало ко остане равнодушан
пред заносном грмљавином, пред бичевима већ пробуђене
свести. 



Толика експресија, а за малобројну публику! Ипак, његова тајна
букурештанска окупљања у уском кругу одабраних нису
уобичајена мушка дружења, која се у Грчкој практикују да би се
проарчило време и убила досада (thiasoi).18 Али то нису била ни
удруживања зарад неког тренутног пословног, трговачког циља.
Рига из Румуније брзо, и чини се поуздано, ствара поширок круг
посредних  истомишљеника, људи које каткад засењује својим
литерарним образовањем, али све чешће либералним идејама.
Највећим делом они не остају само обични пријатељи и
поштоваоци, колико су потајници вођени чежњом  претвореном у
идеологију.
Тако настају завереници! На тој основи обликује се мрежа која би
се могла назвати низом масонских кружока, који ће формом и
садржајем суштински прерасти у етеристичко друштво.19 Јер, у
њему се већ, по грчкој традицији, ради уз сва правила
револуционарне конспирације – иницијација, заклетва,
подвргавање строгој субординацији…
На почетку свог дефинисаног политичког ангажмана, Рига мора
сам себи да честита кад за циљеве тајне организације придобије,
до 1796, и Маврогениса – тај кнез више није куртоазно
заинтересована особа. Новчано и везама је помогао Риги да оде
у Беч. Великашке касе се ретко отварају, али за ову прилику једна
је била  широм отворена. Не треба при том занемарити ни
слободнозидарске везе, од којих је Риги можда најпреча била
ложа у Београду, у којој је хришћанима и муслиманима била
главна тема: како се супротставити јаничарима.

Одлуку да оде у престоницу Хабсбуршког царства, бесумње, Рига
није донео сам – већ је мало тога око њега било остављано
индивидуалним проценама и жељама. Нејасно је колики је удео

18 Трајан Стојановић, Балкански светови, Београд 1997, 200.
19 Термин је (од грчке речи хетерија – пријатељство) употребљаван још у античкој
Грчкој за разна тајна или полутајна војничка, политичка, религиозна и друга
удружења. Појам хетерија помиње се и у хомеровско доба. 
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француских дипломата у таквом кораку. Аустрија је у то доба била
сва у неуротичном превирању – прошло је време либералних
реформи као скупих орнамената једног занесењачког либералног
царевања! После кратковеког Леополда, цар Франц је, жестоко
застрашен  „јакобинском кугом”, поништио све покушаје свог
претходника (и ујака) Јосифа II да модернизује државу. Новом
владару се чинило да је то једини начин да избегне судбину
Версаја, коју је Јосиф наговестио још знатно пре ужасних сцена
погубљења своје сестре Антоанете и Луја XVI. 

Рођачки бол (и страх за своју кожу!) нагони Франца на многе
ауторитарне поступке, поред осталог и на појачање мреже
агената у иностранству. Један од тих мање важнијих људи, који су
сеизмографски регистровали сваки наговештај политичких и
социјалних потреса, био је аустријски конзул у Букурешту
Меркелијус – он је први обележио лик Риге од Фере: сумњив је!
Конзул је имао приличан број доушника који су се потајно

Спомен плоча Риге од Фере испред Небојшине куле
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врзмали око резиденција француских дипломата, па су тако
морали да примете и Ригу: високи службеник влашког кнеза,
изгледа, шурује са њима! О својим запажањима обавестио је
генерала Митровског, команданта Ердеља, а овај је о свему јавио
Дворском ратном савету у Бечу – један опасан човек више
појавио се у царствујушћој Вијени! Истина, Рига се одмах
маскирао у мирног, неутралног грађанина.
До тада, бечка полиција углавном није била много против Грка,
осим што су као „православни шизматици” били – према
идеологији ригидног католичког царства – сврстани у категорију
реметилачког фактора, али се морају трпети као нужно зло, јер је
Царевина имала знатне користи од њих као посредника у
трговини са Турском. Грчка колонија је била састављена од
имућних људи, неки су били и врло богати – положај који
обострано подразумева лојалност.
Ако је неки лик у аустријској тајној полицији, без смисла за
балканске етничке нијансе, подозриво указивао на чињеницу да
Рига није Грк, него Цинцарин, суочио би се са критеријима који су
релативизовали ту материју – сви су они исти! Али Балкан,
говорило се чак и међу Хабсбурзима, почиње одмах после
Ландштрасе, једне од старијих бечких улица! И неки врло уважени
аустријски милионери са баронатским предикатом – Дуке, Сина,
Дарварис… – били  су цинцарског порекла. Поред осталих,
захваљујући својим банкарским рачунима, домогли су се и
племићких титула, уз обавезно фон. Светски познати диригент
Херберт Карајан, о чијем чудесном осећању за звучну
диференцијацију са уважавањем говоре зналци, пореклом је из
већ асимиловане цинцарске породице; али се зна да његов деда
није могао да остане професор бечког универзитета докле год се
држао православља.  Дакле, све је заплетено!
Упозорење из Ердеља је у Бечу очито било узето к знању. Из
доступних архива види се да  је Рига био под присмотром, али не
тако строгом да би му био бележен сваки корак. Полиција је
указивала на њега као на једног од многих који су склони



„француској пошасти”. Какви су то били страхови (а какве
вампирске наде!), говори и нека врста дневничког записа личног
секретара Селима III, који као да моли с погледом према небу:
„Нека Алах допусти да француски сифилис зарази све
неверничке европске земље!” Уверен да ће такво стање духа и
бића на континенту погодовати дуготрајним међусобним
сукобима и разгоревању општег ратног пожара, надао се да ће то
донети „само користи Великом Отоману“!20

У Бечу, под неизбежним сенкама старих катедрала, Рига се креће
међу својима, у тек довршеној хетеристичкој мрежи, где поред
Грка сусреће још и Србе. Грчка световна интелигенција и трговци
који су пословали са Русијом и Западом радо су се у то време
упуштали у таква удруживања. Догађало се то, ипак, без обзира
на грчку православну цркву, која се већ неколико година
декларисала против западњаштва и модернизма, претећи
анатемом свима који се усуде да делају супротно.
Срби су у том бечком удруживању, осим ако се не подвуче
духовна паралела Риге од Фере и Доситеја Обрадовића, ипак
ненаглашено присутни.21 Обе колоније, и српска и грчка, имају
своје богомоље (око којих су се повремено усрдно свађали, па и
судили); имале су своје интересе и тежње, али и неку врсту
самоуправа – унутрашњи ред заснован на хијерархији звања,
имовинске моћи, па и учености. Обе групе у Бечу имају и своје
новине, које су неко време издавали сувласници типографије из
породице Пуљо. 
Ако је судити по изгледу и садржају, Сербскија повседневнија

новини (касније Сербскија новини), тај првенац српске штампе,
преносиле су само вести из аустријских и немачких службених
извора, са врло мало извештаја из Србије. Па ни грчке новине

20 Ставријанос, н.д.,191. 
21 „Осим сличности у ставовима Доситеја и Риге у вези с начинима и формама
балканског интегрисања, има и битних разлика  у њиховим погледима на то
питање” (Б. Надовеза, „Доситеј Обрадовић и Рига од Фере, савременици и
‘истомишљеници’“, Зборник радова Живот и дело Доситеја Обрадовића, Београд
2000, 291).
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нису могле одговарати циљевима и напорима Риге и његових
сарадника. Зато он битно проширује политичку и интелектуалну
платформу оснивајући лист Ефемерис. Као да је хтео, и тим
насловом, да завара траг – да прикрије дугорочност својих
планова и акција.
Социјалну и политичку динамику грчких колонија у Бечу,
Будимпешти, Трсту, Венецији, као и Одеси, Херсону и Таганрогу,
одређују филантропи из редова трговачке буржоазије који
омогућавају превођење и штампање значајних књига и њихову
дистрибуцију у домовини. Преко тих пословних људи се остварују
чвршће везе са утицајнијим и привредно јачим европским
градовима. И није чудо што се њихово виђење света, пре свега
ослобађања Грчке и Балкана, каткад оштро разликовало од
концепција фанариота и других повлашћених (али зависних!)
грчких првака  у Цариграду.22 Као да су бечки Грци следили наду
Еклезијаста да ће се у (бољој) будућности све (лоше) заборавити. 
У таквим условима Рига развија врло живу активност, настојећи
при том да некритички не шири круг својих истомишљеника. Грчко
буђење није патријархално, са гуслама, слепцима и свецима – на
челу му је интелигенција! Ипак, заклетва се врши тајно и на
Библији, а преко ње су укрштени јатагани – довољно за
симболику, а и безбедније је. Јер ко би смео да носи 2пушке мале
из Пистоје” по Бечу? 
Грцима су ужагрене очи док говоре о Бонапарти, који као
гороломник разбија шеме злих царстава – и њима ће он сигурно
помоћи! Тај млади генерал све брже одузима Хабсбурзима
поседе по Италији, засео је у венетској равници, опколио Мантову.
Хабсбурзи чак ангажују седамдесетогодишњег Хајдна (Joseph
Haydn) да осоколи браниоце те велике и изузетно важне тврђаве.
Он залаже своју светску славу зарад компоновања државне
химне; узалуд – то стратегијски важно утврђење пада! Сада
Французи господаре Јадраном и врло лако могу да се ушетају у
Млетке, да оборе последњи бастион средњовековног

22 Стојановић, н.д., 208.
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господарења источним Средоземљем. Грци посебно памте зла
Ђенове и Фиренце на свом Архипелагу, али ипак су им адмирали
из куће Дориа најдуже господарили по Јонији.
Ригина логика можда има упориште у прогресивном току – ако
Наполеон сруши Венецију, прва на реду биће Турска, са којом
иначе има све лошије односе! Тако се долази до помисли која ће
бечке Грке дуго опседати: ако Французи, са истим идејама о
националном самоопредељењу које шире по Европи, пошаљу
Серенисиму у запећак, зашто и православни народи на
југоисточним европским хоризонтима не би могли да рачунају на
исти аршин историјске правде? Као хришћани, мали потлачени
етнички корпуси најпре би требало да рачунају на чар
цивилизацијског напретка и нових рационалистичких решења. Уз
то, тек оживљена хеленска мисао, и властита патријархалност,
сугеришу им да би пријатељства на темељу правде без
користољубља могла да буду тврда, вечна.
(Слика: )
Лако је разумети да је за Ригу Беч био изнуђена, али и лако
прихватљива опција. Међу бројним добро стојећим земљацима
могао је много успешније да доврши свој посао који није окончан
јачањем мреже поузданика. Идеја о ослобођењу земље, „те миле
отаџбине” о којој нико тако заносно не пева као Јоњани и Егејци,
слатка је “као мана небеска, као нектар и амброзија, храна
богова”. Револуционари су, углавном, склони западању у
фебрилна стања; зато и Рига мора да се побрине да не постане
занимљив за тајну полицију којој је на челу, већ шест година,
злогласни гроф Перген. 
Он је одмах дао да се устроји номенклатура политичких
непоћудника а затим их је врло стручно сврстао у картотеке –
масоне, илуминате, либерале, неколико протестантских
организација које су радиле за рачун Пруске. Тако је стварана
идеолошка специјализација са ничеовским „грбама”. Нашло се ту
места и за проруске занесењаке, за „рацке” православце, па и за
грчке бунџије Ови последњи били су под уобичајеном паском.



Прекретница је наступила кад је цар Франц, успаничен због нове
плиме француске опасности (а с осетним мањком сопствених
замисли како да влада), послушао не баш мудре (али зато врло
агилне!) саветнике, да се врати политичкој стратегији своје бабе
Марије Терезије.
Јер, она је дуго и упорно – подсетио се – одржавала мир на
јужним границама царства и пријатељство са Турском. Његов
претходник и ујак Јосиф II, у којем је текла немирна лоренска крв,
пореметио је – у савезу са Русијом – ту прилично утврђену
константу. Краткотрајни цар Леополд је почео депримирано да
оповргава свога брата. Коначно, иако је претходно имао високо
мишљење о Јосифу II, Франц је, и у „страху од чибука турскога“23

и због злосрећног рата са Француском, морао поново да шаље на
Босфор снисходљиве поруке о пријатељству и слози, јер му је
неко дошапнуо: ко год жели нешто велико, треба да прође кроз
пургаториј.
Тако се цар, хватајући се радикализма као пречице до крајности,
у највећој мери ослонио на тајну полицију, која је нагло стекла
велики утицај у државном врху. У складу са царевим намерама да
онемогући сваку промену, репресија је убрзо почела да бере
плодове широм царства – уз помоћ конфидената разбијено је
неколико завера. И – тамница Шлосберг зачас се напунила.
Свемоћ полиције је у уверењу да – ако само посумња у све мисли
– може да користи еталон за сва зла, па чак и као лек! Барон
Перген је као главни polizist морао да трља руке – после обрачуна
режима са носиоцима иоле слободнијих идеја, посебно са
интелектуалцима па и делом племства, страх је завладао у
земљи. Аристократија је, немоћна да пронађе праве излазе а да
не плати достојанством, подржавала свеприсутну цензуру, као и
јачање католичке цркве.
У таквој атмосфери, ни Грци од почетка с Ригом нису сумњали да
их полиција као „хировите источне иноверце“ већ строже прати.
Зато лојалност, које су се Грци и Срби уредно држали према

23 Мирослав Крлежа, “О стопедесетогодишњици устанка“, у Есеји, Београд 1977, 286.
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Хабсбурзима, није ниједним гестом доведена  питање, мада се
осећало да би управо наглашенија покорност могла да буде
сумњива полицији: ето згодне маске за продорније имагинације,
али и за подземне мешанције! Ти левантински трговци, лекари,
чак и неки верски достојанственици – део су оне класе која је из
Париза добила име „трећи сталеж“. А полиција види да се он све
чешће, барем на речима, прегања с Турцима, што може да
наруши односе Беча и Цариграда! Ако тај све нервознији слој, уз
магнетизам рата, бива свеснији и своје историјске важности, у
Грчкој ће му се прохтети да силом оствари слободу свог народа.
Ето малих Наполеона!
Тако се помаља опасност од које се актуелни Хабсбург прибојава
као враг крста – од отвореног позива на расап вишенационалне
монархије којом треба, занавек, да владају плавокрвни
полубогови у Бечу. Ти балкански народићи, који се тешко
дефинишу (осим погрдним изразом клајникар24),  само су једна
главобоља више. Зло би било када би се од њих, по раселинама
империја, излегао рој државица – клајнештатерај!25

У Угарској је, на пример, откривена опасна јакобинска дружина на
челу са Игњатом Мартиновићем.26 Реч је о Србину чији родитељи
су, у једној од сеоба, стигли преко Саве у Угарску и примили
католичанство, а он сам је као фрањевац догурао до
универзитетске катедре у Лавову и Бечу. Са својим присталицама,
либералнијим интелектуалцима, бавио се значајним пројектима о
политичком преуређењу државе, а пар година раније тајно је
штампао Status regnu Hungariae – с ослонцем на Француску као
на регулатор светске сцене. Залагао се за независност Републике
Мађарске, чији би федеративни елементи са значајном

24 Од немачког Kleinigkeit - маленкост, занемарљива величина.
25 Исто, од Kleinstaaterei - државице које не могу без помоћи великих
заштитника.
26 Игњат Мартиновић је, уз остало, имао код Хабсбурга титулу дворског хемичара;
био је тајни агент цара Леополда. Као присталица револуционарног радикализма,
основао је две масонске организације. „Иако је по свој природи мађарки покрет,
завера Мартиновића  има крупан значај за југословенску историју” (Група аутора,
Историја Југославије, Београд 1973).
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аутономијом били и Илирија, Словачка и Влашка. Режим је био
немилосрдан – уз још двадесетак на смрт осуђених, Мартиновић
је погубљен на будимпештанској „Крвавој пољани“!27

Шта је цар Франц могао да о том случају јави папи Пију VI?
Палатин Мађарске Леополд Александар је, као највиши државни
достојанственик, слепо подржавао политику анестезирања
свести, залажући се за довођење немачких и чешких пукова који
ће бити претња немирнима, као и за хитно затварање школа, јер
само су неписмени поданици мирни!28

Зато су Рига и његови, у организацији са елементима слободног
зидарства, врло опрезни – тек спорадично се упуштају у јавно
говорење о Француској као кули светиљи – интервали су им
нужни као чекање на прилику! Француска остаје узор, брег
светлости,  aли и једина нада, извор поуздања без задршке,
каткад раван религијском. Французи, нико други! – понавља Рига
при сусретима са својим кругом, у којем је само седам његових
најповерљивијих људи. Без импровизација, без развејавања речи
– тако се он изражава и у својим политичким списима, у песмама,
без трунке сумње у „јазове и газове”, у стрампутице историјских
замисли. Ништа лично, све је обавезујуће – нема јавности за Грке,
па ни слободне књижевне воље, у сеновитом Бечу.
Отвара Рига неку врсту књижевне и политичке радионице.29 Из
ње, као из раскриљене меморије животне стихије,  излазе у јесен
1796. револуционарни стихови „Тhurios hymnos” („Борбена
песма”), који ће заузети веома важно место међу његовим
списима. Чита их тек повремено и врло конспиративно, пред
строго затвореним кругом у кући Евстратиоса Аргентиоса, трговца
са Хиоса и једног од Ригиних најважнјих следбеника. Та енергија
није у избрушеној лепоти; она ипак делује екстатично: 

27 Петар Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал, Александар Касаш, Историја Мађара,
Београд 2002, 385-386.
28 Исто, 387.
29 „Тајна мала радионица за израду изазова историје” (Светлана Велмар Јанковић,
Дорћол, 141).
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Докле ћемо да чамимо у кланцима,

сами као лавови у планинама,

да живимо у пећинама 

и бежимо од света због чемерног робовања? 

Докле да губимо браћу, 

домовину и родитеље, пријатеље… 

Боље један час слободе 

него четрдесет година робовања и тамновања… 

Шта вреди живот у ропству!

Међу првим интелектуалцима југоисточне Европе, у чему је
донекле сличан Доситеју Обрадовићу, Рига позива све хришћане
са Балкана, с мора и копна, у борбу за слободу, јер заслужују
много боље:
„Бугари и Арбанаси, Срби и Ромеји, у заједничком полету
припашимо мач за слободу. Са Саве и Дунава браћо хришћанска,
с оружјем у руци сваки од вас нека се појави… Нека вам крв
узаври у праведном гневу, и мали и велики закуните се да ћете
уништити Турчина!”
Његов просторни волумен сеже од Босне дo Арабије. Над
заставама треба уздигнути крст и као гром ударити
непријатеља.30 Сажето, то је његова објава позваности, уз
жестину која не сапиње мисао. Мистерија предаје уткана у сферу
психологије.
Рига никако не може да оправда Русију и Аустрију што су чак пет
пута током тог века – заједно или појединачно – изневериле
Балканце, Грке посебно. Остављени су на цедилу после
разгорелих ратних пожара – то пресудно утиче на његова
осећања, али и на основе његовог политичког уверења, што се
доживљава као исто.  Његове песме су без барокних уреса, али и
после наредних читања изазивају одобравање, огроман занос.
Ширене тајним каналима, из Беча доспевају до Грчке, где се
стихови Исток – Запад, а нарочито Борбена песма, брзо примају,

30 Цитирано по Д. Пантелићу, н.д., 13.
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укорењују. Зна се и за преписе који су се читали у Трсту и
Земуну.31 На тај начин оживо је месијански култ ослобођења –
затомљена снага народа пробудиће се из хибернације у прави
час. Док год треба, биће невидљива за непријатеља, попут капе
грчког бога смрти. А осигураће јој се и сталност уз помоћ
Просвећености као главног психолошког и идеолошког покретача
националних револуција народа југоисточне Европе.32

Рига заокружује политички програм балканске националне
заједнице и занимљивoм „Картoм Грчке и њених острва…, ради
Грка и грчких пријатеља”. Она обухвата хеленске колоније у Малој
Азији: на северу до Акермана, на западу до Уне и Јадрана, на југу
до Либијског мора – територија на коју Грци полажу право с
ослонцем на сјајну историју, на прошлост као дивну романсу, пре
свега имајући у виду границе Византије. Oдносно, с мањим или
већим одступањима, она је утемељена у најсјајнијем раздобљу
Источног римског царства. Додуше, о вековима који су прохујали
и последицама тих промена, Рига картограф не води много
рачуна, па ни о неким непрецизностима.33

Држава о којој Рига снује била би састављена од провинција:
Грчка, Србија, Молдовлахија, Унгарија, Склавонија, Илирија,
Босна, Македонија. Је ли то доказ да је схватио појам државности
са новом садржином лаицизма и народности, која губи
легитимистички и теократски карактер? Карта у дванаест листова
штампана је у тиражу од 120 примерака и одмах распродата од
Беча до Смирне. Историчари ипак примећују да је такав документ
створен „под великим утицајем такозваног грчког пројекта
Катарине II“, иако  је Рига (према истраживању др Бошка
Надовезе) био наклоњен савезу балканских демократских
заједница под руководством грчке републике – што би, у ствари,
била држава с наднационалном основом.34

31 Пантелић, н.д., 14.
32 Стојановић, н.д., 206.
33 Б. Надовеза, н.д., 293.
34 Поређења ради, Доситеј је веровао у јужнословенско уједињење, с тим што би
се накнадно уредио однос са хеленским, романским и осталим етничким
елементима (Надовеза, н.д., 296).

57IZVORNIK



Објављивање те карте подударило се са ситуацијом у Европи.
Споразумом у Кампоформију, Француска и Аустрија су поделиле
млетачке поседе. За Ригу је било необично значајно што су се
баш у то време Французи искрцали на Јонска острва да би одатле
угрожавали виталне интересе Енглеске. Према најважнијим
Ригиним предвиђањима, управо тај тренутак разигравања
великих морао је да буде преломан у начетом процесу за
остварење грчких националних планова. 
Рачунао је да ће млетачка флота која је чувала поседе у
Средоземном мору, са посадама које су махом биле састављене
од Грка, Бокеља и Далматинаца, по правди припасти Грчкој. Од
Француске се очекивало у том случају да буде широке руке. Да се
Рига сетио Епиктетове опомене, да ни пешице, ни са (пуким)
надама не треба ићи предалеко, у његовој процени би било мање
нереалности.
Рига је веровао: чим се на Јонским острвима – која су већ четири
столећа била под млетачком влашћу – раскрсти са племством и
створи демократска република, извршиће се снажан притисак с
копна и мора на Турке на Пелопонезу, Тесалији, као и у другим
грчким санџакатима! А онда, таквом револуционарном таласу
Османско царство неће одолети.35 На томе и почива  Ригино
поуздање у разумност његове приче о устанку.
Доиста, Французи су на Крфу дочекани с приличним
одушевљењем, још више љубопитством. Генерал Ђентиле је, као
командант похода, у мају 1797. изашао са прокламацијом
становништву: доноси им слободу, једнакост, верску и имовинску
безбедност, наговештавајући васкрсавање грчке славе и
величине. Једнако је било и на другим острвима. Истовремено, у
доњој Албанији, међу углавном хришћанским становништвом,
подељено је сељацима четири хиљаде кокарди са француском
тробојком – лакомислени пропагандни гест.
Ипак, из Јоније стижу и неке вести о порасту адреналина и
уопште ведријем расположењу. Оне изазивају Ригино усхићење –

35 Пантелић, н.д., 16.
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дакле, тачно је његово предвиђање да ће Наполеон после
Италије поћи Александровим трагом даље на исток, можда чак до
Индије. То значи да је затим Хомерова земља прва на реду за
ослобођење! Очито, није му било дато да зна да то смело
прогнозирање, као поуздавање инфериорније стране у снагу и
намере још непровереног савезника (а камоли његове
безграничне доброхотности!) није могло брзо да се оствари.
Жеље су питање срца, а заборавља се да новостечена
пријатељства неретко крију климаве зубе. Због тога се пада на
тешко прегледним историјским кривинама.
Наиме, Млечани су Јонским острвима владали дуго – чак четири
столећа! За то време изградили су прилично жилав поредак који,
показало се, ипак нису могле да наруше брзе, често неспретне
револуционарне тираде француских официра. Они ће ускоро
морати да схвате да се ова острва ипак доста разликују од неких
других по Средоземљу; свако од њих било је ипак свет за себе.
Јоњани су били посебни, пре свега због уврежене навике
поштовања аристократског реда и поретка („Традиција је
осећајност”, сматра Добрица Ћосић).
Осим тога, Венеција је толерисала знатан степен самосталности
ових острвљана.36 Стварну власт припадала је домаћем
племству, које се рангирало по хијерархијској лествици, према
древној „Златној књизи” (Libro d’ Oro), која је иначе била врло
слична (истоименом) венецијанском алманаху. На том основу
одржавани су част и маст – ред првенства с повластицама које
окупациона власт није могла тек тако да укине. У новонасталим
приликама најлакше је било отерати млетачког провидура или
чланове суда за ту групу острва, а  све остало је било тешко, јер
је било дубоко уривено у релативност острвске изолованости,
прилично окамењено у депресивном начину живота подалеко од
копна.
Французи су онда покушали са радикалнијим мерама – спалили
су „Златну књигу“ и прогласили укидање феудалних права и

36 Ставријанос, н.д.,190.
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обавеза. Преко ноћи, декретом се уводи демократија! Одједном,
сељаци су се нашли пред обавезом да шаљу децу у школе, али
без обавезе да иду у цркву – ужас за бројне католике! Додуше,
ослобођени су кулука у државним соланама, што острвљанима
није тешко пало, али ипак већина, због нетражених промена у
којима се није сналазила, није била срећна с поремећајима у
традиционалном друштвеном животу. 

„Французи су покушали да затрују душе крфских сељака“ – видео
је (на свој начин, из угла супротстављених идеолошких интереса
великих држава) један енглески савременик.37 „Упркос
слаткоречју, најнижи слојеви на острву били су сумњичави према
новим властима. Осећали су одбојност!“ 
Ћуд Јоњана се описује једном реченицом: од вајкада су долазили

Београд

37 Исти, 191.

60 IZVORNIK



странци, али они су (као и односи на средоземним острвима) увек
остајали. Током времена, које новим господарима није ишло на
руку (на Јонским острвима задржали су се само две године), све
је било јасније да она, као целина, неће баш брзо постати ни
ратни мостобран или „одскочна даска“ (или place d`armes, како су
говорили француски официри), ни основица за удар на Турке у
Грчкој, што би можда био најважнији услов за прекомпоновање
политичке карте тог дела Медитерана.
Још горе су Французи пролазили на оближњем копну. На само пар
морских миља од Крфа, преко уског канала који бољи пливачи
лако савладавају, био је поширок простор по којем је већ низ
година манитао крвожедни Али-паша Тепелани.38 Кад год му је
одговарало – постајао је или лукави противник или приврженик
цариградске царске куће. То би могло да значи да је Али-паша, у
тренутној међуигри, и потенцијални француски савезник, с
обзиром на озбиљно непријатељство које је завладало између
Цариграда и Париза. 
Да би извидео стање и расположења, генерал Ђентиле је послао
до Али-паше једну делегацију, коју је предводио генерал Розе,
пореклом Грк из Патраса. Барем је он, рецимо генетски или у
подсвести, требало да се сети једне баладе непознатог песника:
како су момци и девојке из његовог града некад  били  поносна
господа, „а сад ено, Арбанаси окове им кују“! Је ли могао да
предосети да одлази на сурову сцену театра чудеса? „Епиротски
тиранин“, како је Али-пашу називао Доситеј Обрадовић у својим
списима, дочекао је Французе код Јанине врло театрално,
доказајући колико је препреден и вешт – врхунски мајстор режије
и преваре. Његов оркестар је засвирао Марсељезу! Сам је на свој
турбан ставио кокарду са француском тробојком… Пред
генералом, затим, изјављује да се преобратио: као изненадни

38 Са центром у Јанини, он је 1818. већ владао огромним подручјем Епира,
Тесалије, западне Македоније, средње Грчке и Пелопонеза, „засењујући све својом
моћи“ (Димитрије Ђорђевић, Националне револуције балканских народа, Београд
1995,16).
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поклоник Русоа и његовог учења о врлини, а потом и Робеспјера,
одједном је – према „канонима“ француске револуционарне
религије – почео да верује у „Врховно биће“.39 Још само мало је
требало па да се концерт настави са Шенијеовом Песмом на

поласку.

Све то би, невероватно, требало да значи да се паша више не
осећа ни као муслиман! А као највиши доказ изненадне ерупције
„пријатељства“ према Французима уследила је Тепеланијева
понуда генералу да за жену одабере најлепшу девојку на двору,
која је наводно била пашина кћи! 
Какав спектакл левантинске манипулације – после православног
венчања, поп, Албанци и Французи плешу и певају
„кармањолу“!40 Врхунац маскерате достигнут је пашиним мигом
да се пусти један ваздушни балон – доказ да и он у албанском
приморју примењује француска техничка достигнућа, да није
пасивно слушао о подвигу браће Монголфје (Montgolfier). 
Показало се ипак да је толики труд имао врло подлу сврху: чим се
паша, на једном састанку, докопао француских војних планова,
заробио је („зета“) генерала и испоручио га Цариграду као сужња
– залог за паузу у једној од бројних одметничких играрија са
султаном. Била је то језива азијатска конструкција варљиве
лојалности, у драми лукаво условљеног, ороченог подаништва.41

Без сумње, Рига није имао потпуног увида у то шта се догађа у
Јонији, али је можда, знајући за прилике, могао да то наслути.
Ипак, Француска му је и даље стално на уснама, а и Наполеон –
тај генијални стратег који је имао само 27 година кад је
намамљивао хабсбуршке армије са планина да би их тукао крај
мирних река и тако задобио Италију. Бонапарта се налазио

39 Лефевр, Путас, Бомон, Историја Француске, Београд 1961, 92.
40 По италијанској покрајини Кармањола, где су носили кратке капуте са уским
скутом: одећа врло омиљена међу јакобинцима. То је и назив за песму и плес из
времена Француске револуције. 
41 Нешто касније, о Али-паши је своје сведочење изнео и Едвард Еверт,
председник Харварда и амбасадор Сједињених Држава у Турској. Њега је Али-
паша дочекао у свом дворцу с почасном гардом, али дувачки оркестар је у „његову
част” интонирао енглеску химну!

62 IZVORNIK



63IZVORNIK

недалеко од Аустрије, у Ломбардији, као да се још увек плашио да
се одмакне подаље од Париза. Ако је веровати хроникама, он се
већ понаша као диктатор – борави у неком раскошном
ломбардијском дворцу, уживајући неко време у плодовима свог
ратног прегнућа. Он је већ, у великој игри краљева, једна од врло
ретких (још) некрунисаних глава, који ће немилосрдно
разобличавати слабости многих народа, али и ослобађати
њихове врлине. 
Чинило се да је у пошти за генерала, међу писмима која би
требало да допру до будућег конзула и императора, по свему
судећи било и неколико са потписима Риге од Фере. Нема
довољно података за потпунију реконструкцију Наполеоновог
односа према Риги, или као аутору тих папира. Очито, човек са
Балкана се нашао међу онима који се усуђују да се упусте у игру
против бесова на историјским прекретницама. Његова писма су
високо стилизована, познавање француског примерно, намере
кристално јасне у одсјају националног алтруизма. Говори се чак и
о некој табакери коју је Рига послао Наполеону – извајана је од
јавора, ама не од било ког дела стабла, већ од корена који се
сплео, згужвао под каменим темељима Аполоновог храма! Такав
поклон је гест – врста обожавања коју ни француски генерал не
може да пренебрегне. 
Ипак, Наполеон је, интересујући се за Грчку,  прво примио неког
гласника из планинског дела Мореје који никад није био покорен.
Тај је имао шта да прича – маиноти (клефти), изазивали су замор,
а и очајање код Турака, у време кад је османска управа била
неупоредиво ефикаснија него сада. Зато Наполеон одмах шаље
у Грчку своја два тајна агента да провере шта се доиста догађа и
какви су прави афинитети тих горштака.
Наполеона, који почиње да ужива у контрадикцијама као логици
духа, без сумње не импресионира толико дивља, каткад
неартикулисана мржња хришћана против Турака, колико га
занимају подаци за неке од својих процена. А Рига је, с
идеализмом који не посустаје, рачунао да ће убрзо доћи на ред за



неодложни сусрет са Бонапартом, па завршава рад концепт
уставног пројекта будуће грчке републике. И у том документу, он
се у потпуности ослања на француска достигнућа са уставом из
1793. Позивајући се на срдачне везе са Французима, и то на
разним нивоима, он „у име свих Грка” јавља француском конзулу
у Трсту: хтео би – док је близу, да посети генерала Бонапарту! 
Слично писмо, што је посебно занимљиво, срочено је и за
Директоријум у Паризу; аутор је млади Србин из Срема Филип
Петровић (17). Као поштовалац и приврженик Ригин, он се, без
сумње, на такав корак одлучио уз сагласност са вођством
организације. Да је реч о пажљиво програмираној активности,
говори и податак да из истог пера потиче и писмо утицајном
париском опату Сиејесу (Sieyes)42, које је дипломатским
каналима послато у Француску из Базела.

То је, ипак само делић иницијатива које су биле управљене с
грчке стране. Везе Француза и Грка, које су већ неколико година
биле испуњене жарким жељама и све врелијим надама, с
времена на време су, изгледа, плениле убедљивошћу. Чинило се
да се интереси обе стране поклапају – иде се брзо ка „свршеној
ствари”!  Свим тим иницијативама треба додати и покушај
Јоанеса Маврогенија, синовца поменутог влашког кнеза и једног
од Ригиних људи, да у Паризу допре до француских политичких
врхова. Путовање је, разуме се, обављено уз знање и сагласност
бечког „завереничког братства”. Млади Маврогени јавља из
Франкфурта својој бечкој централи да се све одвија „како треба”,
али о његовом доласку на циљ и о евентуалним резултатима
мисије недостаје више података. 
Занимљиво је да грчки круг, изгледа, не успева да се повеже са
француским дипломатским представницима у Бечу; вероватно им
је тако било саветовано. Нешто касније, догађа се смена

42 Емануел Жозеф Сиејес (1748–1836), један од оснивача јакобинског клуба и
један од вођа Француске револуције. У време о којем се говори био је члан
Директоријума и, уз Наполеона, један од тројице конзула.
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посланика; онај нови, по имену Бернадот43, стићи ће у
престоницу Дунавске монархије тек почетком наредне године,
али је Риги морало бити врло нејасно какви ће му бити
приоритети.

Грке храбри што је коначно утрнула задња зубља Серенисиме.
Стару аристократску републику, која је ведрила и облачила на
Јадрану и на барем пола Средоземља, није спасао трговачки
космополитизам. Сломљна је сопственим полујакобинском
превратом и – неочекивано била уступљена Хабзбурзима, што
личи на грансењорски гест дипломатије великог калибра. Управо
се зато пробудио нови, снажан импулс оног очекивања које спада
у религију срца и душе. У писму једном свом пријатељу, Рига
егзалтирано саопштава да се мануо литературе као и других
мање важних послова. Јер, током тог лета 1797. „куцнуо је час” да
отпутује у домовину! Странац треба у туђини црно рухо да

обуче – тако гласи стих из једне тесалске тужбалице. Време је за
непосредне практичне припреме, јер ускоро ће свој народ позвати
на оружје: „Из Букурешта ми пишу Тесалци, Епирци, Атињани”,
саопштава он свом пријатељу Коронију, „да је време да се укрцам
на брод и упутим у отаџбину. Они ричу као лавови…”44

Ко је застао пред лавиринтом неусклађених тежњи можда је
могао да разуме како Рига штампа Декларацију права човека,

Нацрт Устава а затим и Прокламацију грчком народу. То је позив
у борбу. Он предочава житељима Грчке, као и највећег дела
југоисточне Европе, какве ће бити основе поретка будуће државе.
„Суверени народ” чиниће сви који живе на тлу негдашње Јеладе
– Грци, Власи, Јермени, Срби, Бугари, Арбанаси…, и то за Ригу
није тек ефектна фраза. Прихватају се Турци који су за образац
етничке и верске толеранције, као и сви хришћани, иако не знају
грчки. То би морала да буде владавине демократије са слободно

43 Bernadotte, Charles Jean–Batiste, Наполеонов маршал, касније изабран за
наследника шведског престола, оснивач данашње шведске династије.
44 Наведено по Пантелићу, 19.

65IZVORNIK



66 IZVORNIK

изабраним парламентом. Рига је, као човек столећа
рационализма, написао и ово: грађанин такве демократске
републике биће свако „ко је користан грчкој земљи”! Његова
демократска начела су мешавина француских републиканских
чежњи и грчких националних тежњи. Ипак, у тим редовима
препознаје се визија државе која ће пре свега обезбедити
одговарајуће тржиште да би опстала у условима још спутане
светске привреде.
Прва од општих обавеза грађана биће да науче да читају и пишу!
Сваки житељ такве земље биће равноправан, без превласти
„богатих и силних”, а непорецива врхунска солидарност међу тим
народима односила би се само на заједничку одбрану. Која год
покрајина буде нападнута, а у њој не живи већински грчки народ,
браниће је Грци, и обратно Била је то, по свему судећи, прва
артикулисана идеја о балканској заједници, која би требала да се
оствари као федерација, по (касније формулисаном) начелу
„Балкан балканским народима“. Jeр Рига зна да су они под
турском окупацијом сачували своје националне индивидуалности
и етничку припадност. 
Ове редове је Велестинац исписао као поверилац сопствених
идеја и као представник народа који је сматрао својим. Држало га
је чврсто уверење у исправност ставова и намера. Ипак, из бечке
перспективе морао је бар повремено да осети да је пред немом
публиком; не види је јер је физички далеко! Осећа питање: да ли
је позван од тих својих земљака, од свог и других народа, да буде
вођа? Могу ли да поверују и прихвате тесалског песника да им
показује пут? Има ли он снаге да већи део Османског царства
преобрази у републику, макар била и псеудојакобинска?

Прокламација је одштампана у Бечу, у три хиљаде примерака.
Почело је тајно растурање међу Ригиним поверљивим људима,
као и по Хабсбуршком царству. Рига зове „у револуцију” све
балканске народе „са Истока, Севера, Запада и Југа у заједничку
борбу за општу отаџбину”. Оне које је тиранство нагнало да оду



на страну, да избегну, зове да се придруже – Грчка их чека
раширених руку! Позив се, поименично, упућује и египатском
паши, малтешким витезовима, Пазван Оглуу у Видину,
побуњеницима у Арбанији, Србима и Црногорцима, хришћанима
и мухамеданцима, белцима и црнцима… То би требало да буде
још један доказ да ова акција није уперена против мирног дела
турског народа.45

Неки примерци овог документа доспевају до Земуна, до
Темишвара и Јашија, до Цариграда и Солуна, чак и до Смирне.
Чини се да за тај папир, који је Рига намеравао да покаже
Наполеону као ваљани доказ о припремљености акције,
хабсбуршка тајна полиција још не зна. Јер Рига је уредно добио
путне исправе у Бечу – путује преко Трста у Албанију, као трговац.
Ипак, сваки његов потез говори о предубоком поверењу у
Француску – неће га издати! Ако сваки корак води ка сопственом
гробу, овај из Беча је доиста био судбоносан: чежња за отаџбином
као да игнорише замке нове реалности, и зато се извргава у смрт
за вратом! Зар ће већ једном доживљена лаковерност Цинцара
као етникума да се понови са неким од најбољих синова
Балкана? Није баш утешна тврдња Александра Попа (Аlexander
Pope) да су најбољи људи истовремено и најлаковернији. 
Одабрани људи из бечког окружења били су обавештени да Рига
одлази ка величанственом историјском циљу, с коначно
утврђеним планом о подизању устанка. Били су уверени и да ће
Рига претходно отићи на разговор са Наполеоном. Отвара се при
том низ питања од којих помињемо само два. Прво, Грци у Бечу
очито нису знали да о Ригином путовању у Италију није могло
бити говора ни да би се неки разговори могли обавити, јер је
млади генерал у том тренутку (децембар 1797) већ био далеко, у
Француској! У јеку је била припрема експедиционог корпуса за
Египат. Нечији пропуст у комуникацији или демонстрација још
једног пречег интереса, које историја тако хладнокрвно признаје
јакима? И друго, колико је било уверљивих података да су

45 Надовеза, н.д., 294.
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припреме за устанак у Грчкој већ толико дорађене да се могло
почети са одлучном, финалном фазом потезања оружја? Зна се
само да је неколицина грчких родољуба из различитих европских
праваца, у исто време и без разложне интуиције, такође кренуло
у домовину да учествује у збивањима од пресудног значаја. Као
што се лишће на стаблу мења, тако пролази и људски род,
записао је Хомер у Илијади, па су и грчки револуционари мислили
да је наступило зрење које треба поспешити. 
Судећи по накнадно прочитаним полицијским белешкама,
подухват је, бар донекле, замишљен као опсежна политичка и
борбена операција, која је поред осталог подразумевала ослонац
на прикупљени новац за храну и џебану. Да ли се то може довести
у везу са изненадним чудним банкротствима фирми које су биле
у власништву бечких и пештанских Грка? Полиција је била
спремна да поверује у могућност таквих ујдурми; односно,
разрешење загонетке на тај начин јој је вишеструко одговарало,
да покаже како „незахвални шизматици” поступају са капиталом
кога су се на сумњив начин докопали у једном цивилизованом
царству! А потрошиће га на буне.
Рига је намеравао да из Трста отпутује бродом на југоисток и да
се искрца у Превези, градићу у дубоком Амвракијском заливу, који
је деценијама био главна и наутички најбезбеднија епирска лука.
У Превези се, нешто раније, склонило 500 грчких бораца који су
на Пелопонезу дуго водили борбу против шест хиљада Турака!
Одатле би Рига лако могао да се пребаци до Јанине, па даље, а
у случају какве невоље, склонио би се на Крф. Географски
положај који се само може пожелети! Одатле полази ко год жели
да са западне стране допре у дубину грчког копна.
Рига несумњиво рачуна пре свега на помоћ француског
гарнизона, који држи то подручје, а циљ му је да допре до Мореје,
до ратоборних горштака које предводи „бег” Занетос Грегоракис.
Тај клефт је већ покушавао да обезбеди Наполеонову подршку у
подухвату ослобађања Грчке. Рачунало се на све што може пушку
да носи, пре свега на наоружане групе које су Турци вољно или



невољно толерисали, па и легализовали кад им је одговарало: на
амартоле или мартолозе46, епирске Сулиоте у планинским
врлетима око Јанине (који су већ живели у прилично снажном
савезу племена!)47, затим на клефте са Тајгета – уопште, на
делове оних дружина међу Грцима које су биле колико-толико
спремније за почетак рата.
Рига у том тренутку има четрдесетак година – доба пуне зрелости
– и пример је човека који се дуго трудио да не пренагли, али и да
не окасни. Баш као што је учио Доситеј: све на свету временом
боље и савршеније постаје, а „итња и скороћа много кваре”! Зато
је нејасно да ли сада, пред врхунац вишегодишњих
револуционарних припрема, каткад посумња у савршеност свога
плана? Све карте на које Грци у Бечу играју посложене су за
предстојеће потезе – логична последица јасне визије и стрпљивог
рада! Да ли остаје још само беспрекорно довршење идеје, која се
дуго обликовала, јер план је вредан само ако се испуни.
Како и приличи, пртљаг Риге од Фере, као једног озбиљног
трговца, био је повелики, и послат је поштом, како је и уобичајено
у Аустрији. Полиција, чини се,  још ништа није  подозревала. Три
Ригина сандука требало је да прими у Трсту један од важних
саучесника, по имену Коронио. По свему судећи, он је упознат са
планом; авај, он не зна само за један наоко безначајан, али
судбоносан детаљ: када ће сандуци стићи, да би могао лично да
их преузме. Послом, отпутовао је у Далмацију! Од тог тренутка
над читавим подухватом почиње да лебди злокобни знак оног

46 Грчки,  арматолоси (грешници), одреди које су Турци регрутовали међу
муслиманима, а и хришћанима, у пограничним крајевима.
47 Њихов центар за једанаест села био је у епирском насељу Сули, које су у 16.
веку, бежећи пред Турцима, основали малобројни племећи. Подигнуто на
неприступачном планинском врху (908 м), представљало је велику природну
тврђаву. Живећи од удара на Турке, дакле од плена, њих 1700 под оружјем
успешно су одолевали казненим експедицијама. Док се Рига од Фере налазио у
Букурешту, сазнао је да су Сулиоти 1792. до ногу потукли војску Али-паше
Јанинског. Он је покушао касније да им се освети (као и Хормову, четири године
раније), али су Сулиоти, у најдраматичнијим околностима, и тада изашли као
победници. Одржали су се све до 1804, кад су Арбанаси успели да их униште
издајом.
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једног трептаја ока злог удеса, судбинског мига који нас заувек
може учинити несрећним. 
Уместо поменутог Коронија, по Ригине сандуке у тршћанској
постштацији пошао је, стицајем  кобних  околности, погрешан
човек!
Случајност је, можда, неназрета нужност, али се често намеће
као део законитости разноликих, па и трагичних збивања. (У то
доба рационализма, неки најистакнутији лучоноше златног века,
Лесинг на пример, веровали су да ништа под сунцем небеским
није препуштено случају!) Ипак, као у каквој ренесансној фарси,
по Ригине ствари пошао је извесни Димитрије Економос, који
иначе није спадао у круг завереника, а показаће се ни
поштовалаца. Напротив, сматрао је то „занесењаштво” штетним:
какве револуције, каква замлаћивања! Говор новца једино је
разумљив свима, и ту би он поверовао некој Еврипидовој
реплици о уверљивости злата – нема јаснијег звекета међу
хиљадама убеђења и веровања!
Дакле, отворио је сандуке, наводно да провери да ли је све стигло
како треба и на броју. Али кад је, пребирући по стварима, наишао
на Ригине папире, пре свега на Уставну прокламацију, карту и
књиге, од којих се иначе ужасавао, доказао је како се морална
лабилност претвара у оружје – прво чега се сетио била је
полиција! Јер где год шта пише – осим Библије, уговора и рачуна
–  залудно је, штетно! Књиге које пишу залудни људи – ето чисте
пропасти! Ово што Економос имао пред собом учинило му се
страшнијим од оружја! И, шта друго него да оде властима: боље
спречити тог Ригу, луду главу, можда  једном заувек, но да
пострадају хиљаде невиних.
Гувернер Трста Франћеско Бригидо озбиљно је схватао своју
(доиста тешку) улогу главног фактора сигурности у најугроженијој
области царства. Јакобинска куга се надвила изнад скоро читаве
Европе, а овде је та опасност блиска, сасвим непосредна.
Свакојаки свет је тумарао преко тршћанске луке, а он је као
гувернер свима, и кусима и репатима, морао да стане на крај.
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Одмах су Ригине књиге предате инспекторској злоћудној
педантерији. Гувернер је, не због љубопитства, дао да му се
преведе по неколико реченица из списа и одмах му је све било
јасно – где год се са песничким заносом упорно понављају
злокобни антимонархистички појмови о слободи, демократији,
једнакости и сличним глупостима, он се по инстинкту устремљује
на жртву!

Кула Небојша у којој је Рига од Фере уморен 1798.   
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Хитно је дат налог да се Константин Ригас Велестинац ухапси чим
допутује у овај град. Најбоље у било којем од три тршћанска
хотела, јер би човек са таквим пртљагом, најблаже, могао да
узнемири духове барем у грчкој и српској насељеничкој колонији,
а Трсту то не треба. Цару Францу, са којим је гувернер имао част
да обавља и разговоре tete-a-tete (и то два пута!), управо је то
било важно  да се спрече последице сваког инцидента који би
потекао из Беча. Тако нешто Аустрији наноси штету, не само због
бројних добро стојећих Грка који живе под хабсбуршком
заклоницом.
Бригидо је погодио – брзо му је стигла порука шефа царске тајне
полиције да се Рига што пре под јаком стражом врати у Беч. Ригу
је полиција ухапсила у хотелу, али управо ту, док се чекало да
буде  организован транспорт у престоницу, један изненадни
очајнички поступак је знатно померио  рок његовог изручења.
Рига је искористио тренутак полицијске непажње и докопао се
неког ножа са којим је, без труна оклевања, ударао себе у груди –
његов потпис сопственом крвљу на почетку последњег поглавља.
Покушај да се самоубиством осујети полицијска акција, мимо
филозофских ограда, представља излаз у саможртвовању, а за то
је требало имати срца! Није успео – лекарски конзилијум утврђује
да је рана на грудима озбиљна, али ће несуђени вођа устанка
преживети.
То, међутим, није било једино изненађење који је расни
револуционар приредио Бригиду. Опет је некако заварао полицију
и дотурио писмо француском конзулу у Трсту тражећи хитну
интервенцију француске дипломатије: његова писма, која је носио
Наполеону Бонапарти, заплењена су. Он истиче право  на помоћ
тренутно најјаче европске државе, и то не само као некадашњи
секретар влашких кнезова. Знају га добро и на Орсејској обали у
Паризу, а позива се и на везу са још неколико француских
дипломата. Истиче, такође, и да је био драгоман, тумач при
француском конзулату у Букурешту – то су већ лица која спадају
у круг оних које би могле да штите међународне норме, или макар
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добри обичаји.48

Мора се признати да је француски конзул по имену Бреше, a по
чину тек капетан, деловао одлучно, наоко чак и тарасконски –
оштро је подвикнуо тим жабарима чим је сазнао за њихову
дрскост и тражио да се одмах састане са Ригом! У ствари, бојао
се: шта ако истрага почне, а Грк драгоман, значи преводилац (а не
какав каваз!), под мукама попусти и открије оно што Француској
неће пријати? Ако је Рига доиста био у француској служби, јавно
или тајно, вероватно већ много зна, а свака веза има своју истину.
Ако има писама за Бонапарту из којих би се могло понешто
сазнати о француским намерама на Истоку, онда гром и пакао –
показаће исправност француске изреке да треба имати веру у
човека, али не и неку илузију о људима!
Аустријанци су знали докле сеже надлежност, па и моћ једног
(дрчног) француског конзула, осим ако иза њега којим случајем не
стоји Quai d’ Orsay! Реаговали су оклевајући, не би ли назрели
зашто се у Ригином случају није огласио неко важнији, ишчекујући
ваљда да то буде са вишег нивоа. Аустријско дипломатско
представништво у Паризу би одмах регистровало било какву
најаву демарша или ноту, или чак узгредну напомену министара
Талерана, можда и Фушеа, али вести између Париза и Беча још
увек путују споро. Показало се касније да нема наговештаја да се
неко из Директоријума превише забринуо за хапшење у Трсту.
Истина, конзул Бреше је покушао да обавести Бернадота, новог
француског посланика, али он је  у Беч стигао тек почетком
фебруара 1798, па је тршћански конзул тек тада могао да рачуна
на евентуалне ефекте свог указивања.
Али заступник Француске је морао да се побрине за свој
премијерни наступ пред Хабсбурзима а, руку на срце, наметале
су му се крупне стратешко-политичке теме. Као периферан

48 Авај, правна правила те врсте зависила су углавном од реципроцитета. На прву
кодификацију протокола, рангирање дипломатских представника, утврђивање
приоритета који онемогућавају понављање неких традиционалних спорова, и сл.,
Европа ће сачекати још око две деценије – на Бечки конгрес 1815. и  на Ахенски
конгрес три године касније. 
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случај, Рига је остајао да чека, а затим се усамио на маргини.
Дакако, то не значи да у Паризу о Грчкој као о чаролији
филохеленизма нико није мислио; напросто, та земља и тај народ
још су далеко од оне политичке алхемије којом се формирају
крупније интересне драматургије за Европу. Кад је Адамант
Кораис49, покушао да у Паризу представи јавности нека од
највећих дела старих Хелена, имао је муке да по републиканским
надлештвима ублажи неверицу: Зар је могуће да постоје потомци
Хомера и Одисеја? (Чак и знатно касније, Грчка је и за
егзалтиране европске путописце била ипак „земља камених бајки,
смрсканих митологија”.50)  
Показало се да су дотадашњи (бројни!) контакти  Грка и
Француза, углавном спадали у површинско разигравање неких
могућих идеја; али оно се, уместо сталоженог испитивања снага и
намера, претварало у вежбаоницу духа за јаче, а за слабије у
рахитични политички флерт. Управо то необавезно кокетирање
мали народи пребрзо схвате као заносну игру дубље наклоности.
И тако истрајавају у сопственој илузији све док их закаснело
сазнање о празној маштарији не освести – таква је „необјашњива
снага судбине” (Монтењ).
У Ригином случају, Аустријанци су могли да врло хладнокрвно
одбију захтеве француског конзула, нехајно образлажући да нема
разлога за узбуну. Вешто су прикрили ниподаштавање – у
заплењеним сандуцима су само неке сумануте књиге и списи;
никакве поште за Бонапарту нема! А Рига се – тврде Аустријанци
– током истраге није ни позивао на неку врсту (релативног)
дипломатског имунитета, који би онда био цивилизовано
размотрен, можда и уважен, само ако постоји доказ о његовој
служби за Французе. Показало се ипак да је Ригино писмо конзулу
Брешеу било равно грчевитом хватању дављеника за сламку.
Јасна је одговорност одређеног круга француских дипломата за

49 Грчки  филолог и национални радник из доба просвећености, заслужан за
увођење народног језика у грчку књижевност.
50 Лоренс Дарел, Грчка острва, Лозница 2008.
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део грчке трагедије, али ће Рига, кад буде размишљао о томе,
морати да се помири са искуством малих народа: потребе
великих су увек приоритетне. И ово: историја ће остати јако
пристрасна према моћнима.
Преписка око њега, танка по броју листова, релевантнија по
аргументима које силе таквог калибра могу да размене у случају
потребе, трајала је – судећи по документима – прилично кратко.
Само су још новине у Италији и Француској с времена на време
помињале Ригу. И прва фаза случаја окончана је тако што је шеф
аустријске тајне полиције наредио хитно Ригино пребацивање у
Беч. Од тог тренутка почиње хајка на грчке револуционаре и
њихово привођење у престонички Polizeihaus. Најбољи начин да
бечка елита (по принципу Oberen zehn Tausend51) мирује у
сопственој летаргији.

Наиме, већ три и по године, од хапшења опата Мартиновића,
барон Перген је очајнички трагао за барем још једном великом
ловином. То се од њега очекивало! Тражио је то Франц I, један из
плејаде хабсбуршких суверена који су аутократском владавином
покушавали да засене властиту неспособност, без удаљавања од
проверене шеме феудализма. Убрзо су се обојица нашли пред
прилично закучастим питањем: како ову групу бедних Грка
сврстати у велике, страшне непријатеље царства и уопште
европског поретка? Они то, без обзира на пусте пароле, ипак нису
успели да буду, а ни у хабсбуршким законима није постојала јасна
одредба по којој су могли бити теже окривљени. Ригина жарка
патетика је у ствари представљала вапај, тачније кратак списак
неспутанијих жеља, уз понеку паролу. Али шта се то доиста тиче
Аустрије коју Грци уопште не помињу? Они су турски држављани.
Ипак, нема те мисли на коју полиција не би посумњала. Из речи
настају идеје, а то је већ мука; оне су најопасније у повоју, а у
процесу сазревања каткад их је немогуће осујетити. Дакле,
полициjа је практична: ако јој требаjу докази с поводом, она ће их

51 Немачки израз за аристократски врх („горњих десет хиљада”).
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наћи! Важно је не бити брзоплет, јер меру окрутности одређује
паук с мрежом за више жртава.

Похапшени Ригини људи су се добро држали у истрази, али и
најчвршћи чвор попусти кад се не веже како треба.  У трагању за
упоришним тачкама најповољније конструкције, полиција је прво
успела да сломи једног од завереника; био је од оне врсте људи
који пропевају чим им дотужи. Зна му се и име – био је то извесни
књиговођа Махути; он је одао све. Пре свега, указао је полицији
на неке редове из Ригине „Борбене песме”. Кључ за декодирање
загонетке је стих, као стилизована побуна:

Упалите један пламен у целој Турској,

да захвати од Босне до Арабије!

То је опаки сигнал! Ригина сценографија је епски широка, али се
углавном поклапа са ровитим подручјима Османског царства, па
и са могућим правцем напредовања Наполеонових гренадира.
Аутор стихова, који су већ узбудили духове, на овај начин заправо
не буди само давно утрнуле наде, него даје знак за акцију, и то
чистије и одлучније него Еврипид, који је видео предност у тихом
помагању домовини. Чак и полиција је морала да схвати да Рига
није из реда оних песника који долазе на свет тек после своје
физичке смрти – ово је песник који је много опаснији, он дува у рог
будућности пред којом би царства могла да колабирају!
У Бечу нису знали да смисле ништа паметније него да и песму и
песника треба напросто тихо угушити. Тако Махути добија
прилику коју додуше никад није тражио, да уђе у историју макар и
кроз најмрачније њене двери. Он мора зато, и да би сачувао
властиту кожу, да сакупи толико снаге да би се суочио са
страшним Ригом, који је, по њему, одабрао најгору могућу врлину
– жртвовања себе за друге. И још да му тај бедни црв скреше:
никад се није слагао са злочиначким, побуњеничким планом!
Успева да му још каже: Ти изазиваш несрећу и сам си несрећа!
И полиција одмах хапси све оне који су, макар и узгредно, били у
прилици да чују Ригине стихове. Иза решетака се нашао и Георгис
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Пуљо из фамилије познатих штампара (који су златним словима
уписани у почетке српског новинарства), и то само зато што се
усудио да штампа Бартелемијеву књигу „Путовање младог
Анахарзиса”, што је био још један покушај реконструкције јавног и
приватног живота у Антици из времена славе и сјаја које су
заборавили и сами Грци. (Из те књиге је – присетимо се – и
Доситеј извлачио мудре примере о младом Татарину и царском
сину, који је само у „сунцезрачној Грецији” могао да се поучи
мудрости великих људи и постане филозоф.52) У време на које
Рига указује, за Турке се није ни знало.53 И већи део Европе није
био вредан спомена – варварски брлози у непрегледним
шуметинама широм континента. Постојала је само Хелада, а Рига
ће је обновити. 
Дакле, окривљени су сви они који су примили од Велестинца
макар и најобичније пословне поруџбине, или су били у прилици
да узгред осете вибрирање његових стихова. Слушање као
криминални чин, као велеиздаја! Тарапана је у Бечу толика да се
који пут учини да ретко која песма, осим изворне „Марсељезе“,
изазива толико страха и нервозе под колонадама хабсбуршких
институција, чијем аутору треба да се суди. Филип Петровић,
једини Србин за кога се зна да је био у Ригиној ужој групи, осим
за познато писмо, окривљен је још и зато што је обавио
најобичнији посао експедитора – послао је оне сандуке у Трст.
Под терором полиције нашла су се и два грчка лекара само зато
што су повремено разговарали са Ригом! 
Загонетно је, ипак, ово: ако су већ зашли у подручје
инкриминације, а полицији ето не мањка доказа, како извршити
казну, а остати чистих руку? Немилосрдност по сваку цену указује
на стварну ваљаност људи и поретка: зашто је у њих тако јак
нагон кажњавања? Мора зато да се пронађе излаз који ће
деловати на јавно мњење, да се при том извуче каква непосредна

52 Доситеј Орадовић, Дела, Београд 1911, 376 б, и 431 а.
53 Они ће скоро миленијум и по касније, као азијски народ, доћи у додир са
Арабљанима, од који су примили ислам…

77IZVORNIK



корист из свега.
Брид оптужбе био је усмерен против Ригиног круга, као
завереника који су доиста кренули у побуну, креирану по узору на
француску револуцију, а против легитимне турске владавине.
„Отровна начела” – тако је Ригине списе коментарисао гроф
Перген у реферату цару Францу. „Она  нису  залудела  само  Грке,
него и неке друге народе…” 
И још: „Ако Грци на овај начин задобију самосталност и организују
се као република, онда се може рачунати да  ће и други народи у
ћесаровим земљама изразити сличне прохтеве.“  Демократски
огањ, како се Перген изразио, могао би жестоко да плане.
Полицајац није смео, али није ни морао, да подсети цара да је
аустријско царство у ствари хибридна виртуелна држава многих
различитих народа који су монархију дуго доживљавали само као
нужно зло, ради заједничке одбране од Турака. Та опасност је
минула – султан се повукао на Балкан, а и још ће! Османлије се
даве у сопственом метежу, који из угла Беча изгледа хаотично,
скоро алогично.
Тако се намеће један нови тешко схватљив циљ – тренутни
интерес Беча да мисли о Цариграду, као да брани себе! После пет
месеци истраге над окованима, у ствари након подлог па и
кукавичког премишљања како да се крвави кромпир одбаци на
Оријент, одлука је пала – Ригину групу би, у знак срдачне
сарадње, требало изручити Порти.
То је, већ на вишем нивоу, био посао за канцелара барона Тугута,
дакле за сам врх царске администрације. Он позива турског
посланика Ибрахима ефендију, заправо тргне га из наркотичког
дремежа – ево какве зверке ће му уступити! Дакако, Аустрија –
која је учествовала у подели Пољске – суочава се са претњама од
избегле шљахте која је нашла уточиште на Босфору, и зато
очекује реципроцитет – танте за танте, мера за меру! У Истанбулу
су пријатно изненађени даром – ништа нису знали о Ригиној
намери, али Алах види све! Порта је у рату са Француском, а у Аја
Софији је прочитан султанов позив за још један свети рат.
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Зато Цариград пристаје на понуђени аранжман и, уз захвалност,
упућује поруку да се похапшни невернци – кад је суђење у Бечу
правно неизвесно – што пре ОВАМО протерају. Знало се да се на
Босфору не оклева кад је прилика за оштрење секира, мада
Света књига саветује друкчије. (Кур’ан XVI, сура 126: Кад

кажњавате, казните толико колико сте били оштећени, али

ако се стрпите, то ће вам још више користити!) Додуше, једна
узгредна перфидна мисао аустријског канцелара, која говори о
одсуству џентлменског кода, односила се и на увлачење
Цариградске патријаршије у читав случај: турске власти би,
заправо, требало да препусте тој институцији изрицање праве
пресуде над Ригом и друговима! Јер, патријарх је, према бечкој
лукавој процени, био мудар првосвештеник и могла му се, бар у
овом случају, наметнути улога народног поглавара који је „више
од других заинтересован за одржавање доброг поретка”. Поготову
што је „непријатељ француских начела”!54 Према грчким
изворима, патријарх је на неки начин допринео дефинитивној
Ригиној осуди.55

У Бечу су одређени спроводници до Београда – строго се пазило
да нико од њих не буде „грко-источњак”! Придружио им се, по
свему судећи, и један поверљиви чиновник турског посланства;
пратња за пакао била је сва од ревносног комплетирања.
Аустријанци нису разбијали главу каква ће бити шеријатска мера
праведности – нека је Грцима Бог на помоћи, морали су знати шта
их чека! Из те фазе читавог случаја је и Ригина молба: нека
аустријски војници побију њега и другове, само да их не предају
Турцима. 

Било је говора, у преписци Беч – Цариград, да београдском
кајмакаму треба забранити да врши истрагу над Ригом и

54 Пантелић, н.д., 35.
55 Тема о односу Цариградске патријашије и Порте врло је сложена. Рецимо, мало
после Ригиног краја, патријарх је издао посебну синодску енциклику  против
клефта на Пелопонезу и њиховог вође Теодора Колокотрониса, и њих пет стотина
су – без подршке хришћана – тешко страдали.
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друговима; тог суровог ратника, у рангу генерала, не треба
оптерећивати случајем у којем су политичке финесе важније од
оне суштине коју мора да разуме. Његов надређени везир Хаџи
Мустафа-паша, у експедицији против Пазван Оглуа, постављен је
за беглербега Пловдива, али тамо доживљава свакојака
разочарања, и због издајства других паша мораће да се ослони
на српску народну војску. Нико још не зна када ће се вратити у
Београд, поготову што се проносе гласови да ће султан ипак
опростити крџалијама, тим разбојницима окупљеним с конца и
конопца, муслиманском и хришћанском олошу.56

Али везировог заменика Осман-пашу, у Београду, нико није могао
да спречи да кроз тај месец и по упорно силази у Небојшу кулу и
без поздрава, уз пригушену светиљку пиљи у испијено Ригино
лице: ето влаха који сматра да је сву мудрост небеску посркао
журећи ка усавршавању властите несреће! Не зна да је сав живот
овога света пука крхкост и пролазност, па и узалудност – сама
таштина у безглавој журби да се приђе брегу славе и камари
злата. А инсан је као биљка на суши – увенуће, претвориће се,
каже Кур’ан, у плеву и прашину!
Кад год се нађе очи  у очи са пашом, Рига му, као песничка
реплика античких хероја без скептичног искуства, такође немо и
кроз полумрак зидина узвраћа супротним погледом, па и поуком
из исте мудре књиге коју, нема сумње, боље познаје од паше:  „Ко
год иде правим путем, иде ради себе сама.”57 Тако му се идеја
сажима, иако су функције људских хтења и страсти често
раздвојене, а суштина остаје у недосегнутој слободи, без које
нема живота! То је Рига, син Хеладе, мајско сунце коју греје…,
написао је Војислав Илић („Гласник слободе”). 
Ригин финале без преиспитивања – то је сама ватра свесно
изабраног живота без устукнућа. Ту сваки дијалог с пашом као
људским бићем престаје. Колико год пута био обнављан,
неразумевање је бивало све потпуније, горе од тумарања у тавној

56 Јаничари су га убили крајем 1801.
57 Куран, XVII, сура 15.
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ноћи.
Рига и другови погубљени су 24. јуна 1798. Остало је уверење да
су се око трагичног заплета подједнако потрудили, с крутом
бестидношћу, Аустријанци и Турци.  
О томе постоје новинске вести, непоуздани службени записи, још
сумњивија сведочења “очевидаца”… У ствари, као да се Беч,
после још једне каљуге политичког злочина, бар донеле потрудио
да замаскира сопствену нечисту савест, мада не зато што су
Турцима изручени хришћани! Није стишавана помисао да се Бог,
можда и савест, у засенку „виших циљева” ипак могу обманути,
кад је у питању одбрана Хабсбурга.
Прво је, по договору са пашом, у Земуну пуштен глас да ће барем
један од ухапшених бити ослобођен. Можда има наде и за осталу
седморицу? Затим су неке немачке новине58 објавиле да су
ухапшеници и даље у кули – чекају истрагу. Докле? Према другим
гласовима,   грчка  страна   је,  наводно,   за   откуп   робља
понудила 
150 000 гроша; траје поступак поткупљивања неких баша и
буљубаша.
Недељу дана затим, почеле су да круже нове гласине, опет из
Земуна, да су Ригини Грци успели, неким чудом, да побегну.
Спасили се? Не још, јер су Турци замолили Шерца, команданта
Земуна, да појача граничне страже и коњаничке патроле, да
похвата бегунце!
Операција збуњивања се наставља: кајмакам београдски је
ускоро нашао за сходно да објави да Грци нису побегли! Значи ли
то да им спаса нема?
У ствари, још седмицу дана пре но што су реаговале поменуте
новине у Грацу, из Цариграда је стигао ферман да Ригу и његове
другове одмах треба побити! Доиста, убрзо је из Земуна одаслат
у Беч извештај у који не треба много сумњати: погубљење је
извршено током ноћи 24. јуна, по кратком поступку. Наводно, неко
је упамтио Ригине последње речи: „Ја сам посејао семе, а доћи ће

58 Graetzer Zeitung, 6. јуна 1798.
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час кад ће мој народ пожњети слатке плодове!” Тај његов легат ће
потрајати, и обистиниће се.
Још дуго затим кружиле су најразличитије варијанте о  расплету.
По једној, завереници нису погушени у кули, него су стрељани иза
градске капије, један по један; а кад је дошао ред на Ригу, он је
успео да се отргне и убије сражара, али за кратко. Пао је под
хицима из других пушка… А према једном извештају у
аугсбуршким новинама, „вас Земун” је изашао на јужни крај
Ратног острва и гледао морбидну сцену погубљења.
Потпуна истина, заправо, као да никог није занимала. А и зашто
би – она је ионако, према неком грчком песнику, „грађанин неба”.
Међу људима, на земљи, остао је да живи само мит о родољубу
који није доживео почетак главне борбе свог народа, о страсном
песнику који успео да стихове о интеграцији балканских народа
претвори, бар за трен, у заветну акцију.

*         *          *

Ригиног гроба нема – тело му је однела матица Дунава. Али
његова песма “Напред, синови хеленски!” постала је грчка химна.
По угледу на Ригу, прво наредно хетеристичко удружење биће
основано шеснаест година касније у Атини –  под вођством грофа
Каподистистријаса нарасло је на 80 000 чланова. Исте године је у
Одеси, међу грчким трговцима, никла много значајнија Филике
хетерија. Један од њених чланова био је и Карађорђе.
Дунавске кнежевине ће устати против Османлија, а затим и Грчка
двадесетак година после Риге. Лорд Бајрон, који је учествовао у
националном ослобађању Хомерових потомака, уврстио је Ригин
стих Устајте синови Јелина, дан славе је дошао у славне песме
тога доба, уз бок Марсељезе. Још дуго после националног
ослобођења, по хиру историје, Грчка неће достићи републикански
облик владавине какав је замишљао Рига; мораће још два века
да прихвата понеког од „немачких кнежића” које ће им теслимити
велике силе.
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Зна се, али ипак поменимо, Србији је под Карађорђем и
Милошем, првој било досуђено да започне националну
револуцију на Балкану, а Доситеј ће, као Ригин истомишљеник,
похитати у рат и заувек остати Велики Учитељ.
Рига се – као и Доситеј у Јосифа II – превише поуздавао у
Наполеона. Французи су се тек поиздаље и овлаш интересовали
за његов усудни крај, а сходно империјалним интересима убрзо су
променили став према Турској – од почетног оштрог гарда
изметнуће се врло брзо, од 1804,  у изразитог султановог
пријатеља. Никакав покрет малих народа у Османској царевини,
па ни Грка, Наполеон није више дозвољавао! Напротив, баш кад
је Србији највише требала подршка са те стране, Француска је
свим силама помагала Турску као савезницу против Русије, па и
Аустрије. Грке ће и тада преплавити разочрење, али ће схватити
да туђа рука свраб не чеше. 
Коначно, нешто о грубој слави турских виолентних одметника.
Пазван Оглу је, после много зла које је начинио Србији, остао
непобеђен у рату са Турском. Ипак, надбила га је банална смрт,
која је, знамо, „бржа од свега”. Дуже време се одржао само Али-
паша Јањински, прометнувши се, с једним од парадоксалних
тренутака историје, у савезника Грка: ипак је допринео њиховом
националном ослобођењу! Али, држао се до краја крволочно. Кад
је, коначно, доживео пораз од царске војске и био смртно рањен,
дозвољено му је да умре у свом двору. Једном од верних слугу
саопштио је последњу жељу – прво да уништи неки скупоцени,
али баксузни дијамант, а затим да спали своју жену Гркињу.
Дакако, драгуљу се изгубио траг, али му спретна удовица поживе
још, весело.        
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Јован С. Радојчић, Београд

СРбИ ЗАПАДНО ОД ДРИНЕ И ДУНАВА

(Ово је Уводна ријеч аутора за биографски лексикон
Биографије – Срби западно од Дрине и Дунава I – III, који је
објављен 2009. године у издању „Прометеја“ из Новог Сада.
Аутор Јован С. Радојчић, који „се овим похвале достојним делом
одужио своме роду“ – по оцени академика Василија Крестића,
једног од рецензената – предусретљиво је допустио да Изворник

објави његов уводни текст, под измењеним насловом и са мањим
скраћењем, на чему му истински захваљујемо – Прим. прир.)

Народ који памти своје личности и њихова 

дјела има на чему темељити свијест о својој 

самобитности, своме мјесту у свјетској 

заједници народа и постојану будућност.

Животописе знаменитих, заслужних и по разним основама
истакнутих, запажених, описаних и памћених Срба из прошлости,
из српских земаља и с територија сусједних им народа, западно
од Дунава и Дрине, почео сам истраживати и писати
седамдесетих година XX вијека, односно послије појаве
Декларације о хрватском књижевном језику.1 То је териториј
којег Срби настањују из давнина, а о српском старосједилаштву
на тим територијима писали су и давнашњи писци и историчари.
На примјер, хрватски историчар др Томо Маретић у свом дјелу
Славени у давнини спомиње римског писца Плинија,2 који је

1 Пуним називом Декларација о положају и називу хрватског књижевног језика,
објављена 17. III 1967. у хрватском листу Телеграм, и 30. V 1967. у Вјеснику,
Загреб.
2 Плиније (Plinius) Гај П. Секунд, (Gaius P. Secundus Maior, 23–79. н. е.), написао
Naturalis Historia, у 37 књига, уствари енциклопедију у којој, између осталог, говори
и о етнографији. 

85IZVORNIK



живио у доба Христово, и његово „избрајање народа“: „Ту исписује
Плиније њеколико имена више или мање тамнијех, али на велику
нашу радост једно је међу њима не само посве јасно, него и
очевидно славенско, а то су Срби, или како Плиније пише
Серби!“3 (И прије Плинија о Србима пише грчки историчар
Херодот,4 касније Јоаким5). Бројни историчари и јавни радници
широм свијета писали су о Србима, а чешка Далимилова хрони-

ка,6 из XIII вијека, између осталог пише: „У српском језику
(народу) постоји земља која се зове Хрвати“, сматрајући  Србе
народом, а Хрвате српским племеном.7

На широком простору који су настањивали Срби, кроз прошлост
је формирано и егзистирало више српских држава. Тај простор
био је, судбином историје, под сталном „динамиком“ политичко-

3 Dr T. Maretić: Slaveni u davnini, str. 15-16, Zagreb 1889. То цитира и Псуњски у свом
раду Хрвати у светлости историјске истине, стр. 32, Београд, б. г.
4 Херодот (око од 484. до око 424. п.н.е.), у својим Записима, глава V, 450 година
прије Христа, пише: „Срби су, бар послије Индијаца, највећи народ на земаљском
шару. Кад би Срби имали једног старјешину, или бар кад би били међу се сложни,
били би они најсилнији народ на земљи. Али то је у њих немогуће, те их баш то
чини слабим... Иако су у Срба многа обласна имена, ипак су им закони, језик и
обичаји једни те исти.“ (Позајмљено из Србобрана 1894, стр. 66, Српска
штампарија, Загреб 1893).
5 Јоаким (Joachim), у својој Историји народа средње Азије, наводи да је велики
кинески погранични гувернер Хја Ју, 160 година пре Христа, што је сачувано у
летопису до данашњих дана, извјештавао кинеске државнике: „Срби су од пролећа
до јесени  тридесет пута нападали на нас и пљачкали. Усуђујем се предложити да
се изашљу све војске из области Јудзеја да их нападају ван стена и то зими једном,
а сваког пролећа по двапут. Излажући предлог тог гувернера кинески државник Цај
Јун тумачи га својим саветницима овако: Откако су побегли Хуни, осилише се Срби
и завладаше земљама њиховим. Имају преко сто хиљада војника, далеко су
чувени са своје телесне силе, а и доста просвећени... У њих су коњи бржи од
хунских и оружје још оштрије од хунског. Српска племена још силнија и
многобројнија, него што су пре била и већ су две године да  не можемо да
измислимо начин, како бисмо им доскочили...'' (Цитирано из књиге Доброслава
Јевђевића Од Индије до Србије – Три хиљаде година српске историје, Рим 1961,
из издања Фамилет, Београд 2002, стр. 35–36).     
6 Писана у времену 1282–1314. године. Види Вијенац,  бр. 39, стр. 622,  Загреб  26.
IX 1891. 
7 У наведеном Вијенцу, (претходна фуснота 6), на истој страни, кад се говори о
сеоби Славена у Европу каже се и ово: ''Славени, или како их Далимилова кроника
зове Срби (Србове), настанише се  на Балканском полуотоку, и  то уз море, пак се
онда разгранаше све до Рима.''
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територијалних промјена и подјела. Његове диобе на
„заокружене“ државне и друге интересне „цјелине“, избраздале су
га границама и оставиле бројне културне, конфесионалне,
економске, политичке, етничке и друге историјске трагове и
ожиљке на српском народном бићу. Срби су тим подјелама,
подржаваним вањским факторима, народносно разграђивани;
стваране су од њих рушевине чијом су инкорпорацијом, прије
свега вољом освајача, увећаване околне народне, односно
националне скупине на штету српског корпуса; или су пак од њих
стваране нове нације и за њих присвајани животни простори,
историја и традиција Срба. Врхунац таквих по српски народ
трагичних процеса је формирање нових нација из српске
скупштинским актима према тренутним идејно-политичким
потребама и диктатима.  
Кроз такву прошлост српског народа, на тим просторима, ометани
су и прекидани спонтани процеси његове хомогенизације и
међусобног повезивања. Кидањем његових дјелова и њиховим
припајањем другим народима, инфилтрацијом и фаворизовањем
плански насељаваних припадника народа освајача на његове
животне просторе, војничким, политичким, економским,
конфесионалним, културним и другим мјерама и акцијама,
подржавани су и подстицани страни утицаји, а унутар српске
народне супстанце продуковане конфронтације, стварано
мултикултурно и мултиконфесионално стање, све с циљем њене
разградње. Све је то временом резултирало бројним
антагонизмима, националном хетерогеношћу и расточним
бифуркацијама унутар српског народа.
Колико су такви поступци утицали на квантитативне промјене у
народносно-националном саставу становништава на тим
просторима, веома илустративно осликава упоредба и однос
савеременог бројног стања припадника тих друштвених група
(народа и нација) и оног из ранијег периода. Ево илустрација:
њемачки путописац Ј. Г. Кол, описујући 1851. године своје
путовање по Италији, Далмацији и Црној Гори, између осталог,
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пише и ово: „О хрватским словенима мисле, да су се они најприје
у Далмацији настанили, и можда једно време целу земљу држали.
Цела северна Далмација до Крке, чинила је дуже време главни
део Хрватске краљевине, и хрватски краљеви, имали су баш ту
своју столицу у Београду (данашња Zara vecchia). А и све скоро
острве даламатинске, населили су Хрвати. На југу могли су Срби

ту тамо из давно седети. Ну, кад је хрватска сила и цвет
Мађарима подлегао, а још више кад су се Србљи с Турцима
подударили, стану се српски бегунци све то више у приморје
насељавати и тако буду осим јужних крајева, који су још из

старине к Србији припадали, и северни хрватски све више и

више тако рећи посрбљени. Хрватско је племе у Далмацији све
више уступало, а српско овлада у читавој Далмацији, поименице
пак у средњој и јужној. Особито су пак Бокељи, Дубровчани и

дубровачки острваљани, становници око Неретве и Цетине,

тако названи Морлаци8 и ускоци, чисти Срби; а Морлаци на

северу од Крке, имају се сматрати као смеса од Србаља и

Хрвата, али са више српства (подвлачења Рајо).“9

Професор статистике на Бечком политехникуму Бракели године
1861. каже: „Срби настањују Далмацију (као 'Далматинци,

8 Уз чешће у литератури  навођена мишљења о настанку и значењу  појма
Морлаци, има и једно рјеђе спомињано, по којем је тај појам настао од ријечи  море
и Раци, чијим је спајањем настало име Морлаци. (Израз Рац изведен је из појма
Рас односно Рашанин, што у првом реду означава Србе из средишње српске
државе Рашке, али су га неки сусједни народи, послије продора Турака и прогона
дијела рашких Срба у сусједне српске државе и државе других народа, у
пејоративном смислу трансформисали у Рац и у том значењу употребљавали за
све Србе.) Неки историчари су, пишући историју Хрвата, Морлаке трпали у Хрвате.
(Тако нпр. Тадија Смичиклас, описујући упад 8.000 далматинских Морлака од
Шибеника у Босну 21. јуна 1692. године, умјесто Морлаци каже „Хрвати“, иако у
извору којег је користио ''...  Theatrum Europaeum XIV, стр. 250, нигде се не помињу
Хрвати, већ се помиње само 'Waffenglück der Morlaken' Морлаци“ /Р. Агатоновић и
П. М. Спасић: Српски устаници  противу Турака ... II, стр. 156, Београд 1895.) А
њемачки историчар Johan Christian Engel, (Levoča, Slovačka 17. X 1770 – Beč, 20.
III 1814), govoreći o Morlacima kaže: ''Dieses Volk (Morlaken) sich selbst Premurzi
Meeranwohner, nenend, serwisch sprechend...'' (Welthist. II, 304. U slobodnom prevo-
du: Ovaj narod /Morlaci/ uz more, koji sam sebe naziva Primorci, koji govori srpski...).
(Pozajmljeno ibid. str. 143).           
9 Димитрије Руварац: Ево, шта сте нам криви /92– 93, Земун, 1895.
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Морлаци, Дубровчани и Бокељи'), а велики део Војводине и
Баната са Српско-банском Војном крајином ('Срби, Шокци,
Буњевци'), Славонију и један део Хрватско-славонске војне
крајине ('Славонци'), један појас Јужне Мађарске ('Раци'10) и
југозападни део Истре ('Морлаци').“11

Бењамин Калај, аустроугарски државник и историчар, каже:
„Хрвати су заузели територију данашње оточке и слуњске
пограничне регименте, затим сјеверозападни крај Босне
(данашња 'Турска Хрватска') и Далмацију од сјевера до Сплита на
југ, тј. граница је била: на сјеверу Сава, од Саве паралелно са
Уном до мора, на западу Јадранско море, на југу ушће Цетине и
Имотско језеро, на југоистоку линија од овога језера до врела
Врбаса и на истоку дуж ријеке Врбаса. Срби су одмах до Хрвата,
заузели данашњу Босну, са изузетком сјеверо-западног краја
('Турске Хтватске'); затим највећи дио Херцеговине, јужну
Далмацију, цијелу Црну Гору и сјеверну Албанију, Стару Србију
или цијели Новопазарски санџак, и сјеверне округе Призренског
пашалука, и најпослије данашњу Србију... На томе територију
налазе се Срби и данас (1876. г.). Границе њиховог простирања
нису у току вјекова претрпјеле никакву промјену, само су у
политичком погледу настале неке измјене.“12

Руски историчар Аполон Александрович Мајков: „...примакните
ухо, па чујте језик у опсегу бивших граничарских пуковнија
хрватске војничке границе, па ћете  увидети, да је становништво
њихово чисто српско и већим делом православно“,13 и наставља:
„Штавише и сама тако названа Турска Хрватска између реке

10 Види фусноту 8.
11 Бракели (професор статистике у Бечу): Приручник географије и статистике
Аустрије, стр. 106 (издање 1861), позајмљено из: Catena mundi II /785, приредио
Предраг Р. Драгић Кијук, Краљево 1992. У овом цитату спомињани појам Раци
потјече од Рашке, српске државе, што значи Рашани или Срби Морлаци, види
фусноту 8. 
12 Benjamin Kalaj, Geschichte der Serben, 1878.; pozajmljeno iz GSPC 1959-3, 4/37.
13 Прво писмо А. А. Мајкова хрватској академичкој омладини, објављено у
књизи Босна је српска или одговор на „Разговоре“ Дон Мих. Павлиновића, друго
издање, стр. 38, Нови Сад 1878.
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Врбаса и Уне насељена је Србима. Католичка вера коју исповеда
неки део становништва Босне и Херцеговине и Турске Хрватске,
баш ништа не значи, јер је то последица касније пропаганде.“14

Њемачки географ Адријан Балби каже: „Срби настањују
Далмацију као ('Далматинци', 'Морлаци', 'Дубровчани',
'Бокељи').“15

Каква је национална структура била 1885. године у Далмацији
свједочи бечки лист Wiener Allgemeine Zeitung кад пише: „Срби су
у Далмацији у већини. Већи дио народа припада српском
племену, осим Италијана, који у градовима живе, мале арбанашке
колоније и малог броја Хрвата... ово је по науци непобитна
истина, која има своје основе у историчном и етнографском
развитку народнијех сеоба на Балканском полуострву, која је
утврђена старијем и новијем статистичнијем дјелима (а међу ове
спада најновије дјело Brachelli-а, написано на службенијем
подацима)... По пореклу, језику и обичајима једноличност
славенског племана у Далмнацији са Србима на западном крају
балканског полуострва не може се занијекати, а ако већи дио
Срба у Далмацији не припада грчко-православној него римо-
католичкој цркви, то је посљедица државно-правнијех и
историчнијех одношаја и догађаја, која не мијења ни најмање
народни племенски сој далматинских Срба, као што некадашњи
прелазак Бошњака и Херцеговаца у мухамеданску вјеру није
промијенио њихово српско порекло.“16

У своме раду Задунавски и јадрански Словени, руски историчар
Викентије Макушев даје прецизне статистичке податке о
структури становништва у Далмацији.17

14 Исто, стр. 39.
15 Адријан Балби: Општа географија, (издање 1883), позајмљено из Catena  mundi II, стр. 782.
16 Srpski list, Zadar 24. XII 1885.
17 „Становништво Далмације (...) чинило је 1860. године 427.600 душа, од којег броја је било
20.000 Талијана, 1000 Шиптара (под Задром), око 400 Жидова и Срба 406.200. Већина
становника припадала је католичкој цркви (333.800 људи у 1857.г.); православних је било
77.144 становника; унијата 341, мојсијевог закона 318, лутеранаца 17; и реформатора 8“ (сло-
бодни превод аутора ове едиције; упореди с оригиналом ЗАДУHAЙCKIE И AДPIATИЧECKIE
CЛABЯHE, OЧEPKИ CTATИCTИЧECKIE, ЭТНОГРАФИЧЕСКIE И ИCTOPИЧECKIE, Bикентiя
Макушева, С. Петербургъ, 1867, стр. 219).
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*
Уз наведено нарушавање интегритета српске народне и
националне супстанце и  вишевјековно доминирање окупатора
над српским животним простором, изазвани су застоји у свим
областима живота, па и на плану биљежења и памћења српских
личности.
Србистика као писана ријеч, у дуговременом периоду окупације
била је потискивана, нерјетко фалсификована, гушена и
уништавана, и једва је преживљавала. Силом таквих (не)прилика
није остављала довољно писаних материјала, а она од раније,
затечена окупацијом, немилосрдно је уништавана и знатним
дијелом туђинским ратничким походима, страном политичком
превлашћу, шпекулацијама, пиратским методима отимачине и
пљачке, отуђена од свог народа и похрањена у туђе сефове и
архиве, чиме је постала теже приступачна или неприступачна за
кориштење.
Како су освајачи поступали према затеченој србистици, веома
илустративно говоре ови примјери: Године 1584. Турци су
освојили Цетинску крајину и разорили српски манастир Драговић
у Далмацији (основан 1395). Извјештавајући у Солун о боравку
турских војника у том манастиру, турски војсковођа пише „да је
турска војска након освајања Цетинске крајине у Кањону
Драговића нашла тако богату библиотеку 'Ђаурских књига' (читај
српских књига, о. Рајо) да такве на Балкану није видио. А онда
наставља: 'више су мјесеци књиге служиле за спиривање ватре'.
(подвлачења Рајо)“18.
Након анексије Босне и Херцеговине 1908. године аустроугарски
„требињски генерал Бабић тајно наредио свима подручним му
официрима, да све старе књиге и друге писане документе покупе
из цркава и кућа, и да их њему донесу, што су ови учинили, те је
једне ноћи то све дао спалити у требињском војничком логору“19.

18 Навод је из старог драговићког љетописа који се чува у манастиру Св. Андреја
у Грабовцу, у Мађарској; позајмљено из Вјесника Цетинске крајине 1.V 1982.
19 Леонтије Нинковић, Српски споменици из травунске околине II /2, Београд 1910.
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Остаје нам да само помишљамо гдје је све још, осим у
Херцеговини, и колико било овако ревносних аустријских
генерала и официра, колико је српских књига и докумената
спаљено. Следећи примјери: Манастир Добрићево (данас Орах
код Билеће), имао је богату библиотеку и збирку икона, које су
аустроугарске чете 1914. године спалиле. Почетком Другог
свјетског рата, бомбардујући Београд (6. IV 1941), Нијемци су
разорили, запалили и уништили српску националну библиотеку
(преко 500.000 књига и други писани материјал), а 1943. године
њемачка војска је у манастиру Тавни запалила манастирски конак
и уништила манастирску библиотеку, цјелокупну архиву и
инвентар. То су само примјери који илуструју трагичну судбину
писане србистике и поступак освајача кроз прошлост према
нашем културном благу у жељи да га се уништи заједно с нашим
именом и традицијом.
Такви и слични поступци освајача утицали су на застоје у развоју
србистике у цјелини, па и биографске. Они су, уз нашу
историографску и биографску лежерност, довели до тога да ми,
између осталог, ни сада немамо биографског рјечника који би на
збиран начин презентовао животописе наших личности, указао на
њихово стваралаштво и дјелатност на тим просторима. Тиме је
настала празнина која и данас, са великим закашњењем,
императивно намеће потребу за српским синтетичким
биографским лексиконом, који би уз новописане учинио
приступачнијим и оне ријетке и по разним издањима разасуте
раније објављене, биографије наших сународника. Тај недостатак
лексикона из прошлости намеће потребу сваком новописаном, па
и овом гео и етно-парцијалном раду на српским биографијама,
као саставном дијелу укупног фонда српских биографија, да
објави, што је могуће више животописа српских личности с
простора западно од Дунава и Дрине.

*
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Циљ овога рада је:
– кроз јединствену едицију акрибијом, сажетим садржајем

и стилском јасноћом објавити новописане, и из разних
докумената и издања прикупљене биографије српских личности
западно од Дунава и Дрине, понудити их, у синтетизованом
прегледном систему, на кориштење са трајно важећим подацима
заинтересованим субјектима и омогућити уградњу њихова имена
и дјела у свијест сународника и јавно мнијење;

– отети од заборава и у потомству сачувати колективно
памћење на до сада, из разних разлога, потискиване и
прешућиване српске личности и њихова дјела;

– употпунити етничко-историјску слику о прошлости тих
простора, њиховој српској завичајности и кроз персонализовање
разоткрити њену скривеност;

– кроз биографије показати и доказати да Срби нису
случајна ни успутна појава на тим просторима, већ историјска
стварност и многовјеки пребиваоци на њима са својим језиком,
обичајима, културом, историјом, једнаким правом на трајну
завичајност и домицилност на њима, као што је имају и други
народи на својим животним просторима;

– легитимисати српске личности рођене западно од
Дунава и Дрине, као неодвојив и неотуђив дио укупног српског
националног бића и исказати њихов етнички идентитет као
супстанцијални дио цјелокупног Српства;

– уврстити у корпус српских стваралаца оне личности из
прошлости, које су разним гусарским методама отимачине
отуђене из тог корпуса и приписиване другим народима;

– указати на духовно богатство српског народа на тим
историјско-географским просторима и приказати њихово
стваралаштво као интегрални дио укупног српског културног
блага, европске и свјетске баштине;

– постаћи нова истраживања и писања нових биографија
за до сада неоткривене личности и допуне постојећих недовољно
комплетираних животописа наших сународника из прошлости.
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Развој људског друштва у цјелини, па и сваког народа посебно,
темељи се на прошлости и њеним носиоцима, што значи, да пут
у будућност, између осталог, не допушта заборављање личности
и њихових дјела из минулих времена. Друштвено-историјска
кретања нису ни могућа без учешћа појединаца, односно без
конкретних актера, па их се, нужно, кроз проучавање прошлости
памти. Било која наука о било ком народу, његовом настајању,
постојању и трајању без знања о конкретним носиоцима збивања
унутар њега је сувопарна, непотпуна, крња и лако заборављива
наука. Стога, чувајући у колективном памћењу своје знамените и
заслужне личности и њихова дјела, сваки народ поред чињенице,
да знамените личности припадају цијелом човјечанству, преко
њих се персонализује пред свјетском јавношћу, темељи свијест о
својој самобитности и право на будућност. Полазећи од таквог
значаја личности унутар сваког, па и Српског народа западно од
Дунава и Дрине, наведеним циљевима едиције претендује се на
очување познатих личности тога дијела српског народа у његовом
корпусу и, у складу с општим тежњама народа који рачунају на
опстанак и будућност, и њега као интегралног дијела укупног
српског националног бића. Кроз историју људског друштва сви
освајача и поробљивачи других народа гурали су у заборав
историју, односно прошлост поробљених, уништавали или
преотимали њихова обиљежја и њихове личности. Иста судбина
чекала је и чека „самозаборавне народе“; други их асимилирају,
или од њихове народне супстанце и животног простора постепено
откидају дио по дио – стварају рушевине од њих и временом
припајају своме корпусу, преузимају им историју, културу, језик и
обичаје, убрзавају процес њиховог заборава, а преотимајући им и
личности, чине их безличним, неперсонализованим народом,
једноставно – непостојећим. 
Персонализујући сопствени народ из којег су поникле, памћене
личности су, између осталог, битан чинилац колективне свијести
о настанку, трајању, самобитности и мјесту сопственог народа
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унутар свјетске заједнице народа. Преко њих дознајемо што смо
и ко смо у тој заједници и колико смо дали њеном напретку.
Пантеон заслужних личности у сваком народу служи на понос и
узор, посебно, младим покољењима. Срби у цјелини, па и
западни Срби, у том погледу, имају кога да памте и са ким да се
поносе. Они су изњедрили, између осталих, Руђера Бошковића,
Николу Теслу, Милутина Миланковића. Такве громаде људског
ума нису свијету дале ни много бројније нације од наше, а да јесу
биле би с правом поносне на њих. Гледано у цјелини, доприносом
наших личности свјетској баштини наш народ је несумњив
чинилац општечовјечанског напретка. 
Уколико неке нације занемарују или не знају за своје личности,
посебно за оне чији је допринос добробит укупном напретку
човјечанства, а да за њих знају други, онда их ти други присвајају
и држе за своје. Стога колективно памћење властитих личности,
поред одржања у сопственом корпусу, унутар сваког па и нашег
народа указује, између осталог, на народно поријекло, на
континуитет постојања и развоја народа којем припадамо. Међу
савременицима и у долазећим генерацијама памћене, посебно
заслужне личности јачају родољубље, патриотизам, међусобно
уважавање, самопоуздање и самопоштовање, сигурност,
унутарњу кохерентност народа (нације), а у успоредби са другим
народима, указују на његов значај, афирмишу принципе
међусобног поштовања, по којим се, у међународним односима,
цијени само онога ко и сам држи до себе. Због таквог значаја
личности, њиховог одржања у нашем националном корпусу,
обогаћивања нашег колективног памћења о њима, овом едицијом
се претендује на њену научност, историчност и едукативну
функцију.

*
Приступајући овом одговорном, обимном и сложеном послу,
поред општеприхваћеног Хердеровог филолошког принципа и
слободног изјашњавања о припадности индивидуе одређеној
нацији, за уврштавање биографија у ову едицију  примјењивао
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сам још и слиједеће критерије:
1. Да су личности чије се биографије уврштавају рођене

на подручју Босне, Захумља, Травуније, Неретљанске области
(још зване: Паганија, Рама, Маронија) Далмације, Дубровника и
Дубровачке Републике, Херцеговине, Војне границе и Српске
Крајине, Републике Српске, Хрватске, Славоније, Барање,
Западног Срема, Истре, и Словеније. То су подручја која су кроз
прошлост, зависно од историјских услова, мијењала своје
границе. Те подјеле границама биле су и јесу, негдје више негдје
мање, у прошлости и данас, присутне у свијести тамошњег
становништва са историјским спознајама о њиховом географском
простирању, регионалном интегритету и осјећањем сопствене
завичајне припадности тим просторима. Након Другог свјетског
рата (1941–1945),  новом административно-територијалном
подјелом, унутар авнојевске Социјалистичке Југославије, ова
подручја су без обзира на њихову историјску прошлост,
националну структуру, културолошко-етничку традицију,
додијељена, у цјелини или дјеломично, тада формираним
републикама Босни и Херцеговини, Хрватској и Словенији. Тиме
овај рад доноси животописе о српским личностима управо с
подручја тих република.

2. Презентирати новописане и пронађене од раније
постојеће биографије српских личности, биљежених и памћених
из најстаријих времена на наведеним подручјима, па до
данашњих дана.

Полазећи од тога најстарије биографије у овом раду
(Ликиније - Лициније, Јероним Софроније Еузебије и Петар
Илирац) јесу досег мог истраживачког рада у прошлост српског
народа на наведеним подручјима. То значи да се у едицији
презентирају само биографије оних личности за које сам кроз
истраживачки рад успио пронаћи више или мање биографских
података.

3. Подастрти биографије српских личности из свих
подручја друштвеног рада и стваралаштва, без обзира на начин
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дифузије и рецепције њиховог дјела или активности. Тако су
уврштени: писци, сликари, вајари, дародавци, спортисти,
научници, филозофи, вјерски достојанственици и службеници,
правници, политичари, војсковође, јунаци, хајдуци, родољуби,
публицисти, просвјетни радници, привредници, добротвори,
добровољци и многи други који су кроз свој животни вијек стекли
ширу или само завичајну репутацију.

4. Уврстити биографије памћених личности које су својим
поријеклом из српског етноса без обзира на спол, животну доб,
ниво образовања, област стваралаштва и дјеловања, друштвено-
политички положај, конфесију, партијску, идејно-политичку,
класно-со-цијалну припадност или припадност било ком покрету,
или било којој друштвеној групи кроз прошлост Срба и слично.

5. У циљу објективно-научне информативности о нашем
народу кроз прошлост, у едицију, поред бардова и корифеја,
односно заслужних и позитивних личности, уврстити биографије
и оних српских личности које су по неким биографима, истакнутим
појединцима, друштвеним групама, носиоцима власти и
другачијих увјерења и идеологија, негативно атрибуиране,
етикетиране и анатемисане, без обзира на то да ли су се својом
вољом или силом (не)прилика огријешиле о интересе сопственог
народа, легалне власти, владајуће елите и идеологије, морала и
слично.

6. Уврстити биографије Срба с наведених подручја
заслужних за развој и конституисање култура других народа.

7. Потомке мјешаних бракова у којима је један од
родитеља српске народности, уколико су својим дјелом памћени,
такођер уврстити у  едицију.

8. Србе рођене ван наведених подручја (тачка један) који
су своје стваралаштво и активности реализовали и заслуге
стекли на њима, само изузетно уврстити у ову едицију, водећи
рачуна да су имали значајних заслуга за духовно и културно
повезивање Српства, очување српске националне свијести,
борбе за слободу и друго (В. С. Караџић, Д. Обрадовић и други).
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9. Заслужне личности за Србе из редова других народа
само изузетно уврстити, и то оне који су се својим стваралаштвом
и животом интегрисали у српски културни и животни простор, који
су остварили висок степен кооперативности и контактибилности
са Србима и српским институцијама, дијелили своју судбину с
њима.

10. Полазећи од опште или завичајне популарности
личности, биографије писати и уврштавати по принципу „велики
мали људи из народа – корифеји“, чиме се, насупрот принципу
„гигантизма“, омогућује подастирање биографија мање познатих
личности, а едиција знатно добија на својој информативности.

11. Биографије писати без емотивних и идеолошких
примјеса објективним приступом, темељеним на хеуристичкој
методологији и принципима, користећи релевантну архивску и
музејску грађу, постојећу литературу и периодику, кроз
опсервације и непосредне контакте са потомцима, познаницима и
познаваоцима описиване личности.

12 Едицијом обухватити памћене личности чији је животни
вијек завршен прије њеног изласка из штампе, што значи да је
она, по својој суштини ретроспективна, и да у њој, у принципу,
нема живућих корифеја, бардова, ни других савремених
личности, сем евентуално дуговјеких појединаца који су рођени
прије 1920. године, која је по принципу рођења била гранична за
уврштавање биографија у ову едицију, а они доживјели њено
издање.

Наведеним критеријима профилиран је општи карактер едиције у
овој врсти литературе и отворен простор за презентирање
животописа стваралаца и актера на различитим подручјима
дјелатности. Њима се, већ у полазу, одређује објективно и реално
описивање стваралаштва и активности личности кроз цјелокупан
живот, без пристрасне селекције, предилекција и анатема,
идолатрије и идеолошких прања биографија; искључују се
идеолошки и субјективно-емотивни приступи различитим
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друштвеним групама и њиховим припадницима, идејно-
политичким и другим покретима и организацијама; отклања
политичка и идеолошка дисквалификација и дискриминација,
односно фаворизовање или привилеговање појединих или еn

gros носилаца и припадника међусобно супротстављених
идеологија и покрета на нашој историјској сцени; не скрива се
ништа од надолазећих генерација као потенцијалних читалаца
везано за презентиране биографије и афирмишу се научне
истине у приказивању дјела и животних чињеница личности;
претендује се на свеопште српско измирење. Једноставно, даје
се могућност да се биографијама научно сажето придоноси
тоталитарном сагледавању историјске баштине, односно укупног
живота Срба западно од Дунава и Дрине, без наметања
колективној свијести идејно-политички прилагођених „истина“
савременика било које владајуће идеологије у тумачењу минулих
догађаја и сликања њихових носилаца.Таквим приступом едиција
представља својеврсни персонализовани научно-

документациони зборник о томе дијелу српског народа, те може
да послужи као приручна литература у проучавању његове
историје.       

*
За писање и објављивање неких биографија прихватао сам, у
принципу, као поуздане чињенице, резултате рада бројних
ранијих истраживача и писаца животописа. Они су свој рад,
вјерујем, темељили на ваљаним сопственим сазнањима,
истраживањима и опсервацијама, на поузданим изворима.
Полазећи од тога, при кориштењу пронађених, раније написаних,
биографија и података о датој личности, мање сам трагао за
другим изворима референца за њену репутацију и података о њој.
Из истог увјерења неке раније написане биографије директно сам
преузео и уврстио у ову едицију, понеке од њих реконструисао,
или из њих ексцерпирао нове, овој едицији прилагођене
биографије.
Ауторство преузетих и у ову едицију уврштених биографија



заштићено је навођењем извора у потпису позајмљене
биографије.

*
У прошлости је приликом писања биографија Срба национална
припадност често прешућивана, што је зависило од биографа,
времена и друштвено-политичких (не)прилика у којим је
биографија писана. Због тога је национална идентификација
неких личности на основу пронађених раније објављених
биографија и података био веома сложен посао, понекад изложен
ризику да се погреши. Проблем националног препознавања
личности из прошлости отежавало је формирање разних
вјештачких заједница и језика из српског народа, са правом да се
самоодређују као несрпске – нове нације; затим већ споменуто
раније настало мултикултурно стање, различита конфесионална
припадност, као и чињеница да припадник једне нације може
судјеловати у конституисању националне свијести, остваривању
интереса и развоју културе других нација и слично.
Посебан проблем у погледу препознавања представљају
прозелити, асимиловане личности и породице.
Кроз вишевјековну окупацију у којој је наш народ живио, терор
окупатора сводио се на расрбљавање, или прогон и погром на
огњиштима затечених а непокорних Срба. У правцу разградње
српске народносне и националне супстанце, њеном
трансформисању у друге народе и нације, слабљењу Српства као
цјелине, окупатори и асимилатори су, без обзира откуд су
насртали, примјењивали различите методе, од најдиректнијих и
најгрубљих, као што је данак у крви и етничко чишћење, до
рафинираних и прикривених, преко религије, писаних материјала,
фалсификовања историје и слично. У разбијању и слабљењу
српске националне свијести, немањићке традиције и културе
долазило је и до солидарних активности између претендената на
српске животне просторе. На примјер: „Када је почетком
осамдесетих година (XIX вијека, о. Рајо) осјечки Швабо
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Константин Херман, познати шеф грађанске обавјештајне службе
за цели Балкан, објавио латиницом своје Народне пјесме мухаме-

доваца у Босни и Херцеговини, учинио му је Ватрослав Јагић
(централна личност словенске филологије свога времена), Хрват
из Вараждина, две крупне замерке: прво, што те песме није
штампао ћирилицом, и друго, што их није означио као српске
народне песме. Ове замерке славног Јагића, вишеструког
академика и у оно време првог слависте у Европи, нису ипак
могле да спрече Хермана да и другу свеску своје збирке
одштампа латиницом.“20 Сличне манипулације дешавале су се и
са српским споменицима из прошлости. Нпр. архимандрит
Леонтије Нинковић, у свом раду Српски споменици из травунске

околине (Београд 1910, стр. 3), пише како су неки аутори његова
времена, несрби, проучавајући споменике на старим српским
гробљима с тога подручја приписивали их другима, одузимали им
или прешућивали српски карактер, па спомиње писања др Ћира
Трухелке (Хрвата) у Гласнику Земаљског музеја у Сарајеву, гдје
он описује те споменике „недавајући им српског карактера, него
или их трпа међу Богумиље или их ограничава на једноставно
превођење натписа“. На окупираним српским подручјима рушене
су српске цркве, манастири и друге богомоље или су претваране
у џамије, или преинакама и доградњама олтара прилагођаване
католичким вјерским обредима. Много је таквих примјера.
Споменути архимандрит Нинковић у наведеном раду каже и ово:
„Имамо конкретних случајева, да наши католици насрћу на наше
порушене цркве, манастире и гробља, да нам их отму –
доказујући, да су њихове светиње на пр. код ман. Завале и неки
католички поп у једном хрватском листу за манастир св. Петра и
Павла у Бијовима код Требиња, за који ми позитивно знамо, да га
је сазидао требињски кнез Радосав Војислављевић, средњи син
дуканског краља Војислава Драгомировића 1082. године“ (стр. 3).
Даље наставља „...и саме цркве, које нијесу биле у потпуно
оправном стању рушили су на пр. на брду више Ластве, на

20 Милан Будимир, Са балканских источника /22, Београд 1969.
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Кравици, на Петкову брду и другим мјестима. Покушавали су да
руше и манастире. Генерал Голгоци нудио је архимандриту
Гаћиновићу да се поруши Добрићево, па да влада сазида
модеран манастир у Љубомиру или коме другом мјесту итд.“ (стр.
2), како би на тај начин прекинули дугу српску традицију тога
манастира и краја.
Притисци на расрбљавање присутни су у сваком тренутку. Нпр.
након окупације Босне и Херцеговине (по основу мандата
Берлинског конгреса 1878. године), аустроугарска власт је
напросто насрнула на српску народност и немањићку традицију у
Босни и Херцеговини. Она је, у намјери да оснажи жељене
процесе пацификације у БиХ, већ те године (1878) „наредила да
се српски грбови одмах скину са православних црква и српских
конфесионалних школа, да се проведе темељита ревизија свих
школских књига, да се одмах одстране књиге штампане
ћирилицом и замене књигама с латиницом и да се руске црквене
књиге више не смеју куповати... Да би омела привредно и бројно
јачање нашег грађанског сталежа, влада је забранила оснивање
српских новчаних завода, упис акција у Српску банку у Загребу и
упућивање деце у занате преко Привредника у Загребу, јер се,
наводно, иза хуманости овог српског привредног друштва крије
српска пропаганда“.21 Споменутим и другим методама турских,
аустроугарских и других окупатора, брижно, систематски и
континуирано се радило на „пресељењу српске крви“, традиције,
историје, културе па и личности у друге корпусе.

*
Препознавање национално недекларисаних Срба међу
припадницима муслиманске вјероисповјести, за разлику од оних
који се у тој конфесији не осјећају Србима и изјашњавају као
несрби, односно као припадници других нација, веома је

21 Лонгин, епископ зворничко-тузлански, Улога српског православног свештен-
ства Зворничко-тузланске епархије, Споменица 80. годиш. окупације БиХ...,
ГСПЦ, 1959 –3/77–78).
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осјетљиво и сложено питање. Наиме, код знатног дијела
муслимана нашег поријекла кроз прошлост су се, из разноразних
разлога и чињења, формирали елементи свијести о етничкој
дистанци у односу на Србе – основну народноносну супстанцу из
које су потекли. Међутим, они су упркос новопримљеној вјери и
прихватању елемената оријенталне културе и даље остали у
дискурсу свог материњег, односно српског језика, импутирајући у
њега дио ријечи из турског и арапских језика, донесених на ове
просторе у освајачким походима Турака.
Све што је пратило српски народ под вишевјековном турском
влашћу, а у новије вријеме и домаће уставне одредбе о етничкој
посебности муслимана, довело је до поменуте њихове дистанце
од народа из којег су настали.22

Код претакања Срба у муслимански корпус треба имати у виду  да
су Срби били принуђени у знатном броју да напуштају своја од
Турака окупирана огњишта и имања, а они који су остајали на
њима у жељи да их сачувају и даље у свом власништву, као и они
који су се, у немогућности да се иселе или одупру окупацији, а у
жељи да сачувају своје голе животе и животе својих породица,
једноставно прикључивали Турцима као побједницима и
временом своју културолошку, вјерску и етничку традицију и
свијест трансформисали у освајачеву, принудом наметану. 
О националној припадности муслимана, у свом чланку Задатак

српске муслиманске омладине, објављеном у Српској

омладини,23 Шукрија Куртовић, публициста, пише: „Муслиману
треба јасан вањски знак, учинити да није само муслиман са
великим словом, него да има нешто више и јаче, нешто што га
карактерише међу другим народима. То је његова нација.

22 Др Петар Опачић у својој рецензији за ову едицију наводи: „О томе је Владимир
Бакарић у његовом последњем интервјуу за загребачку ТВ рекао следеће: да су се
он и Кардељ возили у ауту и разговарали како да реше питање босанских
муслимана 'па смо се', рекао је Бакарић 'договорили да идемо на стварање
муслиманске нације'." (Хрват Бакарић и Словенац Кардељ су уз Хрвата Тита били
најутјецајније личности политичког живота у СФРЈ; о. Рајо.)
23 Власник и уредник листа Српска омладина Смаилага Ћемаловић.
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Муслиман треба да се једном увјери да је Србин и члан српске
нације. То је његово право одијело. Нову ће душу муслиман
добити заједно са одијелом. Нигдје се не смије заборавити да му
се са одијелом удахне нова душа – српски национализам и све
што је са нашим национализмом скопчано.“24 Надаље говорећи о
муслиманима свога времена, Куртовић закључује: „Ми смо и дан
данас онај исти народ, истога језика и истога углавном обичаја,
као што смо били прије него што смо примили Ислам.“25 О истом
питању професор Хусеин С. Бркић каже: „Муслимани су свјесни
свог поријекла и њиме се поносе, најбољи су чувари свога
народног језика и својих народних обичаја ... свјесни су и поносни
на своју прошлост, у којој им припадају такођер значајне
националне заслуге. Све те њихове одлике укопчавају их саме по
себи у наш национални организам. Етничко и ментално јединство
са Србима, изграђена грађанска свијест и грађанска одговорност
за опште добро државе као цјелине, упућује муслимане у првом
реду на Србе... То је стварност коју не може ослабити
неуравнотежени и неодговорни испад са српске стране, нити
систематско ласкање и претјерана брига и бојазан за судбину
муслимана са хрватске стране.“26 Најпознатији вођа муслимана у
међуратној Краљевини Југославији др Мехмед Спахо каже: „Ону
штудију (мисли на један од својих радова, о. Рајо) написао сам
као Србин Муслиман у интересу Срба Муслимана на Балкану;
хтео сам им с тим доказати, ако коцка пане Србији, да јој пане у
део Босна и Херцеговина, да Муслимани могу и на даље остати у
својој кући“ (стр. 4).27 На писања прохрватске и проаустријске
штампе о њему и о немогућности да кроз ту штампу одговори што
мисли о њиховом писању, издајући у Новом Саду своју књижицу,
он каже да ће расвијетлити и „оправдати  (се) пред српским
народом, за који живим и мрем... увјерити српски народ, односно

24 Позајмљено из Споменице Гајрета 1903–1928, стр. 63.
25 Šukrija Kurtović: O nacionalizovanju muslimana /40, Sarajevo 1914.
26 Husein S. Brkić: Gajret 1903–1941, Kalendar Gajret iz 1941. godine, str. 33.
27 Спахо Мехмед, Ли ћули фирави Муса, Нови Сад 1904.
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православни Срби, да под чалмом није угушена српска мисао,
него да ће помоћу ње зарудити жељено очекивана зора у
окупираним српским земљама, у Босни и Херцеговини. Сад ево
ме на предмет, да чињеницом увјерим српски народ, а особито
српску штампу (...) да сам за све ово вријеме радио као Србин“
(стр. 5–7).28 „...Ми смо пред великим догађајима, ми морамо са
православним Србима дијелити радост и жалост!“ (39)29. Свијест
о поријеклу наших муслимана веома снажно је изразио и
мостарски хоџа Мехмед Спахић стиховима:

Што помињеш прошлост мени, та преда мном јасно

стоји.

Ја познајем поријекло, праотаца, дједа моји.

И ја чујем гласе, што их, с њина гроба вјетар вине:

Србин буди, чедо наше, или проклет био, сине!30

„Муслимани који су себе отворено називали Србима... су били
потомци чувених беговских кућа оџаковићи Бушатлије,
Миралеми, Бишчевићи, Церићи, Тузлићи, Арнаутовићи, Џинићи,
Сулејманпашићи, Бичакчићи, Куленовићи, Фирдуси,
Фадилпашићи и други.“31

Полазећи од наведеног, у ову едицију уврштавао сам само оне
Србе муслимане за које сам установио да им је утврђен српски
национални идентитет, тј. да су се изјаснили као Срби или се
својим дјелом исказали као такви. Уколико сам се сусретао са
случајем да је једна личност, током свог животног вијека, након
скупштинским актима устоличених нових нација „демократски“
мијењала своју националну припадност, тада сам давао предност
раније исказаном националном опредјељењу. Сматрао сам то
вјеродостојним, истинским исказом стварне националне

28 Исто.
29 Исто.
30 Стих позајмљен из Србобрана, народног српског календара за 1894. год,
Загреб 1893.
31 Коњхоџић С. Алија (уредник): Споменица „Братства'' 1954–1974 /451,
Торонто 1974.
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припадности, недиригованим тренутно владајућом идеологијом.
Јер, касније, политичким квази-потребама и пропагандом
успостављена свијест о новим инстант нацијама имала је у својој
претпоставци другачију комбинаторику од истинске борбе за
национална права – циљано слабљење српске нације ради
остварења политичких интереса других, и тиме се, квантитативно
слабећи српску националну супстанцу, желило учинити Србе
небитним политичким чиниоцем на сопственим животним
просторима.

*
Готово идентичан проблем је са православним Србима пре-
обраћеним у католичанство. Њима је кроз вишевјековни ток, под
ватиканском диригентском палицом и освајачким методама
окупатора, негирана српска православна вјерска и етничка
припадност, традиција и култура, а у свијест уграђивани елементи
етничке традиције и културе освајача и претендената на српске
животне просторе. Срби су папократском бригом и државним
принудним акцијама поробљивача најприје, у правилу,
присиљавани на католичанство, што је било у функцији
транзиције, односно њиховог постепеног претапања у друге
нације. Са те фазе они су најчешће кроатизовани, затим
германизовани, мађаризовани и словенизовани.
Систематичност и упорност на католизацији Срба огледала се на
сваком кораку, на сваком локалитету. Пишући о томе процесу на
тлу Лике, Иван Иванић у свом раду наводи слиједеће: „Нарочито
је много православне Буњевце и Србе покатоличио поп Марко
Месић... Месић је силом уклањао и онај мали број православних
свештеника и у њихове парохије слао католичке попове и тако
католичио Буњевце ...Тада су покатоличене чувене српске
породице у Лици: Рукавине (барони), Дошени, Старчевићи
(претци велико-Хрвата Анте и Давида Старчевића), Радошевићи
и други... Тим путем су, сем ових, прешле у католичанство и многе
друге старе српске породице, те су им сада потомци највећи
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Хрвати, али их народ и данас зове: 'Власима'32. То име најбоље
казује да су им претци били – православни Срби.“33 У вези с тим
проблемом и због тога славонски историчар, иначе католички
свештеник, Катанчић Матија – Петар (1750–1828), не сматра све
становнике католичке вјере Хрватима. Напротив, он тврди да су
Далматинци, Босанци и Славонци исте етничке структуре као и
Срби и да се ови етнички много разликују од правих Хрвата, а да
је хрватско име овим крајевима једино аустроугарским притиском
наметано мада се ови народи нису никада тако осећали.
Говорећи о чистоти језика34 Катанчић каже: „Босанско-

далматинско и српско нарјечје одликује се чистотом и

32 Израз Влах старог је поријекла. По неким писцима потјече од Келта, а означава човјека
туђинца, скитницу. Разни европски народи тим појмом и изразом називали су своје сусједе или
оне људе који су се бавили сточарством (пастири) или земљорадњом и новодошљаке. Данас
је тај појам највише везан за дио румунског народа на подручју Влашке, која захвата јужне
дјелове Олтеније и Мунтеније у тој земљи.
Послије окупације српских држава од Турака, Срби који не прихватају исламизацију и
потурчивање, знатним се дијелом повлаче из својих насеља у планине и нека друга подручја,
посвећују се сточарству и као пастири често селе, па се појам Влах све више веже за њих, јер
их околни народи тако све чешће називају. Тако се временом тај појам у пејоративном смислу,
нарочито на озапађеним српским просторима, пренио на све Србе, како досељене тако и на
Србе старосједиоце, како на православне тако и на покатоличене Србе, а означавао их је као
људе туђинце који су изгубили своју државу.
33 Иван Иванић: Буњевци и Шокци, стр. 127 Београд, 1899.
34 Указујући на значај језика у међусобним српско-хрватским односима, Слободан Јарчевић, у
свом раду Историјске скривалице, књига друга, стр. 56, Београд, 2002, цитира из књиге
Француза Ami Bouea La Turguie d' Europe, том II, Paris 1840, слиједеће: ''Српски језик је богат,
лаконски, енергичан и хармоничан; он подједнако добро пристаје и мушком и женском полу и
употребљава се исто тако срећно за опевање љубавних нежности, као и великих и крвавих
подвига Бога Марса... Срби поседују много, много лепе поезије и само то би требало да нас
обавеже да учимо њихов језик... Хрвати, с обзиром на сиромаштво своје литературе и на
нередовност свога језика, нису успели да створе посебну литературу, већ су били присиљени
да се приближе Србима и да се служе њиховим језиком, на такав начин  да су спали на то да
им предложе да се с њима уједине под баналним називома илирство. Међутим, Срби су
одбацили овај подмукли предлог, чији је циљ исчезавање српске националности.'' 
Говорећи о српској ћирилици, Олга Луковић Пјановић у свом раду Срби ... народ најстарији,
књига 3, стр 211–212, цитира из рада, такођер, Француза, лингтвисте Сипријана Робера: Le
monde  Slave, том II, стр. 336–337: ''Видели смо у коликој мери је ћирилска буквица
уједињавала словенске језике; исто тако она је могла да буде корисна проузроковањем
складног јединственог развоја истих тих језика, али анархија до које је дошло због расцепа
створила је веровање да је потребно да се реагује насилно против ћирилице. Латински
бискупи су за време синода у Салони прогласили буквицу (ћирилицу, о. Рајо) ђаволовим
изумом и забранили су њену употребу под претњом искључења (из хришћанства, о. Рајо).
Пољска, Чешка и Хрватска су напустиле ћирилицу и свуда је отпочела борба између српских
и латинских слова. Ова борба између две азбуке продужила се као борба између две цркве
кроз векове – све до наших дана.''  
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елеганцијом.“ О наметању хрватског имена Катанчић пише:
„Увјерит ћеш се најзад да се хрватско име у Далмацији, Босни и

Србији нарочито пропагирало, али се илирски народ у овом

предјелу никада није тим именом називао.''35

Методи притисака били су различити. На примјер, за вријеме
византијске власти у Конавлима код Дубровника православље је
било готово једина религија. „Оно се још више раширило и
утврдило под српском влашћу, јер је латинско и латинизовано
становништво било потиснуто у градове и у залеђу је било готово
исчезло.“36 Када су Дубровчани, у трећој деценији XV вијека,
откупили Конавла од српских војвода Радослава Павловића и
Сандаља Хранића-Косаче, нашли су тамо православне Србе,
међу којима је био тек понеки придошли босански богумил. По
принципу Cuius regio, illius religio, 37 „најпреча је брига Дубровчана
била да се конавоско становништво преведе на католицизам. У
том циљу Дубровчани су се послужили босанским фрањевцима,
али су и код тога наишли на отпор Конављана и зна се да су два,
а можда и више превећ ревносних фратара погинула вршећи ову
мисију. Дубровчанима је ипак пошло за руком да све Конављане
преведу на католичку вјеру.“38

Други примјер је Жумберак. Након продора Турака на Балкан и у
српске земље, покренут је велик број српског становништва са
родних огњишта ка сјеверозападним крајевима које су држале
Аустрија и Мађарска. С обзиром да је овим двјема државама
требала за одбрану од Турака војнички способна ратна снага, то
су оне радо прихватале Србе на своје опустјеле или напуштене
просторе, и од њих правиле обрамбене бедеме према Турцима. У
ту сврху аустроугарске власти су упућивале Србима и позиве да
пређу на њихову територију, дајући им чврста обећања за
одржање и очување пренесеног богатства, јер се „ту ради о

35 Псуњски, Хрвати у светлости историјске истине, стр. 15–16, Београд, б. г.   
36 Јован Вукадиновић, Конавли – антропогеографска и етнолошка
испитивања, стр. 33, Београд 1980.
37 У слободном преводу: Чија земља, онога и религија. 
38 Др В. Новаковић: Цавтат и Конавле, Цавтат, 1954, стр. 11.
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слободним људима – а не мали број међу њима су богати – који
су се дали наговорити да пријеђу из Турске, уз опасност по свој
голи живот и имовину“.39 Даване су гаранције за национална
права и личне слободе. У погледу вјероисповјести „дата су већ у
позивном писму најчвршћа увјеравања не само да им се неће
чинити било какве потешкоће у извршавању њихове вјере, него
напротив, да им се дозвољава свака слобода, коју под Турцима
нису имали“.40 Један од таквих аустроугарских обрамбених
бедема био је и Жумберак. Жумберак су населили Ускоци. Ко су
били Ускоци?41 О томе Радослав Лопашић, један од хрватских
историчара истраживача крајишког обрамбеног подручја од
Турака око Купе и Коране каже: „...досељени влашки ускоци
понајвише православне вјере запремише велик дио ових
прекокупских приедјела, те придржавши вјеру и обичаје познати
су нам из писама под именом крајишких влаха, а и данас воли се
народ оних предјела називати крајишницима...“42 „Будући да су
ускоци српског поријекла (serbischer Abstammung), то је и код њих
био уведен систем задруга, а Валвазор нас увјерава, да 'и у
најмањој кући ових ускока станује по три, четири до пет ожењених
особа и да у њима борави читав један род'.“43 Континуираним
доласком „жумберачко подручје заузели су досељавањем
православни ускоци. Наравно да су те ускоке пратили

39 Јохан Хајнрих Швикер, Хисторија унијаћења Срба у Жумберку /42,
Крагујевац, 1991, превео Жумберчанин Никола Живковић.
40 Исто.
41 Појам Ускок везан је за пребјегле Србе који су у вријеме окупације српских
животних простора од Турака прешли на тадашњи Аустро-Угарски териториј и, са
њега, наставили борбу за ослобођење своје земље. На такав начин „број
исељеника српских нарасте толико да се могаше од њих образовати читава
војска''. Најпознатији ускочки градови били су Клис у Далмацији и Сењ у данашњем
Хрватском приморју. У XVI, XVII и XVIII вијеку, они најчешће из утврђених градова
„скоро сваки дан излеташе на Турке, и бише се са њима“ (цитати Р. Агатоновић, П.
М. Спасић, Српски устаници противу Турака у вези с народним сеобама у туђину
1459–1814, Део први, стр. 352 и 353, Београд 1895). 
42 Радослав Лопашић: Око Купе и Коране, наслов: Крајеви око Купе и Коране,
стр. 7,  Загреб 1895.
43 Јохан Хајнрих Швикер: Хисторија унијаћења Срба у Жумберку /17,
Крагујевац, 1991.
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свештеници њиховог обреда, као што им је свечано било
признато и потврђено слободно исповедање њиховог култа, те
оснивање цркава и манастира.“44 „Православни Срби су у овом
подручју имали стално своје посебно свештенство или су их опет
подмиривали монаси из манастира Гомирја, којима је барон
Шерцер још године 1747. потврдио слободан улаз и излаз у
жумберачком подручју.“45 Међутим, „љубав“ према православљу
није била ни поуздана ни дуготрајна. Наиме, један од озбиљних
разлога за акцију преобраћања жумберачких Срба ускока, а и
осталих „пребјега“ у католичанство и њихово подређивање
папској курији, аустроугарске власти нашле су у увјерењу „да
православци не могу бити потпуно вјерни поданици католичких
владара те се морају осјећати привржени, због своје 'грчке' вјере,
главним заштитницима тога обреда, руским владарима. Ова
становишта водила су аустријске државнике при вођењу црквене
политике унијаћења...“46 Носиоци акција унијаћења Срба на
Жумберку су „противници Срба и њихове цркве, с једне стране,
претјерано горљиви присташе уније, а међу њих убраја
Бартенштајн47 ...у првом реду генерала Петација48 и њему
сличне. Осим тога, ту су католички свештеници у Угарској који су
такођер непријатељски настројени према православним Србима.
Од времена кад је поново ојачала католичка црква, односно кад
се повратило њено некадашње богатство, у Угарској католици
уместо да признају заслуге Срба, које су они стекли бранећи

хришћански свијет од исламске опасности, почели су да

44 Исто, стр. 23.
45 Исто, стр. 35.
46 Исто, стр. 22.
47 Јохан Криштоф Бартенштајн, присташа постепеног унијаћења, који је од
1759. руководио Предсједништвом Илирског дворског посланства, које је од 1746.
године било основано за све ствари које се тичу „рачанске или илирске нације –
као независна дворска канцеларија“. (Интересантно је да Бечки двор у то вријеме
у наведеном имену дворске канцеларије спомиње само српску, односно „рачанску''
нацију и с њом изједначава „илирску нацију'', дакле, не спомињући друге, сем
српске нације на Балкану уз илирско име.)
48 Петаци је познат по свом нетолерантном односу према Србима и православљу,
а на командном мјесту карловачког генералата замјенио је грофа Шерцера.
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поступају са православцима као са непријатељима (подвлачења
Рајо).“49 Унијатска50 офанзива на Жумберак била је веома
жестока, добро организована и праћена строгим санкционисањем
сваког отпора. Методи принуде поред политичких, војничких,
полицијских, судских, црквених, физичких тортура и
испоручивања српских православних свештеника на Малту за
галиоте,51 присилно прикупљаних „добровољних“ потписа за
прихватање уније и других облика притисака и тортура,
садржавали су и лажи и инсинуације. На примјер, Угарска дворска
канцеларија, која се подобрано бринула о успјешности акција на
унијаћењу Срба, „добила је притужбе“ како православни на
Жумберку отимају унијатске дјевојке и како православни
свештеници силују католкиње. У вези с тим измишљотинама,
споменути Бартештајн каже да „е разумије зашто би из такове
дозволе (мисли на дозволу склапања бракова између унијата и
православаца, о. Рајо) 'да се смију вјенчавати људи који то
узајамно желе, морало одмах протумачити као отмице дјевојака и
убиства'. Он не схвата, како то, да се такове притужбе могу чути
само на рачун 'православаца, а не и код лутерана и калвиниста и
зашто то бива само у Карловачком генералату'.“ У односу на

49 Јохан Хајнрих Швикер, Хисторија унијаћења Срба у Жумберку, стр. 43,
Крагујевац 1991.
50 Унија (унус = један) уједињење, сједињење, спој, удружење и слично.
Унијаћење је, у овом случају, актима и акцијама римокатоличке цркве, помогнуте
политичким, војним и другим мјерама католичких држава, насилно „сједињавање“
Срба православне вјере с католичанством, односно њихово превођење на
гркокатолицизам. Унијатима се дозвољава да задрже нека дотадашња своја
црквена учења и обреде, али су обавезни да прихвате неке догме римокатоличке
цркве, да као врховну црквену власт признају римског папу и да раскину сваку везу
са православним вјерским центром и врхом. У историји српског народа унијаћење
је било једна од значајних метода и често прва степеница за однарођивање
његових дијелова и њихово асимиловање и трансформисање у околне католичке
народе.
51 У Карловцу је 1672. године суђено четрнаесторици српских православних
калуђера из манастира Гомирја и Лепавине, ради побуне против унијаћења.
Пресудом су осуђени на вјечну робију и одмах депортовани на Малту, са које су као
галиоти нестали без трага. (Види о томе у овој едицији биографију Зоричић Петра
и Нијемчевић Симеона.)
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поменута тобожња силовања,Швикер у свом раду наводи „нису се
потрудили да наведу примјер у прилог своје оптужбе, да је неки
православни свештеник силовао неку католкињу“.52 Упркос
свему, отпор унији био је веома жесток, али је, ипак, акцијама и
принудама папске курије, војних и цивилних власти био сломљен.
„Почео је прави погром против оних ускока који су остали вјерни
православној цркви – 'страни свештеници' – тако су се жалили
православни Жумберчани – присиљавју нас да јавно, приликом
исповједи и вјенчања, признајемо римокатоличку цркву и папу, те
да прекинемо везе с нашим црквеним властима.“53

Конституисање уније на Жумберку отворило је врата и за
национално преобраћење жумберачких Срба. Тај процес
непрекидно траје. На примјер, чак и у Енциклопедији СФР
Југославије (1971), између осталог, за унијате се каже и
слиједеће: „Као компактна цјелина настањени су једино у
Жумберку и по народности су Хрвати.“ На ову произвољну и
нечињеничну констатацију споменуте енциклопедије о њиховој
националној припадности, Жумберчанин Никола Живковић,
Србин, новинар, писац и преводилац, рођен у жумберачким
Драгошевцима, у Предговору цитираном Швикеровом раду (стр.
7) каже: „А моје село Драгошевци и сва остала села у западном
Жумберку су српска. Тако то иде. Прво нас Енциклопедија

Југославије прогласи за Хрвате, затим се за њу, као нашу 'особну
карту' позову провјерени дежурни 'редари', који имају задатак да
среде неколико 'смутљиваца', који ремете мир, сумњајући у
ауторитет Енциклопедије.“
И одређени историјски догађаји директно су утицали на то да се
цјелокупни слој припадника српске нације на аустроугарском
подручју приказивао припадницима друге нације. На примјер, у
току Првог свјетског рата, којег је Аустроугарска отпочела и

52 Исто, стр. 52.
53 Исто, стр. 31. Колико је био безочан и нехуман однос према онима који су се
одупирали  унији, и какав је жесток отпор пружан, види у овој едицији биографије
Прушчевића, Петра Кричка, Алексе и Николе Гаћеше.
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водила против Србије, масовно је мобилисала Србе у своје војне
редове за тај рат (са званично свог државног подручја на којем су
живјели Срби), а од раније имала у својим војним структурама
значајан број веома истакнутих Срба, све те припаднике српске
нације (чак и неке из ранијег периода): подмаршале, генерале,
војне стручњаке и друге Србе приказивала у тадашњим својим
номенклатурама и другим писаним материјалима, углавном, као
Хрвате. Није хтјела, нити је тада било упутно да их исказује, оним
што стварно јесу – припадницима српске нације, против које она,
Аустроугарска, води рат. То је касније, у новоствореној држави
Јужних Словена – Југославији, злоупотребљавано, јер, ето, и
страни извори су тобоже „објективно“ и „непристрасно“ исказали
њихову „праву“ националну припадност, па су се и у неким
писаним материјалима хрватских редакција, такођер „објективно“,
засновано на туђим изворима, приказивали као Хрвати. А у
Другом свјетском рату, силе Осовине окупиравши Југославију,
основале су сателитску Независну Државу Хрватску, која је у свом
државном програму имала план за погром над  Србима,
верификовале у њен састав од раније постојећу Бановину
Хрватску са  једном трећином српског становништва на свом
територију, припојиле јој источни Срем, Босну и Херцеговину у
којима је српско становништво (православне, мухамеданске и
католичке вјере) било далеко бројније од хрватског. Најновији
грађански рат у Хрватској (1991–1995), изгоном и другим
методима рујинације српске националне супстанце у Хрватској,
која је тада бројила преко 700.000 Срба, учинио је ту супстанцу
спутаном и небитном друштвеном групом на подручју Хрватске.       
О односу аустроугарских власти према некатоличким религијама
уопште, енглески филозоф историје Арнолд Тојнби каже
слиједеће: „Дунавско хабзбуршко царство... ставило је себи у
задатак... да постигне домаћу културну једнакост...Тежећи да
оствари свој циљ да буде потпуно католичка хабзбуршка сила је
успела да мање или више искорени протестантизам у оквиру
својих граница; но управо успјех њеног отпора против Османлија
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и успех каснијег противнапада усмереног на отоманско
утеловљење православне кршћанске универзалне државе
сломили су тешко стечену католичку хомогеност дунавске
монархије преносећи из отоманских у хабзбуршке руке
тврдоглаву мањину мађарских протестаната и већи број
православних хришћана различитих националности, од којих
највећи дио није био вољан да прими црквену супремацију Рима
чак кад је овај јарам био понуђен у лако прихватљивом облику
унијатства, док су међу онима који су прихватили овај релативно
лак терет масе остале срцем и умом ближе својим непоколебаним
православним савременицима него што ће икада бити својим
савременицима католицима који су припадали латинској цркви.“54

Међутим, вријеме је чинило своје. Транзиција Срба у друге
конфесије и нације насилно и неумитно је текла.

*
Напомињем да у ову едицију, сем изузетно, нисам уврштавао оне
личности које су се на основу демократског изјашњавања  у
разним приликама декларисале као „Југословен“ или
„Југославен“ (каквих је, без икакве сумње, понајвише било међу
прекодринским и прекодунавским Србима, који су историјском
судбином и географском распрострањеншћу били најрастуренији
и разним границама одвојени од матице, а због тога и
најзаинтересованији за заједничку државу Јужних Словена, па и
за заједнички национални називник њених словенских
припадника, како би и тиме обезбиједили живот у јединственој
држави, односно државно политички непрекинутом простору),
„Србохрвати“ или „Хрватосрби“ (види архивску грађу и неке
досијее у АЈ и АС), „национално неопредијељене“, локално
декларисане као нпр. „Далматинац“, „Личанин“ и слично.
Утврђивање њихове изворне и праве националности требало би
обрадити у посебном истраживачком раду, како би се избјегле

54 Арнолд Тојнби, Истраживање историје I, наслов: Универзалне државе као
средство, међунаслов: Услуге и корисници, Просвета, Београд 1970, стр. 388.
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нетачне идентификације и произвољна сврставања у националне
корпусе. Такођер нису уврштавани с наведених подручја они који
су се декларисали као „Црногорац“ или „Македонац“.
При тако сложеном стању ствари а и због других проблема
везаних за националну идентификацију неких личности могући су
пропусти на томе плану и у једном и у другом правцу. Зато
наглашавам, да се личности које нисам препознао у писаним
материјалима као припаднике српског етноса, случајно
изосталих, оних чије биографије и податке у досадашњем
истраживачком раду нисам пронашао, или их нисам доспио
написати, не одричем. Јер, у тим случајевима ради се о
наведеним дилемама око етничког препознавања личности,
физичким, временским и другим вис мајор факторима у мом
истраживачком раду, као и о могућим нежељеним и ненамјерним
пропустима у овом великом и сложеном послу.

*
У нашој свијести присутна су, мање или више, сазнања о
знаменитим, познатим, популарно речено, великим личностима
из нашег народа. Ова едиција, наравно, доноси њихове
биографије. Међутим, оно чиме она шири корпус памћених наших
личности и обогаћује спознаје о њима, о нашем етникуму,
животном простору и историји, јесте подастирање биографија
анонимних личности – наших „малих великих људи из народа“,
оних који су својим „ситним“ дјелима и жртвама дали свој обол
очувању и развоју српске националне свијести и традиције,
стварали подношљивије животне услова за своје сународнике и
савременике, нешто значили за духовно и просторно повезивање
наших сународника и њихових животних простора. 
Полазећи од наведеног са становишта вредновања референца за
репутацију по вертикалној скали, веома је упитна и
проблематична доња граница за уврштавање биографија „малих“
личности у ову едицију. Чињеница је да је свеобухватна историја
сваког народа, па и српског, испреплетена већим и мањим
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догађајима, на ширим или ужим подручјима њихова живљења.
Актери и савременици тих догађаја, као појединци, нису у њима
играли једнаку улогу. Писани трагови углавном су остајали о
„великим“, а о „малима“ тек понека информација. Ко су ти „мали“?
Кога памтити и уврстити у едицију од тих „малих“? Како одредити
доњу границу за њихово уврштавање у едицију(е)? – то су питања
која сваког аутора стављају у озбиљну и не баш лако рјешиву
дилему, пред ризик и искушење да упадне у нежељени грех. У
свом приступу, полазећи од наведеног проблема, имао сам у виду,
да је, у прошлости, сачувано мало биографија и биографских
података о Србима с ових простора (види критериј под 1), а
ријетко сачувани и пронађени понеки писани траг о некој
личности свједочи о њеном постојању. Та јавно написана,
сачувана, а по истраживачу пронађена ријеч има за циљ, да се
име и дјело наведене личности памти у надолазећим
покољењима и реализује као сазнање кроз коректан однос
животописаца, односно биографа при јавном подастирању
биографија личности из прошлости. Стога сам у ову едицију, уз
знамените и истакнуте личности, уврштавао по властитом
нахођењу и оне „мале“ људе из народа за које сам пронашао
биографске податке и доспио их обрадити. О  класификовању
личности у „велике“ или „мале“ по хоризонтали, односно о њеном
објективном значењу, нпр. француски теоретичар Серж
Московиси каже: „Свака нација, свако племе, свако село има
своје велике људе. Они су ту нацију, племе, село,
материјализовали, обједињујући поједине групе, а и обликовали,
прожимајући их задуго властитом особеношћу и судбином. Нема
народа који нема свој Пантеон, или који га оставља празним. Чак
и ако светски анали не спомињу имена тих личности, локална их
хроника памти, и евоцира са обожавањем. Удружења овековечују
сећања на њих, учени људи пишу њихове биографије. Статуе и
плоче на углу улице, или на њиховој родној кући, славе успомену
на њих и изражавају колективно дивљење. Све те појаве показују
да велики људи, који зраче неједнаким сјајем представљају
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свеприсутну врсту људи.“55

Јавна понуда биографија, кроз ову едицију, са овако одређеном
доњом границом репутације за уврштавање, служи, између
осталог, и као необорив доказ наше етничке завичајности
простора на којем су они рођени, за који су се жртвовали и који су
својим радом и стваралаштвом оплемењивали. Тако су се у њој
нашли неки свештеници, учитељи, лијечници, гуслари, трговци,
исељеници, емигранти, сеоске старјешине, добротвори, ратни
добровољци, илегални радници, пали војници (углавном понеки
од оних који су погинули бранећи границе, за које се успјело
пронаћи податке) и други. Неке личности нашле су се у овој
едицији напросто по начину своје свирепе смрти.56

За знатан број уврштених биографија неких личности не постоје
или нисам пронашао комплетне трајно важеће биографске
податке, па сам у понуђеној биографији објавио само оне које сам
пронашао. Сматрао сам то кориснијим од прешућивања њихова
имена, јер би неуврштавањем у ову или сличне едиције, и даље
били осуђени на анонимност, а у крајњем случају и на потпуну
заборавност, чиме би се прешутио њихов директни или посредни
допринос тековинама које као њихови насљедници баштинимо.
Поред тога биографије са скромним информацијама могу
послужити другим биографима као потицај за истраживање и
њихово комплетирање недостајућим подацима.

*
Обим појединачних биографских текстова у укупном фонду ове
едиције, треба гледати и цијенити кроз њен концепт. То је, наиме,
својеврсни општи документацини зборник биографија, што
значи да доноси биографије личности из свих области људског
стваралаштва и дјеловања, и као што је већ наведено,
биографије мање познатих па све до знаменитих личности. Свака

55 Серж Московиси, Доба гомиле, Београд 1997, стр. 235.
56 Види у овој едицији биографије Милана Цревара, Ангеле Лалић, Вукашина
Мандрапе, Евице Поштић.
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од тих личности је кроз свој животни вијек проживљавала више
или мање животних ситуација и чињеница. Појединачно су
пролазиле кроз различите догађаје и проживјеле различита
искуства. Код неких је, посебно код оних о којима се мање зна или
су непознате, или мање познате, требало навести више животних
чињеница, да би их се отргло од заборава, па су уз основне
референце за репутацију, често описивани поједини догађаји због
којих се уврштавају у ову едицију, нпр: Петар Јагодић – Куриџа,
Градашчевић Хусеин – Капетан, Павао Мркаљ – Балатин; Ана
Њего, Милан Божић – Плашчанин, Прељубовић Мухамед-бег,
Вељко Кораћ из Чемернице, и многи други. То је имало значајног
утицаја на обим, интегралност, (не)уједначеност и
(не)хармоничност текста и његову квантитативну
непропорционалност са текстовима о знаменитим личностима.
Због тога на упоредној платформи обима текста биографија
„малих“ и „великих“ личности, „гигантске“ личности не прати
увијек и „гигнатски“ обим текста. Уосталом, о њима је, за разлику
од „малих“, лакше пронаћи писане материјале и стећи жељене
информације. Разумије се, да сам и упркос томе настојао колико-
толико да обим текста буде адекватнији значају личности и њеног
дјела унутар засебних подручја стваралаштва него у укупности
едиције. Нпр., складност је, бар у принципу, више постигнута у
поређењу биографија, рецимо, писца с писцем, или музичара с
музичарем, него било ког од њих с правником или политичарем.
Међутим, и у томе има неусклађености, јер уз сва настојања да се
такве слабости избјегну, оне су, нажалост, присутне у овом раду.
Не желећи да биографски текст оптерећујем разним пописима,
табелама и слично, нисам наводио ни библиографију ни
литературу, већ сам чешће назначавао издања у којима се о томе
читалац може информисати, а попис кориштене литературе,
периодике, архивске грађе и других кориштених извора дат је у
наставку овог предговора у Првом тому едиције.

*
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Презентиране фотографије личности преузете су из фондова
едиција, периодике, докумената, албума и фототека: Народне
библиотеке Србије, Библиотеке САНУ, персоналних докумената
САНУ, Архива САНУ, Архива Југославије, Архива Србије,
Фотодокументације ТВ Београд и од неких чланова породица и
познаника личности чије се фотографије објављују. Наглашавам
да извори фотографија презентираних уз биографије у овој
едицији нису увијек идентични са изворима на којима је темељен
текст биографије дотичне личности. Ма колико да су различити ти
извори, текстови и фотографије у овој едицији, као јединствена
документација о једној личности, вјерно легитимишу дотичну
личност.

*
Ова едиција обухвата и биографије објављене у мојој првој књизи
СРБИ Српска Крајина, Далмација, Славонија, Хрватска – био-

графски лексикон, с тим што је број биографија с тих подручја у
овом издању знатно увећан. Поред тога, многе од њих су
доживјеле своје измјене и допуне, јер сам, у продуженом
истраживачком раду, пронашао нових података које сам, тежећи
њиховој што потпунијој информативности, уградио у њих. Један
број их је реконструисан. Уз то уважио сам и неке сугестије и
добронамјерне примједбе упућене ми на тај лексикон.

*
Од више корисника те књиге добио сам сугестију, да у њеном
поновљеном издању (што чиним овом едицијом), образложим
уврштавање Дубровчана у њу. 
При писању и издавању те књиге нисам сматрао за потребно да
посебно образлажем уврштавање било којих Срба локално
атрибуираних, па ни Дубровчана. Међутим, споменуте сугестије
су ми образлагане специфичном историјском прошлости
Дубровника и његове околине.
С обзиром да има више радова у којима се говори о Српству
Дубровника, мислим да нема потребе да шире образлажем



уврштавање Дубровчана у мој ранији лексикон и овај рад. С тога
ћу се на то само укратко осврнути.
Српство Дубровника продуковано је његовом историјском
прошлошћу и судбином, његовом утканошчу у српски
геоисторијски простор и српско окружење. По неким историјским
наводима, Дубровник су, под именом Ragusa,57 основали (656.
године) и најприје настанили Латини, дошљаци из разореног
Епидаура (Цавтата) као тамошњи старосједиоци, а нешто касније
у много већем броју и на различите начине припадници сусједног
народа. Ко је био тај сусједни народ? Децидирано и недвојбено,
између осталих, рекао је Константин VII Порфирогенит
(905–959).58 „Када су биле опустошене због насртања Авара и
оне земље, које се сада зову Србија и Паганија, и она која се зове
Захумска земља, исто тако Травунија и Конавли, император
(мисли на цара Хераклија /575–641/, о. Рајо) настани Србе у ове
земље.“59 Досљедно томе, Порфирогенит у свом раду De

administrando imperio (из којег је кориштен предњи цитат),
констатује историјску чињеницу да је ријека Цетина граница
између Срба и Хрвата.
Првотно латинско становништво Рагусе одупирало се приливу
придошлица у град из окружења све до деветог вијека. „При
половини деветога виека Дубровник већ био тако јак да је три
циела годишта мого узбијати непрестане навале Сербаља, кои,
держећи све земљиште на около, гледаху кривим оком да
послиедни остаци Римљана у Далмацији прикупљајући се на
оном миесту одержавају један живаљ толи различан од
57 За настанак имена Ragusa има неколико неверификованих објашњења. По
некима, оно потјече од трансформисане грчке ријечи лауса што значи хрид, јер су
се његови први становници населили на једно острвце са високом хриди, које је
касније спојено са копном. По другима, име потјече од ракова. Има и других
претпоставки о томе имену, али није поуздано утврђено његово право поријекло.
58 Рођен у Порфирској палачи (905–959). Византијски цар  од 912. до 959.
Историчар. Бавећи се научним радом оставио велик број радова, међу којима и De
administrando imperio, чији се наслов код нас различито преводи, на примјер: О
народима, О управљању царством и слично. У том раду је описао све царству
сусједне народе, па и Србе.
59 Узето од А Стражичића, Босанска вила 1889 – 4/56
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њиховога.“60 У борбама Грка против Араба (866), који надиру
према источној обали Јадрана (Будва, Котор, Рисан) и пријете
освајањем Дубровника, „Дубровчани тада придруже и своје
бродове к герчкима, тер превезу с оне стране мора своју и
сербску сајузничку војску, и помогну одагнати на далеко
непријатеља. У ово дакле доба перви се пут приближише једно к
другом ова два племена која ће се до мало у једно само слити.“61

О увећавању богатства, простора и становништва, зближавања и
срастања Дубровника с окружењем „Дубровчани одма у прва
времена зажеле и шире границе; а ових су иначе и јако требовали
једно поред тога да би се боље примакли своима ближњацима
Сербима, тер лакше с њима терговину водили... Они дакле
продуље свој град до речене краине. А тада множина Сербаља,
примамљени добитком и безбиедности коју је тамо свак уживао,
паверве у исти; чим ова два племена, латинско и славјанско,
споје се у једно, и произведу они удесну смиесу из које поникне
новија изображеност Славјана. Језик латински, остајући све у
диљ језиком пословним, губијаше се све више и више у пуку, док
најпосле сасвим исчезне испред серпскога. Исти град би прозван
новим именом Дубровника,62 од сербске риечи дубрава, која је у
оно доба прекривала планину до чиега подножја биаше се град
протегнуо.''63

Споменуту Порфирогенитову границу између српских и хрватских
племена констатовали су и многи истакнути хрватски, српски и
страни историчари, као на примјер: др Фрањо Рачки, Шиме
Љубић, др Ватрослав Јагић, Иван Каталинић, др Владимир
Ћоровић, др Јован Рајић, др Станоје Станојевић, Анте
Соркочевић, Иван Лучић, др Бењамин Калај, Нил Попов, Кинам и
многи други. Др Фрањо Рачки, истакнути хрватски историчар и

60 Matija Ban, „Zercalo poviestnice dubrovačke“, Almanah Dubrovnik I...1849 /124.
61 Исто, стр. 124.
62 Ријеч дубрава из које је изведено ново име града потјече од старословенске
ријечи дабр- дубр, што значи дуб, стабло. То казује да се град проширио на
подручје богато шумом и по њему узео ново име Дубровник..
63 Матија Бан - исто, стр.128.
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предсједник ЈАЗУ, у свом раду Вијек и дјеловање св. Ћирила и

Метода I /2, (1857) каже: „Ови (говори о Хрватима, о. Рајо) у први
мах побједивши Аваре посјели су земље од Цетине па према
сјеверозападу к Врбасу и Сави, затим уз ову ријеку до мјеста гдје
у њу Уна утиче, а одатле преко Слуња к Сењу.'' 64 Иван Каталинић
у својој Storia della Dalmazia, I–III /35, (Rad, 1834–138) наводи: „La

parte de oriente fino alla Cettina venne occupata dai Serbli, el' occi-

dentale dai Croati fino all' Arsia et alla citta di Albona.“65 Иван
Лучић:66 „Хрвати су заузели дио Далмације од Истре до ријеке
Цетине, а Срби од Цетине до Драча.“67 Корчуланин Антоније П.
Фарчић, професор, кад говори о спајању српских приморских
земаља и, у том контексту, о припајању Неретве (Паганије,
Мароније или Раме) Захумљу 1171. године (за вријеме владавине
Немање и Мирослава), о граници каже и ово: „Између Захумља и
угарске Хрватске, као државна граница, остала је река Цетина, и
тако то остане до најезде Турака.''68

Тако се Дубровник нашао сред српских земаља, односно у
српском окружењу. Као што се сваки град наслања на своје
окружење, односно залеђе, и из њега, уз остало, механичким
приливом увећава своје становништво, тако се и Дубровник
наслањао на своје српско окружење, те су Срби временом
постали основна и најбројнија његова народносна супстанца.
Јохан Христијан Енгел (Левоча, Словачка, 1770 – Беч, 1814) каже
да су „Срби травунски и захумски знатно увећали Дубровник и

64 Позајмљено од Ђорђа Пејановића, „Националне и вјерске прилике у
средњовјековној Босни и Херцеговин“, Споменица осамдесетогодишњице
окупације Босне и Херцеговине 1878–1958..., ГСПЦ 1959 -3.
65 У слободном преводу: Источно од граничне ријеке Цетине настањени су Срби,
а западно су Хрвати границу имали до ријеке Раше и града Лабина. Цитат
позајмљен из наведеног рада Ђорђа Пејановића.
66 Правим именом Johanes Lucius, романске народности, рођен у Трогиру 1604, а
умро у Риму. По неким хрватским историчарима и редакцијама прозван Лучић или
Луцић Иван.
67 Ђорђе Пејановић – наведени рад.
68 Фарчић П. Антоније: Херцеговина у средњем веку; Споменица поводом 80.
годишњице окупације БиХ...ГСПЦ 1959-3, 4/53).
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умножили број његових становника“.69 Француски професор
славистике у Паризу Louis Leger (1815–1897) каже: „Дубровник
прима свеђ племенитом гостољубивошћу Србе. Међу његовим се
зидинама и око њих развија књижевност јужнијех Словјена од
петнаестог вијека у напријед. Пук је дубровачки словијенски
српског племена.“70 Једна талијанска антологија која је излазила
у Фиренци пише 1867. године: „Дубровчани су једини дио

српскога племена (подвукао Рајо) који се сасвим подаде западној
култури грчко-латинској, пошто сви остали Срби пригрлише
културу византијску и њемачку – стога у Дубровнику вазда
симпатија за Српство, јербо крв није вода.“71 Та нова дубровачка
градска популација са развијеном српском свијешћу постала је
главни агенс и носилац свих кретања тога града, створивши од
њега Српску Атину, како је Дубровник у прошлости често називан.
Таква народна свијест Дубровчана развијана је и одржавана у
Дубровнику вјековима. Главни носиоци такове свијести били су
управо, из тога народа изникли дубровачки бардови и корифеји,
који су се српски осјећали, српским језиком (и другим) писали
српске теме (иако не само српске), тим језиком комуницирали
међусобно и у дипломатским односима, сарађивали са српским (и
другим) крајевима и земљама. Ако погледамо историјате бројних
дубровачких властеоских породица, јасно ће се видјети њихово
народно поријекло (нпр. Bucignola, Gozze, Palmota, Zamagna,

Gradi, Natali, Gondola, и друге).72 Дубровчанин Иво кан.
Стојановић: „Нема породице дубровачке (осим онијех, које
дођоше из сусједне Италије), која није поријеклом из Херцеговине
или из којег оконога села... Повијест каже да су ова два народа
римски и српски, у прво доба била раздијељена сваки са својом
заставом напосе: Срби са заставом Св. Срђа, а Римљани Св.

69 Јохан Христијан Енгел, Повијест Дубровачке Републике, штампана 1903. у српској
дубровачкој штампарији А. Пасарића, у преводу дум Иве Стојановића, стр. 10.
70 Louis Leger (професор славистике), позајмљено од Иво кан. Стојановић: Најновија
повијест Дубровника , стр. 268, Дубровник, 1903.
71 Иво кан. Стојановић: Најновија повијест Дубровника, стр. 268, Дубровник, 1903.
72 Види о томе већ спомињане радове Иве кан. Стојановића и Јохана Енгела Христијана.
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Зенобија. Кад је Српство све оплинило... само језик у уредима
оста латински... а у приватном животу сасвим се посрбише
породице римске.“73

Познато је да је Јохан Готфрид Хердер (1744–1803), њемачки
филозиф и књижевник, интегрисаност личности у сопствени
народ прије свега видио кроз говор, односно материњи језик. Што
се Дубровчана тиче, они су о свом језику рекли и ово: „Кад си по
Далмацији могао чути: non parlo il morlacco, а по Хрвацкој: ich

spreche nicht krobatisch, онда се по Дубровнику говорило исто
онако нашки, тј српски (подвукао Рајо) као што и данас, па није
чудо, да су се Хрвати спуштали к нама да науче наш слатки
говор...“74 Не само Дубровник, већ и сва његова залеђина
говорила је српским језиком. На пример, Др Ватрослав Јагић,
Хрват, у својој Хисторији књижевности народа хрватског и

српског пише: „Листина Кулина бана од године 1189 била је прво
и најстарије што би писано ћирилицом, а српским језиком. Ту се
види толика сигурност и покретност у писању језика српскога а
слови ћириловскими, толика еманципација, да, управо већа, него
ли у потоње доба, од уплива црквене словјенштине, да није
могуће невјеровати да би били у Босни, Захумљу, Диоклецији итд.
већ давно прије Кулина бана почели писати ћирилицом, а
народним језиком српскијем.“ Дубровчанин Матија Бан, кад
говори о дубровачкој книжевности, између осталог каже и
слиједеће: „Они (говори о Дубровчанима, о. Рајо) су довели
сербски језик до знатнога развитка јошт у оно доба када су сви
садашњи језици изображене Европе, изван италијанскога
лежали, тако рећи у колиевки.“75 Па наставља: „Сербско
пиесништво имало је родити у овом граду окол деветога виека,
јер стои у повиестници да су тада дубровчани пиевали јунаштва
сербских витезова.“76 О питању дубровачког говора, Дубровчанин

73 Иво кан. Стојановић: Најновија повијест Дубровника, стр. 279, Дубровник 1903.
74 Види лист Дубровник из 1892. године, бр. 6, стр. 1 – Подлистак.
75 Matija Ban: Zercalo poviestnice dubrovačke, str. 147, Dubrovnik I...1849.
76 Исто, стр. 150.
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Милан Решетар у Прегледу дубровачке лирике (Београд, 1894)
пише: „...кад се стари романски град нешто пресељавањем Срба
са стране а нешто посрбљавањем домородаца мало по мало,
барем у погледу језика претвори у српски град.“77 А у својој
приступној бесједи поводом избора за редовног члана СКА
Решетар каже: „... ја увијек тврдим, као што сам тврдио пред 50
година, да се у Дубровнику није никада говорило, ни у њему
цијелом ни у једном његовом дијелу далматинским чакавско-
икавским говором него увијек само херцеговачким штокавско-
јекавским. Ја не идем даље од тога научног резултата, а нећу
никада да улазим у, нажалост, обновљени спор о српству или
хрватству Дубровника, јер су мени Срби и Хрвати један народ под
два имена, па ми је зато Дубровник српски и хрватски. Али ко

дијели српско од хрватскога мора признати да је Дубровник по

језику био увијек српски (подвукао Рајо).“78 Натко Нодило,
хрватски историчар, у свом дјелу Први летописци и давна

хисториографија дубровачка (Издање ЈАЗУ, Загреб 1883, свеска
65, у тексту од  стране 92 до 128), о говору Дубровчана и
Дубровника каже и ово: „У Дубровнику, ако и не од првог почетка,
а оно од памтивека, говорило се српски; говорило – како од
пучана, тако од властеле; како код куће, тако у јавном животу и у
опћини, а српски је био  и расправни језик.“79 Нужно је нагласити,
да су стари Дубровчани у 16. и 17. вијеку свој језик називали
словинским, илирским или српским језиком, а дубровачке
канцеларијске и нотарске књиге имају бројна заведена трговачка
приватна писма и уговоре, писана српским или италијанским
језиком. Како се наводи у тим књигама, изворник за те документе
је „писан српским језиком (lingua serviana, sermone serviano,

eloquin servianum). У једном дубровачком огласу из 1638. године
стоји да ће његов текст прогласити телал 'на српском језику, ради
лакшег разумевања за свакога'... Назив 'словински' од времена

77 Др Лаза Костић, Католички Срби /71, Торонто, 1963.
78 Архив САНУ, Годишњак СКА, Београд 1941 /189.
79 Слободан Јарчевић, Историјске скривалице, књига прва, страна 243, Београд 2002. 
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Гундулића узима опште размере“ (Политика, 10. VII 1952 /5).                    
Ево што су још неке познате личности рекле о српству
Дубровника и Дубровчана.
Дубровчанин Стијепо Кобасица: „Кад год се говори о католичким
Србима, одмах се помисли на стародревни Дубровник, ту

највећу оазу српске културе до пред уранак XIX вијека... Срби
Дубровчани славили су... побједу над побједом док није овај
покрет (мисли на покрет Срба католика, о. Рајо) насилничким
начином обустављен г. 1899. када је централна влада одузела
дубровачку општину из српских руку и поклонила је Хрватима, за

које се до осамдесетих година није ни знало у Дубровнику, као
ни у Босни и Херцеговини.“80

Професор Антон – Антоније Фарчић (Корчуланин): „Што се пак
тиче Дубровника и дубровачких Срба у XIX веку, као тобоже
појединачној и 'ријеткој' појави, подвлачим само ове три
чињенице: да је град Дубровник у XIX веку па све до почетка
Првог светског рата, био културна, политичка и економска
метропола приморских Срба, а друго: да је тек 1899. год.
дубровачка градска општина прешла у руке Хрвата, као плод
тешких шиканација, и незаконитих поступака аустриских
властодржаца, што је проузроковало напрасну смрт

дотадашњег градоначелника баруна Фрања Гондоле, последњег
Гундулића и знаменитог српског родољуба. Општина је тада
прешла у руке Хрвата, у великој већини досељених и доведених
од аустроугарских власти чиновника и разних других
намештеника и пензионера... Трећа је чињеница да су се сви
знаменити Дубровчани и дубровачки писци XIX века осећали
Србима, а ни један Хрватом, и ови дубровачки Срби најречитије
нам сведоче како је онда Дубровник мислио и осећао.“81

Какав је био однос према Србима Дубровника и шире, њиховој
историји и њиховим бардовима, од осамдесетих година XIX

80 Стијепо Кобасица: Срби католици; лист Српска омладина /97, Сарајево 1913-
5. Власник листа Смаилага Ћемаловић.
81 Архив САНУ 11.231 –18/16.
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вијека, па надаље, илуструју још ова два цитата: „Давно смо већ
знали, да велики Хрвати својатају свакога, који је и једном само
изустио ријеч: Хрват, па и не био с њима у роду. Пресити смо
слушајући их, како све наше најбоље великане уводе у свој табор,
премда ови нијесу никада ни снијевали да су Хрвати... али да
присвајају чак и оне, који с њима нијесу ни у деветој капи крви,
који су од њих далеко као што је небо од земље нијесмо
знали...“82 А тадашњи дубровачки бискуп Србин Мато Водопић,
видећи настало стање и осјећајући снажну пресију аустроугарске
власти за преобраћење преосталих дубровачких Срба у Хрвате,
послије преотимања власти у Дубровнику из руку Срба (1899)
каже: „Синци! сила нам је да будемо Хрвати, и то ваља бити, ако
не ћеш да те многи прогоне, премда ни ми у дјетињству, ни наши

оци, ни наши дједови, нијесмо знали за то име.“83

Босанац Симо Лукин Лазић српство Дубровника исказује стихом
овако: 

Озарен српском свијешћу Дубровник жезло прима,

Да лучем љепе слоге просвјетли нама свима.

Па свијетли, свијетли, владару сињег мора,

И преко ових поља и преко ових гора!

Та твој се отсјев чврсто и с нашом душом слио:

Та брат је мио, ма које вјере био.84

Познато је да су се Дубровчани називали Словинима. Зашто су
својевремено име Србин замјенили тим именом? Одговор на то
питање, такођер, налазимо у историчности, односно у контексту
укупних историјских кретања унутар нашег народа и његовој
историјској судбини.
Државна подијељеност (што није случај само с нашим народом)
била је у прошлости често запрека јединствености и афирмацији

82 Лист Дубровник из 1892. године, број 4 /1 – Подлистак, под насловом Томасео
и Хрвати. (О својатању и сврставању Томазеа у хрватски корпус).
83 Стојановић кан. Иво: Најновија повијест Дубровника, одјељак Разговор,
Дубровник 1903.
84 Срђ, Дубровник, 1904 – 13/624.
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идеје народности, јер су тада државе давале имена својим
поданицима нпр.: Рашани, Неретљани, Захумљани, Босанци,
Далматинци, Славонци, Дубровчани и слично, а не поданици
државама.
Гео-државна и конфесионална раздјељеност створила је
полицентричност унутар нашег народа, а тиме је жеља и
настојање за сједињењем постало константа српске прошлости.
У таквим условима процес конституисања свијести о припадности
једном народу, у овом случају српском, њеном очувању и
одржању, стварања јединствене државе, тече веома дуго и
праћена је тешким и немилим посљедицама. И онда, када је
српска држава била на врхунцу своје моћи, рецимо, за цара
Душана Силног, она није својим границама обухватала сва српска
подручја (иако је у свом саставу имала и туђих територија), већ су
многи Срби и тада и касније остали у другим државама,
самосталним или туђим. Та околност, да су многи Срби остајали
ван „матичне“ српске државе, стављала је те „вањске“ Србе пред
проблем, како се у условима посебне или стране
„одржављености“ одржати у корпусу свог народа, очувати
сопствени народни интегритет с онима у „матичној“ држави, и
тиме избјећи нежељена претапања и асимиловања у друге, из
окружења, несрпске народе. Трагања за прихватљивим
рјешењима у том погледу била су вишесмјерна, па и у правцу
избора имена. Њих је отежавала околност што су српске државе,
посебно од времена цара Душана Силног, који је уз Српско
царство створио и Српску патријаршију, биле схваћене од
католичке централе и католичких сусједа као источна
православна баријера и велика сметња за вјечито жељени
продор католичанства на исток. Стога су Срби, посебно они ван
„матичне“ српске државе били жигосани, непожељни и негативно
одређени, пресирани на конфесионално преобраћење и
однарођивање. У погледу однарођивања, у посебно тешком
положају налазили су се Срби католичке вјере, какви су били
Дубровчани, јер они поред „недржављанства“ „матичне“ српске
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државе не припадају ни православљу – преовлађујућој конфесији
унутар те државе. Али крв није вода, а брат је мио које вјере био!
Они се осјећају правим Србима и знају да су истовјетни по крви,
језику и обичајима с онима у „матичној“ српској држави. Стога
Срби Дубровчани, између осталог, трагају и за новим именом
којим би замјенили странцима и окружењу несимпатично српско

име, а новим одредили и одржали и себе и Србе у „матичној“
држави у истом етничком – српском корпусу. Што се имена тиче,
Дубровчани виде рјешење у имену Словинац. Узимају га
сматрајући га синонимом српском имену, прихватљивим за све
Србе. Себе најчешће називају Словинцима, а свој српски језик
најчешће словинским, а у комуникацији с вањским свијетом и
српским. Име „Словинско“ прихватали су и Срби ван Дубровника,
нпр: Андрија Качић Миошић, Никола Томазео, Јован Сундечић, и
многи други Срби. Треба нагласити да је име „Словин“ касније
мијењало своје првобитно значење и поистовјећивало се с
именом „Словен“ („Славен“). Као политички покрет, између
осталог, словинство је „проповиједало слогу и сурадњу у
Далмацији, није (се) јаче ангажирало у основном настојању
ондашње народне странке – борећи се за сједињење Далмације
са Хрватском, него је популаризирало Србију и Црну Гору... било
идеални поетизирани предходник 'националног' централистичког
југословенства, које је у нас након бројних хрватско- српских
'зближавања' и 'удаљавања' остварено од 1918. до 1941.
године“.85 Аутор овим цитираним текстом нуди закључак да је
„словинство“ и као политички покрет задржало своју изворну
(про)српску оријентацију.

(...)

На крају, колико год сам дуго, савјесно и одговорно радио на овом
великом и сложеном послу, не сматрам да сам у потпуности успио

85 Nikola Ivanišin, Časopis 'Slovinac' i slovinstvo u Dubrovniku /241, JAZU, poseban
otisak, Zagreb 1962.
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удовољити свим важећим критеријима за израду оваквог дјела,
нити задовољити сваки од њега очекивани интерес. Међутим,
дубоко сам увјерен да оно има ваљану научну вриједност, да
задовољава потребе научног и објективног приступа при опису у
њему презентираних животописа и да сваком имаоцу и корисни-
ку, појединцу или институцији, својом понудом фактографских
података и других информација, може поуздано послужити као
стални помагач у ширењу новог и обнављању старог знања о
појединим српским личностима, а тиме и о цјеловитој историји
Срба западно од Дунава и Дрине.   
Упркос жељи да овај рад буде што примјернији и примјеренији
својој намјени, пропусти су могући, а уколико их и има припадају
аутору као његова нежељена својина, јер на крају крајева:

Сви смо ми невини од рођења,
И сваком од нас је до части стало,
Ал' у послу има дилема и проблема,
Па можда грешимо нехтијућ ни мало.86

86 Варијација стиха којег је користио Г. В. Плеханов у свом раду Прилог питању
о развитку монистичког погледа на историју /97, Београд 1948. 
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Слободан Кљакић, Београд

ГРОФ САВА ВЛАДИСЛАВИЋ, 

ПОУЗДАНИК РУСКОГ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГ

„Крст Божји, знак границе између руског и кинеског царства,
постављен 1727. године, јуна 26. дана“, писало је на великом
хришћанском знамену направљеном од дрвета и пободеном пре
283 године на још увек недефинисаној државној граници између
две моћне царевине.
Тај велики дрвени крст поставио је на једном брду и наведене
речи исписао гроф Сава Владиславић (1664–1738), познат и као
Рагузински, који је као изасланик руске императорке Катарине
одиграо кључну улогу у дугим преговорима са кинеским двором,
после чега је и повучена гранична линија између Русије и Кине, да
би и данас, после готово три стотине година, одолевала свим
ковитлацима историје и свакојаким искушењима. 
Током свог бурног, по свему изузетног живота, гроф Сава
Владиславић, Србин из Херцеговине, из села Јасеника код Гацка,
уживао је изузетно поверење цара све Русије, првог руског импе-
ратора Петра Великог (1672–1725), а такав однос према нашем
врлом земљаку преузела је у своје наслеђе и његова жена, цари-
ца Катарина (1684–1727). 
Потврђено је то баш у пословима дефинисања руско-кинеске гра-
нице, када је гроф Сава још једном доказао многе своје таленте,
изванредну  дипломатску вештину, упорност и чврстину у прего-
ворима, што му је и омогућавало да упркос свим препрекама
успешно долази до постављеног циља.
У овој причи своју улогу одиграо је и знаменити немачки филозоф
Готфрид Вилхелм Лајбниц (1646–1716), кога је руски император
Петар Велики изузетно ценио, што је посведочио и када је лично
посетио великог филозофа, математичара, проналазача, правни-
ка, историчара и дипломату у Торгау, пре његове смрти 1716.



године. Нажалост, не знамо да ли су током тог сусрета разговара-
ли и о породичним коренима Лајбницовим, јер је он, по сопстве-
ној изјави, водио порекло од словенског племена Љубенић
(Lubenecs), настањеног на просторима данашње Чешке и
Пољске. Уосталом, Лајбниц је рођен у Липицама (касније
Лајпциг), које су биле средиште полапских Словена, касније
Лужичких Срба, али се већ његов прадеда населио у Немачкој,
где је брзо био сасвим понемчен.  

Одушевљен Лајбницовим идејама, његовом мудрошћу и разуме-
вањем међународних околности, света политике и дипломатије,
цар Петар је Лајбницу дао огромну плату и почасну титулу Личног
саветника за правна питања. Владар све Русије ослањао се на
мишљење великог филозофа, поготово у пословима реформиса-
ња и модернизовања културно непросвећене Русије и њеног

Гроф Сава Владиславић
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неефикасног и неорганизованог државног апарата. 
Захваљујући утицају Лајбница, Петар Велики је, уз остало, осно-
вао Академију и успоставио мрежу школа за високе науке, отво-
ривши у Русији простор универзитетском образовању. Послушао
је цар Лајбница и када га је овај посаветовао да се окрене траже-
њу могућег морског пута између Азије и Америке, на крајњем
северу, јер је у оно време владало уверење да та огромна про-
странства чине један континент. Захваљујући овом савету, Петар
Велики је поверио деликатну истраживачку мисију Витусу Берингу
(1681–1741), данском официру и морепловцу у својој служби, који
је заиста открио водени пут између Азије и Америке, познат као
Берингов мореуз. 
А у дубинама азијског континента, на Истоку, претиле су тих деце-
нија многе опасности због тога што граница између Русије и Кине
није била дефинисана. Већ вековима су између два царства
непрекидно саобраћали бескрајни каравани чија су путовања од
Москве до Пекинга и назад трајала по три године. Трговци су
остваривали огромне зараде на разним крзнима, хартији, свили,
злату, дијамантима, порцулану и свакојакој другој роби, за коју су
добијали троструко већу цену од набавне. Пошто граница између
два царства није била дефинисана, догодило се да Кина 1720.
године пресече овај каравански пут, после чега је затражила да се
између два моћна царства коначно повуче гранична линија.
Цар Петар Велики саветовао се пре тога и у овом питању с
Лајбницом, а овај му је поручио да, када за то дође тренутак, у
Пекинг пошаље елитну дипломатску мисију, вичну преговорима,
способну да се носи са захтевима кинеског цара и да на те захте-
ве одговара противзахтевима руског императора. Петар Велики
прихватио је тај савет и грофа Саву Владиславића именовао за
шефа ове изузетно деликатне мисије, утолико пре јер је наш зем-
љак до тада постигао изванредне дипломатске резултате у корист
Русије. Успешно је, наиме, окончао преговоре са молдавским и
влашким кнежевима, са султаном на Босфору и са папом у
Ватикану.



Припреме за Савину мисију у Кини су почеле, али је у међувреме-
ну император Петар Велики умро, а на престолу га је заменила
његова жена, царица Катарина. Тако је она 18. јуна 1725. године
издала указ којим је гроф Сава постављен за шефа дипломатске
мисије која ће се упутити у Пекинг. После три месеца, 14. септем-
бра 1725. године, руско Министарство иностраних послова дало
је грофу Сави инструкције од 45 тачака, са још две тајне инструк-
ције, те је он из Петрограда кренуо на далеки пут 12. октобра и
стигао у Иркутск у априлу 1726. године.

Царица Катарина
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Неколико месеци је гроф Сава у овом граду изучавао не само
историјат и актуелна питања пограничних спорења између Русије
и Кине, већ је организовао и прве топографске радове на тој гра-
ници дугој 6.000 километара.
Када је Сава стигао у Иркутск, из Пекинга је од руског представ-
ника Ланга добио само једну географску карту, „али неупотребљи-
ву, зато што осим реке Аргуна ништа друго није обележено“. О
томе је обавестио руску владу а после организованих геодетских
истраживања, већ у августу 1727. године, са речице Бури, послао
је у Петргорад извештај који сведочи о замашности посла кога се
подухватио и изванредним резултатима које су чланови његове
мисије постигли:
„Сибирска провинција“, пише Сава, „колико сам могао чути и
видети, није губернија (!), него империја. Украшена је свакаквим
насељима и плодовима; у њој има више од четрдесет река већих
од Дунава, и више од сто река већих од Неве, а затим и још неко-
лико других река малих и средњих. Земља је обилата житом,
риболовом, ловом на зверове, разним врстама руда, и разних
мрамора. Шума има и превише, а њиховог мириса нема нигде на
свету. Али је Сиберија пуно запустела, и то због много разлога, а
највише због превеликог растојања и одвећ малог броја насеља,
као и од глупости пређашњих управитеља и лоших пограничних
власти. У целом Сибиру нема ниједног утврђеног града, нити
уопште никакве тврђаве, нарочито на граници с ону страну
Бајкалског мора.“

Гроф Сава је, иначе, са својом свитом кренуо из Иркутска у
Пекинг 28. августа 1726. године. У кинеској престоници је при-
мљен „као што доликује достојанству царице и карактеру њеног
пуномоћног министра“, што не значи да на том путовању није
било и тешкоћа, поготово оних дипломатске нарави. 
И о томе нас извештава Јован Дучић (1871–1943) у његовој изу-
зетној књизи „Гроф Сава Владиславић – један Србин дипломата
на двору Петра Великог и Катарине I “. Велики српски песник
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писао је овај рад пуних седам година, од 1933. до 1940. године.
Дучић је или сам истраживао архивску грађу, или је по наруџбини
добијао преписе докумената из архива у Дубровнику, Венецији,
Москви, Хелсинкију, Букурешту и Београду. Дабоме да се осла-
њао и на народно предање, критички тумачећи његове слојеве и
упоређујући предање са писаним изворима првог реда.
Какав је то истраживачки напор био, показује чињеница да гроф
Сава Владиславић није ни поменут у чувеној, тротомној „Народној
енциклопедији Срба, Хрвата и Словенаца“ Станоја Станојевића
(1874–1937), објављеној 1925. године. На овом делу је сарађива-
ло 160 најугледнијих домаћих аутора онога времена, али је очиг-
ледно, чак и за Станојевића, одличног познаваоца историје дип-
ломатије, као и за његове сараднике, гроф Сава био непознани-
ца.  
На основу помно истражених, у оно време доступних извора,
Дучић нас извештава да су Саву на кинеској територији свуда
свечано дочекивали, уз „пуцање топова“, а домаћини су се „оди-
ста старали да на путу направе грофу Владиславићу највећа
задовљства“.
С приближавањем Пекингу, искрсло је питање церемонијала при
уласку руског поклисара у престоницу Кине. Царев опуномоћеник,
извесни Цун-ли-Јин, објаснио је Сави да у престоницу мора ући
ноћу, јер дневне почасти припадају једино личности самог импе-
ратора.
Виртуозни преговарач, проницљиви аналитичар људских каракте-
ра и познавалац различитих традиција, гроф Сава никако није
пристајао на то решење – инсистирао је и успео да као представ-
ник, заменик и оличење руске императорске личности уђе у
Пекинг дању, уз помпезни дочек, звуке труба и барабана и топовс-
ке плотуне.
После недељу дана кинески цар Јон-Шен примио је грофа Саву у
свечану аудијенцију.
„Предајући своја акредитивна писма, Владиславић је био с десне
стране престола, са шеширом на глави, на свиленом јастуку, и



говорио латински. Цар је примио акредитиве у своје руке, што је
био знак нарочите милости“, пише Дучић.
После аудијенције кинески цар је издао тројици својих министара
наредбе да извиде све неспоразуме који искрсавају на граници са
Русијом, те да се убудуће уклоне сви поводи за могуће
непријатељство између два царства.

На више од тридесет преговарачких седница, гроф Сава се
суочио с великим амбицијама кинеске стране, па и са захтевом да
Кина од Русије откине велики део територије. Његови домаћини
тврдили су, наиме, да њихова пространства обухватају земље до
Тоболска, све до Бајкалског језера и реке Ангаре, где би требало
и да буде граница. Сава је то одбио, али се онда опет суочио са
захтевом да Кини припадне велики део руског Сибира, чему је
било посвећено осам преговарачких конференција. Пошто је
упорно одбијао и те захтеве, поклисар руске императорке

Абрахам Ханибал
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Катарине суочио се и с отвореним претњама, мада му је нуђен и
огроман мито да би пристао на тражења кинеске стране, која је
видела да претње не доносе плода.
Са „хладном гордошћу“ гроф Сава је одбијао такве захтеве, па су
и он и чланови његове свите добијали само слану воду, због чега
су се многи и разболели. Прећено им је и да ће бити заточени у
некој пустињској забити.
Колико су преговори били заоштрени види се из речи грофа Саве
изговорених на кинеском врховном Савету министара: „Кинески
император не жели пријатељство руског царства, али се оно не
плаши, и готово је и на једно и на друго“. „Ти нам објављујеш рат!
“, одговорили су кинески министри и добили овај Савин одговор:
„Немам наредбу да вам објавим рат, али ако руском царству не
даднете задовољења и ако са мном не обновите мир праведно,
онда је са ваше стране мир нарушен; а ако после тога произађе
нешто непријатно и нередовно, Бог ће наплатити оном ко се њего-
вој правици буде противио. “
Када су се уверили да гроф Владиславић неће одступити, Кинези
су од њега затражили да понуди сопствени пројекат разграниче-
ња. С брзо сачињеним предлогом одмах је упознат кинески цар
који је донео одлуку да преговарачи оду на границу и да на самом
терену обаве потребне послове.
У последњој аудијенцији код кинеског цара гроф Сава је био 19.
априла, а 25. априла 1727. је напустио Пекинг. Уследио је мукотр-
пан посао повлачења границе на терену, али је Владиславић
имао времена и енергије да истовремено изгради и три граничне
тврђаве, Селингиску, Чиконску и Тројицкосавску, у којој је подигао
и цркву Светог Саве Српског.
На крају овог посла који је потрајао годину дана, у Савином штабу
на реци Бури, коначно је 5. априла 1728. године потписан међуг-
ранични уговор два царства. Уговор је формулисао сам кинески
император, сагласивши се у свему са предлозима грофа
Владиславића.
Колико је наш Херцеговац Сава био уверен у своје преговарачке
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способности и одлучан у одбрани ставова, очито је из детаља
којим смо започели овај напис. Као што смо видели на почетку
овог текста, гроф Сава је годину дана пре потписивања Буринског
уговора поставио онај хришћански крст, очигледно уверен да ће
послови око разграничења два колосална царства, руског и
кинеског, бити обављени онако како је он то замислио и тражио.
О успешности тог његовог прегнућа сведочи и чињеница да је та
граница, дуга готово 5.000 километара, одржана до данас и да,
упркос повременим заоштравањима руско-кинеских односа око
граничних питања, скоро триста година представља гаранцију
мира између две моћне државе.
У Савиној дипломатској мисији било је једанаест његових сарад-
ника и десетак стручњака за разграничење. Преводилац му је био
Иван Крушала (1697–1735) родом из Пераста. Био је Турчин
пореклом, али је преведен на католичку веру. Важио је за „чуве-
ног азијског песника“ и био велики пустолов, што га је и довело у
везу са Владиславићем, чији је лични секретар постао и уз њега,
ето, стигао и до Пекинга. О том дугом и узбудљивом путовању
Крушала је оставио трага у само 14 сонетних стихова. 
Још једна занимљива личност нашла се у тој мисији на лично тра-
жење грофа Саве. Реч је о Абрахаму (Ибрахиму) Ханибалу (? –
1781), човеку који је доспео до двора императора Петра Великог
из Африке, управо захваљујући нашем дичном Херцеговцу, који га
је пронашао на пијаци робова у Цариграду 1705. године, одакле
га је повео у Москву.
Ханибал је био син локалног етиопског, односно еритрејског пле-
мића и велепоседника, мада новија истраживања говоре да је
пореклом из централне Африке.
Било како било, Ханибал је оставио трага у историји, пре свега
зато што је реч о прадеди песника Александра Сергејевича
Пушкина (1799–1837), мада би за поменути траг били довољни и
његови доприноси владавини Петра Великог.
„Лета 1705. дошао сам у Русију из Цариграда са грофом Савом
Владиславовичем, својом вољом, у младим годинама и био дове-
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зен у Москву”, написао је Ханибал много деценија касније, када је
већ на свет дошао и Осип, његов други син, чија је кћерка
Надежда родила Пушкина.
Предање говори да је Ханибал био врло оштроуман и отресит,
због чега је отац у њему рано видео свог наследника, што је ство-
рило велику љубомору код старије браће. 
Када су Турци покорили Еритреју, браћа су искористила очеву
одсутност и послала млађаног Абрахама као таоца у султанове
сараје на Босфору.
У болном запису насталом касније, он је описао слику која га је
прогањала целог живота – док га турски брод откида од родне
груде, за њим плива сестра Лаган, с надом се да ће стићи лађу и
последњи пут пољубити свог брата. 
У султановом сарају, али и ван њега, брзо се прочуло за тог
паметног, лепог и јогунастог дечака. Назвали су га Арапином, што
је име које ће га пратити до краја живота.
У то време је и руски дипломата у Цариграду Украјинцев бринуо
о једном налогу Петра Великог, који је тражио да његови поклиса-
ри, тамо где службују, пронађу младе и паметне људе „способне
за учење и службу“. Предан реформама и модернизацији Русије,
император је на овај начин упућивао „живи прекор многим лењим
руским бојарима и дворанима који нису били способни да следе
размах његових идеја и реформи“.
Када је реч о Абрахаму, неки извори тврде да га је Украјинцев
избавио из сараја тако што је поткупио султановог везира, док
други говоре о томе да га је гроф Сава купио на пијаци робова.
Овој верзији приклања се и Дучић, уз све изгледе да је она много
ближа истини, мада у овој верзији изостаје објашњење како је и
зашто Абрахам уопште бачен на пијацу. 
У сваком случају, сам Петар Велики је Абрахама повео из Москве
у Петроград, да би му на крштењу у Вилни 1707. године био кум.
Дао му је име Петар, на које Абрахам никада није хтео да се ода-
зива, а потписивао се као Абрам Петров. Цар га је поставио за
добошара у артиљеријској чети Преображенског пука, најугле-



днијој чети руске војске у којој је сам цар имао чин капетана, а
војници су били кнежеви и грофови. 
Док је растао, Абрахам се највише дружио са својим пријатељем
Луком, рођеним 1884. године, једним од синова грофа Саве. О
томе нас извештава Пушкин у свом роману „Арапин Петра
Великог“, који је посветио свом прадеди.

Када је стасао, Абрахама је цар послао на школовање у
Француску, где је завршио и чувену политехнику у Мецу, а стигао
је да буде и добровољац у француској војсци, стекавши чин
пуковника. Када се 1716. вратио у Русију из Француске где је „гри-
зао европску науку“, постављен је за капетан-поручника помену-
те артиљеријске чете, а по царевом налогу био је учитељ и ста-
решина синовима из најпознатијих и најмоћнијих руских породи-

Биста Саве Владиславића (рад вајара Ђорђа Лазића)
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ца. Учио их је језицима, математици и војним вештинама, неумор-
но је преводио научне књиге и био царев саветник.
Абрахам је, међутим, пао у немилост после Петрове смрти.
Одстранили су га из дворске и војне службе и прогнали у Сибир.
Када је гроф Сава у својој поверљивој дипломатској мисији сти-
гао до територије Кине, знајући за Абрахамову судбину, успео је
да га ослободи и да му повери задатке на снимању пограничног
терена и дефинисању граничне линије. 
Тако је био отворен пут за његову потпуну рехабилитацију која ће
уследити под царицом Јелисаветом (1709–1762), која се вратила
идејама Петрових реформи. Поново је Абрахам награђен повере-
њем и обасут почастима, враћена су му имања, а 1752.  године
постао је главни инжењер Русије.
И животни пут Пушкиновог прадеде показује колико је и какво
поверење Петар Велики имао у грофа Саву Владиславића, с
којим се први пут срео у јулу 1703. године. Цар је знао за његове
дотадашње заслуге Русији, јер се Сава, често забављен разним
пословима у Цариграду, још од краја морејског рата (1698) тамо
повезао и с руским посланицима, прво Украјинцевом а онда
Толстојем.
Сава је, у ствари, почео да обавља поверљиве обавештајне
мисије за руски двор, јер је преко низа својих веза располагао
одличним информацијама не само са Порте, већ и из Дубровника,
из Млетака и других европских центара.
У новије време, низ аутора с разлогом тврди да је управо гроф
Сава Владиславић утемељио и модерну обавештајну службу цар-
ске Русије, али је то тема која излази из оквира овога текста.
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Стеван Поповић, Печуј         

НИКАНОР ГРУЈИЋ  ОД ЛИПОВЕ ДО ПАКРАЦА1

Моје срце је у теби – биле су последње речи пакрачког владике
Никанора Грујића а изговорио их је свом наследнику на
епископском престолу Мирону Николићу пре 122 године, пре него
што је 8. априла 1887. године издахнуо после дуге болести.
То Никанорово срце куцало је непуних 77 година (од рођења у
барањској Липови 1810. до упокојења у Пакрацу 1887) – током
малтене целог деветнаестог века, о којем се писало, и пише се,
да је био буран, пун крупних догађаја у животу свих европских
народа – па и српског. Дизане су буне и револуције, које су гушене
у крви, отрежњавале су се и будиле нације а њихови синови
налазили су се на друштвеним, културним и свеопштим
раскрсницама тог значајног столећа. Никанор Грујић (Милутин,
Михајло, Срб-Милутин) не само да је био сведок свих тих
превирања, него је био и активан учесник многих судбоносних
догађаја. Својим гласом, а поготово пером, постао је готово
незаобилазна личност свог времена – било да се ради о црквеној
јерархији Српске православне цркве, или о узаврелој, усхићеној
или баш жестоко завађеној писмености.
Изговорио је безброј црквених и других, пригодних беседа,
написао је велики број песама, приповедака, политичких чланака,
рецензија. Готово да није било новина или часописа његовог
времена у којима није објављено нешто од Никанора Грујића,
односно Срб-Милутина – како је често потписивао своје прилоге. 
У својој поодмаклој старости, преко зиме 1885–86, на
инсистирање својих пријатеља и поштовалаца, владика је
написао своју аутобиографију, која је послужила (а служи и данас)

1 У настојању да подржи српски живаљ у Мађарској и његове напоре да очува
своје уметничке и културне вредности, Изворник преузима овај  рад Стевана
Поповића из Барањских свесака, публикације коју издају Самоуправа  Срба  у
Печују и  Печујско-барањско српско удружења  а уређује главни и одговорни
уредник др Предраг Мандић (прим. Јован Јерков).
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многим историчарима и књижевним посленицима као путоказ у
разумевању и сналажењу у догађајима XIX века. Забележио је
све значајније саборе, конгресе, устоличења, сахране... Као и о
самој личности владике Никанора, мишљења о његовим
мемоарима су подељена, iзузев у једној оцени: сви његови
рецензенти сложни су у томе да описи детињства, а и ране
младости, представљају високе литерарне вредности и заслужују
достојно место у антологији српске прозе. А ови одељци говоре о
Барањи – Мајшу, Ивању, Виљању, Харшању, Мувачу, Печују... али
највише о Липови (у данашњој Мађарској).

Липова и детињство

(Из Автобиографије2)

Из детињства мога, које сам провео у Липови, остало ми је у

памети све што је онда било, и како је што изгледало. И данас

ми још стоје пред очима оне куће и зграде, они плотови и

прелази, они бунари и око њих дрвени опсеци, а над њима високе

ђерме, које, као и сад још да чујем, како пшкрипе са свију страна,

кад се граби вода и вуче за марву, они шљивици обграђени или

прошћем или шарамповом или обалом, и у њима велики ораси,

високе крупне јабуке, они дудови, оне багреме, врбе, и зове, а она

једина у целом селу липа, што је стојала пред Болманчевом

авлијом на сокаку, као да ми и сад још замири који пут оним

незаборављеним мирисом, који ми није годио у детињству

мом... свега се тако живо сећам, као да сам изашао јуче из села

и из детињства свога.

Ако је истина што Цицеро каже, да је слатко опомињати се

онога, што је прошло... код мене се покаже та сласт само онда,

кад се помињем детињства свога и оне безазлености, у којој

2 Автобиографију Никанора Грујића (VII–XXII, 1–179 стр.) приредио је за штампу
архимандрит Иларион Зеремски. Објављена је у Сремским Карловцима 1907. Сви
цитати из Автобиографије преузети су у оригиналном штампаном  облику;
интервенције су учињене само у исправљању очигледних штампарских грешака.
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сам проводио детињске дане своје. (...) Памтим како сам лежао

на јави са сестром Милицом у козицама, које нису оставиле на

лицу њеном никаквог трага, а мени су спрчиле на носу обадве

ноздрве, искривиле усне, и нагрдиле цело лице тако, да ме није

могао нико у селу да позна, кад сам оздравио, и свако је гледао

Никанор Грујић



на ме, као на какву наказу; јер ружнијег детета није било у

целом селу, ако је и било у њему онда доста рапаве деце... и ја

сам ухватио још онда због тог нагрђеног лица мога некакав

неодољив стид од људи, који је остао у мени и пратио ме целог

живота мог. (...) Још док сам ишао у српску школу у Липови,

научио сам од оца свашта радити... Ја сам орао, копао, сејао,

дрљао, косио, жео, врьо, вејао, садевао сено и сламу у камаре и

у пластове, садио шљиве и друге воћке, секао и возио дрва,

покривао и пошивао ритком и трском зграде, и није било у целој

домаћој економији нашој никаквог посла, кога ја нисам знао и

нисам га мојим рукама вешто и добро обављао.

А свецем и недељом, кад се није радило код куће, састајао сам

се у селу с мојим вршњацима, па смо се рвали један с другим,

подизали један другога прошца, кврге, бисага, или смо се

надвлачили клипка, осим тога утркивали смо се, прескакали

шанцеве, плотове, трнове обале, пењали се на ораје, на јабуке,

на крушке усплазили на највише дивије трешње и на највише и

најдебље церове и растове, на којима су се легли у дупљама

чворци или жуне. (...) Поред те наравне гимнастике, у којој се

развијала и јачала снага телесна, играли смо се различитих

игара кад је које доба било. Ми смо се веризали, ћуликали,

банали, гавранили, ћиркали, котурали, где је требало шорати

вирез, терати крмачу у село, и чувати од ње селску кућу,

погодити трљин штап на земљи, или гаврана у висини, одбити

батином намештени на врху коца ћирак у вис, ударати

батином котур, да се откотура далеко, а ту је требало

трчати, скакати згађати, бројити и рачунати онако како се

којој игри договоримо, па тим су се опет развијале тедесне и

умне силе наше. (...) Осим тога одлазили смо често у шуму, у

прољеће у цвеће, а после у јагоде и дивије трешње и лешнике,

у гљиве рујнице и печурке, у дрењине и дивије крушке и јабуке, а

пред зиму кад пане мраз, у шипке, у трњине и глогиње, и том

приликом учили смо један другог, како се које дрво зове и како се

разликује једно од другог или по листу, или по кори, или по плоду,
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и није било у липовој шуми ниједног дрвета, кога нисмо знали по

имену; знали смо које је раст, које цер, које граб, које клен, које

брест, које јасен, које дрен, које липа, које сибовина, које

жестоковина, које посјековина и све друго дрвеће шумско, било

нам је познато као и оно што је у селу, и знали смо на што се

које употребљава. (...) А ноћу, кад изведемо коње у пашу, онда

показујемо један другом, кад је небо ведро, које су влашићи, које

су воловска кола, које су крстови, које су штапови, које је

вечерњача, које зорњача и по звездама смо знали, а особито

влашићима, када је које доба ноћи. Ја сам имао некакво старо

јапунџе у ком сам спавао, па кад смо ложили ватру због ладнијех

ноћи, онда су се смејали моји вршњаци мом јапунџету и у смеју

говорили ми: бунда спава, канабица дреме, а јапунџе ватру ложи

јер су они имали, који бунду, који кабаницу, а ја сам био сам у

јапунџету.

Та селска школа моја трајала је две године, и из ње сам упамтио
све, што сам учио, боље него ли из књиге, јер што сам научио у
детињству мом разликовати то нисам заборавио никада.

Легенда о Ђунтиру

(Из Автобиографије)

Шиклушка чудовишна икона матере божје нашла се у Барањи

куд камо пре, него што је заглавио краљ Лудвих II у ченимском

глибу код Мохача и пре, него што је сахрањен био деспот

Стеван Штиљановић на брежуљку шиклушком Ђунтиру, када

му излазе на гроб и данас још Срби барањски сваке године уочи

другог Августа.

Како се нашла та чудотворна икона матере божје, приповедао

ми је мој покојни отац сав догађај онако, као што је он чуо од

свог деде, који је био преко деведесет година стар.

У Шиклушу је живео давно један Србин, поштен Србин и прави

богомољац, коме се јави једне ноћи у сну, као на јави, мати божја

и рекне му: од кад те чекам на брегу у гори Шиклушкој, зашто
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ме не походиш? На те речи матере божје тргне се иза сна и

тако му се учини, да није сањао, него да је чуо на јави то, што

му је рекла мати божја у сну; па како сване, упути се одма тамо,

где је мислио да га чека мати божја. Није окусио тај дан ништа,

него је ходио гладан и жедан ваздан по шуми, читао себи оченаш

и богородице дјево и тражио матер божју. Пред вече сједе под

једну мирисаву липу, да се мало одмори, па се врати кући. Док је

седео ту и одмарао се, челе, које су купиле мед по липовом

цвету, зујале су му над главом и занеле за један часак у сан; он

се отме брзо од тог сна па протре уморне очи и баци их на

један раст, на којем опази изненада икону матере божје, која је

гледала као жива на њега. Обрадује се икони тој, као живој

матери божјој, устане и приступи радостан к њој, прекрсти се

и целива је најпре, па онда скине с раста и однесе је кући.

Те ноћи спавао је врло добро и није ништа сањао, али кад се

пробуди из јутра од сна, иконе није више било у соби. Он се

ожалости, па отиде опет у шуму и нађе икону на оном истом

старом расту где је била и јуче. Цео тај дан молио се Богу и

Богородици пред иконом, и пред вече скине је с раста и однесе

кући. И те ноћи спавао је врло добро и није ништа сањао; али

кад се пробуди сутра дан из јутра, иконе опет нема у соби.

Трипут Бог помаже помисли у себи, па опет отиде у шуму и

нађе икону на оном истом старом расту. Молио се ваздан Богу,

а пред вече скине опет с раста икону и однесе је кући. Те ноћи

није хтео да спава, него се молио сву ноћ Богу, али пред зору га

савлада сан и док је он мало дремао, иконе је нестало опет из

собе. Кад отиде у шуму и нађе опет икону на оном истом расту,

а њега обузе некакав страх, и није смео више ни да је скине с

раста, ни да је понесе са собом кући. Враћајући се овај пут без

иконе кући чудио се једнако како је могло нестати већ трипут

иконе из његове собе, да он ништа не види и не осети, па онда

рекне у себи, то мора бити чудотворна икона матере божје,

која чека од мене да јој учиним какву задужбину. Те ноћи молио се

сву ноћ Богу, а кад га превари пред зору сан, покаже му се у сну
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црква, а у цркви та иста икона матере божје. Како се прене од

сна, а он помисли, да направи код старог раста оног цркву за ту

чудотворну икону матере божје. После годину дана црква је

била готова и уз њу једна ћелија, у којој је живео сада он и

дочекивао пролазнике, који су долазили у цркву, да се моле Богу

и да целивају чудотворну икону матере божје.

После кратког времена, дође му из Свете горе један калуђер,

који је живео ту код цркве с њиме и читао молитве онима, који

су полазили чудотворну икону матере бежје. Кад је умирао тај

побожни Шиклушанин, а он остави на самрти својој све своје

добро, које је имао у Шиклушу, том светогорском калуђеру, а

овај му се заветовао, да ће направити још једну ћелију код ове

цркве и да ће окупити око себе више браће, да се моле с њиме

за покој душе његове.

Тако је постао у гори шиклушкој православни богородични

српски манастир. Због те чудотворне иконе подигну се римски

фратрови на наше калуђере; и отму од њих задужбину српску.

Али пред што ћу је отети узме један калуђер чудотворну икону

матере божје из цркве и побегне с њом у Свету гору (ваљда у

Фрушку гору, јер та чудотворна шиклушка икона матере божје

налази се и данас у гргетешкој манастирској цркви).

Фратрови даду намоловати онаку исту икону матере божје, као

што је била чудотворна, па кад су зидали себи већу цркву,

оставе у зиду с јужне стране шупљину у којој су склонили ту

икону своју под именом чудотворне, и данас је показију у Ђуду

само онима који су посвећени у тој тајни њиховој. Мом покојном

оцу обећa један ђудски фратар, да ће му показати ту ђудску

чудотворну икону, али га одведе тамо, где се увлачи иза зида,

изговори се, да му не може показати, јер се прекинуо каиш, на

ком се узвлачи.

Тај ђудски клостер који је био у постанку свом наш манастир,

отели су после Келвини од фратрова; али су га морали после

неколико година опет да врате фратровима.
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Књижевник  Срб-Милутин

„Никанор Грујић сам по себи једна је жива и занимљива личност
наше књижевности и историје. Он припада поколењу Његоша,
Јоксима Новића Оточанина, Ђорђа Малетића, Јована Суботића,
Матије Бана, Огњеслава Утјешиновића Острожинскога и Васе
Живковића, поколењу које је пропевало око 1840. године и дало
сву своју меру око 1848. Никанор Грујић и Васа Живковић су пре
Бранка Радичевића певали врло добрим српским језиком, и са
талентом који им се не може спорити. (...) ...колико има нетачнога
у познатој филолошкој легенди о знаменитој 1847. и чаробном
значају Бранка Радичевића, према чему се почело веровати да се
до 1. јануара 1847. певало само алкаическим метрумом и
славјаносербским језиком, и да је после Радичевићевих песама
цео свет пропевао метром и језиком Змаја и Ђуре Јакшића“
(Скерлић II, срт. 289–302).

Никанор Грујић је прво пропевао као латински ђак у Печују у
својим одама, еклогама и сличним обавезним жанровима тог
времена. Оним добрим српским језиком, што га спомиње
Скерлић, пропевао је највероватније током свог путовања по
Славонији са својим пријатељем Јосифом Остојићем, када је
написао већи број шаљивих и љубавних песама. Исти Остојић је
заслужан да се Грујић појави и у штампи. Пред Ускрс 1837. он
пошаље једну Грујићеву оду у Павловићев Србски народни лист,
која је објављена у 16. броју, уз уредничку примедбу: Сочиненије

ово перво је на матерном језику покушеније младог једног

Сербљина, којега музу с наши читатељи упознати за дужност

почитујемо. Друго јављање младог песника у истим новинама
уследило је у 28. броју, а поводом смрти идеала многих тадашњих
српских ђака, песничког великана Лукијана Мушицког. Грујић је за
ту прилику написао акростихон у којем је почетним, средњим и
последњим словима било исписано: Мушицког имена Срб

воздвиже памјатник признања синовного.
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Прве оде, екологе итд. писане су по строгим латинским,
класичарским прописима, а под огромним утицајем тадашњих
песника, нарочито Лукијана Мушицког. Генерација Никанора
Грујића угледала се свакако на постојеће књижевне обрасце, али
већ носи нешто у својим стиховима који ће се касније назвати
објективна лирика, школа мирног чувства, а у историји
књижевности, сасвим једноставно, предбранковска поезија.

До потпунијег продора Грујић-песник долази у својим
богословским годинама. Од 1837. до 1840. објавио је велики број
песама у Сербском народном листу и у Летописима Матице

српске...  Начин певања Грујић црпе из сентименталне немачке
лирике (Гете, Шилер, Хердер). Његова песма Туга и по садржају
и по форми у великој мери подсећа на начин певања у Немачкој:

Никад оков туге нећу

Светлит, нит получит срећу

Ти, за којом довек тужим

Док не рекнеш: ја те љубим.

У његовој песми Прстен већ врло лепо звучи народни језик, а и
сама песма подсећа на лирску народну:

Ил’ се чешља на зрцалу, ил’ на свили спава, 

Ил’ доброту срца песме гласом изражава.

У песми Где Фрушка гора у Дунав силази, он 1846. пева:
Где Фрушка гора у Дунав силази, 

Севера бесног исмејава јарост,

Ту срце покој не налази, нити душа утјехе.

Зашт’ да прећутим ја овога света,

Да моја млада овде вене лета,

Кад сваки очевидно знаде,

Чим је срце оскудно.

У мојим груд’ма обитава туга,

Нит’ благородство које знаде душа, 

У кругу бесчовечне злобе
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Тужи, плаче уздише.

Та нашто срцу утанчано чувство,

Кад оно за се не налази друштво,

Јер завист своју тражи корист,

Много ласка срцу свом.

На овој гори високој

На овом пољу широком

Босиље расте китњасто...

Језик – као да је песму писао Бранко... Није случајно да су многе
његове песме из младости ушле у српске, па и хрватске
песмарице, а неке су се песме певале и као народне. У књижевној
историји није поуздано доказано, али се и данас популарна песма
Милкина кућа... приписује Срб-Милутину.
За живота песме су му излазиле у листовима: Летопис Матице

српске, Сербски народни лист, Сербске народне новине,

Подунавка, Драгољуб, Србске новине, Седмица, Србобран,

Србски дневник, Србски народ, Застава, Јавор, Голуб, Српче,

Српски забавник, Фрушка гора, Наше доба, Српски лист,

Народне новине.

Као песник био је најплоднији у млађим годинама, негде до 1849.
године, али као говорник истицао се од својих печујских дана па
до старости. У Автобиографији те своје наступе понекад
спомиње тек узгред, а понекад им даје и опширнији коментар у
виду описивања одређених догађаја. У сваком случају од свих
његових беседа које је изговорио најзначајније су ове: говор на
карловачкој Народној скупштини 1. маја, говор на свесловенском
конгресу у Прагу у мају 1848, говор којим је војвода Шупљикац
дочекан на Банстолу 24. септембра 1848, као и говор приликом
његовог опела. Запамћене су и његове беседе на
Благовештенском сабору 1861. и на опелу патријарха Рајачића
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исте године. Већ тешко болестан, септембра 1884. освештао је
загребачку преображенску цркву и изговорио једну од својих
најбољих беседа. Готово сви његови биографи, књижевни
критичари и аутори лексикона, поред песничког дара, истичу
његову говорничку способност, која му је изгледа била и Богом
дана, али је улагао и доста напора да добро проучи реторичке
уџбенике свог времена. А они су налагали да говор буде јасан,
логички грађен, разумљив – говорник пак треба да употреби ум,
разум, моћ замишљања... На први поглед једноставно... Грујић је
располагао свим тим особинама, али и са још једном, рекло би се
незаобилазном, физиолошком. Његови хроничари који су имали
прилике да га чују уживо тврде да је имао веома добар глас који
се могао добро да чује и на више стотина метара.

Године 1852. изашле су из штампе Приметве Никанора Грујића

архiмандрiта кувеждинскога на преводь Новог Завета, кои е

госп. Вукь С. Караџићь написао и у Бечу, у штампарiu

германског манастира печатао 1847. Те примедбе настале су
више година пре објављивања. У Автобиографији, Грујић је
забаежио ово: Год. 1847. пошље Вук штампани свој превод Н.

Завета митрополиту Рајачићу на одобрење. Митрополит се

зачуди, како је могао изићи тај превод у Бечу на свет без

цензуре његове. (...) Митрополит пише одма у Беч да се забрани

продаја и раздавање превода српског, који је штампан без

његове цензуре и без његовог imprimatur, а пун је таких грешака,

које би саблажњавале читаоце. (...) Кад пође митрополит те

године у Пожун на диету, а он заповеди мени, да сравним српски

превод Вуков са славенским, грчким и латинским текстом, и да

истакнем што год могу оштрије све погрешке, које нађем у

њему. Дакле није било питања о оном, што је добро у преводу,

него о ономе што не ваља, јер то се искало из Беча. Ја сам био

готов с тим послом 1847. год. Али 1848. год. нестане угарске

канцеларије из Беча. Вук растури свој превод на све стране а

митрополиту није било онда до Вука и његова превода, јер је
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имао другог посла у Карловци. Тек године 1852. заиште

патријарх од мене приметве моје на Вуков превод Н. Завета...

Према Љубомиру Стојановићу, те примедбе су могле нестати
најраније почетком 1849. године. Грујић је своје примедбе
поделио на две велике групе: о ономе што не спада у дух

оригинала и о томе што се језика тиче. Тих примедаба има око
три стотине. Иако су писане наменски, теолошка и језичка
образованост Никанора Грујића је уочљива. Примера ради:
С. 23. Ето дјевојка ће затрудњети и родиће сина, и надјенуће му

име Емануило.

И те речи недоликую св. Писму, а тексть се могао превестуи и

онако као што эсть. Онде стои:... Се дева чрве прiиметь. Ето

дева ће у утроби примити или дева ће у утроби понести – то

бы значило то, што и затрудньети – Незнамь зашто дјевојка

кадь сватко разумне шта є дева. А Матери божиой ни єдань

Србинь некаже девойка него дева.

„Да није калуђер, он би могао бити ваљан човек; али овако, чини
ми се да од њега неће бити ништа. Говорећи ово не мислим да му
смета мантија или чин калуђерски, него мислим што најљепше
вријеме свог живота мора провести у ропству и то робујући не
тијелом него духом“, написао је о Никанору Грујићу Вук Ст.
Караџић.
Камо л’ среће да су били много ближи сарадници!

Песме

Прстен

Иди к драгој, међ високе, ој прстене, стене,
Дар си мали, ал’ срдечан, вредан руке њене

Ил’ се чешља на зрцалу, ил’ на свили спава,
Ил’ доброту срца песме гласом изражава.

Ако спава, поглед тихи на лице јој баци,
И примети јављају л’ се на том љубве знаци.
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Мудро гледај, и причекај док се не пробуди,
Кад се прене, уклони се – стидљиве је ћуди.

Нађеш ли ју код прозора, поклон витким стасом
Учини јој. – проговори к њојзи тихим гласом,

Тихим гласом, да не чује ни камене стене
(Ах, бојим се и сав стрепим!) ове тајне њене.

Ишти руку да целујеш; кад ти ову пружи,
Придржи ју, нежно само, пак јој се потужи:

Најпре кажи да си сведок моје љубве жарке,
А потом јој све ишчисли моје муке јарке;

Хоће л’ јој се ражалити, пази пак ми кажи,
А међутим себи место на руку јој тражи.

Дај јој повод десном руком лепо што нек ради,
На леву се брзо, верни прстене, поткради!

Стегни себе око прста, да т’ други не збаце,
Та је рука близу срца, чућеш јој ударце.

Ако нежно, кад т’ осети, на тебе погледи,
Распусти се, да ју круг твој мали не увреди,

Јер је она нежна, саме од нежности ружа,
Коју вређе и обара и најмања стужа.

На челу ти спомен стоји, ал’ јој ти објави
Да ћеш њојзи верне љубве сведок бити прави.

Дигне л’ рука да т’ упита шта желиш од груди
Њених, кажи: Верност коју чесни хране људи.

У смеју јој на уснама вољу ти примети,
Буде л’ добра, тад помисли да си већ на мети.

Кад јој дођем и упитам, казаћеш ми стање,
Тај ће вопрос бит мом серцу најслађе питање.

(1838)

Сива магло

Сива магло, ти не падај на ме!
Крај мене су развалине саме,
С којих туга најчешће полеће,
Ту ни теби добро бити неће.
Склониште је ово цигло за ме – 
Сива магло, ти не падај на ме
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Већ се дижи небу под висине,
Пусти сунце нек’ ми једном сине!
Душа жуди мира који чара,
Жели да се с небом разговара,
За тобом ће кад је терет мине
Да се диже небу у висине!

Мука ми је!
(Лабудова песма)

Мука ми је, јао мајко моја!
Да ми је сад лака рука твоја,
Да ме спусти на зелену траву,
А из траве подигне ми главу
И на твоје наслони ми крило,
Чини ми се лакше би ми било!
Мука, мука!... Јао, мајко моја!
Да ми је сад једна речца твоја,
Да упита: Како ти је сине?
Па сва ова мука да ме мине!...
Мајка лежи у земљи под травом,
Не маше ми ни руком ни главом,
Земља нема ни уста ни речи,
Ал из траве дух материн јечи:
Ако хоћеш, да те мука мине,
А ти ходи к мени. Јадни сине!

(1887)

Из живота Никанора Грујића

Основну школу завршио је у Липови и изучио све што се учило

онда у српским селским школама. У липовској немачкој школи
научио је читати и писати, али говорити не јер су сва швапчад у
селу знала српски, па је у селу Марок за шест месеци прилично

швапски штрбецао. У селу Харшању Милутин је за девет месеци
научио да чита, пише и говори мађарски. Отац га тада хтеде дати
на занат, али на сву срећу Милутинову и на срећу културне
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историје српскога народа, једном приликом у њихову кућу
наврати мохачки парох Јован Живковић и кад виде колико је
Милутин даровито дете, одврати оца Прокопија од његове
намере.
Милутин Грујић 1826. пође у мохачку гимназију, где заврши три
године са одличним резултатом као први eminens; после Ускрса
заврши и четрврти разред, где га његов професор Петер Хеђи, не
знајући каково је то име Милутин, прекрсти у Михајла. Под тим
именом завршио је све латинске школе и богословију, а носио га
је и после, све док га није заменио калуђерским именом Никанор.
За време школовања у латинској школи у Печују, између 1831. и
1837. године, Грујић постиже врло лепе успехе. Учио је поезију,
реторику, физику, филозофију и права. Показује се као
талентован песник на латинском језику те као врло добар
говорник. Бискуп Сепеши је посебно одушевљен талентом
младог Милутина. А кад му овај поводом избављења од
смртоносне болести испева један soterion на латинском, барон се
захвали и још му рече: Да нисте оне вере, које сте, и од које вас

ја не одвраћам, ја бих знао, шта бих с вама учинио.

Док је учио филозофију често је дискутовао са својим
професорима о теолошким питањима. Грујић је, иако млад, пред
угледним професорима жестоко бранио своје православне
ставове.
Бискупу Сепешију (1835) дође у посету епископ бачки Стеван
Станковић, прими Грујића и позове га да дође у богословију у
Карловце.
Године 1837. заврши и другу годину права. Како није био
племићког порекла, по тадашњем угарском уставу није могао да
се запосли у државној служби па одлучи да, по наговору оца и
следећи пример идеала тадашње српске омладине Лукијана
Мушицког, оде у богословију и да ступи у придворне калуђере. У
Карловцима заврши једну годину богословије, а после повратка
из Пеште, где је становао код свога пријатеља Радивоја
Стратимировића и писао за Српски народни лист Теодора
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Павловића и Летопис Матице српске, враћа се у Карловце и
наставља учење богословије. Милутин постаје веома омиљена
личност у кругу богословa и карловачких грађана. По завршетку
богословије, митрополит Стеван Станковић наговори га да се
закалуђери. Грујић послуша митрополита и оде у манастир
Кувеждин, где је на Петровдан 1841. био пострижен за монаха
кувеждинског. Дворски игуман Константин дао му је име Никанор.
Грујићев успон у црквеној хијерархији почиње именовањем
Јосифа Рајачића за митрополита. Већ 1842. митрополит је
произвео Грујића у чин јерођакона и поставио га за професора
богословије. На св. Јована 1843. произведен је у протођакона, а
маја 1844, на литургији коју је служио у грчкој цркви у Бечу,
митрополит га је произвео у чин архиђакона. На Духове 1846.
Никанор постаје презвитер, а исте године протосинђел. Године
1864. Никанор Грујић је изабран за епископа пакрачког. После
смрти патријарха Самуила Маширевића 1870. године, управу
карловачке патријаршије преузима, као администратор, епископ
будимски Арсеније Стојковић. Међутим, ни бечки двор, ни
пештанска влада нису били задовољни тим избором, па је на
његово место постављен Никанор Грујић. Али он није изабран за
новог патријарха 1874. године. После тога, повукао се у свој
Пакрац, где се посветио поезији и превођењу са француског.
Тешко болестан, после много патње, умро је 8. априла 1887. и по
његовој жељи сахрањен на пакрачком гробљу. На западној
страни његовог надгробног споменика уклесани су ови стихови из
његовог епа Свети Сава:

Гробља су била и биће светиња за људе
Што право о свом животу и о смрти суде.
Из мила гробља устају народу године,
Што га у часу за славу предака опчине.
Што више славни костију по гробовима лежи,
Све даље од потомства им паучина бежи.
И над њи долази љубав од телесне већа,
А света је љубав, што се и костију сећа.



Ратко Марковић Риђанин, Београд

ЦАРИГРАДСКИ ГЛАСНИК

У суботу 14. јануара 1895. у Цариграду изашао је први број
српског листа Цриградски гласник. Власник и уредник је Никодим
Савић,1 а администратор Коста Групчевић. Наслов је истакнут
ћириличним словима, ситнијим упоредо дат је и на арапском и
француском језику. Одмах испод наслова сарадницима се скреће
пажња да сваки рад мора бити потписан од стране аутора. Лист
уређује Никодије Савић, Коста Групчевић, Темко Поповић, Стојан
Капетановић,  Д. Стефановић, Сава Аврамовић, Светолик Јакшић
и Иван Иванић. Штампан је у Штампарији синова А. Зелића, поло-
вином 1902. прелази у Штампарију Braće Gerard. У задњем броју
42 (1909) уредништво обавештава читаоце о престанку излажења
листа из техничких разлога. Наравно, разлози су много дубљи,
већ је било јасно да долази до политичких тешкоћа које су биле
увертира у нове балканске сукобе и борбу за ослобођење балкан-
ских народа уз вишеструку асистенцију великих сила са сукобље-
ним интересима, који ће се продубљивати отварајући врата свет-
ском рату.

У тексту на првој и другој страни Наша прва реч, уредништво
захваљује падишаху Газу-Абдул-Хамид Хану на одобрењу покре-
тања листа на српском језику, како би Срби били у складу свеоп-
штега напретка у свету, где се појединци и народи надмећу зна-
њем, изградњом путева, железница, лука... 

Лист најављује рубрике које ће пратити догађаје у Царевини, у

1 Цариградски гласник, бр. 15 (1897): Некролог Никодиму Сп. Савићу (1865–1897),
власнику и уреднику, рођеном у Пећи, покретачу, уреднику и сараднику већег броја
гласила за кратког живота.
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Насловна страна првог броја листа, од 14. јануара 1895.
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свету, у Србији, и то у области индустрије, трговине, просвете,
уметности, науке. Одмах у првом броју отворена је рубрика
Подлистак Цариградског гласника. Управо, пратећи текстове
ове рубрике доћи ћемо до изванреднога прегледа српске и свет-
ске књижевности. Рубрика Подлистак Цариградског гласника

посебно је значајна; у њој су заступани текстови који се желе
издвојити, којима се скреће пажња читаоцу било на неки савреме-
ни догађај, било на неку од значајних културних и уметничких
светских вредности, међу њима, нашло се места, у доброј мери,
и за наше ствараоце из Србије и других српских земаља. У то
време Црна Гора и Босна и Херцеговина биле су засебне српске
државе као и данас, наново, само што данас имају тенденцију
супротну оној када су тежиле уједињењу са Србијом, јер су тада
народни представници власти исказивали народне тежње, док
данас, као вазали и најамници сила које разграђују биће српског
народа, промовишу најчешће све оно што води разградњи држа-
ве и народа.

Први број у овој рубрици доноси текст: Правила о пасошима

одобрена царском ирадом.2 Грађани се упућују на прописе
добијања и коришћења путних исправа, што је особито потребно
Србима у Цариграду, који настоје да развијају трговинске и кул-
турне везе са матичном државом Србијом,  односно и Црном
Гором и Босном и Херцеговином.

Ове рубрике у Гласнику су имале сталност: Цариградске вести,
Стране вести, Финансије, Трговина и саобраћај, Преглед

штампе, Поука, Педагогија, Мудре изреке, Хигијена,
Различности, Књижевност [прикази]... Рубрика Подлистак као
да је допуњена са рубриком Листак,  већ од бр. 12 (1895) године,
где је објављена приповетка из збирке Вука Вит. Врчевића: Двије

зле јетрве.3 Потом, читамо Дах бесконачности (Из времена

2 Цариградски гласник (даље ЦГ), бр. 1 (1895), стр. 3–8.
3 ЦГ, бр. 12 (1895), стр. 8–10.
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Христовог на земљи) 4 од К. Глинског. У осамнаестом броју руб-
рику Листак испуњава прилог Супрузи5 чешког књижевника Ј.
Хрдине. Потом се рубрике Листак и Подлистак дефинишу раз-
личитим садржајем – прва доноси различите занимљивости из
света културе, а друга претежно приповетке. Нешто касније,
поред приповедака, често у наставцима, објављиване су и песме
у оквиру рубрике Подлистак.

Аутори објављених радова су из целога света: Кине, Индије,
Јапана, Русије, Немачке, Француске, Енглеске, Канаде,
Сједињених Држава и других земаља. Дакле, уредништво прире-
ђује праву гозбу најпрефињенијем укусу уметничке прозе.
Заступљене су и народне приповетке, као и приповетке аутора
појединих народа: Толстоја, Мопасана, Чехова, Горког, Гогоља,
Золе, и српских аутора: Б. Нушића, П. Кочића, А. Крстића, М.
Прибићевића, Г. Божовића, Јанка М. Веселиновића, Милорада
Поповића Шапчанина и Лазе К. Лазаревића.  
Потом, рубрику Листак испуњава прилог Стевана Марковића:
Професор др Михаило Пупин,6 па следи црта из Потисја Сироче,
[у потпису Љуба].7 Ирску причу Ловац Катрана Ж.. Ориола чита-
мо у наредном Листку,8 у наредном броју следује прилог од
Милана Ђ. Милићевића: Да стукне Спасов дан на Ђурђев дан,9

да би затим, донео цртицу из Баната, преузету из Србобрана, под
насловом Мајсторија козе пасе.10 У наредном прилогу читамо
народне приповетке из збирке Вука Врчевића: Мудрац и сељак,
Мудрац и сељанка и Ове године не долази Божић! ; Ко ми је

побркао белешку?, Грешник и његов ортак ђаво.11 Анегдота
Јевтина посла, коју казује Јанко Веселиновић из живота
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4 ЦГ, бр. 14 (1895), стр. 5–6; бр. 15, стр. 6–7; бр. 16, стр. 6–7; бр. [17], стр. 6–7. 
5 ЦГ, бр. 18 (1895), стр. 6.
6 ЦГ, бр. 21 (1895), стр. 6–7.
7 ЦГ, бр. 22 (1895), стр. 7–8.
8 ЦГ, бр. 23 (1895), стр. 7–8.
9 ЦГ, бр. 24 (1895), стр. 10.
10 ЦГ, бр. 32 (1895), стр. 7.
11 ЦГ, бр. 34, стр. 7–8; и бр. 35 (1895), стр. 7–8.
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Војислављева, преузета је из Војислављеве Споменице.12

Анегдота сведочи о присном пријатељству два наша дивна писца
у којој Илић продаје свој будући споменик Веселиновићу.

О озбиљној оријентацији сведочи будно око уредника
Цариградског гласника које тражи ослонца у ствараоцима међу
Србима од којих преузима понешто како би своје читаоце изван
Србије обавестио и упутио на потврђене вредности.

Приповетка Лазе К. Лазаревића: Први пут с оцем на јутрење,13

добила је место у рубрици Листак. Ова приповетка је узорна
лепотом и осећањем оне постојаности у жени патријархалнога
света, оне ширине душе која не говори учевно, оне која осећа шта
је добро и то што је добро за породицу узима као лек оболелом
срцу свога супруга и тим леком превазилази конфликт и сурвава-

12 ЦГ, бр. 36 (1895), стр. 7–8.
13 ЦГ, бр. 1 (1896), стр. 3–4; бр. 2, стр. 8; бр. 4, стр. 15–16; бр. 5, стр. 20; бр. 6, стр. 23–24. 

На бунару / Лаза К. Лазаревић, ЦГ, бр. 7 (1906), стр. 2–3.
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ње породице у пропаст. Дакле, заокрет и победу над болесним,
утученим телом обузетим страстима остварује гест ширине,
осећање живота и лепоте у форми која произилази из осећања
божанскога закона. Лаза К. Лазаревић заступљен је у рубрици
Подлистак са још три приповетке:  На бунару,14 У добри час

лопови,15 Школска икона.16

Тај ослонац је био потребан Србима у престоници турске државе
и стога што су у Цариграду имали своју школу. За српску основну
школу неке од уџбеника припремао је Стојан Новаковић, па је
вероватно имао и утицаја на формирање рубрике за културу.
Поред врсних страних приповедача, међу којима је са највише
радова заступљен Чехов, наши приповедачи имају велики про-
стор. Свакако је ту незаобилазни новелиста Симо Матавуљ пред-
стављен са неколико радова. 
Цариградски гласник доноси значајан број прилога о окупацији
Босне и Херцеговине од стране Аустрије; јасно говори о заједнич-
ким снагама Срба хришћана и Срба исламске вере, њиховом
уједињавању у циљу отпора окупатору. Отпор се манифестовао
на различите начине, а у Цариграду је формирано Српско-турско
друштво ради подстицаја на отпор. Трговци су исказивали соли-
дарност одбијајући аустријску робу. Протести су организовани
особито у Србији и Црној Гори, док је Босна и Херцеговина већ
била под невиђеним терором цивилизатора –  забрањена су сва
окупљања, а многе јавне личности су у затворима или у бекству. 

Особито је обиље података о државним пословима и политичким
токовима тога времена. И из најкраћих вести без икаквога комен-
тара може се формирати мозаик политичке карте утицаја и
настојања. Наиме, погледајмо један след тих кратких вести (бр.
1/1895) које нас информишу да је: руски посланик примљен код

14 ЦГ, бр. 7 (1906) стр. 2–3; бр. 8, стр. 2–3.
15 ЦГ, бр. 9 (1906) стр. 2–3.
16 ЦГ, бр.10 (1906) стр. 2–3; бр. 11, стр. 2–3; бр. 12, стр. 2–3; бр. 14, стр. 2–3
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Султана 31. децембра 1895. са порукама и писмима од руског
цара Николаја; истог дана у посети код Султана је и нови јермен-
ски патријарх Измирлијан; Султан руском цару Николају поклања
пар арапских коња поводом његовога венчања у Петрограду, 9.
јануара 1895. године. Гази Осман-паша француском посланику
преноси честитке Султана поводом избора новога председника
Француске републике; приликом Божића и Нове године, Султан
даје новчане прилоге Православној васељенској патријаршији,
јерменској, као и јерменско-католичкој патријаршији. У броју 5
(1895) читамо: Константинуполис, грчки лист овдашњи, забра-
њен је на неодређено време. А када су забране у питању, цензу-
ра је била строга и редовна – многи текстови су изостављани у
нашем листу у последњи час, па су многи бројеви штампани са
празним местима тих прилога. Ипак, уредништво се довијалона
разне начине. Тако и низ вести (порука) које шаље у Србију и
Црну Гору путем листа ставља у рубрику огласа, шифровано. У
броју 6 (1895) саопштава се да је одређен царски чиновник који ће
примити радове на железници Солун – Серез; у Скопљу се пла-
нира изградња насипа ради одбране од поплаве, а снег на под-
ручју Шар-планине има незапамћену висину тако да гости нису
могли пристићи до манастира Св. Јована Бигорскога за
Јовањдан, како је уобичајено. Број 7 (1895) обавештава читаоце
о упокојењу српског писца Милорада Поповића Шапчанина 14.
фебруара те године у Београду и напомиње да је то велики губи-
так, поготову ако се има у виду недавни одлазак у вечност Чика-
Љубе П. Ненадовића. След најразноврснијих вести уредништво
успоставља преузимањем података из других гласила која су му
доступна, највећим делом користи се штампом из
Константинопоља и Србије, потом из других земаља света. У
посебној рубрици Преглед штампе уредништво доноси преузете
прилоге или коментаре са кратким вестима. Тако у првом броју
1895. године читамо текст који је преузет из L' Orient-а (Истока),
који излази на француском језику у Цариграду, о сукобу Јапана и
Кине и уздржаности свих земаља сем Енглеске, која позива
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европске силе да се умешају у решавање тога спора. Уредништво
особиту пажњу посвећује просторима где живи српски народ – из
броја у број доноси вести које су од важности за наш народ.
Нарочито је праћен однос европских земаља и балканских суна-
родника током кризе која је изазвана окупацијом Босне и
Херцеговине 1908. године.

Вестима из Србије придавана је особита пажња. Интересантно је
да лист прати сваку промену и гест учињен у Београду. Посета
краља Александра Хиландару17 биће описана до детаља према
преузетим текстовима из Српских новина, јер је ова посета имала
велики значај за даљу судбину и садејство манастира Хиландара
са српском културом. Дописник јавља да је Архиепископ рашко-
призренски Дионисије посетио манастир Св. Тројице, три сата
хода удаљен од Призрена, на дан црквене славе, 15. маја 1896.
године.18 Ова посета охрабрује српски народ у Отоманској царе-
вини који се нада слободи: свога владику дочекују гроздови омла-
дине. Чему се данас надамо кад је број Срба у Призрену сведен
испод броја прстију на руци? Да ли је свет данас препун приче о
слободи, а окови и терор над појединцима, па и читавим народи-
ма постају судбинска одређеност? И нису ли свакодневне вести о
десетинама пострадалих сувише онеспокојавајуће?  Наравно,
није једноставна болест данашње цивилизације која је парадигму
човек претворила у еталон страсти зване превара. Успех засно-
ван на злоупотреби светиње  истине, којој се човек клањао у
своме узрастању, посвојио је и истину и човека мноштвеном
обманом и самообманом. Свети Задонски каже: Болесне очи не

љубе светлост; тако исто кривда правду, и лаж истину не

љуби.19 Тако је данас успех све више сам себи сврха. Јер, може
ли знање и мудрост имати сврху без саобразности са општим
добром? Данас иронија није стилска фигура, она је парадигма

166

17 ЦГ,  бр. 13 (1896) насловна страна. 
18 ЦГ,  бр. 20 (1896) стр. 83.
19 ЦГ,  бр. 10 (1897) стр. 2 (рубрика: Мудре изреке).
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моћи разузданих и њиховога заклона пред лицем истине. Иронија
је да милосрђе доноси сила оружја, да се слобода шири преко
поробљених, да се пљачка назива заштитом... Има ли лека тој
болести која свет све изразитије претвара у место стрепње?

Посебно су данас интересантне вести у рубрици Белешке, где се,
попут редалице, казује вест иза вести: Метарске мере ушле су у
живот и строго је забрањена употреба старих мера...20 Просто нас
освежавају научне вести, племените конвенције, упутства како да
заштитимо здравље...
Овај српски лист који је излазио у Цариграду и данас је врло инте-

Белешке о метарким мерама
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Песма у славу Деве Марије и Исуса Христа
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ресантан и због лепих извора о обичајима код Срба у многим
местима. Описивана су места географски, етнографски и исто-
ријски. Велики број сарадника окупљан је у виду дописника, а
нарочито су били ревносни учитељи и њихови ученици. У
Берову21 се на Тодоров дан (8. јуна) окупљају ученици и народ
иде црквини од школе са песмом, почевши од тропара Св. Сави и
Св. Арханђелу, потом, девојке певају народне песме. Народно
весеље траје и након вечерње службе, коло и песме не престају.
Обичајне побожне песме чине тај догађај особитим. Овде је забе-
лежена једна дужа песма певана у славу Деве Марије и Исуса
Христа: 

Лист објављује ниску народних песама које су на Косову и
Метохији певане уз различите радове и празнике, као што су сва-
товске, лазаричке и друге песме –у рубрици Народни обичаји.22

Песме су прикупљали учитељи и ученици.

Особеност листа су поуке у виду савета, рецимо: несаницу лечи
кашика меда пред спавање, а мудре изреке разних народа објав-
љиване су у истоименој рубрици у континуитету. Није заборав-
љен ни садржај хуморнога карактера, попут овога о заљубљено-
сти код разних народа –  у рубрици Различности23:  заљубљен
Енглез десет година ћути и чека да му се девојка уда па да поста-
не удовица да је проси; Холанђанин иде у свет да стекне благо,
долази, узме бабу и прича јој о срећи; заљубљен Прус љуби од
почетка а онда пређе на пиво, угоји се и заборави на љубав;
Италијан пише песме и док тражи прилику да драгој отпева песму,
заљуби се у другу; козак престане пити, па ако му не одговори на
љубав, он својој драгој запали кућу...

21 ЦГ, бр. 24 (1896) стр. 101.
22 ЦГ, бр. 39 (1897); бр. 38 (1898); бр. 20 (1899)... Ритам објављивања народних
песама зависи од сакупљача у народу који их достављају из разних српских
крајева.
23 ЦГ, бр. 23 (1897), стр. 92.



Велики простор посвећен је политичким темама. Наши сународ-
ници из Цариграда су веома активно учествовали у отпору при-
пајању Босне и Херцеговине аустријској царевини, која је већ
тада показивала јасне аспирације према заузимању и растурању
самосталне државе Србије.

А данас се питамо какве су значајке цивилизатора у овом време-
ну при успостављању новог светског поретка? Није ли и сувише
сличности са насилним доброчинствима показано у почетку 21.
века? Може ли такав пут бити гаранција и знак оздрављења? Јесу
ли садашњи свакодневни преговори и преговарачи заступници
пута Истине? Наравно, данас су путеви комплекснији, тежи,
замршенији и трагичнији од оних које гледамо у историјском вре-
мену иза нас. Данас су збивања скоро неописива стога што се
невидљиве силе и циљеви прожимају са видљивима, и то под
разноврсним параванима милосрђа. Човечанство има искуства из
два светска рата, али то не гарантује да ће се супротставити чудо-
вишту дехуманизације која се у тами обзнањује. Та метафизика
борбе за слободу сваког појединца родила је већ у сваком
појединцу сумњу у могућност њеног остварења. А помисао на
идеале хуманизма више не изазива ни подсмех. Ако човек изгуби
људска осећања, не остаје ли у неком виду апстракције склоне
спекулацији коју машинска цивилизација надопуњује непредвиди-
востима? Погледајмо на шта нас упућује светски признат глас
уметника: Такво је наше време. Свет шкрипи и прети да ће се

срушити, овај свет који, да иронија буде већа, јесте производ

наше воље, нашег прометејског покушаја доминације. То је

потпуни слом. Два светска рата, тоталитарне диктатуре и

концентрациони логори напокон су нам отворили очи, како би

нам у свој сировости показали какво смо чудовиште родили и

поносно одгајали.24 Ово је, свакако, забринутост уметника и
научника Е. Сабата. Да ли ту забринутост имају они који одлучују

24 Појединац и Универзум. Изабрани есеји / Ернесто Сабато, Чачак-Београд:
Бранко Кукић и Уметничко друштво Градац, 2005, стр. 37.
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о токовима капитала? Или је капитал постао сила која одлучује о
судбини човека? Све то може бити опсена. Можда ће младост
која узмиче у бесомучан ритам постојања у самосатирању, ипак,
умети да одговори застрашујућем блеску моћи машине и разумне
звери. Уши нам, од ренесанса до данас, звоне хуманизмом, а
сваки корак цивилизације завршава се дехуманизацијом. Ритмом
расула. Тај ритам слушамо на сваком кораку, ритам од кога већ
глуви ходамо у гомилама. Можда ће нови ритам игре отворити
нова небеса? Надамо се да млада генерација данас неће улази-
ти олако у експеримент идеолошке основе државе и света, какав
је настао пред Први светски рат са идејом југословенства, коју су
омладинци искрене заблуде прихватили, а од које је можда једи-
но вредно наслеђе међу нама Иво Андрић и његово дело –  вез
хроничара узлета и разочарења човека у превртљивим времени-
ма (а која времена па нису превртљива?!). Управо у превртљивим
временима Цариградски гласник је светионик: својом лепотом,
озбиљним одбиром текстова подстицао је омладину, учитеље,
сељаке и свештенике на истрајан рад у образовању, занатству,
трговини... Развијена је била широка мрежа сарадника и читала-
ца листа; уредништво је имало изванредан осећај за политичке
догађаје, а неки текстови и коментари и данас су веома актуелни
и поучни, утолико пре што су догађаји из деведесетих година про-
шлога века актуализовали проблеме сличне догађањима у време
Првог устанка у Србији (1804) и Невесињске пушке (1875) и када
су интереси великих европских сила текли ка новим поделама
интересних свера, с том разликом, што је данас остварена доми-
нација енглеско-америчкога утицаја путем подстицања етничких,
верских и културних нетрпељивости по старом методу. Наравно,
отуда и велика актуелност овога листа који је трагао за истином и
моралном и културном снагом која би народу могла бити ослонац.
У време његовога излажења Босна и Херцеговина је била у кош-
мару. Српски народ је, услед несноснога терора, био устао на
оружје против Турске, али је, уместо слободе, иронијом догађаја,
пао у ново ропство царевине која нестрпљиво жури ка истоку. Та
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нестрпљивост и похлепа увела је европске народе у сатирање,
највећа до тада. Хоће ли нови светски поредак са заставом сло-
боде умети да ослободи своје промоторе од страсти да претњом
и болестима шире демократију? И, питамо се, могу ли савремена
гласила бити активнија у трагању и истицању моралне и истинске
снаге народне у испољавању и одбрани лепоте постојања?
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Владимир Баљ, Бачка Паланка

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА РОЂЕЊА СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕ-

ЉА У бАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Увод

На подручју данашње Бачке Паланке већ од XI столећа може се
пратити настајање и нестајање читавог низа насеља са
словенским називима, што сведочи о присуству Срба који
насељавају ова подручја много пре појаве Турака. Међутим, тек у
Великој сеоби (1690), под Арсенијем III Чарнојевићем, Срби се у
ове крајеве Аустроугарске досељавају масовно, бежећи од турске
одмазде. Нова царевина их прима са извесним привилегијама,
али ни новодосељени Срби ни Срби староседеоци не осећају да
су се услови живота много побољшали у односу на ранију
ситуацију, тако да је, уз честе жалбе угарском двору, било и
случајева повратка у Турску. Аустроугарска се руководила
начелом cuius regio, illius religio (чија је земља, онога је и вера) те
су Срби сматрани шизматицима и уљезима, и били су принуђени
да уз велике жртве бране своју православну веру од католичења
и унијаћења.1

Паланка је у XVIII столећу била превасходно војно утврђење, али
се у њој постепено повећава број цивила (реч паланка, коју су
Турци преузели од Византинаца, означава ограду од коља и
дрвених стубова; таква утврђења, која су имала стратегијски
значај, ницала су уз границе и важне путеве). По пописима
становништва до 1742. године види се да у Паланци живе само
Срби,2 али каснијом колонизацијом у насеље се досељавају
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1 Рајко Веселиновић, „Народноцрквена и привилегијска питања Срба у
Хабсбуршкој Монархији 1699–1716. године“, у: Историја српског народа, књ. 4,
СКЗ, Београд 1994, стр. 40–41. 
2 Сава Петрић, „Три Паланке у Бачкој“, у: Зборник радова о настанку, прошлости
и историјском развоју града Бачака Паланка, Књижевни клуб Дис, Бачака
Паланка, 1988, стр. 28.
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Словаци, Немци, Мађари... Хронике кажу да су колонисти живели
у добрим односима са Србима, чак су одлазили у православну
цркву, пошто католичке није било.3 Крајем XVIII и кроз цело XIX
столеће Паланку чине три насеобине: Стара (Српска), Нова и
Немачка Паланка, које тек после Првог светског рата (1918)
добијају данашњи назив – Бачка Паланка.4

Стара црква

Чувајући свој верски и национални идентитет Срби су и у новој
земљи подизали своје цркве, па је тако прва старопаланачка
црквица подигнута на обали Дунава. Најстарији запис о тој цркви
оставио је 1763. године жупанијски комесар Карл Котман,
описавши Паланку као српско село са малом црквом.5 Кроз
насеље је у то доба протицао један крак Дунава – Дунавац, и тако
Паланку делио на два дела. Та православна црква са гробљем
налазила се највероватније на месту данашње Шафарикове
улице, близу словачке евангелистичке цркве, и до ње се могло
доћи само преко дрвеног мостића, каквих је некад преко Дунавца
било много (последњи, камени, порушен је 1884).6 Пошто је тај
део насеља био често изложен поплавама (и данас се он назива
Калош, од кал, тј. каљуга, блато), по одлуци Коморског
властелинства из 1784. године, на узвишенији део, такозвани
Зечији брег (који и данас Паланчани знају као Зечки шор),
пресељено је двеста српских кућа.7

Изградња нове цркве

Тих година, које су обележене владавином Јосифа Другог, сина
Марије Терезије, верски и национално угроженим Србима у

3 Славко Јовин, „Бачка Паланка – историјски развој насеља“, у: Зборник радова о
настанку, прошлости и историјском развоју града Бачака Паланка, Књижевни
клуб Дис, Бачака Паланка, 1988, стр. 16.
4 Livija Pap, Bačka Palanka, Književni klub Dis, Bačka Palanka, 1988, стр. 15.
5 Isto, стр. 16.
6 Сава Петрић, „Три Паланке у Бачкој“, стр. 29–30.
7 Livija Pap, Isto, стр. 16.
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Војводини, први пут је Патентом о верској толеранцији (Toleranz-
Patent) допуштено да своје цркве подижу без компликација, само
уз уобичајени административни поступак. Тако су већ 1782.
године житељи Старе Паланке затражили од Коморске управе
добара да одреди место на коме би подигли нову цркву, да би већ
наредне, 1783. године, 28. априла, црквена општина потписала
уговор о изградњи са Јозефом Циглером из Черевића.8 Само
недељу дана касније, 3. маја, генарална скупштина Бачко-
бодрошке жупаније расправљала је о захтеву епископа бачког
Јосифа Јовановића Шакабенте да се Старопаланчанима дозволи
подизање нове цркве, уместо старе на обали Дунава, која је била
изложена поплавама. 
Године 1784. порушен је торањ старе цркве и тако је добијено 50
000 цигала за нову. Формирана је комисија која је 5. јула исте
године известила да је црква у Старој Паланци од чврстог
материјала, пространа и у добром стању, али и да је од Дунава
удаљена само три хвата и изложена поплавама, да је зато двеста
од четиристо кућа већ пресељено на виши терен и да им тим пре
треба дозволити подизање и нове цркве. Иста комисија подноси и
нацрт са предрачуном, који износи 7986 форинти, а постојећи
фонд у материјалу, обвезницама и готовом новцу, без
добровољних прилога, износи 3765 форинти. Сам Циглер у лето
1784. године прави нов предрачун на 5918 форинти, а комисија
извештава о томе жупанијску администрацију у Новом Саду, али
и о томе  да је прикупљено 6169 форинти (могуће да је разлика
од 188 форинти у ствари Циглерова „награда“, плата). 
Исте, 1784. године, 19. септембра, осамдесет старопаланачких
породица дало је прилог за изградњу цркве. Том приликом је
сакупљено 2186,44 форинте, а прилози су се кретали од 1 до 500
форинти (примера ради, аков – 56,589 литара – ракије тада је
коштао 6, свиња 4, а крава 12 форинти).  Према важећем пропису,

8 Сви даљи датуми и остали подаци који се односе на изградњу цркве наведени су
према: Славко Јовин, „Зидање православне цркве у Бачкој Паланци“, Књижевни
клуб Дис, Бачака Паланка, 1988, стр. 41–55.
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прилог нису могли давати они који су били у заостатку са
измирењем пореских обавеза према Монархији, те је
индикативно да је од четиристо домаћинстава само њих
осамдесет дало прилог. Иако је списак приложника за овакву
врсту текста дуг, из осећања дуга и поштовања према
донаторима, у целости га објављујемо:

Прока Димић, порезник и трговац                        500 ф.
Павао Радонић, порезник и трговац                     300 ф.
Тимотије Бороцки, кнез                                        100 ф.
Мишо Геренц, трговац                                         100 ф.
Максим Шијаковић, одборник                                30 ф.
Иван Ристић, одборник                                         50 ф.
Иван Радонић                                                       20 ф.
Стеван Вујчић, сапунџија                                      20 ф.
Ћира Ракић                                                           30 ф.
Андрија Радованов                                                30 ф.
Филип Димић, трговац                                           50 ф.
Иван Стојаков, ћурчија                                           40 ф.
Ћира Стојаковић, ћурчија                                        50 ф.
Сима Петровић, арендатор крчми                           25 ф.
Андрија Стојаковић, ћурчија и трговац                    50 ф.
Васа Стокић                                                           20 ф.
Петар Башлић                                                         30 ф.
Михајло Јоановић, ципелар                                    6 ф.
Петар Јегарац                                                         12 ф.
Ђука Мијатовић                                                      10 ф.
Тадија Вукас                                                            10 ф.
Ђурица Стојаковић                                                15 ф.
Арсен Мишковић                                                     12 ф.
Јаков Шићаески                                                      10 ф.
Мишко Белић                                                          20 ф.
Ђука Мишковић                                                      15 ф.
Никола Исаков                                                        12 ф.
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Тодор Водалов                                                      10 ф.
Пантелија Сомборчев                                             20 ф.
Иван Радованов                                                      6 ф.
Мишко Свирчевић                                                   1 ф.
Мишко Лачански                                                     15 ф.
Петар Богдановић                                                   6 ф.
Дамјан Дражић                                                        6 ф.
Филип Ћирков                                                         4 ф.
Илија Папић, из властелинског хотела                    40 ф.
Димитар Верцел                                                     4 ф.
Јаков Грубанов                                                       10 ф.
Тома Цветичанин                                                    4 ф.
Никола Абаџић                                                        4 ф.
Стеван Калачија, трговац                                        40 ф.
Михајло Гавриловић, прота                                     24 ф.
Сава Марковић, месни парох                                  30 ф.
Иван Савић, месни парох                                        40 ф.
Василиа, месни парох                                             30 ф.
Павао Киртић                                                          20 ф.
Трифун Шокчић                                                       12 ф.
Никола Ћосић                                                         5 ф.
Груба Косановић                                                     2 ф.
Тодор Јакшић                                                          12 ф.
Илија Топаловић                                                     10 ф.
Аћим Нешић                                                            5 ф.
Јефта Урошевић, судија у пензији                           15 ф.
Дмитар Којић, благајник                                          10 ф.
Јован Међешки                                                       6 ф.
Игнац Пешић                                                          10 ф.
Лазар Кузманчев                                                     12 ф.
Јован Грујић                                                            10 ф.
Глигорије Малетић                                                  15 ф.
Никола Радовановић, трговац                                 25 ф.
Никола Калуђерчић                                                 8 ф.
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Васа Крстић                                                          8 ф.
Стеван Пољанац                                                    12 ф.
Абрахам Варденов                                                  2 ф.
Васа Бачлић                                                           10 ф.
Гаврило Миливојев                                                 4,22 ф.
Јован Апин                                                              1 ф.
Васа Стеванчевић                                                  6 ф.
Ђука Ракић, из најбољих хотела                             40 ф.
Јосим Марковић                                                    12 ф.
Марко Дароњин                                                      1 ф.
Павао Трифунов                                                     2 ф.
Тодор Лазин                                                            3 ф.
Кузман Бајин                                                           1 ф.
Лазар Димић                                                           1 ф.
Стеван Поганчевић                                                 3 ф.
Коста Радовановић, трговац                                   20 ф.
Иван Давидов                                                         2 ф.
Иван Козојакић                                                        4 ф.
Димитрије Аристотел                                              4,22 ф.

Мађарско краљевско намесничко веће одобрило је 15. новембра
1784. године подизање нове цркве у Старој Паланци, где је та
вест објављена 4. децембра. Зидање цркве започето је,
највероватније, наредне, 1785. године. Циглер је умро 1787.
године, а даља градња поверена је Ернесту Херлеу, такође из
Черевића. За сада немамо много доступних података како је
зидање храма напредовало, али у сваком случају, планирани
период од 4 године, почевши од 1784, протегао се на преко
седамнаест година, до 1801, када је, како се сматра, црква
завршена. Сасвим је сигурно да је црква била и раније
оспособљена за богослужење, а у наредним годинама уследила
је израда иконостаса и осликавање зидова. У „Шематизму“ за
1905. годину пише да је храм завршен 1801. године, за владе
Франца Првог, и у време док је на епископском трону био Гедеон
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Петровић, што није у потпуности тачно, јер је1801. године епископ
бачки био Јован Јовановић,9 за чије име се веже прегалаштво у
буђењу националне свести и помагање Карађорђевим
устаницима; наиме, владика Јован је устаницима у Србији
поклонио први топ. Храм је посвећен Рођењу светог Јована
Крститеља. У часну трпезу уграђене су мошти светих Козме и
Дамјана.
Прва звона су донета из Русије, као поклон једноверне браће, а
остало је упамћено да су људи који су отишли по њих путовали
две године тамо и назад, вукући их на воловској запрези. Та звона
су Аустријанци у Првом светском рату разбили и прелили их у
топове. У необјављеним мемоарима свештеника Николе Антића,

9 Борислав Милошевић, „Преврћући прашне књиге...“, у: Од поетике до политике,
Штампарија Станишић, Бачка Паланка, 2006, стр. 59.

Црква данас (фото Мирослав Марковић)
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рођеног у Старој Паланци, остало је уписано: „Пред крај Првог
светског рата аустроугарске војне власти скинуле су и однеле и то
[јацијско] звоно10 да од њега, као и од других двају раније однесе-
них, лију топове. Нису га, као претходна два, скидали конопцима
са торња доле, него су га великим чекићима разбили још у торњу,
па у парчадима скинули. Промукли звук тог разбијеног звона
осећали смо као распуклину наших односа са Царевином (...) која
се још више раширила, заувек. Знали смо да ће од нашег звона
начинити топ, који ће, уместо јације и позива на починак, сејати
смрт међу нашом браћом тамо негде у Србији.“11

Између два рата купована су нова звона. Највеће, чувено по
добром звуку, сада није у употреби због напрснућа. Године 1983.
извршена је електрификација звона према систему Грас Мајер из
Беча.12 Сатни механизам на звонику је у квару. Поменимо и то да
је постојало звоно и на Православном гробљу (данашње Градско
гробље) и оно је данас на православној цркви у Челареву.
Храм је више пута реновиран. Последња велика реконструкција
1962. године изведена је прилозима народа, о чему сведочи
спомен-плоча у припрати храма.

Свештеници 

Све до почетка XIX столећа у Старој Паланци је било осам паро-
хија са исто толико свештеника, али од 1805. тај број је сведен на
три. Пред Први светски рат биле су две парохије, да би од 1995.
опет биле устројене три парохије, а од 2008. четири.
Ево и имена свештеника на служби у паланачком храму од 1767.
године до данас:

10 Од четири звона, колико их је било у звонику паланачке цркве, ово је било треће
по величини и оглашавало се када би већ пао мрак. „Јацијско звоно“ има врло
интересантну етимологију: јација намаз је последња од пет обавезних молитви које
муслимани свакодневно обављају. Пада у време кад на небу нестане сунчевог
црвенила, односно два сата по заласку сунца. Сасвим је извесно да су Срби
термин задњег оглашавања звона, назван по овој муслиманској молитви, донели
из старог завичаја.
11 Никола Антић, Последњи дуд, Други део, (у рукопису).
12 Летопис Српске православне цркве у Бачкој Паланци.
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Теодор Рупић (1767–1807),
Васа Симеуновић (1767–1788),
Јован Савић (1767–1815),
Аврам Николић (1767),
Григорије Протић (1767–1776),
Теодор Бачлић (1776–1783),
Теодор Арсенијевић (1767),
Јован Шевић (1767–1771),
Аврам Јерковић (1768–1771),
Теодор Јовановић (1768–1783),
Михајло Гавриловић (?),
Иван Савић (?),
Сава Марковић (1768–1794),
Григорије Поповић (1769),
Васа Абаџић (1781–1803),
Мојсеј Савић (1798–1817),
Тимотеј Савић (1802-1816),
Лазар Абаџић (1802–1822),
Арсеније Ползовић (1814–1815),
Стеван Петровић (1816–1819),
Васа Пиља (1817–1829),
Димитрије Поповић (1819–1840), 
Марко Дојић (?),
Косма Симић (?),
Јосиф Поповић (?),
Лазар Јовановић (?),
Берислав Берић (1899–1903),
Душан Јаблановић (1897–1925),
Ђорђе Николић (1903–1936),
Илија Ратков (1937),
Светозар Мијатов (1953–1955),
Георгије Лазић (1937–1953), 
Војислав Стоја (1954–1966),
Стеван Избрадић (1955–1980),
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Жарко Срдић (1966–1987),
Радослав Живанов (1980–2002),
Славко Обрадов (1987–1995),
Петар Јовановић (1995–1996),
Остоја Нијемчевић (1995–),
Дојчин Стојановић (1995–2008),
Славко Ћирин (2002–2004),
Стевица Илић (2004–),
Милан Узуров (2008–),

Свештеник Ђорђе Николић (поп Ђока), рођен у Гложану 1872. године. 
Парох друге парохије, службовао од 1903. до 1936. Остао упамћен као човек
отмене појаве, високог стаса и изузетно лепог гласа. Знао је Његошеву Лучу
микрокозму и Горски вјенац наизуст.

182



IZVORNIK

Бране Миловац (2009–).

Није познато да ли су некада при храму служили и ђакони, али од
2001. године при паланачком храму служе и парохијски ђакони:
Милан Ђурић (2001–2002),
Велибор Врућинић (2002–2005),
Миладин Бокорац (2005–2007),
Новица Ракић (2009–)

Школа и Српска читаоница

Нераздвојно од цркве, за Србе у Аустроугарској било је и
отварање школа. Српска православна црква морала се сама
бринути да обезбеди средстава за издржавање школа будући да
није добијала помоћ од Монархије. Просвета је била вид борбе
против унијаћења и католичења, јер, како је говорио митрополит
Вићентије, он отвара школе да „не би по страним местима за
вашу децу науку тражили“, и то са сврхом да наоружају „душе
ради супротстављања непријатељима“ српског народа.13

Редовна основна школа у Старој Паланци отворена је већ 1703.
године. Касније, 1801. године, када је направљена нова црква,
затворска зграда је адаптирана за потребе вероисповедне школе,
која ће 1820. прерасти у дворазредну. Године 1900, ту школу је
чинило близу 500 ђака и 4 учитеља, да би већ 1906. било 6
учитеља и 554 ученика, а било је 330 деце која похађају
„забавиште“,14 такозвану „оводу“ (реч вероватно потиче од
глагола уводити, припремати за школу). Имала је два крила са по
три учионице у сваком, а средином је био широк ходник који је на
западу имао излазна врата у црквену порту (која су после Другог
светског  рата зазидана, као и прозори према цркви), док су на
истоку била  врата ка уском дворишту и згради „забавишта“.

13 Према: Рајко Веселиновић, „Србија под аустријском влашћу 1718–1739.
Просвета, култура и уметност“, у: Историја српског народа, књ. 4. СКЗ, Београд
1994, стр. 135.
14 Борислав Милошевић, „Три Паланке у једној“, у: Од поетике до политике,
Штампарија Станишић, Бачка Паланка, 2006, стр. 51.

183



IZVORNIK

Школа је имала и мали торањ и у њему звоно које је у пола осам
позивало ђаке у школу и звонило за почетак и крај наставе.15 Та
зграда у власништву цркве постојала је све до 1978. године, када
ју је уз минималну надокнаду одузела Општина да би на том
месту подигла Основну школу (данашња ОШ „Вук Караџић“). У
Летопису цркве у Бачкој Паланци тим поводом остало је
забележено: „Остаће само успомена да је [ту] некада била Српска
вероисповедна школа, која је подигнута још за време
Аустроугарске монархије, а коју су подигли Срби у Бачкој
Паланци... Остаће сећање на дане када је српски народ, под
тешким политичким и материјалним околностима подизао не
само цркве, него и своје народне школе (...) па ко прочита ове
редове споменуће ваљда и наше дивне претке, који су ценили,
волели и поштовали своју цркву, веру и своју школу.“16 И након
сто тридесет година од отварања, школа је испуњавала своју
мисију, у њој су од 1933. године др Борислав Увалић, срески
лекар, и бројни други интелектуалци окупљени у Просветном
одбору радили на просветном, културном и привредном
просвећивању становника Старе Палнке кроз бројна предавања и
приказивање културно-васпитних филмова.17

У време политичког деловања Светозара Милетића и Уједињене
омладине српске, 1871. године основана је Српска читаоница са
библиотеком, која ће касније одиграти значајну улогу у
политичком животу града. Чланови Српске читаонице су за време
српско-турског рата (1876) прикупљали помоћ за слабо
опремљену српску војску, а не мали број људи отишао је у Србију
да помогне ослободилачкој борби. Књиге су у току Другог светског
рата, па и до 1946. године, поделиле судбину с народом –
књижни фонд је „претресен“ а „сумњиве“ књиге су спаљене.18
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15 Никола Антић, Последњи дуд, ауторско издање, Београд, 1996, стр.21–22.16

Летопис СПЦ у Бачкој Паланци.
17 Сава Петрић, „Три Паланке у Бачкој“, стр. 13–14.
18 Ђуро Краљ, Каталог завичајних књига Бачке Паланке, Народна библиотека
Вељко Петровић, Књижевни клуб Дис, Бачка Паланка, 2004. стр. 9.
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Свештенички станови и Светосавски дом

Изградња свештеничких станова почела је 1981. године
средствима која су прикупљена од добровољних прилога, али су
и свештеници са верним народом почели да обрађују тринаест
катастарских јутара земље у власништву Црквене општине, која је
до тада издавана у аренду. На мобу и из истих средстава,
Црквена општина је 1987. изградила Светосавски дом
(„Ћелију“),19 јер је остала без својих просторија после отуђивања
зграде бивше вероисповедне школе.

Опис цркве

По својим стилским карактеристикама црква припада прелазном
типу из познобарокне у класицистичку епоху. То је једнобродна
грађевина са апсидом (олтаром) ширине наоса (брода) на истоку
и звоником на западној страни, док су певнички испусти нешто
шири и имају правоугаону основу.20 Спољни  зидови издељени су
пиластрима који 
имају базу ослоњену на сокл висине 60–80 cm. Фасада има
наглашену декорацију. Звоник је покривен лимом у XIX столећу
када је замењен кров од шиндре (дрвета). 

Опис иконостаса

Иконостас је сликао Георгије Јездимировић 1811. године. Његов
потпис налази се на престоној икони Богородице са Христом и
гласи: „Написа Григорија Ездимирович калер и жител вароши
Далја мца септ 7. 1811 лјета“. Ово је једини познати
Јездимировићев иконостас на територији Војводине.
Јездимировић користи предлошке за своје композиције, те је
интересантно напоменути да је икона Бекство у Египат рађена по
Килијановој Библији, а у стручној литератури се ова икона

19 Летопис СПЦ у Бачкој Паланци.
20 Све информације везане за опис храма, дела сликарства и примењене
уметности, ако није другачије казано, преузете су из: Оливера Милановић – Јовић,
Из архитектуре, сликарства и примењене уметности Бачке, Покрајински завод
за заштиту споменика културе, Нови Сад 1989, стр. 81-88.
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Иконостас цркве (око 1927.)
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третира као први доказ коришћења илустрованих Библија као
сликарских предложака. 
Резбарија иконостаса представља комбинацију од низа храстових
листова, класја и ружиних цветова. Над престоним иконама
Христа и Богородице су две птице окренуте једна другој, а око
празничних икона је пераст лист, уплетен венац са цветовима
руже. Око медаљона са фигурама пророка је винова лоза, такође
и око крста са распећем.
Облици орнамената у горњим зонама стилски одговарају времену
настанка иконостаса, то јест прелазном периоду од рококоа ка
класицизму XIX столећа, али у првој зони има елемената
карактеристичних за Георгија Девића, коме се приписује израда
дрворезбарије. Међутим, ако је иконостас сликан 1811, резбарија
је морала бити урађена бар годину-две раније, а Девићева
активност је најживља тек у периоду од 1827. до 1857. године, те
ово изазива сумњу да је он аутор иконостаса паланачке цркве.
Георгије Девић урадио је резбарију Христовог гроба, те је можда
отуда настао погрешан закључак да је он израдио иконостас у
целости. 
Иконе у соклу су: Враћање вида Стефану Дечанском, Бекство у
Египат, Христос и Самарјанка и Усековање. Престоне иконе су:
Свети Никола, Богородица са Христом, Исус Христос и Свети
Јован Крститељ. На северним дверима је насликано Неверство
Томино, на јужним Мироносице на гробу Христовом, а на царским
дверима су Благовести. Иконе изнад двери: над северним
дверима је Мојсије и горућа купина, над јужним Аврамова жртва,
док је над царским дверима насликана Тајна вечера. У другој зони
је насликано дванаест празника, и то у два реда по три иконе.
Догађаји су хронолошки мало поремећени, али углавном теку од
горњег реда друге зоне слева надесно и настављају се у другом
реду: Рођење Богородице, Ваведење, Обрезање, Рођење
Христово, Сретење, Крштење, Преображење, Цвети, Васкрсење,
Вазнесење, Духови и Успење Богородице. На средини је
Крунисање Богородице. До рестаурације, која је изведена 1962.
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године, ту је стајала икона Свете Тројице коју је 1904. године
осликао свештеномученик Рафаило Шишатовачки (Момчиловић).
У трећој зон, испод крста, на барокном постаменту је
дрворезбарено Свевидеће око окружено облацима. Поред крста
су Богородица и св. Јован Богослов, даље Лонгин и Марија
Магдалена. Уз свод се ниже дванаест медаљона са стојећим
фигурама пророка који држе развијене свитке. На крају је по један
кружни медаљон са представама Сунца и Месеца. На
Богородичином трону је икона Богородица са Христом, а доле у
кружном пољу је запис о времену настанка и аутору икона у
иконостасу. На архијерејском трону је насликан св. Јован
Златоусти. На јужној певници је насликан Јован Дамаскин, а на
северној цар Давид. 

Христов гроб

Христов гроб је осликао Константин Пантелић 1836. године, а
дрворезбарске радове урадио је Григорије Девић. Чираци пред
престоним иконама, за које се претпоставља да су из истог
периода и да су их радили исти мајстори, налазе се под заштитом
државе.

Зидно сликарство

Над солејом се налази Јездимировићева представа Саваот у
слави, док су у угловима јеванђелисти са симболима. Остале
зидне декорације су из 1846. године и слабије су у сваком погледу
од Јездимировићевих. Не зна се да ли су осликане преко неког
старијег слоја слика. Сликар је био Богољуб Ђукић а помоћници
су му били Стефан Жишка из Селенче и Андрија Чавић из
Черевића. У дубоким пољима између потпорних лукова, гледано
од истока ка западу, налазе се ове сцене: Исцељење болесних,
Молитва у Гетсиманском врту и Проповед св. Јована Крститеља.
На јужном зиду је сцена Жртва Аврамова, на северном је сцена
Часне вериге, док је над јужним улазом стојећа фигура арханђела
Михаила, а над северним св. Ђорђа. На хорошу је Полагање
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Христа у гроб, горе лево и десно на стубовима су св. Никола и св.
Димитрије, а доле св. архиђакон Стефан и св. Параскева. 
У олтару, у кружним медаљонима, налазе се ове сцене: Каин и
Авељ пред жртвеником, Јеврејин у пустињи пред крстом на коме
је змија и Лествица Јаковљева. Доле, у сваком од четири поља,
налази се по једна стојећа фигура: Свети кнез Лазар, Стефан
Штиљановић, Свети краљ Милутин и Свети цар Урош, а ниже, у
два поља, по две стојеће фигуре: лево, Свети Василије Велики и
Свети Јован, а десно, Свети Сава Српски и Свети Григорије
Богослов.
Поред фигуралних композиција, унутрашњост храма је
декорисана орнаментиком са стилским карактеристикама епохе
историзма. Ова орнаментика је новијег датума.
Последњи конзерваторско-рестаураторски радови на цркви
изведени су 1961–62. године. Тада је о трошку Црквене општине
очишћен иконостас са резбаријом, затим тронови и певнице, па и
зидне слике и зидна декорација. Скорашња истраживања (2007)
показала су да је на иконостасу било више интервенција у
различитим периодима пре 1961. године, али те интервенције у
потпуности одступају од првобитног изгледа иконостаса.
Цела унутрашњост цркве, и иконостас и зидно сликарство,
превучена је дебелим слојем чађи, што је последица
дугогодишњег паљења свећа у цркви и пожара из 1978. године. У
Летопису овога храма налазимо да је пожар 16. фебрара 1978.
године највероватније изазвала свећа која је после вечерња
остала неугашена. У том пожару изгорели су: део где се пале
свеће, затим врата између припрате и брода, као и улазна врата.
Изгорела су такође и три стола у „женској“ цркви.21 Последице су
брзо саниране, али је храм остао чађав, потамнео и мрачан, што
је у потпуности изменило оригинални колорит читавог амбијента.

Витражи

Витражи су дело мајстора из Будимпеште и израђени су 1914.

21 Летопис СПЦ у Бачкој Паланци.
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године. На јужној страни, почевши од олтара, налазе се: Свети
пророк Амос, Свети цар Лазар, Свети архангел Михаило и Свети
Георгије, док прозори над обе певнице нису украшени витражима;
а на северној страни, такође од истока ка западу налазе се: Свети
Никола, Свети Георгије, Свети архиђакон Стефан.

Мозаик

Са спољне стране, изнад северних врата, налази се икона Светог
Саве урађена у Венецији 1974. године. Интересантно је
напоменути да је ово прва мозаичка икона у епархији бачкој.22

Протокол

Митрополит Павле Ненадовић био је један од најпросвећенијих и
најагилнијих карловачких митрополита. Обнављао је школе и
отварао нове. Од његовог времена почињу да раде црквени
судови, формирају се архиве и библиотеке, а посебно је од
свештеника тржено да уредно воде црквену администрацију.
Матичне књиге у старој паланачкој цркви устројене су 1767.
године; то је „Протокол или написанија крштених, венчаних и
умрлих, оба пола и сваког узраста православних“.23

Интересантно је овде поменути које дете је било прво уписано у
„Протокол“ крштених у Старој Паланци. Тај запис цитирамо у
преводу Борислава Милошевића: „Роди се младенац женског
пола, дана 6. августа, лета Господњег 1767, од благочестивих,
законских родитеља вере источно-јерусалимско-грчке Отац:
Михаил Шијак, мати: Латинка, житељи паланачки. Крсти се и
миром светим помаза од мене (доле потписаног) парохијског
свештеника цркве храма Рођења Часног Светог Претече и
Крститеља Јована у Паланци, дана 6, месеца августа, лета
наведеног. И дано би на Светом Крштењу младенцу име
Анастасија. Кум би Јаков Вулетић, житељ овдашњи. Сопственом
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22 Исто.
23 Сви подаци везани за Протокол објављени су према: Борислав Милошевић,
„Три Паланке у једној“, стр. 48–49.
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руком: Теодор Рупић, парох паланачки.“
После Другог светског рата државне власти су одузеле најстарије
матичне књиге а Црквеној општини оставили оне од 1897. године.
Данас је „Протокол“ поново у власништву Црквене општине у
Бачкој Паланци.

Црквено имање

Црквена општина има у свом поседу три парохијска стана,
Светосавски дом („Ћелију“) са канцеларијама и тринаест
катастарских јутара земље која се издаје у аренду. Највећи
приложници били су Стеван и Јудита Милановић, који су пре
Другог светског рата цркви оставили кућу (данас служи као
парохијски стан) и тридесет јутара земље. После Другог светског

Факсимил прве стране Протокола (1767).
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рата цркви је одузето: триста хектара земље, школа, куће,
матичне књиге, па чак и гробље, и то уз минималну надокнаду или
чак и без икакве надокнаде. Најстарији гроб у Српском
православном гробљу (данас, Градско гробље) потиче из 1769.
године.24

Водица

На излазу из Бачке Паланке, поред пута према Гајдобри, са леве
стране, после јеврејског гробља, налази се капела над водицом
посвећена Воздвижењу Часног крста. Наиме, још седамдесетих
година XIX столећа, слепа Макрина Шијаков се уочи Крстовдана
умила овом водом и прогледала. О овом догађају се прочуло па
су се на том месту, о Крстовдану, окупљали људи са свих страна
у великом броју. Ту је Гавра Шијаков, потомак исцељене Макрине,
1922. године саградио капелу,25 која је данас у приватном
власништву Слободана и Јеле Шијаков. Ово је једина капела на
водици која није у власништву цркве.

Празници, литије и обичаји

У цркви се обављају редовна парохијска богослужења. Нарочито
је лепо за Васкрс, када је од Великог петка до Васкрса црква увек
пуна народа који бдијући око богато украшеног Христовог гроба и
певајући побожне песме чека празник Васкрсења Христовог. 
На Врбицу се обавља литија, која је 1991. први пут после Другог
светског рата прошла и улицама града. 
Пре Другог светског рата литија је на Спасовдан излазила у атар,
на њиве, а жене би излазиле пред литију и житом посипале
народ. Постоје две литије: ратарска и занатлијска и потрeбно је
седморица људи да би понели једну. 
На Инањдан је нарочито свечано, на крају литургије бива
трократни опход око храма са молепствијима и благосиљањима,
а потом се обави помен ктиторима и приложницима. После

24 Борислав Милошевић, Преврћући прашне књиге..., стр. 60.
25 Борислав Милошевић, Паланка на Дунаву, Бачки форум, Товаришево 2004, стр. 89.
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вечерњег богослужења пререже се славски колач и бира се кум
за наредну годину. 
Свети Сава се одувек, после свете литургије, прослављао и уз
пригодан програм – рецитал. Откако је верска настава враћена у
школе храм је тесан да прими све ученике који дођу за свој
празник у цркву, а у свакој школи пререже се славски колач и
организује пригодан програм.

Хришћанаска заједница

Данашње хришћанске заједнице настављају традицију једног
широког мисионарско-богомољачког покрета, насталог између
два рата, чији је духовни утемељивач и вођа био св. владика
Николај Охридски и Жички. После Другог светског рата многи
„богомољци“ су одлазили у запустеле манастире и тако сачували
њихове светиње.26 Овај покрет је тада био сузбијан од актуелне
власти, али су се побожни хришћани ипак окупљали и молили при
цркавама или по приватним кућама. Већину чланова тада су
чиниле жене, које су опет, као и много пута дотад, сачувале веру
и у најтежим временима. Слава паланачке хришћанске заједнице
је св. Петка. На тај дан служи се литургија, потом се обави мало
освећење воде, пререже славски колач и прелије жито, а затим
се, уз послужење, певају духовне песме из „Духовне лире“ светог
владике Николаја, а свештеници и богомољци држе пригодне
беседе. У Летопису храма читамо да је сваке године слава
протицала у мирном и побожном расположењу, и да је том
приликом народ долазио из свих околних села, а гости су често
били и римокатолички свештеник и евангелистички пастор.

Хорови

Нема сумње да су још у старој цркви постојали појци који су
одговарали на богослужењима, певајући онако како су научили и
донели из Србије, једногласно. Тридесетих година XIX столећа

26 Борислав Милошевић, Исто, стр. 80.
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Срби у Војводини масовно почињу да оснивају црквене хорове
који уз такозвано певничко појање учествују на црквеним
службама. И хорови су  били вид неговања и манифестације
српског националног идентитета. Не треба, такође, заборавити да
се „пјеније“, то јест одговарање на богослужењима, учило у школи
све до двадесетих година XX столећа, па је одговарање на
службама било и вид елементарне образованости. 
„Српско црквено певачко друштво“ у Старој Паланци основано је
29. јануара 1905. године, а његов оснивач и први хоровођа био је
Спасоје Ракић (1884–1947).27 Можемо претпоставити да су хор
чинили паори и занатлије, а да је репертар био као и код других
таквих друштава: превасходно композиције компоноване за
одговарање на богослужењима али и световне песме најчешће
родољубивог карактера. Током Први и Другог светског рата није
било прилика за хорске наступе, али је паланачки храм увек имао
чувене појце за певницом. Остало је забележено да је у
послератном периоду, 1946. или 1947. године, црквењак Мика
основао дечији хор, а да су (вероватно) почетком педесетих
година појци формирали „Мушки црквени хор“ под руководством
Ђоке Шијакова, кога је наследио о. Жарко Срдић.28 Недуго затим,
Васа Протић је формирао „Омладински црквени хор“.29

На Врбицу 1993. године, на иницијативу Снежане Жујић и месних
свештеника, основан је мешовити црквени хор „Свети Јован
Крститељ“. Осим основне улоге да одговара на богослужењима,
попут хорова из XIX столећа, и овај хор, надахњујући се право-
верјем и родољубљем, у свој репертоар уврштава и песме све-
товног звука: фолклорне песме са такозваном грађанском мело-
дијом, али и композиције српских, руских и бугарских композито-
ра. Велики успех хор је доживео на Осмом међународном так-
мичењу хорова у организацији „Musica mundi“, које је одржано у
Будимпешти (2001), где је у категорији мешовитих хорова освојио

27 Јован Јерков, „Хорско певаштво у југозападној Бачкој“, у: Борислав Милошевић:
Паланка на Дунаву, стр. 195.
28 Исто, стр. 200.
29 Исто.
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прво место. Свој плодни десетогодишњи рад крунисао је издава-
њем компакт-диска „Хвалите име Господње“ 2003. године, а пет-
наестогодишњицу новим компакт-диском „Господи возвах“. На
Фестивалу омладинских хорова Војводине 2004. и 2005. године
хор је освојио златно, а на републичком такмичењу 2004. у Новом
Пазару сребрно одличје. Од 2004. хор је члан Савеза српских
хорова отаџбине и дијаспоре. Због изузетног доприноса култури
средине у којој ради, хор је 2004. године добио Октобарску
награду – највеће признање општине Бачка Паланка. На Првом
фестивалу православне музике у оквиру XXII интернационалних
хорских свечаности одржаних у Нишу 2008. године, хор осваја
посебну, „Савину награду“ за изражену духовност у извођењу
православне музике. Хор је имао запажене наступе у земљи и
иностранству. Кроз њега је до сада прошло више од двеста чла-
нова, а стални састав увек броји око тридесет певача аматера.
Хор, од оснивања, са безграничном љубављу и ненаметљивим
умећем води Снежана Жујић. 

Омладински црквени хор са диригентом Васом Протићем.
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„Пастир“

Друштво за српску духовност и традицију „Пастир“ основано је
благословом Његовог Преосвештенства Епископа бачког Иринеја
јануара 1997. године. Оно ради при храму Рођења св. Јована
Претече. Друштво „Пастир“ има циљ да негује и шири светосавске
вредности – српску духовност и националну културу, које су
вечноважеће и прихватљиве за целу васељену. Као свог
покровитеља, Друштво слави св. Симеона Мироточивог. Први
председник Друштва је био Владимир Попадић. „Пастир“ се
представља у јавности организацијом бројних трибина,
предавања, промоција књига и часописа, књижевних вечери,
свечаних академија... У оквиру Друштва ради Православна
читаоница са око 500 књига и публикација. Друштво данас броји
двадесетак чланова, а садашњи председник је Владимир Баљ.                                           

Црквени хор Свети Јован Крститељ са диригентом Снежаном Жујић.
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Јован Јерков, Нови Сад

ИЗ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА ЈУГОЗАПАДНЕ бАЧКЕ 

Пописи становништва у Бачкој обављани су крајем 17. и у првој
половини 18. века неколико пута. Ти пописи сведоче о настојању
државне администрације да успостави какву-такву статистичку
евиденцију ради спровођења мера инпопулације ове готово опу-
стеле области након ослобођења од турске окупације, затим ради
рестаурације система феудалног власништва на просторима који
нису имали титуларе, па и да успостави фискални систем ради
издржавања државне администрације и финансирања нових рат-
них похода. Али ти пописи представљају и незаменљив извор за
проучавање порекла становништва у овој нашој области. 
Овим пописима обухваћене су старешине домова, њихова браћа,
и ожењени и неожењени синови. Имена и презимена уписивана
су на мађарском и немачком језику, па њихова транскрипција
представља својеврсну тешкоћу. У појединим записима cs могло
се тумачити као ћ или ч;  ts, ch, ty као ђ;  sch као ш или ч итд.
Свака грешка у транскрипцији појединих имена и презимена из
наведених пописа (1697–1743) последица је недоследности попи-
сивача који, углавном, нису имали ни најелементарније знање
нашега језика. Недоследност пописивача запажена је и приликом
уписивања презимена у различитим годинама, па се, често, исто
презиме појављује у неколико различитих варијанти. Поред
имена и презимена, у пописима су бележена и звања и чинови
њихових носилаца: iudex – кнез, iudex minor – заменик кнеза,
notarius – бележник, v. notarius – подбележник, senator – одборник,
capetaneus – капетан, hadnagy – поручник, vexilifer – барјактар,
vigilis – магистар, decurio – каплар. Осим тога, бележена су и зани-
мања, изузев ратарског: opifex – занатлија, cothurbarius – обућар
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опанчар, lanio – месар, mercator – трговац, questoir – обично трго-
вац говеда на велико, molitor – млинар, piscator – рибар, auriga –
кочијаш.
У овом прилогу ми смо се ограничили на пописе становника
Подунавља у југозападној Бачкој, и то на насеља између Бача и
Футога – два најзначајнија и најдинамичнија средишта пре појаве
слободног краљевског града Петроварадинског Шанца (1747),
будуће Неопланте или Новог Сада.

Пописи од 1697. до 1743. године

Паланка 1720.

Capetanius Секула Витковић, ductor Јован Толмач, signifer Јосим
Угришин, educillator magister Груја Витомиров, vigillarum magister
Драгић Лолић, corporalis Вукашин Гавриловић, corporalis Ђура
Лаћарац, educillator fur. Миад (Мијат?) Веселиновић, Риста
Баношторац, Петко Керекићанин, Сиван  (Живан?) Нешин, Нешко
Голочорбић, Бошко Голочорбић, Радован Керекићанин, Пеца
Висинђанин, Малета Керекићанин, Милован Војтар (Бојтар?),
Митар Симил (Симин?), Бранко Боскелемец(?), Нинко Ciltvinov(?),
Остоја Бачлија, Атанацко Бачлија, Гвозден Бачлија, Ујан(?)
Веселинов, Мићко Секереш, Лепоје Коцкарош, Стојан Поганец,
Пава Хаднађев, Ђурђија (Георгије?) Мусаков (Мишков?), Живан
Гаковац,  Васа Чолошев, Плавша Гајдобранин, Мијат Адамовић,
Стипан Тасић, Мијат Тасић, Петар Чилаш, Јован Раданов, Милан
Црњин, Радосав Гајдобранин,  Милош Ковачев, Радосав Крстић,
Радосав Кичић (Киртић?), Живан Рујшић, Аврам Данилов, Нинко
Ковач, Илија Јовић, Стојко Међешки, Стојко Смолановић, Новак
Пошта, Радивој Пошта, Сима Попов, Живко Ћоса,  Адам Штраса,
Митар Халасовић, Станимир Јецин, Милош Радонић, Стојић
Кепа, Михајло Халадшић(?), Васа Хаднађев, Ћира Мали, Поганец
Мали,  Никола Кнежевић, Никола Малетић, Рашко Меанџија,
Новак Зец, Иван Кечуш, Михајло Нађбанац, Павле Лозанов,
Петар Ђукин, Јован Колар, Милован Рељин, Милић Панов,
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Јовица Вученов, Илија Бачлија, Версашко(?) Вуковић, Веља
Будимлија, Милош Керац, Трифун Пророковић, Дака Пајин,
Радивој Меденица, Јован Дикић, Јанко Пејаков, Баја Сентиванац,
Нинко Џелатов, Ненад Секулин, Велисав Меанџија, Ладислав
Мутави, Јовица Томин, Никола Билешанин, Субота Сомборац,
Гојко Сремац, Јовица Драгић, Стојко Самсов, Ђука Велицки,
Стојан Керац, Раде Савкић, Исак Калнашевић, Бошко Рајовић,
Јанко Тангер, Стојко Ганц, Милош Ђурић, Петар Мутави, Михајло
Просивалов, Радован Милованов, Марцика Капитанов, Јурица
Ђуришић, Нинко Пердарац, Јован Јаки, Милојица Мали, Филип
Јаношевић, Недељко Адамбашић. 

Паланка (Altera compagnia pedestris ordinis) 1720. 

Duktor Крста Станисављевић, signifer Стеван Пишчевић, vivit cum
domino capitaneo; corporalis Баја Берберов, corporalis Милутин
Барјактаровић, Вељко Дугобрадин, Мијат Јерков, Велисав
Кованџија, Ратко Петков, Петар Ковач, Стеван Каралин, Стојко
Воденичар, Ђурађ Висинђанин, Радосав Главатин, Никола
Pајков, Јован Ћурчија, Максим Црвени, Мишко Јамушаков, Стојан
Радовнин(?), Марко Џандар, Субота Питомац, Велисав Нијемчев,
Стеван Колар, Митар Угљевар, Митар Вујковић, Сима Пејак,
Радован Чаја, Неда Чаја, Стеван Топалов, Јанко Тучак, Никола
Рајковац, Новак Марковић, Никола Саватић, Исак Дерећанин,
Никола Вуковарац, Станимир Колар, Веселин Бикар, Михајло
Марковић, Јован Болша, Станиша Скелеџија, Деспот
Франтрецки(?), Петар Дугобрадин, Стеван Буквин, Рака
Милошев, Јанко Толмачев, Живко Глујин, Јован Рајковац, Субота
Дивљак, Никица Свирац, Јован Колар, Мишко Колар, Бошко
Поганчев, Стеван Капетанов.

Пописи Паланке из доцнијих година не постоје. Угарске власти, из
нама непознатих разлога, нису дозвољавале пописе становника у
појединим насељима; ипак, можда је разлог то што су та места
била под војном управом.
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букин 1720.

Срета Сремац iudex, Радојша Сремац, Sreda Sremac, Живко
Врбашанин, Илија Молац, Станимир Ваљевац, Андрија Изнемац,
Адам Черевићанин, Стојан Болманац, Станимир Сремац, Тома
(?), Тома Молац, Веселин Сремац, Станко Земунчић, Вујица
Мачванин, Васа Ивићанин. 

букин 1725-26.

Срдан Букинац iudex, Илија Чабрајац, Живко Врбашанин, Зарија
Врбашанин, Игњат Јанковић, Милисав Ваљевац, Станисав
Ваљевац, Радивој Буква, Стеван Петковић, Васко Станимиров,
Адам Црвенчанин, Илија Црвенчанин, Грша Влашкалија,
Радојица Мачванин, Никола Крстурац, Тома Болманац, Божа
Сентиванац, Михајло Шишковић, Петко Ђулинац, Паја Даутовац,
Кикан Букинчанин, Стојан Болманац, Јовица Моховац, Иван
Влашкалија.

букин 1728.

Мијат Степановић iudex, Зоран Болманац, Радан Црвенчанин,
Радиша Буква, Андрија Андрић, Милисав Ваљевац, Иван
Љубинец, Нина Береклија, Милутин Крстурац, Веселин
Станимировић, Јован Ружичин, Милета Сентиванац, Стојко
Божин, Стеван Павловић, Велишко Шишковић, Илија Дмитровић,
Јован Кикан, Павле Чанић, Терса (?) Сентпетерац, Стојко
Кукавица, Павле Даутовац, Тадија Болмански, Стојан Зарубљин,
Михајло Шишковић, Стојан Вукашинов, Јаков Малицки, Јовица
Моховац, Живан Влашкалин, Јован Сремац, Јован Новалић,
Стеван Мећавић, Илија Црвенчанин, Јован Влашкалин. 

букин 1743.

Стојан Дугачки iudex, Марко Хроми, Тодор Јерков, Стојан
Обрадовић, Ђурађ Ристић, Максим Болманчевић, Никола
Аћимовић, Иван Станисављевић, Живан Маленчић, Паја
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Шиђанин, Сава Милисавчев, Живан Влашкалија, Адам Рајков,
Стојко Божин, Стојан Божин, Игњат Опатовчанин, Крста
Мисленовић, Станивук Сремац, Недељко Киканов, Дамјан
Болманац, Живан Хроми, Михајло Болманчевић, Тадија
Болманац, Величко Шишковић, Ђурица Сивчанин, Илија
Прерадов, Атанацко Шишковић, Недељко Гершић, Тана
Босанчић, Јовица Бурсачић, Михајло Гаврановић, Веселин
Станимировић, Дмитар Петковић, Остоја Јовић, Никола
Радовановић, Илија Дмитровић, Петар Слепчић, Сима Болманац,
Бранко Шишковић, Јоксим Шишковић, Петар Станисављевић,
Кузман Станисављевић, Живко Станисављевић, Стојко
Береклић, Вуја Моховац, Момир Мали, Мишко Опатовчанин,
Давид Вукојевић, Петар Султипић, Мијат Кормош, Петар
Лепосенац, Петар Станимировић, Остоја Јеврић, Јовица
Бошњаковић, Сава Моровићанин, Ђурађ Мећавин, Михајло
Николић, Јован Кнежевић, Мијат Црнобарац, Која Мартинчанин,
Ђурађ Киканов, Адам Беркасовац, Мијат Главати, Никола
Крстурац, Јанко Шиђанин.  

Гајдобра 1715.

Радивој Иванковић, Стојић Гајдобранин, Радиша Иванковић,
Станко Вулетић, Која Сомборац.

Гајдобра 1720.

Мали Стојић, Коља Сремац, Радојша Сремац, Милисав Радојчин,
Милета Мачванин, Радојица Бањалучанин.  

Гајдобра 1725-26.

Стојић Мали, iudex, Остоја Гајдобранин, Милисав Радојчин,
Милић Радојчин, Петар Радојчин.

Гајдобра 1728.

Стојко Ладислав, Стојић Мали, Остоја Ђурић, Милисав
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Иванковић, Остоја Пивничан, Никола Стојић, Милић Гајдобранин,
Иван Живковић, Тиодор Пошин, Милисав Доброчанин, Стојан
Ладислав.  

Обровац  1720.

Предраг Вуковић iudex,  Веселин Сомборац, Исак Гоздино, Митар
Туцак,  Митар Јецко, Јован Угришин, Јован Вукмановић, Богић
Ивановић,  Недељко Барјактаровић, Стеван Вуковић, Рада
Јуковић, Криста Мадиновић, Исак Вуковић, Радивој Купусинац,
Плавша Исаков, Веселин Керњајац, Радивој Марцика
(Марцикић?), Новак Ивановић, Живан Љељић, Радивој
Обровчанин, Сима Поганић.

Обровац  1725-26.

Недељко Барјактаровић, iudex, Арсенија Јовин, Јован Угрешић,
Радан Ивковић, Гаја Марковић, Крста Младеновић, Срећко
Незгреић, Стеван Вуковић, Плавша Исаков, Бошко Мали,
Веселин Керњајац, Михад Дебелаковић, Веселин Сомборац, Исак
Мали, Ђурка Вуковић, Митар Туцак, Радивој Плавшин, Јосим
Вуковић, Богић Харамбаша, Бошко Черни, Живан Варадинац,
Митар Јосимо(в), Тодор Михалић, Лека Вуковић, Никола Бајац,
Радован Мрвић, Новак Мартићев, Вукоман Аћимовић. 

Обровац 1828.

Коман Томашевић, Јован Дебељаковић, Недељко
Берчкатаровић(?), Рада Јововић, Ђурка Лерић, Дмитар Туцак,
Веселин Сомборац, Радован Мершитић(?), Сретко Купусинац,
Степан Вукић,  Гаја Марковић, Вадин Андрић, Стојић Веселинов,
Плавша Кермајац,  Дмитар Јоцковић,  Јосим Вуковић, Груја
Живковић, Живан Варадинац, Исак Мали, Јован Вукомановић,
Исак Вуковић, Крста Младино (Младенов?), Радојица Гурић,  Анта
Исаков, Павле Миланић, Јосим Влашкалија, Радивој Матић,
Субота Бакец, Радивој Плавшин, Милета Поповић, Богић
Ивановић, Сима Вуковић, Остоја Беркић, Новак Мислинов, Мијат
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Дебелаковић, Пеја Бајић, Радивој Червеноц, Рака Мали, Петар
Видаковић. 

Обровац 1743.

Стојан Угрешин, iudex, Јован Радивојев, Арсенија Бошковић,
Недељко Барјактаровић, Cима Петров, Мирко Сомборац, Павле
Госков, Герса Купусинац, Јован Михаљић, Продан Крстин, Новак
Радин, Јован Радин, Гаја Марковић, Јован Јанковић, Марко
Исаков, Крста Миладиновић, Стојић Крњајац, Јосим Вуковић,
Јосим Живанов, Стојан Ракин, Бошко Феанчија (Меанџија?),
Данило Бебелаковић (Дебељаковић?), Тодор Михаљић, Крста
Петрућин, Јанко Купусинац, Јован Дебељаковић, Гаврило Антин,
Васа Бојанин, Јован Ђуричин, Богдан Влашкалија, Веља
Дебељаковић, Игњат Михаљић, Стеван Старац, Васа Шијак,
Живко Радечевић, Мишко Лерић, Ћира Плавшин, Павле Лекин.

Параге 1720.

Иван Обреновчанин, iudex, Милета Гавриловић, Славко Вујковић,
Дајан Шебешћанин, Кузман Сомнатићанин, Стеван Тополац,
Иванко Плавћанин, Веса Кристанац(?), Станко Плакадинац,
Стеван Баћинац, Новак Сентиванац, Адам Стоја, Станимир
Плавнаћин.

Параге 1725-26.

Веселин Парожанин, iudex, Стојић Сомборац, Видак Бачлин,
Стојан Тополац, Милета Гавриловић, Стеван Рутоња, Радојица
Гајдобранин, Рацко Прдаковић, Стојан Коларовић, Новак
Сентиванац, Дамјан Зарубин, Кузман Зобнатичанин, Иванко
Плавањац.

Параге 1728.

Живко Плаванац, iudex, Максим Терзовић (Терзић?), Иван Ковач,
Видак Борсљин(?), Станко Топољанин, Раско Бердуковић, Живан
Топољанин, Радослав Гајдобранин, Веселин Крстоношић, Милета
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Гајновић, Кузман Парожанин, Никола Топољан, Дејан Мирковић,
Иван Обровчанин, Станимир Плаванац, Стојан Tемишварац,
Стојан Коларов, Радован Плаванац, Радивој Шапинац, Дамјан
Зарубин, Која Гавриловић, Лаза Станимировић, Ђурађ
Карабуковчан, Божа Миливојевић, Цвеја Гаврић, Недељко
Плаванац. 

Параге 1743.

Живко Плаванац, iudex, Ђура Малетин, Радосав Гајдобранин,
Јован Ковачевић, Радивој Шапинац, Марко Шапинац, Веселин
Ковачевић, Јован Боскин, Тодор Баршалић, Васа Јанков. 

Пивнице 1715.

Илија Рогљатичанин, iudex, Веселин Сирњовац, Стојић Пркосац,
Јанко Бикар, Адам Tемеринац, Атанацко Тарањац, Јоца
Сирижанин, Јанко Ковач, Иван Парабућанин, Стојко Врбашанин,
Милета Окабабец(?), Обрен Чичовац, Радивој Пачирац, Гаврило
Сентиванац, Радиша Пивничанин, Славко Пачанин, Митар
Борсадац, Иван Сремац, Милош Суботичанин, Максим Бајац,
Стеван Пивничанин, Милић Боршотац(?), Радивој Влашкалија,
Милутин Јанковчанин, Михајло Хеђешанин, Крста Каћанин,
Стојан Чуружанин, Максим Борочанин, Вук Борсатац, Секула
Биљанин, Стеван Дугачки, Крста Влашанин, Никола Црвенчанин,
Вујадин Леђенац. 

Пивнице 1720.

Атанаска Црквоњин (Црквењин?), Јанко Бикар, Кузман
Обрановић, Веселин Сирњовач, Марко Бикар, Веља Попов,
Миклош Славко, Лепој Панић, Стеван Парабућанин, Радиша
Пивничанин, Адам Поповић, Ристивој Прекосавац, Петар Ћурчин,
Нинко Сденчанин, Милета Радовичанин, Грујица Брестовчанин,
Секула Бељанин, Хадсин(?) Старац, Стојко Павловић,  Јоца
Сириминћанин, Радојица Савин, Илија Сремац, Стеван Сремац,
Јанко Ковач, Славко Предовчанин, Обрад Сремац, Милета
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Шубeлац, Гаврило Сентиванац, Михајло Бачанин, Максим
Сремац, Вуја Боршотац, Остоја Градинац, Милош Суботичанин,
Стеван Дугачки, Тодор Человић. 

Пивнице 1725-26.

Стеван Колар, iudeх, Мирко Слепчевић, Марко Бикар, Радосав
Ковачевић, Адам Поповић, Радосав Бељанин, Митар Бељанин,
Радосав Керавицин, Ивко Сирњевац, Илија Сремац, Петар
Гаврило, Грујица Брестовчанин, Радиша Боиршотац (Боршотац?),
Јоца Сирижанин, Стеван Мали, Милић Боршотац, Максим
Сремац, Миладин Обреновић, Милета Жабаљац,  Милета
Радиживојчанин, Миклош Славко, Ника Надаџа(?), Јован Мали,
Мијат Дугачки, Петар Шпарац, Трифун Влашкалин, Атанаско
Патипар, Стојић Прекосавац, Остоја Гагић, Михајло Бајчанин,
Јован Меанџија, Вуја Боршотац(?), Минко Крајић, Тодор
Осољевић, Живко Пепија, Максим Црњанин, Радослав Бабин,
Ива Парабућанин, Илија Дорошанин, Савић Милосавић, Угрен
Сирњавац, Веселин Сирњавац, Лепоје Панић, Јанко Ковач, Јован
Влашкалија, Петар Ћурчић, Обрад Влашкалија, Мирко Шијак,
Нинко Влашкалија,  Јован Црњански, Станко Колар, Марко
Дугачки, Раша Бељанин, Гаја Писаревић, Ђурка Сремац, Вук
Икрава(?), Ђука Жабаљац, Радосав Савић.

Пивнице  1728.

Петар Гавриловић iudex, Радивој Ковачевић, Марко Бикар,
Милан Поповић, Дмитар Бељанин, Радосав Букаровић,  Живан
Прекосавац,  Тодор Человоћ, Веселин Срњолац, Стеван
Мијатовић, Раско Бељанин, Јанко Ковач, Радосав Бељанин, Жива
Парабућанин, Стојан Котарац, Живко Миклош,  Јовица
Сирижанин, Ђука Жабаљац, Кузман Обреновић, Јован
Влашкалин,  Трифун Павловић, Максим Црњанин, Радић,
Боршош, Нинко Краснић, Милић, Боршотац, Милета Радојчин,
Јован Субаша, Мали Јован, Максим Сремац,  Нинко Мачван,
Видак Тителац, Јован Жабаљац,  Илија Сремац, Ђурађ Бајшанин,
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Остоја Гагић, Вук Боршовец, Живко Репић, Митар Глуви,
Атанаско Белоцркванин, Петар Шарац, Угрен Ширњевац, Грујица
Брестовчанин, Мирко Шијак, Петар Ћурчић, Лепа Панић, Милисав
Живић, Стеван Колар, Обрад Влашкалија Ђурица Керавица,
Ратко Радивој, Станко Колар,  Радосав Бабин, Никола Кобилец,
Вуја Боршоћанин, Илија Старац, Живко Биров, Радослав Дудаш,
Стојан Сванулов.

Пивнице 1743.

Миладин Обреновић, iudex, Сима Дудашевић, Мијат Ковач,
Живић Милошевић, Богдан Панић, Живан Бикаровић, Живко
Биров,  Радосав Бикар, Вуја Рашин, Јован Прекосавац, Веселин
Сирњевац, Марко Мали, Недељко Влашкалија, Стојко
Дорошанин, Сава Игуманов, Чеса, (?) Бељанин, Радован
Бељанин, Живко Миклош, Јован Трифуновић, Гаја Парабућанин,
Стојко Црњанин, Марко Дугачки, Ђука Жабаљац, Живан
Милетић, Петар Ћурчић, Никола Јовин, Нинко Грајић, Божа Шијак,
Рака Мадеслић, (?), Јанко Сремац, Ђурка Сремац, Милета
Жабаљац, Илија Вујин, Петар Вујин, Петар Гајин, Павле Димин,
Петар Дивнић, Остоја Гагић, Петар Бепип, (?), Лапар (Лазар?)
Потипаров, Дамјан Потипаров, Дамјан Брестовачки,  Илија
Марков, Нецко Узуровић, Јован Керавицин, Ђурађ Боршолац,
Јован Чикош, Јанко Жабаљац, Стеван Обреновић, Максим
Црњанин, Пантелија Шијак, Сима Панић, Мата Абаџија, Недељко
Ћурчић, Илија Јоцин, Станко Вујин, Ђурађ Попин, Владислав
Малетић.

Деспот Сентиван 1715.                   

Вујко Сентиванац, iudex, Пана (Паја?) Сентиванац, Петар
Терењац, Субота Сентиванац, Бандобранин, Ђурађ Сентиванац,
Јосим Тарањац, Неша Сентиванац, Јеремија Сентиванац,
Радојица Сентиванац, Митар Сентиванац, Стипан Сантовац,
Субота Сантовац, Ђука Сантовац, Обрад Сантовац, Радивој
Петровић, Петко Милишанин, Ивко Белградец, Драгослав
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Сентиванац, Радован Сентиванац, Јован Сентиванац.

Деспот Сентиван 1720.

Остоја Колар iudex, Максим Марић, Недељко Топал(ов), Марко
Радивој, Ђура Таранац, Пера Таранац, Ђука Сантовац, Митар
Петљанин,  Радован Страјнић, Субота Силист, Марко Туца,
Велисав Сентиванац, Рака Гоздиновац, Степан Сантовац, Ивко
Ковач, Марко Вершиновић, Јосим Тарањац, Обрад Батинић,
Станко Сенпетерац, Ђука Сентиванац, Крста Сентиванац,
Радивој Петров, Жива Радичев, Петко Ковачевић, Марко
Мијашић, Mијат Субин, Никола Сентпетерац, Вујко Сентиванац,
Хаднађ Обрад, Неша Вершановић, Радивој Еремин, Никола
Гомбоши.

Деспот Сентиван 1725-26.

Митар Чолић, iudex, Пера Стојчевић, Обрад Вујковић, Стеван
Драгићев, Радивој Јеремић, Боја Пурић, Радован Страшинић,
Ратко Мали, Нинко Гвозденов, Остоја Колар, Ставан Сантовац,
Станко Стојанов, Јосим Тарањац, Марко Нешић, Субота Панић,
Никола Бугуц, (?), Вучић Ковачевић, Стеван Чвора(к), Вујица
Тарањац, Неша Вршанов, Радивој Петров, Ђука Мали, Мирко
Туцак, Митар Сантовац, Остоја Крстонаш, Субота Селић,  Бати(?)
Сантовац, Стеван Сантовац, Обрад Батинић, Која Страхињић,
Ива Кобац,  Вукота Шдах(?), Бериша Терзић, Обрад Бајић, Ђука
Таранац, Марко Радивојев, Стеван Туца(ков), Риста Сентиванац,
Рака Тарањац, Михајло Чолић, Стеван Коларић, Петар Попин,
Николас Јосино, Мишко Меанџија.

Деспот Сентиван 1728.

Ратко Радојчић, Радивој (Ј)еремић, Обрад Сраднађ(?), Пера
Таранац, Рака Ђукин, Стеван Сантовац, Ратко Мали, Нинко
Гвозденови, Живан Драгитов, Живан Туцаков, Остоја Колар,
Јоксим Таранац, Дмитар Чодић, Maркo Туцаков, Петар Грујин,
Станко Меанџија, Јанко Сентиванац, Мали Ђука,   Марко Радивој,
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Остоја Вујко(в), Марко Нејасић, Риста Сенћанин, Вук Субаша,
Живан Коларић, Гаврило Ковачев, Која Аранић, Обрад Батинић,
Стеван Вукин, Живан Ђиђић, Пајица Шатровац, Никола Баруш,
Мија Кунбајац, Дмитар Крстоноша, Веселин Страњан, Берисав
Терзић, Михајло Чолић, Петар Алепичић, Никола Таранац, Вујица
Таранац, Рајко Биров, Обрад Бајчин, Јован Топаловић, Живан
Покора, Вукота Шијак, Веселин Подић.

Ново Село 1715.
Грујица Новосељанин, Јован Томашевић, Стојић Кечија, Аранић
Слатинац, Божа Новосељанин, Мелита Герчић, Никола
Ловраничанин.

Ново Село 1743.

Michael Fahler, iudex, Cristian Prabger, Casparus, Ruckhaber,
Michael Fischer, Ioseph Handel, Ioseph Koch, Georgius Abt, Ioseph
Arnold, Jаков Кулунџија,  Inannis Mengel, Martin Mengel, Мата
Пинтер, Јаков Млинар, Марко Дувари, Ђурка Француз, Valentinuc
Fung, Hancz Georg Mayer, Hancz Georg Karner, Павле Бертић,
Agnes Dietrich, Mathias Lautreiter, Konig, Georgius Rendil, Francz
Negell, Ioseph Pranger, Pius Abt, Георгије Марковић, Inannes
Hoffmann, Fridericus Engelmann, Erhardus Fleischmann, Iakob
Kerstber, Francz Schilerholcz, Matthias Kremb, Althendorff Matthias,
Катарина Пакин, Magdalena Fallerin, Anna Neplin, Maria Spizen,
Oстоја Темић, Eliza Betha Dernay.

Силбаш 1715.

Субота Петљанин, iudex, Радосав Парожанин, Вук Акпарац,
Стојан Силбашанин, Радојица Мадаришанин, Лаза Црвенчанин,
Алекса Вантелинчанин,  Божа Боронтењин, Живан Туцак(ов),
Миливој Чебац, Вујко Тотазац, Станко Рогљатићанин, Ранислав
Јаковчанин, Стојић Куљанин, Новак Петљанин, Благоје
Мадаражић, Грубан Јанковчанин, Петар Зарубица.
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Силбаш 1720.

Максим Пејак, iudex, Грубан Борочанин, Радојица Мадарашић,
Благој Мадарашић, Божа Ковачевић, Продан Радовчанин,
Радиша Киждобрански, Секула Лаћарчанин, Лаза Годивара, Мијат
Лолић.

Силбаш 1725-26.

Угљеша Чаловац, iudex, Радосав Чаловац, Благоје Мадарашац,
Ранислав Кишдобранин, Михајло Ђукић, Станко Роглатичанин,
Секула Лаћарчанин,   Адам Пећуланин, Алекса Лукић, Лаза,
Црвенчанин,  Миливој Зарубица, Тодор Ковач, Петар Коларовић,
Авакум Лаћарац, Јуриша Зарубица, Михајло Куљанин, Стојша
Лазић, Станиша Радоњин, Обрад Петљанин, Максим Петљанин,
Стеван Туцаков, Новак Божин, Божа Ковачевић,  Радојица
Мадарашац, Грубан Бороћанин, Стојан Милетин, Абрахам
Црвенчанин, Стојан Субота, Вук Вукачевић, Јован Колар.

Силбаш 1728.

Новак Божин, iudex, Стојша Лазин, Радован Радошев, Јосим
Туцаков, Адам Петљанин, Благоје Мударашов, Максим
Петљанин, Божа Ковачевић, Михајло Ђукић, Тодор Ковач, Лаза
Црвенчанин, Стојша Субаша, Груја Петљанин, Петар Станковић,
Петар Коларовић, Веселин Б(В)укмиров, Грубан Бороћанин,
Викадиј Ковачевић, Станиша Лази(е)тић, Алекса Лукић, Остоја
Попић, Живан Мутавџић, Миливој Зарубица, Срдија Капитан, Вук
Лукачевић, Секула Лаћарчанин, Глиша Зарубица, Михајло
Куљанин, Мијат Лилић, Наум Мадарашац, Ранислав Путник,
Максим Стојанић, Јован Коларић,  Угљеша Чавалов, Сава
Ераковић, Абрахам Црвенчанин, Авакум Лаћарчанин, Обрад
Петљанин.

Силбаш 1743.

Новак Божин, iudex, Радосав Чаловац, subiudex, Секула Лаћарац,
g.r. aedituus, Сава Ераковић, пандур, Максим Станојевић, Богић
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Зарубица, Субота Продановић, Сава Перишин, Филим
Капитановић,  Станиша Црвенчанин, Чава Удовиц, inquilina,
Арсенија Петљанин, Глигорија Туцић, Стеван Петљанин, Стојан
Букчиновчанин, Јован Богинац, Нинко Петљанин, Ђука Божин,
Вукадин Ковачевић, Наум Мадарашић, Нићифор Бороћанин,
Остоја Максимовић, Стојша Грубанов, Авакум Кишдобранин,
Никола Туцић. 

Tоваришево 1715.

Мирчета Корпорал(?), iudex, Милош Шапинац, Микула Стојић,
Миливој Обровчанин, Радосав Шапинац, Јанко Шапинац,
Радован Обровчанин, Божа Мали, Јанко Бугарин, Пана
Масковац(?), Веселин Куцурац, Плавша Бирвалац(?), Миладин
Белградац, Илија Симац, Веселин Товаришан.

Toваришево 1720.

Јован Шапинац, iudex, Пана Товаришац, Вучета Бошњак, Јанко
Бугарин, Веселин Колар, Живота Глувин, Митар Сосонд(?), Митар
Ивачки, Станко Јовић, Плавша Бервалац (претходно Бирвалац,
вероватно Беквалац), Петар Хроми, Милосав Врачарић,
Ладислав Колар, Риста Борић, Митар Товаришанин, Марчета
Товаришанин, Никола Бајац, Славко Максимовић, Радован
Колар, Петар Бошњак, Стеван Шијак, Јова Шапинац, Божа Малић,
Стеван Максимовић.

Toваришево 1725-26.

Петар Бошњак, iudex, Павле Ђурђевић, Станко Јовић, Никола
Бајић, Радован Мутави, Стеван Шијак, Миливој Радић, Моја
Берињ, Јанко Јованов, Јосим Максимовић, Сава Степанов, Јова
Добровић, Пана Мајстор, Вучета Николин, Станко Парлин, Милош
Шапинац, Јанко Бугарин, Веселин Додналеп(?), Остоја Шијак,
Божа Милић, Пућан Вучин, Ђука Мангразев(?), Сима Ћивра(?),
Славко Бели, Теофан Чолин, Максим Мандић, Суба Глуви, Митар
Сошонта(?), Радојица Дабовић, Филип Јовић, Плавша Болвадац
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(вероватно Болманац), Владислав Митрић, Милосав Врачарић,
Тодор Нићетић, Грујица Дубовић, Дамјан Чавирић, Митар
Шапинац, Баја Мачванин, Ладисав Пинтешевић, Илија Сремац,
Риста Грабант, Митар Пивар, Вујица Обровчанин, Мирчета
Живковић, Јордан Мргуд, Васа Милован(ов), Јован Чичковац,
Цвија Ђурковић, Ивко Парожанин, Јован Јовић, Петар Хроми.

Toваришево 1728.

Максим Мандић, iudex, Сладоје Перковић, Ладисав Пирошев,
Вујица Николић, Радосав Дабовић, Милован Радоновић
(Радовановић?), Живан Шијак, Илија Сремац, Јосим Максимовић,
Ђурађ Петровић, Субота Јовић, Јанко Бугарин, Милић
Владисављевић, Моја Берин, Јордан Мергић, Сима Јовановић,
Сава Степановић, Дамјан Живић, Пана Мајстор, Живко
Парожанин, Филип Јовић, Вучен Созон(?), Станко Радосављев,
Бошко Радованов, Милосав Страхињић, Јован Чичковић, Стеван
Мирешић, Субота Пиваров, Радоња Вучић, Радан Бајић, Тодор
Мали, Мрђан Јовић, Сима Вуковић, Плавша Вуковић,  Петар
Хроми, Ђура Јовић, Радић Миливојевић, Павле Ђурковић, Остоја
Станишов, Јован Добровољић, Секула Живковић, Миша
Милитић, Гаја Милосавић, Веселин Додналеп(?), Риста Божић,
Тодор Симин, Цвеја Ђурковић, Јован Јовић, Јанко Јовановић.

Toваришево 1743.

Радојица Дабовић, iudex, Риста Божић, Јован Живанин, Јован
Божић, Ивко Парожан, Ђурађ Миличин, Ђурађ Влашковић, Joван
Живанин, Joван Радовановић,  Јован Мирчетић, Радован
Обровчанин, Нинко Пинтечевић, Богосав Пинтечевић, Јован
Сремац, Костадин Градојевић, Милован Баша, Субота
Пиваровић, Чава Сладојев, Петар Нинковић, Антонија Живанин,
Јован Бајић, Живко Павашанин, Сима Јовановић, Марко Радићев,
Стојан Марковић, Моја Берић, Радић Миливојевић, Никола
Шијаковић, Стеван Цветин, Сава Стевановић, Стојко Панић,
Јовица Вучета, Стојко Перлић, Стојко Бугарски, Петар Вујчић,
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Павле Ђурковић, Беба Мандић, Сима Вуковишић, Ђука Петровић,
Мишко Јовић, Тодор Созонта, Јаков Јовић, Живко Бељин, Ћира
Јовић, Милета Владисављевић, Радиша Симић, Божа
Страхињић, Марко Павлов, Стеван Јанков, Данило Дабовић,
Гаврило Дабовић,  Милисав Страхињић, Јордан Маргић, Милосав
Палишаш(ки), Јован Палишаш, Милован Палишаш, Гаја
Милошевић, Илија Шевић, Марко Крстурац, Павле Владисављев,
Стојан Вујчин, Рака Чебац, Нинко Михајлов, Јован Парожанин,
Марко Грујић, Секула Попов, Сава Мргић.

Чеб 1696.

Мо(и)лосав (Х)Роми, Вујица Таранац, Крста Влах, Стеван Свирац,
Радосав Ковач, Перица Слепчевић, Гаврило Влах, Божа Сремац,
Даба Јадран, Секула Шијак, Јаков Влах, Субота Главати, Јовица
Влах, Остоја Влах, Исак Тополац, Трифун Букинац, Нешко
Сремац.

Чеб 1743.

Јаков Максимовић, iudex, Павле Лаћарац, Maлеш Михајлов,
Икона Стојановић (удова),  Сима Стојшић, Никола Поповић, Цвеја
Сремац, Страхиња Стојшић, Никола Бингулац, Јован футожанин,
Јован Видић, Михајло Влах, Мара Маринкова (удова), Тодор
Степанов, Стојан Сремац,  Глигорија Поповић, Марта
Радосављев (удова), Недељко Кулпинац, Сима Нешић, Мијат
Поповић, Никола Крстурац, Радивој Керпељовић, Стеван
Квочкић, Петра Јованова (удова), Никола Крстурац, Лазар
Кошћин.

бач 1697.

Митар Сапранин (Шапчанин?), Андраш Кошач (Косач?), Марјан
Просановић, Михаем Карецо, Радивој Ћурчић, Розмир Ђерђ,
Михајло Сремац, Михо Суба, Марко Филичић, Михо Бошњаковић,
Лука Колар, Грга Живковић, Видак Бутровић, Марко Стојић,
Мартин Сентиванац, Јаков Грубишић, Матко Ердељи, Блаж
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Берчибрада, Бартол Чурдић, Матко Ковачевић, Станислав Грк,
Стипан Грк, Пава Ковач, Маријан Керснер,  Митар Беланин, Актон
Хроми, Јаков Ђурић, Марко Ранић, Илија Цекић, Матко Јакобић,
Грга Капушварац, Андреас Звонар, Тадишко Колар, Андрија
Босанац, Грга Бертић, Андрија Буњевац, Петар Ћурчић, Сима
Томашић, Иван Скробо, Станко Бачванин, Лука Црвенковић, Ђура
Милић, Стева Јеличанин, Радош Терзија, Матко Томашевић,
Никола Вуковић, Радојица Пачирац, Милош Псодерић, Миха
Ковач, Андрија Главати.

бач 1715.

Стеван Јанковић, Маријан Бошњак, Микша Сам, Ђурка Палковић,
Мирко Симонтовац, Јосип Росић, Стојан Варашанин, Тадија
Шарчанин, Мартин Матијасовић, Бокша Тадијановић, Иван Росић,
Миха Ковачић, Антон Ромин, Јоза Бошњаковић, Мато Вајда,
Ђурица Кишбиро, Риста Вујин, Јаков Бутирцки, Бранко Перин,
Чеко Мали, Марјан Бачлија, Петар Ћурчија, Милован Старац, Гаја
Дунђерин, Живан Абаџија.

бач 1720.

Вук Никшић, iudex, Миша Јергић, Остоја Капинаснић, Стипан
Чурић, Малета Никшић, Старац Бранко, Јован Боросан, Скика
Радосав, Субота Мерец, Сердија Шијак,  Новак Мало Попа, Новак
Надванћанин, Мијат Сартанин, Риста Меанџија, Јован Станишин,
Жива Думитров, Јовица Ранко, Пера Бранкоља, Раја Софронић,
Јанко Даниловац, Ђука Плуша, Живко Јотић, Ива Берић, Чола
Мијат, Лукач Бајин, Гаја Донгарин, Станко Пекица, Јакоб Јуричић,
Мартин Черни, Мали Керкиц, Мија Огња, Стипа Мутавџија, Јоса
Бошњаковић, Тадија Сантовчан, Малета Бекић, Мато Вердшић,
Никола Маринов, Фрањо Сент, Плавша Ферсољадић, Паун
Ферсиградић, Матијас Сентиванац, Јакоб Бутироцки, Берња
Бутироцки, Барта Ковач, Никола Буковић, Ива Росић,  Мато Кајдо,
Мали Лаурић, Илија Телић, Мартин Голуб, Мијат Парушко, Мата
Катара, Мартин Голуб, Јова Гојунгић, Никола Ковачевић,  Гергељ
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Ковачевић, Матис Медан, Антон Хроми, Мате Торбар, Мићко
Капушарковић. 

бач 1722.

Ковачевић Пена, Бачлија Риста, Баљанин Радосав, Бојин
Милован,  Бошњаковић Јозо, Чилић Матис, Ченат Мијат,
Црквенић Радосав, Дардовац Јован, Дугачки Тана, Дунђерин
Тома, Филиповић Фрањо,  Филиповић Блаж, Фрасибрадић Иван,
Фрасибрадић Павле, Гајда Мато, Гасинвукин Илија,  Гаћин
Михајло, Голубов Матко, Ђуретић Лука, Ђурић Степан, Хаднађ
Баја,  Хорват Јаков, Јергић Мишко, Келебац Бранко, Колар
Тадија, Колин Мато,  Колушанин Јован, Ковач Бата, Ковачевић
Стипан, Ковачевић Грга,  Ковачевић Никола, Лерић Субота, Мали
Илија, Митро(в) Андрија,  Надбанчанин Новак,  Никшић Вук,
Облићанин Радован, Огњар Мијо, Парашан Живко, Пекић
Малета, Поповић Новак, Посегља Иван, Хроми Антун, Сорче
Мијат,  Савић Душан, Сентиванац Фрања, Сентиванац Мата,
Сентиванац Тома, Стајић Јанко, Стојков Радосав, Тукар Мата,
Тјелић Андрија, Угљешић Марко, Верчибрадић Јаков, Воргић
Јаков, Вуковић Иван.

бач 1725.

Иван Грубишић, iudex, Иван Берић, Петар Кафана, Субота Нерић,
Риста Бачлија, Јанко Далиновац, Пана Ковачев, Јован Одушанин,
Лукач Бајин, Вук Никшин, Марко Биро, Пера Келебац, Новак
Нађбанчанин, Бранко Келебац, Радован Ковинчин, Рака
Нађбанчанин, Славко Марковић, Мишко Јергић,  Милован Бајин,
Радосав Фуреро, Марјан Топалов,  Михат Чоља, Мартин Черни,
Јакоб Воргић, Тома С. Иванац, Марко Јосин, Иван Вуковић,  Јаков
Бутирски, Брња Бутирски, Малета Колар, Иван Кујунџин, Иван
Вртибрадић, Вук Симендић, Радосав Курехић, Иван Посеглија,
Ђура Нађбанчанин,  Мартин Голуб, Мишко С. Иванац, Илија
Талић, Јаков С. Иванац,  Михат Пекић, Стојан Парожанин, Блаж
Филиповић, Јаков Ђуретић, Бенедикт Мајер, Немет Тамаш,
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Мишко Капушварац, Мартин Мали, Павле Вртибрадић, Ђука
Кујунџија, Михајло Пачин, Илија Пајић, Јован Бекић, Степан
Ђурић, Јанко Шијачић, Јукман Шијак, Антон Бартоловић, Матко
Шимоторнац, Новак Попин, Радојица Чека, Станко Пекић, Илија
Мали, Марко Убрекић, Маријан Колар, Илија Баго, Ђука Плушар,
Матан Степанов, Лаурен Мали, Матис Медан, Гргић, Грга
Ковачевић, Ференц Хорват, Мато Кајда, Тадија Колар, Мијо Шијак,
Степан Ковачевић, Бартол Ковач, Никола Маринов, Иван
Шарчанин, Степан Мутазем, Андраш Зец, Томо Дунђер.

бач 1726.

Баго Илија, Бартоловић Антон, Бачлија Риста, Бајин Лукач, Бајин
Милован, Бекић Јован, Берић Иван, Биро Марко, Бутирски Брња,
Бутирски Јаков, Чека Радојица, Чољ Михат, Черни Мартин,
Даљиновац Јанко, Дунђер Тома, Филиповић Блаж, Филиповић
Фрања, Фуреро Радосав, Гаџин Михаљ, Гајић Илија, Голуб
Мартин, Грубишић Иван, Ђуретић Јаков, Хорват Ференц, Иван
Хорват, Јелић Андрија, Јергић Мишко, Јосин Марко, Кајда Мато,
Капушварац Мишко, Катина Петар, Келебац Бранко, Келебац
Пера, Колар Мартин, Колар Тадија, Колар Малета, Ковач Бартол,
Ковачев Пана, Ковачевић Грга, Ковачевић Степан, Ковинчин
Радован, Кујунџић Иван, Кујунџић Ђука, Керекић Радосав, Мајер
Бенедикт, Мали Гргић, Мали Илија, Мали Лаурентиус, Мали
Мартин, Маринов Никола, Медин Матис, Марковић Живко,
Мутаца(?) Стипан, Нађбанчанин Ђура, Нађбанчанин Новак,
Нађбанчанин Рака, Немет Томаш, Нерић Субота, Никшин Вук,
Олушанин Јован, Парашанин Стојан, Пекерић Михат, Пекић
Станко, Плусар Ђука, Попин Нован, Пошеглија Иван, Шарчанин
Михат, Шарчанин Иван, Шијачић Јанко, Шијак Мија, Шијак Вукман,
Шимоторнац Матко, Сентиванац Јаков, Сентиванац Мишко,
Сентиванац Тома, Симендин Вук, Степанов Митан, Топалов
Марјан, Телић Илија, Турић Степав, Убрекић Марко,
Верчибрадић Павле, Воргић Јакоб, Вртибрадић Иван, Вуковић
Иван, Зец Андраш.  
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бач 1728. (подаци обрађени на други начин)

Иван Грубишић,биров бачки и његова два брата Петар и Јаков,
Ешкут Мишко Капушварчевић и брат му Матко, Ешкут Петар,
Груја, Срдин, Бранко Келебац и син му Мишко, Марко Угљешић,
Сима Новаков и брат му Васа, Рака Нађбанчанин и син Недељко,
Новак Нађбанчанин, Живко Попин, Иван Шарчанин и брат му Гоја,
Мијат Чола, Стипан Вељин, Радован Ковинкин и син му Јаков,
Стојко Јергић и брат му Јанко, Мишко Јергић и син Јован, Јован
Панић, Вук Симендић, Пана Ковачев и брат му Дмитар, Вуја
Ковачев и брат му Стојко, Риста Бајин, Лукач Бајин и син му
Нестор, Давид Нинић, Јанко Хаџиловац, брат му Вучен и синови
Живан и Никола, Михајло Гаћин, брат Вук и син Тодор, Мартин
Шваба, Матиша Медин и син Стипан, Ђука Тот, Марко Ловрићев,
Мирош Каћанин, Митан Стипанов, Иван Пожеглија и синови Лука
и Антун, Јаков Воргић и брат му Мато и Стипан, Јаков Ђуретић,
брат Марко и син Иван, Станко Пекић и синови Јаков и Ђука, Мија
Сентиванац и синови Матко и Марјан, Филип Сентивањи, Фрањо
Сентивањи, Матко Шимоторац, Грга Марин, Стипан Мутавџија,
Пејо Павковић, Мијат Пекић, Вилић Тадијановић, Грша Кајдић,
Мартинов, Илија Челић,  Мијо Ковачић, Јован Бечић и син му
Милутин, Вукман Шијак и брат Јован, Јанко Шијачић, Илија Багов,
Матиша Маријанов, Угљеша Свирац, Радиша Станивуковић,
Ђука Плужар и син Живан, Живко Мирковић и син Ћира, Маријан
Топалов, Мартин Черни, Матан Бошњаковић,  Ђура Матков, Иван
Бертић, Малета Пекић, Маријан Колар, Матан Костин,  Јаков
Бутирски, Лука Рожић, Мишко Рожић, Брња Бутирски и брат му
Јаков, Илија Мали, Мишко Врчибрадић, Иван Врчибрадић, Јаков
Сентиванац и син Марко, Франо Филиповић и синови Антун и
Лука, Блаж Филиповић, брат Стипан и син Ђура, Бартол Ковач,
Јаков Хрват, Томаш Сентиванац, Иван Вуковић, Мартин Мали,
Павао Врчибрадић, син Грга и Матко, Торжанин, Томаш
Маринкин, Грга Ковачић, Андрија Ћелић, Матан Голубов и брат
Мишко, Грга Воденичар и брат Јоксим, Иван Кулунџић и син
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Никола, Бранко Шарчанин, Субота Нерић, брат Мишко и Јован,
Иван Хрват, Малета Ћурчија, Малета Колар и син Симеун, Јован
Олушанин, Радојица Чика, Вук Никшић, Стојан Парожанин, Илија
Гајић, Ђука Кулунџић, Стипан Ковачевић, Мијат Шарчанин, Риста
Бачлија, Славко Милован Бајин, Иван Плаванац, Јован Костић,
Томаш Дунђер, Тадија Колар и син Иван, Лука Сентиванац, Антун
Бартолов и брат Ђура, Бенедикт Ковач, Мато Томин, Ференц
Хрват, Мишко Незналовић, Стипан Ђурић и брат Грша.

бач  1743.

Матко Капушварац, iudex, Маринко Шијачић, Ђуро Паклединац,
Илија Гргић, Мартин Ћурчија, Томаш Шимуновић, Јоханес
Сомонтонторнај, Матко Вуковић, Матко Ловричевић, Самуес
Чернос, Марко Ловрин, Никола Лезин, (Лазин?), Мишко
Бранковић, Петар Курјов, Јанко Давидовац, Максим Срдић, Новак
Нађбанчанин, Новак Попин, Максим Ковачев, Јанко Павић, Јован
Човин, Дмитар Шарчанин, Јован Каравлах, Мишко Каравлах,
Јефта Перин, Дмитар Ковачев, Нестор Лукачев, Васа Павић,
Ђура Нађбанчанин, Сима Ковачев, Вуја Ковачев, Васа Новаков,
Милутин Бекић, Мишко Незналовић, Давид Нинић, Петар Крунић,
Марко Угљешић, Нецко Бељански, Марко Бељенац, Вучен
Давидовић, Рака Нађбанчанин, Јован Вучков, Вукман Полимац,
Нинко Полимац, Максим Пивничанин, Иван Кулунџић, Антун
Бартоловић, Иван Босеглија,  Марко Бошњаковић, Гргур
Ковачевић, Марјан Топаловић, Иван Бертић, Матко Фрчибрадић,
Ференц Хорват, Марјан Сентивански, Иван Кајдић, Петар
Грубишић, Матис Маријанов, Иван Ђуретић, Стипан Дунђерин,
Јакоб Воргић, Лука Сентивански, Марко Пекић, Славко Мандић,
Риста Бајин, Андрија Мутавџија, Симеон Шарчанин, Иван
Филиповић, Стипан Ковачевић, Ђурка Касаш, Јакоб Сабо, Мато
Капамаџија, Јанко Криван, Мартин Ковачев, Иван Хорват, Блаж
Матишин, Ђука Кулунџић, Мартин Шваба, Јосиф Мајиновић, Мата
Каћанин, Ференц Тот, Августин Тадин, Ђурка Блажевић, Јозеф
Штивић, Ђурка Чанкџија,  Ђурка Пердић, Јозеф Воденичар, Мијо
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Шкробић, Никола Пусановић, Иван Котларовић, Тома Дунђерин,
Никола Темедесовић, Мијат Вуковић, Илија Мали, Микша
Михајловић, Јаков Хорват, Стефан Бутирски, Матко Сентивански,
Марин Шкетарић, Ђура Паклединац, Маријан Колин, Јаков
Михајловић, Михаел Вагнер, Бериша Тадиновић, Иван Чордаш,
Ђурка Дочански, Пеја Павков, Ђура Матков, Луција Фречибрадић,
Матко Барјактаровић, Марко Грк, Јанко Симин, Јаков Грубишић,
Лука Виктор, Матијас Циглар, Шурка Мали, Лука Филиповић,
Илија Телић, Иван Симуновић, Иван Пекић, Павле Андрашев,
Иван Бедековић, Иван Перкачовчанин, Јозеф Камперле (Кампел),
Матијас Ханер, Михајло Радишин, Гргур Фричибрадић, Тома
Сентивански, Андрија Телић, Филип Тадиновић, Стипан Ђурков,
Матко Арнаутовић, Никола Арнаутовић, Јакоб Пекић, Јакоб
Бурирски, Мартин Михајловић, Стефан Фаркаш, Мијат Шарчанин,
Јоксим Велисављевић, Иван Фрчибрадић, Стипан Ковач, Андрија
Убрекић, Јосо Пакленац, Марус Каталин, Гашпар Бутирски.

бач 1778.

Анталовић Јакша, Анталовић Тома, Апатињи Јанош, Арнаутов
Антун, Арнаутов Паво, Ачашевац Јоза, Ачашевац Марко (негде се
бележи Ашашевац), Марко Августиновић, Бахољ Андрија,
Бартоловић Имре, Бартоловић Јакоб, Бартоловић Стипан, Белач
Иван,  Бертић Антун, Бертић Грга, Бањаји Јошка,  Билић Давид,
Блашков Игњатија, Богуновац Мишко, Бошњак Андрија, Бошњак
Јаков, Бошњаков Иван, Бовари Михаљ, Букинац Никола,  Бурза
Адам, Бутирски Гаја, Бутирски Грга, Бутирски Микша, Червени
Јанко, Чизмар Андраш, Чанаџић Паво, Чанаџић Петар, Циганин
Иван, Чокољевић Јоза, Чубик Иштван, Дорословац Тома,
Ференчев Ђура, Ференчев Лука, Филин Мишко, Филиповић Васа,
Филиповић Стипан, Филиповић Станко, Франчетић Ловро,
Гергичев Стипан, Гершић Иван, Госић Антун, Гроф Јоханес,
Грубишић Иван, Грубишић Јоза, Грубишић Марко, Грубишић
Петар, Ђурковић Стипан, Ђуретић Адам, Ђуретић Антун,
Ђуретић Грга, Ђуретић Јоза, Ђуретић Мата, Ђурковић Мијат,
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Ђурковић Никола, Ђурковић Петар, Ђурковић Вид, Хорњак
Јанош, Хорват Блаж, Хорват Иштван, Хорват Михаљ, Игњатовић
Лука, Илишев Марко, Иванић Антун, Иванишев Јоза, Јакић Иван,
Јакић Јоза, Јаковетин Игњатија, Јакшић Андрија, Јеленић Иван,
Јухас Јозеф, Јурковић Антун, Кајдић Иван, Калвович Ференц,
Кампел Антон, Кампел Фрања, Кампел Иван, Кампел Јакоб,
Кампел Јосип, Кампел Паво, Капушварац Иван, Каршаи Маћаш,
Касаш Иван, Касаш Паво, Катић Илија, Кираљ Андраш, Коларић
Антун, Колетић Марко, Колић Мата, Колунџић Стипан, Контра
Ђерђ, Коња Јанош, Ковач Иштван, Ковачевић Иван, Ковачевић
Јоза, Ковачевић Мартин, Козар Антун, Крејвоки Петар, Кремпатић
Иван, Кремпатић Никола, Кришан Михаљ, Кристовљев Јанко,
Криванов Антон, Кубанов Паво,  Кубановић Мата, Кубишић Петар,
Кукујевац Јакша, Кукујевац Марко, Кулунџић Андрија, Кулунџић
Маркус, Липовац Ђука, Липовац Иван, Липовац Петар, Липтак
Палко,  Лир Кристоф, Лончар Илија, Лончар Јоза, Лончар Марко,
Лончар Мартин, Ловрић Андрија, Ловрић Карло, Ловрић Мартин,
Ловрић Миша, Ловрић Фрања,  Магић Стипан, Мајор Алберт,
Марјанов Илија, Марошев Грга, Мартинов Иван, Мартинов Мијат,
Матић Јакша, Матишин Андрија, Матишин Иван, Матишин Јоза,
Матишин Карло, Месар Јанко, Михаљевић Јоза, Михаљевић
Антун, Михаљевић Марјан, Михаљевић Марко, Милашев Паво,
Милашев Карла, Милин Иван, Нађ Андраш, Нађ Иван, Немет
Ђерђ, Немет Имре, Немет Јанош, Немет Михаљ, Новоселац
Стипан, Њари Ђурка, Олајош Мартоњ, Поузановић Јоза, Павелић
Јанко, Печенко Антун, Пејин Иван, Пејић Петар, Пекица Иван,
Перцели Ђурка, Пердић Јоза, Петровић Илија, Филиповић Антун,
Филиповић Гргур, Филиповић Иван, Филиповић Мата, Пиршић
Никола, Посеглић Игњатија, Посеглић Иван, Посеглић Марко,
Посеглић Стипан, Ракшић Мата, Рогић Гавра, Рохач Јошка, Рохач
Михаљ, Роман Јанчи, Роксић Иван, Роксић Јоза, Рус Јанош, Рус
Палко, Саламон Иштван, Чорбић Стипан, Сентивански Мијат,
Серфесе Михаљ, Жига Јанчи, Симонторац Мата, Шимунић
Ђурка, Шимунић Карло, Шимунић Лука, Чорбић Иван, Чорбић
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Мата, Шкворц Мартоњ, Шокчевић Мата, Шокчевић Никола,
Шомођварац Иван, Шустерић Мата, Шућер Игњац, Шувајџић Грга,
Шваба Фабијан, Швабић Грга, Швабић Иван, Швабић Јоза,
Швабић Марјан, Сабо Ђурка, Сабо Сигмонд, Сабовљев Марко,
Салаи Имре, Салаи Ференц, Салаи Иштван, Семитовић Адам,
Сентиванац Антун, Сентивански Августин, Сентивански Грга,
Сентивански Јакоб, Сентивански Јоза, Сентивански Паво,
Сентивански Петар, Срданов Илија, Секељ Јошка, Стојанов
Стипан, Сударов Марјан, Сухоцки Ђерђ, Сувајџић Јоза, Тадијанов
Антун, Тадијанов Филип, Темедоци Јоза, Томић Антун, Томић
Јоза, Топалић Паво, Топалић Петар, Ћелић Антун, Ћелић Јоза,
Ћелић Мартин, Ћурчић Лука, Убрекић Андрија, Убрекић Павао,
Вајки Михаљ, Верешибрадић Антун, Верешибрадић Иван, Винков
Шимун, Воргић Антун, Воргић Мишко, Вереш Јошка, Захоцки
Андраш. 

бођан 1697.

Милета Драганчић, Берта Бенак, Неша Главати, Милета Влах,
Тома Мачванин, Цвета Бугарин, Остоја Влах, Милош Сенпетерац,
Атанаско Кузман Влах.

бођан 1715.

Милутин Бођанац, iudex, Андрија Барњаковић, Никола Шокачи,
Барто Немчанин, Ђура Бођанац, Филип Ђурановић, Лука
Трпињац, Радосав Шарац, Остоја Белоцркванин, Остоја Тремић,
Радиша Стублинац, Чикула Бођанац, Матија Стогрошић. 

бођан 1720.

Радиша Петровчанин, iudex, Даба Винарчић, Филип Симоновић,
Јован Думечић, Станиша Ђурић, Никола Блажевић, Јоца Воргић,
Брат Симоновић, Андрија Бенаковић, Јован Шевић, Милош
Степановић, Тома Ковачевић, Павле Стогрошић, Славко Остојин,
Радиша Кулпинац, Неша Фожинац(?), Бранко Јеремић.  
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бођан 1725-26.

Лаза Видаришић(?), iudex, Павле Матијашевић, Бранко Јеремић,
Андрија Бенаковић, Бартол Симић, Станислав Ђурин, Ђурађ
Симоновић, Тома Ковачевић, Радосав Петровић, Живко
Парожанин, Мата Марковић, Божа Шевић, Дмитар Бугарин, Лазар
Јовановић, Радосав Кулпинац, Иван Доменчи,  Павле Симић,
Никола Тракатов, Мијат Стоговић.

бођан 1743.

Грга Бенаковић, iudex, Мартин Ковачевић, Павле Матијашев,
Јован Кочилов, Ђука Ковач, Мартин Симуновић, Божа Шевић,
Адам Стогрошић, Лука Бартолов,  Павле Арамбаша, Иван Ђурић,
Лука Оргић, Антон Оргић, Иван Думенчић, Стеван Дабин, Лаза
Ивановић, Михајло Лукач, Бранко Фремић, Стојан Колар, Адам
Свирац, Тодор Живковић, Живко Јовин, Јован Бугарски, Јован
Ђуришић, Стеван Бугарски, Коста Маричић, Нешко Стевановић,
Марко Стевановић, Иван Бошњаковић, Стојан Мандикус, Стеван
Јуришић, Цвеја Дукић, Јаков Бартолов.

Вајска 1697.

Лука Михалик, Андра Самац, Тома Влах, Пава Тука.

Вајска 1715.

Тома Вајчанин, iudex, Мита Шуваковић, Теја(?) Буговић, Августин
Вајчанин, Божа Вајчанин, Мијат Вајчанин, Пеца Терзин, Ива
Вајчанин, Вук Вајчанин, Јосип Вајчанин.

Вајска 1720.

Пећа Першић, iudex, Јерко Терзић, Јован Симовић, Вук Чопоров,
Марош Симоновић, Блаж Лутеровић, Андрија Букин(ац), Мијат
Ивановић, Брож Сремац, Миша Августиновић, Пеја Бегов, Матија
Шоваговић, Ђурка Багорић, Ива Томашев, Тома Сремац, Петко
Купусинац.
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Вајска 1725-26.

Мишко Шухатковић(?) iudex, Марош Симоновић, Иван
Симоновић, Јерко Терзин, Периша Терзић, Иван Лутеровић, Мијат
Ивановић, Божа Сремац, Мишко Августинов, Остоја Чемић, Ђура
Беговић, Блаж Лутеровић, Тома Сремац, Петко Купусинац.

Вајска 1743.

Илија Вуковић, iudex, Стефан Борбељ, Иван Лутеровић, Ђурка
Пандур, Павле Шимуновић, Марко Шимуновић, Блаж Мијатов,
Марко Вукадинов, Мишко Шуваковић, Бериша Лутеровић, Марко
Беговић, Мишко Августиновић, Марко Божин, Перица Терзић,
Андрија Терзић, Мишко Вуковић, Никола Јерков, Мирко Топал(ов),
Мишко Глувић, Филип Беговић, Павле Вуков, Аница Беговичанин
(удова). 

Плавна  1697.

Радован Була(?), Петар Горјанчић, Иван Товашевић
(Томашевић?), Иван Лакћива (Лакић?), Славко Борић, Андрија
Штивановић, Филип Јаковић, Никола Чотинић, Андрија Мишић,
Грга Петровић, Милован Влах, Радојица Радован. 

Плавна  1715.

Андрија Јакшић, iudex, Павле Јакшић, Ђура Петровић, Иван
Микуловић, Пеја Бабић, Милош Чонтић, Андрија Петровић,
Славко Топал(ов), Милинко Божа, Антон Ђурица,  Петар Балић. 

Плавна 1720.

Павле Пирнарић iudex, Стеван Шупљанин (Шовљанин?), Пеја
Бабић, Груја Новоселац, Андрија Мишић, Петар Балић, Фрања
Пеничовић, Јован Михајловић, Славко Борић, Никола Кворић,
Славко Топал(ов), Андрија Стосинћанин, Прокуратор Ракић, Иван
Павловић, Колар Никола, Маријан Божин, Иван Водринћан, Ђука
Петровић, Стојан Горјанчевић, Тома Коведишић, Martin Matheas,
Никола Видак, Андрија Бурин брат, Григан (Грубан?) Петровић,
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Ђура Петровић, Грга Трубић. 

Плавна  1725-26.

Ђурка Ботић, iudex, Ђура Странац, Иван Лакић, Никола Видаков,
Марјан Божин, Паја Горијанчевић, Паја Андрићев, Стојан
Горјановић, Павле Пенавић, Martin Mathеаs, Милош Томашевић,
Ђурица Петровић, Маријан Вранећин, Никола Куруц, Андрија
Сотинћанин, Иван Воденичар, Блажа Андрин, Тома Ковачевић,
Мика Топалов, Јоца Михаљевић.

Плавна 1743.

Шурка Лакић, iudex, Никола Штивић, Блажа Мишић, Антун
Дујановић, Андрија Календић, Мишко Паклединац, Станко Балић,
Никола Борић, Никола Матијашев, Иван Бошњаковић, Андрија
Кевечић, Грга Исаковић, Мартин Попин, Блажа Симунић, Стојан
Горјанчевић, Ђурица Петровић, Илија Петровић, Бориша
Воденичар, Блажа Биров, Марко Божин, Мата Ковачев, Божа
Субашић, Мартин Поленричић, Милан Петровић, Филип Лакић,
Марјан Лакић, Андрија Чоринћанин, Станко Ђурин, Мијат
Сотинац, Фрања Куручев, Ђука Ботић,  Иван Сотинац, Стеван
Сотинац, Јаков Симин, Антун Симин, Брња Франчан, Марус(?)
Чупић, Андрија Франчин, Петар Сотинац, Фрања Балићев, Антун
Николић, Мата Петровић, Иван Сушић, Иван Пенавић, Пава
Андријев, Стеван Паклединац, Абрахам Бартоловић, Јоца
Терзић, Иван Кнежевић,  Петар Беначић, Јаков Меселовић, Ђура
Андрашић, Јаков Томић, Павле Чанић. 

бегеч 1715.

Миливој Буљкешанин, Павле Висинђанин, Љубинко Кирћанин,
Мишко Петровчанин, Јован Иловац, Нинко Керћанин, Радан
Керћанин, Цвеја Буљкешанин, Бројец Бороња,  Јоксим Кешанин,
Јоко Керекирћанин, Божа Таранац, Ћира Баношторац, Васа
Шугавац, Божа Черадинац, Славко Кешанин, Стојић Керекићанин,
Груја Јосињац(?), Радован Буковац, Јован Чонопљанин. 
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бегеч  1720.

Нинко Косенин, iudex, Михат Мачванин, Радован Керекићанин,
Славко Матић, Кира Баношторац, Петар Сремац, Јоксим
Поповић, Стеван Буљкешанин, Јанко Јирмовац, Мира
Пековничанин(?), Васа Шугавац, Мишко Ђурић, Јован
Чонопљанин, Јецко Малешевић, Јоксим Кешанин,  Грујица
Барањац, Цвеја Буљкешанин, Радан Кулпинац, Јанко
Чонопљанин, Веса Удовица (удова). 

бегеч  1725-26.

Мирко Калочанин, iudex, Вујчић Кечанин, Стеван Буљкешанин,
Нинко Сомборац, Мира Јовановић,  Мијат Мачванин, Стојић
Керекићанин, Мишко Петровчанин, Марко Ирмовац, Абрахам
Колар, Остоја Купусинац, Јанко Чонопљанин, Груја Боронац, Исак
Чараклинац, Ђурађ Васин,  Павко Шиђанин, Јоксим Павловић,
Петар Сремац, Иван Јаношевић, Цвеја Буљкешанин, Сојић
Керекићанин, Јоцко Малешевић, Јовица Шугавац, Маријан
Чардаклинац, Јован Калуђеров, Нинко Кешанин, Маринко
Сремац, Максим Баношторац, Радан Керћанин, Милош
Кушлаковић, Ћира Баношторац, Љубинко Керћанин, Стојан
Шогоровац, Радисав Кешанин, Славко Матић, Јовица Витић,
Стојан Чарнић, Радосав Буљкешанин, Јован Чонопљанин, Митар
Чуружанин, Јоксим Кешанин, Јован Темишварац, Субота Лепоје,
Стојко Крстоноша, Јован Иловац, Радован Бугарин, Јанко Злорек. 

бегеч  1728.

Мирко Ђурагић, Груја Барањац, Рака Сомборац, Мијат Мачванин,
Живко Матић, Нинко Кешанин, Ђурађ Шугавац, Ћира
Баношторац, Радосав Буљкешанин, Павко Висинђанин, Јован
Чонопљанин, Живан Буљкешанин,  Исак Чардаклинац, Стојан
Чомић, Стојић Кертићанин, Петар Сремац, Милић Костић, Јовица
Шуавац (Шуговац?), Маринко Сремац, Никола Кешанин, Васа
Мали, Нинко Сомборац, Абрахам Колар, Јован Мирић, Јоксим
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Кечанин, Јовица Вујић, Јован Калуђеров, Цвеја Буљкешанин,
Љубинко Керћанин, Мишко Петровчанин, Марјан Чардаклинац,
Јанко Чонопљанин, Радован Бугарин, Субота Сомборац, Стојко
Лауренћанин, Јордан Керћанин, Јоцко Малечић, Јован Иванов,
Фрања Сомборац, Петко Ирмовац, Сава Поздеровић, Јосим
Павловић, Марко Вучковић, Јанко Зорић, Милош Куљшинец
(Кулпинац?), Иван Черканов син, Живан Томић, Божа
Чардаклинав.

бегеч 1743.

Живан Проков, iudex, Мата Шокац, Стеван Цвејин, Илија Симин,
Јован Јовановић, Арсеније Биров, Јован Гаврилов, Михајло
Попов, Драгуило Грубишић, Сава Познановић, Плавша
Дмитровић, Марко Раданов, Мијат Кешанин, Јован Калуђеров,
Станко Живковић, Стојан Чарнић, Живан Буљкешанин, Исак
Петков, Јанко Јовичин, Максим Степанов, Арсенија Абрасанов
(Абрахамов?), Никола Исаков, Петар Божин, Крста Воденичар,
Живан Томић, Веселин Марков, Живан Баношторац, Живан
Суботић, Вучић Кешанин, Сима Мијатовић, Стојан Продановић,
Живко Милованов, Тома Грујић, Веса Мијатовић, Прока Стојићев,
Срдан Марков, Михајло Живков, Јован Иловац, Ђурађ Станков,
Никола Кешанин, Нинко Бранков, Марко Васић, Веселин
Јовановић, Јанко Деспин, Петар Нешић, Недељко Продановић,
Живко Нешић, Михајло Нинков, Маринко Максимов, Михајло
Чарнић, Ђурађ Јоцков, Живан Јоцков, Петар Мирков, Петар
Пулкески (Буљкешки?), Крста Кузманов, Илија Томешко, Јован
Вуков, Петар Вујков, Петар Савић. 

Футог 1696.

Пана Драгосавић, iudex, Никола Белић, Која Грујичић, Јован
Благовић, Михајло Митровић, Славко Нињ(?), Михајло Миловац,
Неша Јанковић, Славко Митомир, Илија Милошевић, Субота
Влах, Јоксим Гаврило(в), Велимир Јованић, Лазар Чвео(?),
Стипан Мирко(в), Неша Милован(ов), Иван Рус, Рајко Петковић,
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Гаврило Ћосић, Ника Мишлин, Милош Марковић, Недо Михаљ,
Гаврило Сарић, Радосав Јовић, Гаврило Милошић, Иван
Недељко(в), Маринко Пав(ин), Петко Радивој, Живко Цветко(в),
Јоца Селаковић, Зец Митар, Сремац, Милош Ћоса, Гаврило
Николић, Живко Јовић, Петко Милошић, Даба Казимир, Живко
Папин, Крста Цвеја, Митар Јакшић, Митар Сремац, Петар Панин,
Микула Јованић, Марко Вуковић, Јован Велимир, Недељко
Драгић, Сава Петрић, Милија Вукашин, Јурак Михалић, Никола
Живко(в), Радосав Маринко(в), Матко Ђуревић, Ђурка Ковач, Вук
Плушар, Пана Чанко(в), Јован Сацић, Митар Вучић, Радојица
Колар, Радован Колар, Вук Нинко(в), Богдан Влах, Субота
Сремац, Никола Вукојевић, Гаврило Врбашанин, Иван Дудић,
Јован Крстобац, Никола Кртонац, Глигорије Штиванић, Сава
Драгутин(ов), Сима Томашић, Исак Воргић, Рака Сремац, Срдан
Ђуришевац, Јоца Дамјанић,  Милош Дудић, Цвеја Бабић, Аврам
Прекајац, Миљен Вујић, Брана Максин, Груја Влах, Ђура Еремија,
Петар Јука, Илија Пеја(к), Вучко Вукелић, Милован Суботић,
Михајло Суботић, Петко Радованић, Мирко Дачин, Љубан
Борчанин, Сава Нешић, Нешко Мирковић, Гаврило Петко(в),
Илија Васиљевић, Субота Лакатош, Јован Добровић, Стипан
Поповић, Петар Маретељ, Драгутин Ранитовић, Никола Присрин,
Вучко Стојић, Миливој Марковић, Ћира Јанић, Максим
Радаковић, Милић Митровић, Стојић Милутинић, Јанаћ Симић,
Божа Нинковић, Никола Цветић, Стојан Крстић, Марко Пешић,
Петар Марковић, Филип Поповић, Стојан Вујчић, Вук Станковић,
Живко Стојановић, Бошко Поповић, Тодор Андрић, Јован Остоја,
Акрив(?) Тодор, Милован Војк(н)овић, Јован Петровић, Станимир
Вуковић, Радосав Херцеговац, Веселин Милованић, Живко
Дамјанић, Ђура Радонић, Остоја Јованић, Никола Марковић,
Веселин Касапин, Луис Матин, Миланко Петрић, Вук Иванић,
Јован Јанковић, Субота Вулетић, Јуро Калајџија, Тодор Михалић,
Тодор Захарић, Јован Адамић, Живко Стојановић, Сава Марко(в),
Живан Продан, Сима Бајић, Стојан Поповић, Продан Гаврило,
Михајло Терзија, Сава Градојевић, Шајин Јановић, Петар
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Михајловић, Нићко Ђурђевић, Јоханес Симон, Стојан Ћурчија,
Јован Неши(н), Максим Стојановић, Дала Бакатош, Вучић
Терзија, Мирко Бегзадић, Павле Кукољ, Павле Никлић, Секула
Хацкина(?), Станимир Чизмаџија, Пана Јурић, Милутин
Цветковић, Јоса Михајло(в), Nikola Mihaly, Joachim Reich, Ђурица
Алексић, Митар Новак.

Футог 1715.

Јован Благојевић, iudex, Симон Староварошанин, Јосип Бугарин,
Богдан Абаџић, Јадислав Шнајдер, Милан Пекар, Радиша Табак,
Радосав Влашкоземац, М. Петровић, Мишко Бугарин, Марко
Пожара(?), Петар Чизмаџија, Филип Радничанин, Новак
Херцегованин, Миливој Остерац, Јован Опанчар, Крстан
Чизмаџија, Мишко Бошњак, Петар Влашкоземац, Петар
Сомборац, Мишко Влашкоземац, Ненад Београдац,  Јован
Томашевић, Живко Ваљевац, Јован Београдац, Вучић Београдац,
Глигорије Старовлашанин, Станимир Чизмаш, Стоја(н) Јосанац
(Босанац?), Јанко Капамаџија, Јован Влашничанин, Сима
Старовлашанин, Срдан Ћурча, Петар Ћурча, Продан
Чардаклинац, Остоја Ћурчић, Милинко Старовлашанин, Јован
Сремац, Ладислав Јермовац, Мишка Врбашанин, Милован
Недић, Јован Ђорђевић, Павле Рунинџија, Павле Ласканић, Јанко
Бачанин, Ћира Футожанин, Продан Калочанин, Биљан Чизмаџија,
Мишка Чиговић, Тодор Исаков, Стојан Керекићанин, Грујица
Сремац, Живан Ровне(?), Недић Новаковић, Велимир
Гајдобранин, Радован Чизмаџија, Радован Врбашанин, Трифун
Врбашанин, Михајло Гарабадшанин, Станисав Јанковић, Стеван
Стојановић, Милета Биљанин, Марко Парабућанин,  Митар
Бугарин, Вујица Сантовац, Михајло Парагија, Милица
Гајдобранин, Живан Керац, Јовица Врбашанин, Стојша Биљанин,
Никола Пожаревчанин, Миша Ковиљац, Јура Врбашанин, Стојан
Стојшић, Радиша Кулпинац, Никола Сентомашанин, Јанко
Чизмаџија, Андрија Колар, Беран Херцеговац, Петко Ирижанин,
Милета Бачванин, Маринко Влашанин, Стојан Сремац, Илко
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Бачванин, Миливој Сремац, Радиша Бајац, Никола Београдац,
Петар Сомборац, Јуравин Темишварац, Радоња Јосинац, Крста
Кепец, Јеремија Суботичанин, Алав(?) Сремац, Мирко Ваљевац,
Божа Керекићанин, Пијан Крстурац, Стеван Будимац, Павле
Београдац, Стојко Керекићанин, Сава Херњавац, Нинко
Керекићанин, Васа Бакочанин, Никола Хорваћанин,
Брестовчанин, Тома Черевићанин, Нешко Зивиђанин, Стојко
Нишанин, Лаза Бајац, Живан Сремац, Бешан Бајчанин, Михајло
Будимац, Никола Пачанин, Радивој Ћирчинац, Воја Сремац,
Атанацко Сремац, Јован Влашчанин, Васа Ђуловац, Нинко
Пирошанин, Васивој Камендинац, Вукоман Пирошанин, Ненад
Кучурењин, Милета Сивчанин, Станимир Кувеждинац, Радован
Футожанин, Стеван Касапин, Теодосин(?) Дувљачкин, Петко
Дукасин(?), Јован Бугарин, Јоца Мали, Гаврило Сремац, Стојан
Кулпинац.

Футог 1720.

Никола Пожаревчанин, iudex, Јовица Божић, Милета Томашевић,
Миливој Милаковић, Милован Шапоњин, Велимир Гајдобранин,
Стеван Чаругџија, Велимир Чарукџија, Дука Бечкеречанин, Сава
Старовлашанин,  Кира Хајдук, Радош Шовљанин, Стојко
Керпићанин, Станимир Шијак, Срдан Гајдобранин, Радосав
Касапин, Ђура Петровић, Стојко Суботић, Јован Сабо,  Срдан
Сремац, Гргур Старовлашанин, Маринко Секерић, Митар
Павловић, Стојан Стопић, Мијат Савковић, Макса Максим(ов),
Радиша Цетински, Обрен Месар, Радан Јосинац, Вук Барс(?),
Живко Дивјак, Живко Пинтер, Радосав Бајац, Јован Мали, Остоја
Херцеговац, Богдан Бајац, Ладислав Живковић, Иван Митровић,
Ненад Шукаловчанин, Мијат Образовић (Обрадовић?), Станимир
Чизмаџија, Никола Бајац, Нинко Мурдшим(?), Арсенија
Старовлашанин, Божа Халас, Лека Говедар, Михајло Каћанин,
Сима Старовлашанин, Славко Французлија, Шаин Лаурентиус,
Мијат Сремац, Петко Радовчан, Тодор Јакошин, Мита Војк, Марко
Мађар, Јанко Нешковић, Живан Петровић, Јован Ћердија, Јован
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Митровић, Милутин Заборновић, Милинко Телар, Радован
Чизмаџија, Јоксим Михајловић, Марко Урошевић, Петко
Гавриловић, Станишко Јанковић, Ђука Нешковић, Марко Абаџин,
Милован Михајло(в), Никола Бозаџија, Дража Чизмаџија, Радак
Обрадовић, Љубоје Чизмаџија, Петар Ђуркић, Остоја Ћурчија,
Живко Чурдовић, Јовица Врбашанин, Никша Шапрић, Исак
Јасник, Марко Ћурчија, Трифун Петровић, Веселин Ћурчија, Пера
Бодоњац, Милисав Мартић, Андрија Колар, Груја Мађар, Павле
Бошковић, Милан Милисављевић, Павле Стојшић, Михајло
Парожанин, Ђура Чизмаџија, Богдан Ивановић, Станко
Цветковић, Рајко Станишко, Никола Мали, Кира Влајковић, Прока
Сремац, Живан Селинчанин, Нешко Врбашанин, Грујица Јосинац,
Богдан Спасовић, Јанко Поповић, Живан Керац, Стојић Кулпинац,
Андрија Остојић, Вук Пивар, Гаврило Сремац, Видоје Анђелија,
Стана (удова). 

Футог 1725-26.

Ненад Томић, iudex, Паун Влашкалија, Јован Мумешин, Мијат
Бакаји(н), Веса Мали, Јанко Соноклић, Раја Биволџија, Михаило
Играч, Владиша Ковачев, Вуја Перашанин, Станоје Петровчанин,
Мијат Врбашанин, Иван Бербер, Стојко Писаров, Исак Хајдук,
Милован Бајић, Петар Прпа, Кузман Секереш, Милић Кочијаш,
Станимир Шарков, Михаљ Ешкут, Стеван Хроми, Милић
Младенов, Мијат Пецикозина, Живан Бајић, Станимир Шијак,
Јован Вујин, Радисав Бајић, Гаврило Сремац, Малеш Радосавић,
Божа Халас, Бајица Кнежев, Живан Секереш, Грујица Карабатак,
Лазар Лазин, Гргур Иванов, Живко Французлија, Стојан Јастреб,
Ђурађ Кечкеметац, Стојан Секереш, Бела Личанин, Живко
Загерлук, Јован Шакалов, Ивко Капамаџија, Ђура Мутавџић,
Ратко Радосав, Дамјан Кулпинац, Мијат Божин, Бешан Дудић,
Петко Дунђер, Филип Станко, Остоја Шијак, Јанко Влашкалија,
Никола Шијак, Иван Лепавић, Никола Шијак, Радован Парабућић,
Јанко Бајић, Велесав Абаџија, Јовица Саболац, Ђука Писар,
Јован Бели, Аћим Пирошанин, Јанко Капамаџија, Станимир
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Чизмаџија, Ђурица Абаџија, Маринко Секереш, Никола Саболац,
Живан Бајић, Мата Бозаџија, Јован Хајдук, Гаврило Терза, Исак
Милићев, Стојан Маринов, Митар Ћурчић, Риста Попов, Милета
Ешкут, Павле Капамаџија, Петар Пашћанин, Живан Селенчанин,
Нина Калуђерски, Живан Гардиновац, Јован Болаџија, Никола
Јоцин, Милан Кешанин, Стојша Поповић, Владисав Јермовац,
Никола Посерећанин, Јован Шапрић, Ђурађ Брадоња, Велимир
Старац, Продан Карловчанин, Миливој Колар, Иван Шапрић,
Митар Митров, Деспот Мали, Јосим Чизмаџија, Вујица Чизмаџија,
Радоња Стари,  Кнез, Андрија Стојано(в), Радован Чизмаџија,
Петар Грош, Срђан Кочиш, Милисав Матин, Миладин Јекмечија,
Стојко Терзија, Милинко Телар, Богдан Абаџија, Вук Бачија,
Субота Чизмаџија, Гаврило Суботин, Секула Курјаков, Марко
Бака, Радоња Табак, Мартко Мали, Михајло Каћански, Сердар
Сремац, Јанаћ Ћурчија, Дража Чизмаџија, Петар Ковачевић, Исак
Јаснић, Недељко Чизмаџија, Јован Мијатобакал, Миливој Борчин,
Јован Туцак, Стојко Јошанац, Георгије Манчић, Живко Набикац,
Михајло Перачанин, Милован Мунћија, Јеремија Никшић, Лаза
Чизмаџија, Љубоје Чизмаџија, Недељко Чарукчија, Војица
Сентиванац, Мирко Стари, Кнез, Јовица Пудић, Десивој Војић,
Нинко Мумчија, Радојица Стојић, Павле Бошковић, Шајин, Филип
Поповић, Марко Кунин, Драгоје Абаџија, Стојан Очепић, Милош
Забуновић, Јован Чолић, Пера Северин, Милета Бечејац, Нешко
Забуновић, Срета Влашки, Стојић Кулпинац, Зарија Ђурин, Јефта
Бечејац, Стеван Николин, Петар Ђулиглавић, Прока Сремац,
Михајло Курјак, Никола Бајац, Петар Бечејац, Марко Чизмаџија,
Јован Отнић, Арсеније Симин, Бранко Кнежев, Мија Ромин,
Стојша Мали, Јанко Рац, Станко Бечејац, Тодор Ивковић, Радивој
Табак, Петко Вукелић, Илија Чизмаџија, Јоца Алас, Марко Катић,
Живан Живин, Веља Чизмаџија, Лаза Чизмаџија, Никола Црни,
Никола Шепртља, Нинко Алас, Јован Кочничар, Ненад
Соголовац, Остоја Поармаклија, Новак Бозаџија, Тодор Таћачија,
Јован Табак, Мишко Максимовић, Грубан Бегечанин, Грујица
Јевремов, Марко Невидиовничић, Јанко Мали,  Јован Бајић,
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Максим Парабућанин, Михајло Свирац, Јован Невиденовић,
Јован Богданов, Станоје Лочанин, Милован Меанџија, Јован
Вучић, Грујица Босанац, Радосав Цетински, Рајко Вукашинов,
Митар Николин, Живан Белан, Срђан Митровчанин, Јован
Силбашанин, Мирко Серетлија, Јован Алпарац, Андрија Исаков,
Никола Коров, Петар Врбашанин, Јован Бугарин,  Мијат Кошарић,
Стојан Богичер, Тодор Плачковић, Никола Шепртља, Лека
Прекосавац, Петко Капамаџија, Мајестерећ (Мајсторовић?)
Малеш, Малеш Дугачки, Сима Чизмаџија, Радомир Кочиш, Јован
Максимов, Остоја Мумчија, Мирко Субаша, Радован Бајин, Ђура
Хршаница, Живко Дудић, Петко Зора, Вуков Мали, Јован Кромпа,
Никола Курта, Мишко Ћурчија, Остоја Бајац, Јанко Јадра, Живан
Драгутино(в), Милош Гарабантин, Богдан Кочијаш, Продан
Старац, Максим Калајџија, Марко Петров, Маринко Перин, Марко
Мађар, Грујица Мимчија, Каран Табачин, Мија Дугачки, Гвозден
Јосанац, Ћира Влајко(в), Стана Миливојев, Сима Бакал, Миливој
Милаковић, Живан Слепчев, Никола Бојаџија, Ђука Бакаин,
Јован Симин, Јован Шијак, Малеш Попов, Лазар Радосављев,
Никола Бугарин,  Андрија Пекар, Гаврило Шепртља, Стеван
Чарукџија, Милета Миливој(ев), Максим Чарукџија, Живко
Сомборац.

Футог 1728.

Ненад Томић, iudex, Миливој Колар, Вуја Пожаревчанин, Никола
Пожаревчанин, Милинко Телар, Живан Селенчанин, Гргур
Шиткаловић, Стоја Темишвалац, Илета Бечејац, Никола Леповић,
Паун Влашкоземац, Никола Мали, Станимир Чизмаџија, Нешко
Забунов, Јанко Капамаџија, Недељко Суботин, Петар Пачанин,
Бежан Дудић, Живан Бајић, Пера Бодоњац, Нинко Писаров,
Стојко Керекићанин, Нина Кочничар, Никола Бајац, Сретко
Бечкац, Никола Јовичин, Стеван Топаловић, Ђурица Абаџија,
Глигорија Старовлашанин, Петко Дунђерин, Дмитар Миколин,
Никола Црни, Божа Керекићанин, Мита Дугачки, Петар Кнежев,
Ненад Шугаловчанин, Ђурађ Радосављев, Стојан Секереш, Шаин
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Гаврило(в), Терзија Тодор, Тодор Плачковић, Владисав Ирмовац,
Лаза Чизмаџија, Живан Живин, Тодор Ивковић, Петко
Капамаџија, Сима Табак, Станићко Субота, Миливој Милаковић,
Десивој Бајић, Гвоздан Парабућанин, Секула Миловановић,
Јосим Чизмаџија, Мирко Ћурчија, Михајло Каћанин, Живко
Секереш, Илија Ковач, Михајло Парачанин, Стојан Чолак,
Милисав Радосављевић, Јеремија Никшић, Сима Чизмаџија,
Дмитар Пауновић, Павле Бошковић, Петар Грос, Милован Бајић,
Никша Шапрић, Петко Вукелић, Стеван Кулпинац, Нинко Мумћија,
Јован Табак, Стојан Богићев,  Мија Сремац, Веселин Шапрић, Вук
Бачлија, Аћим Пирошанин, Љубоја Чизмаџија, Андрија Колар,
Кузман Секереш,  Срдан Сремац, Стојша Поповић, Јанко Бајић,
Марко Урошевић, Јанко Ковач, Станимир Шарковић, Милан
Касапин, Радован Бајин,  Радивој Сомборац, Јован Николић,
Миливој Борић, Маринко Шећерац, Радован Чизмић, Петко
Радошев, Никола Ковачев, Марко Кунин, Мата Бузаџија, Груја
Мађар, Радомир Кочијаш, Марко Мађар, Крста Парабућанин,
Филип Станковић, Мија Хроми, Иван Дабин, Марко Субаша, Јурај
Секереш, Рајко Тодоровић, Јова Ормичевић,  Арсенија
Старовлашанин, Ћира Влајков, Гаврило Сремац, Стеван
Чамџија, Дмитар Радивој(ев), Недељко Чизмар, Јован Чилић,
Исак Јаснић, Јован Вучић, Јурага Петровић, Остоја Миливојевић,
Гаврило Шаприг (Шапраг?), Ђука Писар, Прока Сремац, Фрања
Мишић, Јован Вујић, Јовица Жабаљац, Никола Чудотворац,
Милутин Курјак, Јанко Рац, Иван Сапрић, Мијат Врбашанин,
Стеван Карабата(к), Дража Чизмаџија, Петар Ковачевић, Богдан
Кочијаш, Живан Секеруш (Секереш?), Дејан Кулпинац, Макса
Максимовић, Бајица Бајић, Маринко Сремац, Станоје
Петровчанин, Ђурица Јевремов, Сима Радонић, Гаврило
Суботин, Тодор Гавриловић, Мијат Бакал, Петар Гулиглавић,
Стојко Јошанац, Остоја Стојак, Живан Драгутинов, Вујица
Чизмаџија, Путник Чизмаџија, Никола Бојаџија,  Срдан
Дмитровчан, Милован Меанџија, Ђурица Сапунџија, Петар Бајић,
Милитер Исак, Радоја стари кнез, Радоња Табак, Недељко
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Шуругџија, Исак Хајдук, Петар Сенћанин, Андрија Стојанов,
Милић Кочијаш, Веља Чизмаџија, Андрија Искалов, Јован Бајић,
Ранко Футровић, Милош Гарабандић, Миладин Екмеџија, Живан
Хроми, Јован Болтачија, Остоја Бајац, Радоња Факобловичин,
Живко Набикара, Станко Абаџија, Мијат Божин, Лека Прекосавац,
Јован Абрахамовић, Михајло Свирац, Мија Крстоношић, Мија
Ћурчија, Јован Чаругин, Мирко стари кнез, Јован Немидоновић,
Остоја Мумчија,  Стојша Мали, Јован Сапунџија, Марко
Невидомовић, Мијат Пецикосић, Филип Поповић, Миливој Стоја,
Веселин Живковић, Јован Свирац, Радован Цетиња, Васа
Срдановић, Максим Ћурчија, Путник Чизмаџија, Петар Стајин,
Крста Симин, Јован Мојић, Петко Зорић, Мартин Мечер, Реља
Керањин, Ђурка Лакатош, Андраш Пецар, Јован Радовић, Обрад
Будаков, Аљан(?) Алас, Милета Миливојев, Никола Дунђерин,
Драгојло Хроми, Радојица Злокић, Михајло Каћанин, Петко
Капамаџија, Дабаја(?) Јаношов, Лалишко Бугарин, Дмитар
Димитров, Марко Богдановић.

Футог 1743.

Обрад Радонић, iudex, Милован Продановић, Коста
Владисављев, Момир Белановић, Стеван Мутавчић, Јован
Гроздин, Ћира Попов, Игњат Урошевић, Никола Чакан, Јован
Буран (Бауран?), Jaнко Нађ (Nagy), Јанко Жараћ (Жарић?),
Субота Поповић, Зарија Ђурић, Субота Станишковић, Јеврем
Живковић, Рајко Вукашинов, Јован Оканов, Гаврило Чуругџија,
Гаврило Тодоров, Стеван Дунђерин, Игњат Јанков, Милош
Забунов, Никола Забунов, Јефта Бечејац, Јован Милић, Недељко
Суботин, Иван Лепавић, Ђурађ Секеришев, Максим Ковачев,
Милутин Курјак, Живан Николчин, Миланко Поповић, Јован
Живанов, Јован Ковачев, Мишка Бачлија, Јовица Винокин,
Дмитар Вујин, Милић Срданов, Јосим Топаловић, Стојан Фазанов,
Даба Јаношев, Максим Играчев, Милош Курјак, Никола Лепавић,
Сима Деспотов, Михајло Гаврилов, Петар Грујин, Петар Николин,
Сава Перин, Михајло Мијин, Аћим Аћимов, Марко Ковачев,
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Глигорија Јованов, Живан Ђукин, Ђурађ Попадин, Живко
Набикача, Јефта Велимиров, Јован Гвозденов, Стеван Новаков,
Стеван Вукосављев, Јован Радивојев, Михајло Перин, Цвеја
Радоњин, Јован Матин, Лаза Весин, Јосим Забрицки, Јован
Чарукчија, Михајло Скелеџија, Сима Боршић, Стеван Павлов,
Лаза Чизмаџија, Јован Попов, Павле Чарукчија, Гаврило Црни,
Дмитар Јанаћев, Јован Рајков, Срдан Богданов, Абрахам Ристин,
Дмитар Зарија, Илија Теларов, Секула Чизмаџија, Јеврем
Дражин, Михајло Љубојев, Иван Жарић, Веселин Жепрић, Јован
Благојев,  Илија Чизмаџија, Глигорија Јосимов, Јаков Куртин
(Киртин?), Која Маџаров, Славко Бугарин, Петар Сапунџија,
Ђорђија Станимиров, Абрахам Миливојев, Јовица Максимов,
Андрија Стојанов, Сима Бакал, Секула Бећар, Никола Содаџија,
Тодор Татачија, Максим Живанин, Михајло Дмитрин, Крста
Парабуцки, Дмитар Живанов, Ђурађ Гаврилов, Недељко Симин,
Веља Кисанин  (Кисачанин?), Михајло Провишоров, Аћим Ристин,
Никола Живин, Петар Петјаковић, Недељко Јоцин, Гаврило
Паунов, Никола Аланов, Сима Матошев, Маринко Секереш,
Петко Маринков, Живан Писаревић, Јован Петровић, Петар
Аћимов, Ђурка Кечкеметац, Петар Марин, Петар Коларов,
Станимир Живков, Лазар Ненадов, Дамјан Кузманов, Јелесија
Станимиров, Balint Toth, Јован Кошутин, Милић Кочијаш, Живан
Сератлин, Јован Радованов, Јанко Ковач, Петар Кошарић, Јован
Шакалов, Веселин Отоничев, Радован Нецић, Мојсије Поповић,
Марко Грошин, Ђурађ Чикварградац, Неша Недељков, Теза
Станимиров, Стојан Бултачан, Вујица Чизмаџија, Груја
Капамаџија, Андраш Пекар, Сима Ћурчин, Павле Мишковић,
Максим Ћирин, Дмитар Сремчев, Лазар Петков, Антонија
Миливојев, Никола Хајдуков, Милован Бајић, Дмитар Чавин,
Станоје Алпарац, Стеван Тошић, Јован Каишија, Неда Лекин,
Радоје Лекин, Павле Лозничић, Јелезија Догин, Мојсило
Радованов, Недељко Добродолац, Риста Чавић, Дмитар
Десивајев, Ивко Дабин, Јова Кнежевић, Максим Пожаревачки,
Максим Суботин, Михајло Јаснић, Matthias Dicssy, Стеван
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Непергаћин, Илија Милетин, Стојан Шијак, Јован Черевићанин,
Атанацко Силбашанин, Станислав Свирац, Никола Дивјаков,
Павле Вујић, Петар Вујић, Јован Злогић, Јован Марић, Павле
Биров, Петар Павлов, Радосав Нецић, Мојсило Поповић, Марко
Гросин, Ђурађ Цикварлија, Дмитар Милићев,  Петар Мачак, Лазар
Ћурчија, Јован Ракитин, Јефта Чизмаџија, Филип Грк, Петар
Драгошев, Панаот Грк, Јовица Сапунџија, Недељко Чизмаџија,
Максим Провишоров, Стојан Ћурчија, Јован Кудин, Лазар Панин,
Која Гвозденов, Петар Шевић, Стеван Бељин, Лазар Касин,
Андрија Кулунџија, Јован Обровчанин, Јован Јанков, Лазар
Радосављев, Радосав Дунђерин, Дмитар Бугарин, Петар
Сапунџија, Јован Јанковић, Филип Савић, Јован Ћурчин,
Глигорија Јанков, Лазар Стојков, Јован Дабин, Коста Николић,
Дмитар Бељанин, Станко Сентпетерац, Стојко Марковић, Васа
Којић, Марко Којин, Стеван Стојков, Тодор Ћирић, Петар
Сенпетерац, Милић Алмажанин.  

Петровац 1715.

Недељко Крчединац, iudex, Стеван Зерановић, Петар
Влашкалија, Лука Сомборац, Вукић Бановчанин, Гојко
Влашкалија, Иван Сремац, Стеван Сремац, Остоја Сремац, Цвеја
Куљанин, Добросав Вршчанин, Стојан Суботичанин, Радојица
Каћанин, Обрад Сремац, Стојко Сремац, Стеван Сентиванац,
Продан Сирижанин.

Петровац 1720.

Страхиња Сомборац, iudex, Станко Пејаковић, Сава Румљанин,
Стеван Доманац, Вукић Бечејац, Раја Каравлашко(в), Јован
Дормашанин, Станислав Сентиванац, Милован Каћанин, Миша
Сомборац, Стојко Јелић, Стојан Петковић, Никша Алмашанин,
Продан Сивчанин, Остоја Алмашанин, Крста Бачанин. 

Петровац 1725-26.

Новак Бачванац, iudex, Стеван Ракић, Ђука Дормошанин, Радивој



IZVORNIK236

Алмашанин, Цвеја Куљанин, Неша Сомборац, Стојан Ћоса,
Милић С. Томашанин, Максим Враг, Станислав Алмашанин,
Милета Градинац, Стојко Одушевчанин, Стеван Томанац, Сава
Сремац, Ненад Томанац, Станиша Лукић, Иван Проданов, Срдан
Бечејац, Крста Дугачки, Максим Враг, Станислав Алмашанин,
Милета Градинац, Стојко Одушевчанин. 

Петровац 1728.

Срдан Бечић, Новак Белинац, Ненад Томанац, Стојко Јелић,
Обрад Урушевчанин, Света Чалоклић, Јован Дормажанин, Иван
Продановић, Остоја Алмашанић, Станиша Аљмаш, Неша
Сомборац, Недељко Алвачић, Милић С. Томашанин, Радивој
Аљмашанин, Бели Тургашанин, Петар Сремац, Крста Дугачки,
Живан Савић, Станиша Лукић.

Петровац  1743.

Петко Ненадовић, Стеван Бошковић, Стојан Мали, Дмитар
Страхињић, Марко Станојев, Максим Кукељић, Никола Бељин,
Иван Продановић, Петар Крстин, Петар Одошевчанин, Веселин
Секулић. 

Гложан 1697.

Субота Милић, iudex, Максим Јовић, Станимир Јанковић, Крста
Живковић, Мата Алексић, Радојица Вукмир, Никола Марковић,
Вуја Марковић, Милутин Панић, Паја Проданић, Милош
Живковић, Мино Кешанин, Остоја Ђурић, Панка Крстанац, Веса
Кучурац, Субота  Керње, Радојица Ђургунац, Стојан Кешанин.  

Гложан 1715.

Петар Бајац, iudex, Стеван Бачлија, Ратко Миливојев, Славко
Старац, Познан Сомборац, Стојан Мали Керечанин, Никола
Страјшин, Митар Бербер, Миша Вукосављев.
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*     *     *

У попису становника Подунавља у југозападној Бачкој од 1697. до
1715. може се запазити да су презимена формирана, најчешће,
на основу места из којега су досељени или на основу места у
којем су затечени њихови носиоци. Ево само неких примера:
Пачирац, Бачванин, Кирћанин, Петровчанин, Буљкешанин,
Баношторац, Чардаклинац, Чонопљанин, Черевићанин,
Болманац, Ваљевац, Земунчић, Мачванин, Врбашанин,
Болманац, Црвенчанин, Крстурац, Вајчанин, Гајдобранин,
Пивничан, Бајац, Новосељанин, Сомборац, Купусинац,
Обровчанин, Баношторац, Керекићанин, Висинђанин, Бачлија,
Сентиванац, Парожанин, Плаванац, Зобнатичанин, Суботичанин,
Куљанин, Томашанин, Темеринац, Сирижанин, Парабућанин,
Врбашанин, Јанковчанин, Брестовчанин, Сегединац, Бељанин,
Керавичанин, Влах, Сенћанин, Београдац, Петљанин,
Парожанин, Лалићанин, Бугарин, Товаришанин, Херцегованин,
Темишварац, Старовласинац, Футожанин, Пожаревчанин,
Кулпинац,  Ирижанин, Каћанин, Кечкеметац, Французлија,
Бечејац, Лочанин, Будимчевић, Митровчанин, Лаћарац итд.  Осим
тога, пописивачи су, у несналажењу или незнању, често евиденти-
рали људе на основу њихових особина – било да је реч о физич-
ким карактеристикама: телесним недостацима, физичком изгледу
и сл.; било пак да је реч о апстрактним карактеристикама: морал-
ним особинама,  пороцима, занимању и сл. – па су онда такви
атрибути словили као презимена. Ево само неколико презимена
са таквом етимологијом: Коцкарош, Црни, Меанџија, Пророковић,
Мутави, Јаки, Берберов, Воденичар, Ћурчија, Жандар, Колар,
Глувин, Свирац, Прдановић, Старац, Дугачки, Мали, Бикар,
Таранац, Пивар, Хроми, Врачараић, Лепојев, Сладојев, Касапин,
Опанчар, Чизмаџија, Ћурчија, Месар, Дивјак, Халас, Телар,
Биволџија, Играч, Ешкут, Пецикозина, Карабатак, Дунђер,
Абаџија, Хајдук, Чизмаџија, Кочничар, Субаша, Калајџија,
Продан, Слепчев, Главати, Шиљак итд. Може се запазити да је
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мали број презимена која одражавају стварно порекло њихових
носилаца. 
У наредним пописима, од 1720. до 1743. године, бележе се прези-
мена која већ добијају нека нова, рекло би се стабилнија обележја
носилаца породице и фамилије. Међутим, још је видно присутна
карактеристика места порекла, досељења или тренутног борав-
ка. Шта се догодило са стварним пореклом које је карактерисало
одређено племе, фамилију или породицу? То ће у овом случају
остати непознаница. Знана је чињеница да је губљење старих
презимена понекада добро послужило у време ратова – ради
избегавања учешћа у њима, па и за избегавање пореза и других
невоља, али је то, у суштини, нанело непроцењиву штету народу
који је, скривајући се од разних историјских зала и недаћа, изгу-
био контролу над својим идентитетом. У трагањима за истином о
том идентитету, код православног народа, остала је једино крсна
слава, као поуздани, непомерљиви јединствени идентификацио-
ни код. Уз то, неспретни пописивачи унели су још већу забуну упи-
сујући податке графичким знаковима свога писма, па је и оно
мало стварних презимена неповратно изгубљено у шикари непо-
знавања чак ни најелементарнијих особености нашега језика. Ево
само неких  које је врло тешко транскрибовати и дешифровати:
Vidariscis, Sogrosity, Izmenacz, Molvacy, Bukcsinocsanin,
Suhaktovity, Bantsinin, Marcisca, Martityevity, Bercsktarovittz итд.
Досезање до наведених породичних имена у пописима из 1696,
1715, 1720, 1725-26, 1728. и 1743. (и само 1778. у Бачу) представ-
ља својеврсни трачак наде за изучавање порекла становништва
у југозападној Бачкој. Податке примарне и секундарне природе –
све уписе у староставне књиге и свако сећање времешнијих
особа – ваља консултовати како би се дошло до истине о поре-
клу, односно презимену које ми данас чувамо у крштеници, изво-
ду из матичне књиге рођених, личној карти... Исто тако, треба
обратити пажњу белешкама наших ретко писмених, али мудрих
предака, који су их, најчешће, спорадично уписивали у своје
бележнице, старе календаре, понекад на зиду, оруђима за рад, у
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утробама старовремских зидних сатова итд.
Насеља као што су Паланка (војно одредиште), Бач (седиште
жупаније), Футог (највеће трговиште) – била су носиоци економ-
ског, верског, друштвеног и свеколиког живота у том делу
Подунавља. Флуктуација становништва у тим насељима била је
веома изражена. Људи су долазили, одлазили, расељавали се,
исељавали, једном речју, пунили околна и удаљенија насеља у
Бачкој, Срему, Банату и Славонији. У годинама процвата тргови-
не, а тиме и јачања економске моћи, Футог је био насеље са
највећим потенцијалом становника. У првој половини XVIII века
постао је базично место за пресељавање људи у
Петроварадински Шанац (Нови Сад), па је тај град и данас пун
футошких породичних презимена.
Пописи из XVIII века могу да послуже као оријентир, путоказ у
изналажењу порекла великог броја фамилија и у оквиру њих
породица насељених, као што смо већ рекли, у Подунављу југо-
западне Бачке, и то од Бача, преко Паланке, до Футога. 
Од 1697. до 1743. и, само у Бачу, 1787. године, у насељеним
местима југозападне Бачке, пописиване су, дакле, старешине
породица и неожењена браћа, најчешће порески и војни обвезни-
ци. Колико год имали мањкавости (жене, деца и старије особе
нису уписивани), ови пописи оставили су бројне и значајне подат-
ке о старим фамилијама и презименима, као и њиховој веома уче-
сталој покретљивости. 

Нека запажања о старијим и новијим презименима у овој

области 

Сталне, вековне сеобе и расељавањa српског народа условиле
су формирање тзв. детопонимских презимена; кao последица
микромиграције, та презимена изведена су из имена насељених
места  (топонима), у којима су њихови носиоци некада живели,
али тако је  остало прикривено старије порекло – не зна се из
којих су се ширих географских целина, крајева, они могли досели-
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ти. Детопонимска презимена доста говоре о њиховим носиоцима,
али и прикривају њихово стварно порекло, казујући само о мести-
ма одакле су пристигли. Ево само неких презимена са том етимо-
логијом: Бајац, Бачлић, Бршадинац, Гајдобрански, Дубравац,
Гламочанин, Дошлов, Доведен, Купусинац, Куљанчић, Крчединац,
Киртић, Крстић, Грабовац, Грачанин, Инђић, Жабаљац,
Темеринац, Тителац, Петљански, Прњаворац, Оросламошки,
Нештицки, Шомођанин, Шовљански, Сегедин, Семартонски,
Силбашки, Сараволац, Смедеревац, Сомборац, Парошки,
Каћански, Карловић итд. Макротопонимска презимена настала
су од назива покрајина или области досељених фамилија, као
што су: Сремац, Рац, (Рашка)  Рацков, Пожега, Моравац,
Поткозарац, Сремчевић, Влашки, Влашкалић, Банатски,
Крајновић, Галицки, Грковић. Присутна су, затим, антропонимска

презимена, која су извођена из имена личности Старог завета:
Исаков, Исаковић, Давидов, Давидовић, Јаковљев, Мојсиловић,
Адамов, Јаковљевић, Аврамов, Аврамовић. Најчешћа су, међу-
тим, патронимска презимена, настала  по оцу (патронимија) или
мајци: Аћимов, Бошков, Данилов, Ђаковић, Ђуричин, Гојков,
Ивков, Јеличин, Јелкић, Јовин, Јовицки, Жарић, Живков, Весин,
Весковић, Вулетин, Ивковић, Тодоров, Пејаков, Милованов,
Жарковић, Завишин, Зорић, Влајков, Урошев, Павков, Михајлов,
Мишков и др. Ту су, затим, презимена настала од сродничких

назива: Баћин, Бабин, Бабић, Татић, Папић, Нећаков, Мајкић,
Стричевић. Хипокористичка презимена настала су од ласкавих
имена: Дражић, Добрички, Живић, Јаснић, Кићен, Њежић,
Љубојев, Убавић, Танкосић, Шећеров, Сладић, Сребро,
Свиларов, Рубин, Миљковић, Медоварски, Милосављевић,
Лепојевић, Ласковић, Гордић, Добросављев, Драгин, Драгојлов.
Присутна су и фитонимска презимена, настала од назива биља-
ка: Грашков, Граховац, Грозданов, Јагодић, Бибер, Боровица,
Ружић, Цветинов, Буквић, Трешњар, Ружичић, Малиновић,
Лешков, Липовац, Наранџић, Копривица, Кукољ, Купусинац,
Церовић. Нису ретка ни зоонимска презимена, која су формирана
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према називима животиња: Керавица, Коњевић, Козић, Бикић,
Бјеливук, Бодирога, Буха, Бундало, Царић, Голубов, Гусковић,
Јарчевић, Јарић, Јеж, Јежевић,  Кецман, Кокот, Кос, Косовац,
Кошутић, Ждрале, Зец, Змијанац, Звијер, Воларев, Вранац,
Вранић, Вујановић, Вујић, Вуковић, Тица, Шево, Славуј, Станивук,
Рачић, Родић, Париповић, Пауновић, Пијетловић, Пјевац,
Мацановић, Мачак, Мачкић, Маливук, Овцин, Међед. Етнонимска

презимена настала су од имена неких досељених народа:
Галицин, Грк, Грковић, Хорватић, Араповић, Босанчић, Бугарски,
Загорац, Маџаревић, Пољански, Црногорац, Ерцег, Крајнов, Ерић.
Постоје презимена стечена на основу назива разних алата и при-

бора: Бичански, Пушкаров, Кутлача, Кашиковић, Кантар, Сабљар,
Чешљар, Ћулум (буздован). Ту су, затим, и презимена која у осно-
ви носе особености страха: Бојић, Бојанић, Страхињић. Нису
ретка ни поругна презимена, вероватно настала од надимака:
Балабан, Бркић, Бајалица, Бјелобрк, Баук, Босић, Брзак, Грчић,
Буљ, Црњански, Цигановић, Цвијановић, Црњак, Црнковић,
Дрндарски, Гаћеша. Гаћина, Глувић, Голочорбин, Грба, Грбић,
Кењало, Ждеро, Шићаркин, Шијаков, Шипка, Пјанић, Плачков,
Почуч, Поганчев, Половина, Поноћко, Попара, Пркосавац,
Проданић, Прскало, Зубац, Жрвнар, Здјелар, Топић, Торбица,
Тркуља, Сабљић, Рукавина, Пјевалица, Путник, Окановић,
Мудринић, Лажетић. Психокарактерна презимена, настала на
основу физичких и каракретних особина: Гордић, Дугалић,
Дебељачки, Јаснић, Јурић, Јуришин, Кривошија, Кундачина,
Гвозденовић, Даронић, Шуваков, Шутић,  Виденов, Стојков,
Стојчић, Радин, Радивојевић, Радонић, Мирковачки, Радош,
Радун, Ранисављев, Познанов, Неснулица, Ранков. У тој група-
цији презимена могу се набројати она која произилазе из нега-

тивних особина, као што су: Гатало, Зличић, Кавгић, Клепић,
Кривошија, Кркобабић, Крндија, Крвопић, Кљакић, Козомора,
Говорчин,  Срданов, Туцић, Злокапа, Украден, Узелац,
Шупљоглав, Сировина, Вјештица, Врачарић, Стискало, Тојагић,
Штетин, Срдић, Поробић, Огњеновић.  У психокаракрерна прези-



IZVORNIK242

мена убрајају се и она настала из занимања људи:  Коларов,
Ковачев, Попов, Туторов, Ћурчић, Црквењаков, Калајџић,
Капетанов, Казанчев, Крчмар, Козар, Говедарица, Копања,
Јамушаков, Глумац, Пандуров, Туфегџић, Трубарац, Шустер,
Самарџић, Сарач, Стругар, Сувачар, Свирчевић, Рибар,
Папуџић, Пећковић, Пинтарић, Писарев, Попадић, Попов,
Поштић, Протић, Пудар, Пушкар, Опанчарев, Мајсторовић,
Лончар, Златар, Терзић. Налазимо и титуларна презимена, која
на неки начин, можда, указују на порекло фамилије или племена:
Жупан, Вишекруна, Војводић, Кнежевић, Кнежић, Краљ, Крунић,
Племић, Латиновић, Обркнежевић, Хаџић. Ту су још и сложена

презимена формирана обично од два појма: Станимиров,
Радосавкић, Ранисављев, Бјеливук, Крстоношић. И презимена
страног порекла доста су присутна у поједним деловима Бачке:
Фратуцан, Будишин, Будошан, Француски, Маџарев.
Скоро да не постоји фамилија која не поседује надимак (псеудо-
ним, шпицнаме) у великом делу југозападне Бачке. Ево неколико
карактеристичних: Дрдини, Лончареви, Пицанови, Црњини,
Плашински, Патлиџанови, Прдини, Копчакови, Баукови,
Цилцерови, Цврцини, Миџини, Фраканови, Рођини, Миладинови,
Клопошеви, Лазинини, Ватраљеви, Гајдашеви, Пишкаћеви,
Медакови, Кирђини, Авини, Шајтини, Точиреви, Кврџини,
Сирцови, Бегушеви, Тодишини, Пушини...
Потешкоће у настојању да се открије старије порекло породица
настају  и због обичаја у Срба (изузев  Црногораца) да се о томе,
по правилу, зна највише до трећег, евентуално четвртог колена.
То је, свакако, једна околност која је допринела губљењу свести о
стварном пореклу код многих породица. Стога наши људи,
најчешће, само на основу сећања старијих познају своје порекло,
а то сећање је ограничено на краћи временски период, и често не
пружа више поузданијих података. Иако је генеза родослова по
мушкој линији веома импресивна у нашем народу, она је то пре
свега у филолошкој равни, заправо, не одражава стварну способ-
ност појединих породица или ширих социјалних асоцијација да
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допру до дубљих ступњева своје генезе. Ево те листе назива пре-
дака по мушкој линији: отац, деда, прадеда, чукундеда, наврнде-
да (беле пчеле), курђел, аскурђел, курђуп, курлебало, сукурдов,
сурдепач, омжикур, курајбер, панђупан, сајтава, бели орао – чак
шеснаест пасова!
Вук Стефановић Караџић је у свом Српском рјечнику напоменуо
да стара имена живе у Срба у Срему, Банату и Бачкој уткана у

презимена, те су се тако више сачувала него презимена.
О српским презименима најчешће се сазнаје из збирки докумена-
та, исправа, архивалија, хривосуља, старих записа и натписа,
историјских списа, катастарских пописа, разних етнографских
зборника, прегледа насеља, миграција народа, спискова прену-
мераната приложника, добротвора и ктитора, речника, српских
поменика, старих календара, пописа становништва и др.
Подаци из најстаријих пописа (1557–58) доносе стварна презиме-
на која су донекле носила у себи изворно порекло са карактери-
стичним завршетком на: ић, ов, ев, ин, ски и др., али она су мање-
више прикривана у Бачкој из поменутих разлога. 
У југозападном делу Бачке присутна су и презимена која указују
на постојање некадашњих већих или мањих насеља, као што су:
Белош (Бељански), Ачанин (Лачански, Ачански), Вернац
(Верначки), Градина (Градинац), Кирћа (Киртић), Нађвинац,
(Нађвински), Пејаковац (Пејак, Пејаков, Пејаковић), Петљанин
(Петљански), Филићан (Велицки). 
Што се тиче састава становништва у појединим насељима, добро
је поменути Пивнице (1715), које су имале 39 убележених домо-
ва; од тога је 12 њих било из разних насеља и делова Бачке. У
Бегечу је сваки домаћин куће био из другог насеља. По пореклу
становништва, било је врло интересантно насеље Букин (1729):
четири домаћина носе презиме Сремац, један је из Черевића,
један из Земуна, два из Ваљева и Мачве, а само три из Бачке. По
пореклу и етничкој припадности становништво, на пример, у
Футогу било је веома шаролико. Футог је у то време (1720), па и
раније, био најјачи трговачки центар у Бачкој; највише старешин-
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ских кућа било је оних из Бачке (41), односно Врбаса, Гајдобре,
Керекића, Бечеја, Кера, Кулпина, Сомбора и, наравно, Футога,
затим из Бодоња, Камендина, Ирига – вероватно бачког, Ковиља,
Крстура, Кувежде, Острова, Парага, Пашке, Сантова, Сентомаша,
Сукалова и Чардаклије. Из Срема је било њих десет, осам се јед-
ноставно бележило презименом Сремац. Из Баната је било пет
домова (Влашкоземна и Темишвар). Пореклом из Србије било је
једанаест домаћина, из Босне, Хрватске и Будима по један старе-
шина итд.

Презимена са  краја 19. и почетка 20. века

Трагање за презименима из  историјски удаљенијих граница  иза-
зов je за сваког знатижељника, па и за скромног хроничара ових
редова. Елекронски медији, који преовладавају у свим сегменти-
ма живота и рада у свим савременим цивилизацијским токовима,
остајали су неми у претраживању ових садржаја. Организације и
институције у којима би се, евентуално, могли пронаћи трагови
такве врсте давале су, углавном, збирне податке изражене у
бројкама. Остала је задња узданица – обраћање староставним,
прашњавим, небројено пута превртаним страницама матичних
књига. Оне су остале једино поузданао извориште података о
људима, нашим прецима који су, а то се мора још једном истаћи,
сачували свој интегритет да бисмо ми данас имали сопастевени
и д е н т и т е т. Матичне књиге минулих векова уписиване су
повремено краснописом, али најчешће невештом руком и „неис-
писаним“ рукописом, што је, поред осталог, представљало потеш-
коћу за оне малобројне који су настојали да сазнају нешто о
аутентичним презименима. Осим тога, графички знаци писма
којима су уписивана презимена, изузев тешке читљивости, знатно
су одступали од језика и писма којим су говорили људи у том вре-
мену. Ипак велика жеља да се завири у тајне минулих векова над-
владавала је препреке и доносила какве-такве резултате.
Најбројнији корпус овде представљених  презимена дешифрован
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је из матичних књига у три Паланке  (постојале су у  то време у
варошици три општине: Стара, Бачка и Нова – Немачка Паланка),
у кратком временском раздобљу од 1895. до 1929. године.
Граница Старе Паланке, коју је чинило углавном на ратарске
послове оријентисано становништво, био је гајдобрански друм.
Он се протезао од Дунава, односно, Калоша, преко Великог шора,
Загњивеног, Варошког, па Врбашког и Зечког до Крајног шора. На
размеђи Загњивеног и Варошког (данас улице Доситејева и
Краља Петре Првог) стоји, већ вековима, високо уздигнуте главе,
српска православна црква св. Јована Претече, која је одувек, као
матица, окупљала и чувала духовност бића бројних фамилија у
Старој Паланци, а данас и у васцелој вароши. Исту функцију
остварила је словачка евангеличка црква у Калошу, римокатолич-
ка црква у центру Бачке Паланке, али и немачка протестантска и
католичка црква у Новој Паланци.
Стара презимена исписана су и из матичних књига у Деспотову,
Челареву, Силбашу, Парагама, Пивницама, Обровцу. Остала
места остала су недоступна.
Попис презимена у Старој, Бачкој и Новој Паланци и другим

местима општине омогућило је љубазно особље Матичне службе
Скупштине општине Бачка Паланка, а обухвата временски
период од неколико последњих година XIX  до пред крај треће
деценије XX века.

Општина Стара Паланка

Уписана су презимена из временског раздобља од 1895. до 1907.
године.

Адамов, Антић, Абаџин, Аћимов, Алимпић, Анђелић, Abel,
Abraham, Arbet, Бороцки, Бобић, Бачлић, Бановић, Беквалац,
Баћин, Бајендић, Балиновић, Бајилов, Божин, Бикар, Бегојев,
Бапендић(?), Бељански Борић, Биканоски(?), Бичански, Броцић,
Буквић, Бановић, Бошњак, Белић, Бањац, Бугарски, Bruchner,
Bohn, Barhau, Biebert, Bobaček, Becker, Beinotengl, Bučko, Breiner,
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Burus, Borko, Berleg, Burik, Boros, Branda, Binder, Brandalik,
Bucsek, Brandl, Bunghadt, Bech, Berner, Bruder, Beitelstein, Burg,
Цветинов, Цвејић, Чордаров, Чордаш, Чолић, Человски, Ћирић,
Ћосић, Ћурчић, Černak, Czeisz, Czimmermann, Csenell, Данилов,
Даронић, Димић, Дражић, Дугалић (Дугајлић), Димитријевић,
Драгојлин, Џинић, Dreher,  Dolezsai, Dobrik, Dukesz, Dreher, Dietz,
Eich, Epstein, Engel, Enert, Frech, Fritz, Franka, Fihn, Fagyos,
Farkas, Fulop, Franka, Francz, Feldecser, Fren, Feiszt, Fischer,
Грујић, Григоријевић, Ђерманов, Грубанов, Гајдобрански,
Галицки, Гајинов, Ђуричин, Грујин, Гојков, Ђуришић, Гроздић,
Goldstein, Galko, Gyetka, Gomola, Gergely, Gratisz, Gazso, Gandl,
Grecsni, Gajer, Garamser, Gilian, Galiczki, Gangl, Grenozler,
Gedulding, Golian, Genewein, Geduladik, Guliverin, Gutz, Harnicsek,
Hradszki, Hegyi, Hambrach, Hatala, Hirchl, Haasz, Hajnal, Harniczek,
Himelspach, Haubrich, Harnung, Hoffmann, Hermann, Hodola,
Harung, Halasz, Hrncsar, Hering, Hauser,  Hodolicz, Haubrich,
Hornyacsek, Hengen, Haud, Halupka, Huszar, Hegybeli, Huszak,
Halog, Hirshenberger, Hahn,  Heintz, Horvath, Haag, Halik, Huszagh,
Halin, Hrala Radler, Hauser, Hauszka, Инђић, Иванчић, Иванчевић,
Илић, Иликић, Izemann, Ihazs, Iotenes, Iubek,  Јамушаков, Јерков,
Јовичин, Јовановић, Јуришин, Јерковски, Јулинац, Јанић,
Јовичић, Јовицки, Јоцановић, Јаничић, Јовин, Јаничин, Јаковљев,
Јаницки, Јанковић, Јаблановић, Јовановић, Jaszenoski, Janagy,
Jung, Iotenes, Jabek,  Janiczka, Kрстић, Костић, Којић, Киртић,
Кечин, Каленић, Кузманчев, Коканов, Комадарић, Ковачевић,
Кленк, Коларић, Коларов, Ковач, Крстин, Коледин, Керавица,
Клиновски, Качић, Kohl, Kuhn,  Kor, Klein, Koteles, Klamacher,
Kovacz, Kurisz, Kleer, Karaszek, Kanya, Karasz, Kolar, Kramer, Kuris,
Kohanecz, Kramacher, Karaszek, Klespiеsz, Kohanecz, Kreisz,
Kunerz, Kanyaetnna, Karman, Karasz, Kedra, Лачански, Лакић,
Лаћарак, Лулуцки, Лукић, Лазаревић, Лазаров, Лепорис,
Лалошевић, Laszo, Lutz, Lazar, Leibrecht, Lang, Lenyio, Lenkoracz,
Lucz, Lux, Lovasz, Lemmert, Laner, Милановић, Мишков, Милошев,
Марцикић, Милованов, Међешки, Малетин, Маринков, Милојевић,
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Миросављев, Мијатовић, Максимов,  Мијатов, Миливојевић,
Миладинов, Милановић, Мулић, Миоков, Мирков, Маринковић,
Макановић, Младежић, Миливојев, Марковић, Милорадов,
Максимовић, Милић, Марић, Матић, Maurer, Marik, Makiš, Milota,
Majovski, Markos, Mikszat, Mojzes, Meszaros, Mihlarek, Muler, Major,
Matus, Marez, Machaz, Mutter, Mayer, Meleg, Makan, Milkovitz,
Miskovicz, Melich, Metzger, Maglovski, Николић, Недић,
Николашев, Недељков, Ненадов, Нинков, Нешић, Новаков,
Neugschwender, Nagy, Oбрадов, Обркнежевић, Ocokai, Ofner,
Oszwald, Поганчев, Петрић, Пешић, Папић, Пејак, Поповић,
Пеликан, Пољански, Попов, Панић, Петровић, Перишић,
Плавшић, Пајић, Павин, Павков, Пешканов, Паклединац,
Павловић, Пиваров, Петков, Поштић, Протић, Прокић, Почуч,
Познанов, Прибић, Павин, Петљански, Пеоканов, Познанов,
Попов, Пејаков,  Пашћан, Patipar, Petrovski, Pales, Petrazslyan,
Peidelstein, Prososh, Prell, Palko, Pinter, Paviny, Pold, Penez,
Радојчин, Ристић, Радосављевић, Радованов, Ружић, Рајков,
Ракић, Радаков, Ранковић, Радивојшић, Радосавкић, Радонић,
Радин, Радивојевић, Рајко(в),  Радивојко(в), Радуловић,
Rasenatok, Resch, Romoda, Riosztilo, Ralbofszki, Reszely,
Ruszicska, Reichard, Radler, Raolin, Remlinger, Reinert, Rieman,
Rohubacher, Reitenbach, Rauza, Ribarski, Шокчић, Шијаков,
Штефков, Шуљан, Шићаркин, Шарац, Шиђански, Шијачки,
Шарковић, Шарчев, Шуваков, Stefanecz, Schaffer, Schach,
Spildener, Simeg, Schener, Schmelez, Steinitz, Stefanecz, Slandinger,
Sulyan, Schumacher, Szuber, Stefanidesz, Stern, Schneiner, Sos,
Сомборски, Сомборац, Савељин, Савић, Симоновић, Сарач,
Свиларов, Сукновић, Стојановић, Стајин, Сушић, Слепчев,
Станков, Славињак, Симоновић, Сешић, Стеванчев, Смољанов,
Сремац, Стојанов, Суботин, Станковић, Сидков(?),
Станисављевић, Сешић, Сандић, Стојшић, Суколин, Szekeres,
Struharik, Szenesz, Slavijak, Szmisek, Szokola, Szabados, Szucs,
Struharski, Szlama, Szalsak, Szabo,  Szeletruber, Szolesak, Supritz,
Szmesek, Salčak, Szencz, Топалов, Терзић, Томић, Туторов, Trso,
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Tomek, Teiszl, Thur, Turner, Telger, Told, Tucsko, Temmer, Thebesz,
Trpka, Tyepliczs, Turan, Theben, Thaler, Toth, Урошев, Uram,
Вулетин, Влајков, Водалов, Велицки, Владисав, Вукадинов,
Весков, Валиновић, Воларов, Весин, Вујић, Вукобратов, Ватраљ,
Varga, Valinček, Voros, Vigh, Valent, Valincsek, Vizi, Walinczek,
Wanke, Wangler, Wahner, Willvohl, Weisz, Wilhelm, Wilding,
Walasek, Wanke, Weitnenhoffer, Wilwoll, Walter, Weil, Wacker,
Wagner, Wench, Weber, Waltner, Зрилић, Жабаљац, Живков,
Живић, Цветинов, Zitaszki Zareczki, Zpevak, Zimmermann, Zugeber,
Zeisz,  Sziniczki, Szapka, Zima, Zajacz, Sziriczki.

Општина бачка Паланка

Према доступним подацима из матичних књига попис презимена
сачињен је на основу матичних књига у временском размаку од
1895. до1929. године; уписивана су српска, мађарска, немачка,
словачка, јеврејска, цинцарска и презимена других националних
заједница графичким знацима и правописом мађарског писма, а
од 1922. књиге су вођене ћириличким  писмом, што је опет пред-
стављало својеврсну тешкоћу, јер су одступања од аутентичних
презимена изражена баш као у случају када су српска или словач-
ка, у претходном периоду,  била уписивана другим писмом до
1922. године.
Abelsvberg, Abl, Anatalitz, Anweiler, Appel, Alendorfer, Anaszenz,
Abel, Amon, Анталић, Андрић, Алимпић, Аћимов, Аладић, Адамов,
Ајанков, Алексић, Антић, Arbet, Ackermmann, Annaszenor, Aszl,
Aramany, Abaranyi, Argalas, Abraham, Amsz, Antoni, Armdorfer,
Ambrozy, Andrija, Anasenc, Aleksander, Achel, Alma, Aufemberg,
Abraham, Бајић, Блесин, Бороцки, Берић, Бабин, Бранков,
Баћановић, Бобић, Брашован, Бошковић, Бркић, Богдановић, Бек,
Бугарски, Богшић, Бођански, Бичански, Bapist, Bruchler,
Bambelger, Burghardt, Bachler, Blazs, Bunta, Becker, Bahmer,
Bernschutz, Brandt, Beistengl, Brandalik, Blanck, Blechl, Bobanyi,
Bernhardt, Blesz, Blazsek, Busch, Berner, Bauer, Baumerh, Bendl,
Bukor, Bonert, Bekkez, Beiszer, Braszlaver, Binder, Breitenbach,
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Barhau, Benya Baros, Bastal, Breiner, Brenner, Baumert, Bastler,
Belehradsky Benhardt, Brichler, Budai, Bahm, Bruder, Berger,
Braniszlav, Beer, Batyansky, Barbaczy, Bodbar, Barna, Bingler,
Beilhardt, Berta, Berdelicz, Baubelik, Barzler, Belenyesi, Beitelstein,
Bjelik, Burik, Bugyi Burany, Bogdan, Bodi, Burch, Balint, Balog, Bautz,
Bognar, Bingar, Barbalita, Bek, Bagyo, Baron, Beinatingel, Bajczi,
Burgler, Baumgartner, Balogh, Beruschutz, Bloh, Bantz, Bone, Bolorz,
Blum, Berner, Blazius, Beltsghtein, Birli, Bobaček, Basler, Bajštingel,
Blehl, Beleznai, Bajer, Blecius, Beni, Blandalik, Bajtmštajn, Besler,
Blehl, Blajer, Barbarinka, Belezius, Bluker, Belner, Balto, Berisardt,
Bimer, Bramberger, Csofcsak, Czentner, Cserveny, Csesznyak,
Csasztven, Csrnyak, Cslanek, Csinszek, Csapko, Csep, Cslener,
Csuzi, Csunits, Castelli, Csasztven, Cslenek, Csinesek, Czeplye,
Цунић, Цвејић, Csorba, Csiganek, Cselovszki,  Czeigz,  Česnak,
Čugefer, Červanj, Царић, Челекепић, Ћирић, Цветинов, Členek,
Csincsurak, Deli, Dittrich, Drechler, Deutsch, Dur, Данилов, Џанић,
Димитријевић, Дејановић, Драгосављевић, Димић, Дугић, Данко,
Димитровић, Дикић, Дракулић, Ђаковић, Donal, Deverz, Dianiska,
Djetka, Duranszky, Dreher, Durstein, Durstin, Dienesz, Deak, Dobi,
Dolezar, Dorcsi, Darabos, Deinn, Darczi, Dongo, Detari, Dein,
Drechler, Dornesz, Distinger, Detali, Deics, Derner, Dango, Engl,
Eberharde, Enczmann, Engelberger, Erich, Epstejn, Elsert,
Engelbracht, Eish, Erdasi, Essert, Engelbrech, Eckstein, Enezmann,
Engel, Eichuger, Ehr, Eszeut, Eichinger, Eugelrach, Eplli, Eisenkut,
Eih, Ekert, Ehsman, Еветовић, Еремић, Fagyos, Folk, Florian,
Fabricz, Fohrhans, Flacker, Flajschman, Fabri, Fazekas, Fuchsz,
Szabo, Falcz,  Fuderer, Feight, Fuks, Faist, Fucher, Farago, Fajet,
Frech, Fath, Fracher, Falaz, Frick, Feldenczer, Franz, Frits, Feher,
Frichmann,  Feits, Fridmen, Fekete, Frei, Ferko, Fecst, Fridrich,
Ferencenyi, Franer, Ferdencar, Fraunschuh, Fridman, Fischer, Freind,
Frics, Fule, Fink, Flamann, Flesz, Filipec, Flogl, Forhans, Flock,
Filgert, Flagch, Fasch, Фамилић, Фајндовић, Филиповић, Goldstein,
Gaspar, Gradisch, Gratisz, Glleber, Gaus, Greisbach, Gutvajn, Gallo,
Gutsa, Groh, Gasafi, Grim, Geiser, Garlo, Gazsa, Grosz, Guet,
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Grunvald, Gyetvai, Galanner, Gansz, Gars, Gartner, Gacsek, Grun,
Gisgruber, Gutleber, Grizbaher, Grnya, Gerber, Gralfi, Garb, Garai,
Griszbach, Gaefi, Gruber, Gausz, Geszert, Gauszter, Garb, Griszhlar,
Galambos, Gangl, Geizer, Gral, Gomola, Greci, Gyetko, Gesert,
Gruzler, Geoharip, Garsits, Geizer, Gramsz, Grisbah, Gažo, Garbai,
Galo, Gyuga, Garb, Gallo, Grof, Гершић, Гајовић, Ђорђевић,
Ђурковић, Гаврановић, Ђурић, Ђурковић, Гранић, Гајовић,
Главић, Hliel, Hronza, Heil, Heim, Horvath, Hahm, Heimann, Haazer,
Hadits, Homolka, Hirchenberger, Haumann, Haraszty, Hepp,
Hebezung, Harbach, Huba, Hever, Hang, Hiel, Herczog, Helczinger,
Hornicsech, Hofenberger, Handl, Heeberling, Harbach, Hengen,
Huszak, Hazer, Haditz, Hornyaczek, Haligo, Horovitz, Haag, Haring,
Heilik, Hisch, Heninger, Held, Halasz, Holzinger, Hajduk, Hezelf,
Hausz, Hemet, Hartmann, Haberbuch, Hasek, Hidasi, Hoffman, Hertl,
Hertz, Hegyi, Haubrich, Heintzl, Haubrich, Held, Hegedis, Херцег,
Хаушевић, Hirschmann, Hansz, Hasing, Horel, Holik, Hassingen,
Hesali, Hegedus, Harak, Hanszek, Hatala, Honal, Hujak, Halferih,
Hradzski, Hovan, Haagatto, Hollander, He, Has, Hisch, Hanc,
Hohenberger, Haška, Hag, Himelschbach, Homa, Hajnal, Haji,
Hanrih, Hezeli, Herškovič, Hlesnič, Hajart, Himert, Helmlinger, Hezeli,
Иванчић, Ивковић, Ишпановић, Ihasz, Iles, Ilg, Ikotil, Ižak, Izemann,
Јозић, Јерков, Јосић, Јуришин, Јергић, Јерковски, Јакусовски,
Јанковић, Јулинац, Јакшић, Јовин, Јаковетић, Јаблановић,
Јовановић, Јерошевски, Јурица, Jedeli, Jakob, Jabek, Janezs,
Juhasz, Jung, Jelinek, Jakov, Jakabos, Jesensky, Jelzsa, Janosi,
Jedali, Jonas, Jofa, Jarabak, Johan, Jenem, Kramzer, Kern, Kornfeld,
Kovacs, Korang, Krihn, Kasztl, Kleni, Karacsonyi, Konrad, Kaldor,
Konig, Konyo Kempf, Kleer, Kilbertusz, Kuhr, Kalauer, Kappla, Klein,
Karl, Kleiner, Kuhajda, Kasztl, Kraunszer, Koher, Karman, Kern, Keller
Kalmusz, Koch, Koran, Kuri, Knobl, Kisz, Keiszer, Klemm, Klespiesz,
Kovarics, Kenyf, Kleiner, Krenyasz, Kuhn, Karl, Kapacs, Koran,
Kriszan Kravat, Kolmusz, Kramszer, Knipl, Kasz Kleiner, Karasz,
Kubanyi, Klesz, Kasztl, Karman, Kotelas, Kobar, Krepsz, Kartl, Kriska,
Krigler, Kotzely, Korfeld, Kopčok, Kaczis, Knippel, Kumer, Kiss, Kleer
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Kaczka, Kristan, Kranacher, Kozakur, Kerekes, Kohoffer, Kateles,
Kapschutz Klebovich, Kravat, Kosa, Krebsz, Keszei, Khel, Kerekes,
Kramszer, Karufeld, Kasz, Kardos, Kofeles, Kempf, Kahofer, Kalocsai,
Klespiesz, Kehl, Koasz, Kirschner, Kuhn, Kramszer, Kolar, Korasz,
Kaszper, Kosz, Kleer, Kuhnacz, Kreizl, Kasztl, Kravath, Komlosi,
Kalozi, Kobal, Kugler, Koch, Kreiszl, Klenk, Korulosi, Kobar, Kopfer,
Kaglovicz, Korufeld, Keller, Kolb, Kern, Klacso, Komlosi, Kајин,
Кунић, Кочиш, Кљајић, Кишгалицки, Каран, Којић, Кочоба, Ковач,
Киселички, Коларов, Кузманчев, Којучки, Крстић, Кривокапић,
Kafschen, Karlovicz, Konigsknecht, Keszi, Kedra, Kipeczki, Klecker,
Karasek, Kasztl, Koteles, Klener, Kelnban, Knebl, Kalmus, Kles, Kul,
Kilbrtus, Kubičela, Kreko, Kilbertus, Keteleš, Kurč, Kernast, Kiraly,
Kernast, Koling, Kilbertus, Letler, Leibrecht, Link, Lennert, Laner,
Lang, Lauter, Lorencz, Laubauh, Litter, Lobl, Lichtnekat, Lenya, Lori,
Landez, Lammer, Leder, Lauter, Laszlo, Lunova, Laubert, Lambert,
Lusztig, Lokos, Lomiansky, Lovinger, Librecht, Lusch, Лукић, Лаћак,
Лазић, Ловренски, Лемајић, Лазаревић, Lange,  Lavenhardt,
Leivhbreht, Lorencz, Lancz, Liptak, Lany, Lotz, Letmanyi, Lanbert,
Lakatos, Lenhardt, Linczbauer, Lemmert, Lindenschmidt, Leiczt,
Lazar, Linder, Litus, Lemal, Levinger, Lovasz, Labhaft, Leipert,
Lampert, Leiszt, Levi, Mayer, Milla, Muller, Maurer, Mefszer,
Melenecz, Mazschhauser, Matasz, Masting, Mutter, Maksa, Marx,
Moszthof, Mathesz, Mureszak, Marksz, Maul, Martonfy, Mantuano,
Ming, Mechtl, Muschal, Magyar, Mayer, Makis, Mariszak, Major,
Metzing, Марушић, Микић, Мујић, Марјановић, Маркановић,
Матић, Мишков, Миланковић, Младеновић, Матковић,
Магарашевић, Маливук, Милић, Милетић, Миросављевић,
Миловановић, Мукуканов, Мунетић, Марковић, Миросављев,
Малетин, Маринков, Мирков, Мирковић, Mercz, Mergel, Malach,
Mudri, Michels, Marczhups, Makis, Marvai, Martini, Merkl, Metzger,
Merkl, Martiur, Madacz, Mellanner, Maldacker, Majoros, Mergl,
Mucsai, Mabler, Manz, Mink, Morvay, Menes, Mihalkovics, Massing,
Maczko, Mattesz, Marizsek, Madai, Meiscner, Marchal, Melanecz,
Mahler, Majerszky, Meszaros, Maglovski, Moszthof, Menčik, Martens,
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Majksler, Meneszi, Miklanek, Mihavi, Marosz, Milach, Midai, Mihaly,
Mihulacki, Meiksner, Manik, Nagy, Nothing, Novak, Ney, Nadherny,
Niklosz, Nohtdzrff, Nedolezar, Neuumann, Nyilaszi, Nemes, Nyul,
Niederlender, Nas, Начин, Ненадов, Николић, Ненадовић, Oszvald,
Oriold, Oppermann, Ox, Offmann, Oshsz, Ofner, Ormai, Ocsko,
Orenay, Ocsteo, Oszcatd,  Orova, Pindroch, Pencz, Pfeiffer, Piller,
Prall, Panaz, Piv, Peasi, Panaszis, Prohaszka, Plasch, Pfaff, Paap,
Pleschl, Pachter, Pummer, Preszl, Proks, Pechtler, Pifath, Pasztal,
Pinczehelyi, Perri, Placsh, Pinter, Pautz, Paphazy, Pefat, Пеликан,
Парлић, Поповић, Пиваров, Плавшић, Протић, Петровић, Петров,
Петрић, Павличић, Парчетић, Паланачки, Палинкаш, Перишић,
Петљански, Passak, Patzta, Petana, Paupert, Pauscher, Payerle,
Proth, Papai, Preczian, Poppa, Pasah, Patrta, Palagyi, Pilko, Pautz,
Pfalez, Pethro, Pribis, Petsz,  Pecsi, Peter, Pinter, Prokop,
Puszkacller,  Peska, Pefri, Peidl, Petroczky Pafling, Pavelka,
Prokopecz, Peidelstein, Pansekert, Pauterf, Paulik, Prell, Plško,
Pelvai, Parnicki, Peklo, Paulik, Pigl, Pongrac, Rauza, Reisz,
Reitenbach, Reimann, Rubin, Rebel, Remeli, Reizinger, Reszely, Ritt,
Risschar, Riezer, Rauch, Ronay, Radausch, Rosenstok, Reich,
Rianka, Rafay Racz, Rucktatler, Richter, Reiter, Reinacz, Ritter,
Rahacsek, Radler, Reinacz, Reszinger, Rieser, Reinert, Ruszanyi,
Reck, Rieber, Reck, Roth, Rigo, Ракић, Рудић, Ракита, Радојчин,
Ристић, Радосављевић, Рајић, Рашић, Racsmany, Retsay,
Ruzsicska, Ripszam, Raeszer, Rein, Reiman, Rorbacher, Rap,
Ripsan, Remlinger, Reiber, Schrench, Safer, Schummer, Schan,
Simandi, Schvarcz, Schendlinger, Schnaider, Schnnacher,
Schumacher, Siveges, Strba, Schubert, Schener, Schvendemann,
Safer, Schmidt, Steimatz, Salamon, Scharscimidt, Schon, Sirka,
Spilka, Spitzer, Schroder, Skavič, Schlagetter, Schuszter, Stemitz,
Sulyan, Schumer, Scheer, Schvindl, Schvartz, Schur, Schulsz
Stampfer, Stern, Schereb, Schasszer, Scheibl, Schneider, Stettner,
Simon, Schurndl, Schvab, Schtabler, Schpieldener, Schily,  Schutz,
Schrandinger, Seres, Somosi, Stefan, Steinmetz, Spilka, Simangy,
Stolcz, Stampfer, Schur, Stefanik, Sutak, Sinkovits, Sorfozi, Simek,
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Шећерски, Штетин, Шаин, Шипка, Шишковић, Шијаков, Шијачки,
Stobez, Schnell,  Stelchamer, Schober, Schlap, Schischa, Schrenk,
Scho, Somosi, Schlap, Schtaln, Stefan, Schpiccer, Schcer, Szenes,
Szetter, Sztraka, Szittyai, Szano, Szegedi Szunega, Szieber,
Szommer, Szinger, Cтојковић, Субин, Ситарић(ев), Стипић,
Стефановић, Симић, Стојаковић, Савић, Supritz, Szalansky,
Slavinyjak, Szensz, Szach,  Szikinger, Szegedi, Szall, Szlamma,
Szalanski, Szklenar, Szlatky, Szmisek, Szeider, Szall, Szuknovits,
Szecsanyi, Szeider, Szakal, Szoke, Szim, Szhneider, Szebenyi,
Szekeres, Szucs, Szudzinsky, Szkavicz, Szarvak, Szkairez, Szong,
Szvoboda, Szulczbacher, Szanto, Sztruharik, Szilagyi, Sztari, Sziber,
Szober, Szep, Sztapački, Szalai, Szeter, Szedmak, Szeczenyi,  Told,
Thiel, Tri, Tilgert, Trefenbach, Taubner, Trageiser, Tillger, Thebasz,
Tiller, Tanzler, Tollo, Trischler, Thomasz, Toth, Triefenbach, Tokos,
Thekesz, Tunyagi, Turanszki, Teszler, Tajti, Takacs, Tanzler, Thoma,
Trauler, Temer, Tendler, Tosagi, Tilinger, Tkats, Tilliy Trpka, Than,
Thur, Tritsehler, Taudber, Thamasz, Thebesz, Trelak, Temrei, Tolnay,
Turcsanyi, Teichmann, Tancsik, Tlenka, Tratler, Til, Totori, Toman,
Tifenah, Tifelbah, Telek, Tilger, Telebi, Tomaško, Tijhman, Ter, Temer,
Требић, Терзић, Томашевић, Таначевић, Танасијин, Ulrbach,
Ujvary, Ujhazi, Uracz, Ulian, Utcai, Unger, Uram, Увалић, Урбановић,
Утвић, Vaszmer, Vilrohl, Vilport, Вулетин, Васков, Влајков,
Вукадинов, Видић, Vagner, Vizinger, Volk, Vayand, Vigarh, Valihora,
Valentyiк, Varga, Vajanol, Viola, Vajs, Valinczek, Vernes, Valent,
Vifuska, Vengring, Vihael, Valdinšreger, Vengring, Valtinsberger,
Vagner, Vernet, Vilvol, Ventring, Viktolin, Vulpert, Varoši, Vernet,
Vinkler, Vurm, Vasmer,  Wilhelm, Waszmer, Wernet, Winkler, Wagner,
Weltinsbauger, Wirtz, Wilwohl, Wajand, Wiloert, Willer, Werneth,
Wilding, Wanke, Waint, Wilhelm, Waltinsberger, Welsch, Werner,
Wiedermann, Weizner, Werni, Wajand, Wilnohfl, Wacker, Walach,
Weisz, Wenczl, Wahl, Wursthan, Walter, Waltinsperger, Waszner,
Wayant, Wurm, Wartner, Waltuisberger,  Weisz, Wacker, Wilpert,
Wernet, Wolt, Wilding, Walgring, Wišnjovski, Waker, Wartner, Weisz,
Waiszner, Wachler, Wilhelm, Wartner, Waller, Willvohl, Welsch,
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Wanka, Waszman, Зрилић, Zimmermann, Zugeber, Zigler, Zantner,
Zareczky, Zaradny, Zsigri, Zsuffo, Zvolszky, Zsemberi, Zemanek,
Zsomberi, Zsihlarszki, Zajacz, Zimmer, Zsigmond, Zolomi, Zilzer,
Zwalszky, Zolyomi, Zavadski.

Opština Nova Palanka

Најзначајнији број презимена немачког и мађарског порекла упи-
сан је ћириличким писмом, па су одступања од аутентичног пра-
вописа (мађарски и немачки) веома изражена. Презимена су упи-
сана у временском раздобљу од 1921. до 1929. 

Ackerman, Annaszencz, Antari, Aлимпић, Beck, Blum, Burgler,
Bakter, Brucker, Борић, Бошњак, Богишић, Благојевић, Blank,
Baljer, Bartl, Blechl, Burg, Brenner, Baner, Beichardt, Boras, Bringler,
Bartl, Bautz, Blech, Bogdan, Burghardt, Baumert, Bleichl, Boros,
Bruder, Bohnert, Burik, Blein, Bognar, Brucker, Babay, Brandt, Bautz,
Biro, Blahl, Binder, Boban, Binvler, Blank, Baumšetark, Bramberger,
Baltenštajn, Ber, Balaž, Buč, Bader, Bretrgar, Blazek, Brik,
Цветковић, Cimerman, Ceh, Center, Cingler, Car, Cirger, Drah,
Dreher, Динчић, Драгић, Даничић, Deh, Dreer, Derflinger, Еš, Eler,
Eple, Franc, Fraj, Feber, Frek, Fišer, Franka, Frank, Gejzman,
Gerpšner, Гњидић, Gutleber, Garb, Gerzetič, Gerštner, Gutvaj, Gratis,
Galamboš, Gašparski, Gec, Homa, Heberling, Horak, Herter,
Hartman, Han, Harter, Harbek, Hamcšut, Hezeli, Haušperger, Harbak,
Haman, Haška, Hil, Hunter, Hezeli, Hemet, Hulan, Hauman, Ihas,
Јовановић, Јосић, Јанковић, Jakob, Kramaher, Konrad, Kremer,
Kuri, Klajn, Klank, Kupecki, Kardeloš, Krnjak, Kun, Karpov, Kiš,
Konfeld, Kol, Kramer, Košicki,  Kolar,  Kovač, Kopnfeld, Klement,
Keler, Klajner, Каранов, Lindler, Linj, Luš, Lindenšmit, Loh, Luke, Luc,
Larš, Лакић, Лукић, Maurer, Milf, Miler, Marlog, Mak, Menezi, Majer,
Meleg, Meneš, Miklin, Maler, Mostof, Merkes, Мишковић, Мишков,
Машановић, Марковић, Милосављевић, Марачовић, Михалић,
Марков, Митровић, Миловановић, Nađ, Nan, Nemet, Николајевић,
Николић, Operman, Osucki, Penz, Pauc, Plajn, Pilander, Pfajfer,
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Pilajer, Pilauer, Pleš, Plajfer, Pihler, Павловић, Поповић,
Радосављевић, Ruber, Rehinger, Reanger, Relinger, Rajsinger,
Rauh, Reseli, Rizner, Reuh, Šur, Šmidt, Špis, Šumaher, Špigl, Šafhau-
zer, Špindelef, Šviehc, Šap, Šenko, Šelc, Šajtoš, Šreder, Špiltener,
Šenko, Šlap, Šumaher, Švajs, Šreder, Šmit, Špildener, Šerer, Šenko,
Šendlinger, Šiška, Šveks, Švindl, Šteldemer, Šer, Шикопарија,
Supric, Slamo, Sajs, Slaman, Slavko, Sabo, Секулић, Tendler, Tilger,
Trenc, Ter, Til, Taner, Tot, Toma, Takač, Tifenbah, Тасић, Ucaji, Ulijan,
Varga, Vecl, Vitner, Valaček, Vajda, Vilhelm, Valinček, Visi, Vasmer,
Vajs, Војнић, Вучиновић, Врачарић, Zomaraji, Zavocki.

Чеб – Чиб (Челарево) 

Презимена потичу из периода 1921–1930. године, уписана су
ћириличким писмом. Само поједина презимена уписана су знаци-
мa мађарског и немачког писма. 
Ams, Allen, Андреас, Адолф, Алендерфер, Адамек, Асталош, Абл,
Аман, Bleiger, Балгер, Бургер, Бекер, Bittermann, Бренер, Бозоки,
Bahl, Бek, Блес, Барт, Бачлић, Булић, Беретић, Буш, Барта,
Бершиц, Блатницки, Beršic, Бакош, Бернард, Бучко, Баумштарк,
Барон, Бисага, Бузек, Бетлехем,  Венцлер, Welli, Васиљев,
Воденичар, Veis, Вилдинг, Venzler, Вилхелм, Вист, Вереш, Варга,
Вебер, Вршка, Венцл,  Гапс, Герг, Goll, Грох, Гроф, Гренц,
Грисхабер, Гари, Галамбош, Годор, Гулд, Гашпар, Греф, Герхолд,
Герда, Гонда, Гертнер, Грубер, Гулих, Герг, Гулајтер, Дараж,
Долин, Дубовски, Делингер, Дудок, Денерт, Дивјак, Дивичин,
Драшковић, Ернст, Ерни, Екмајер, Eлјаш, Еђед, Živkov, Živanović,
Zeiner, Захорец, Замоцки, Ишптван, Иземан, Изл, Јакша, Јахашик,
Игњатовић, Јанченић, Јакшић, Јовановић, Јошанов, Карнер,
Коханец, Klein, Калашек, Киш, Koller, Копас, Керда, Kин, Клајнер,
Кешански, Крајчић, Којић, Кархер, Кеваго, Ковач, Калочаи,
Кремер, Кирш, Куруц, Karher, Ланг, Leider, Ламек, Коренцер,
Lohrer, Лацко, Лунова, Лотшпајх, Лорер, Лазић, Лабат, Лундва,
Лењов, Лахош, Ленхард, Ланг, Лено, Лукач, Линцендер, Митровић,
Милошевић, Мартиновић, Мароквашић, Мартуљак, Мишковић,
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Мајер, Matteis, Морш, Милош, Малог, Митрович, Мароквошич,
Маркс, Матеус, Мелег, Мајснер, Милер, Марди, Мајкснер, Морс,
Мишковиц, Миклош, Мравик, Матица, Мориц, Менгес, Матуш,
Николаус, Ништ, Николић, Nahbar, Небл, Ноперт, Најзер, Отман,
Офенбехер, Обендорфер, Пап, Петршљан, Pifath, Петер, Пус,
Плента, Пал, Пекар, Попалек, Пилер, Парђон, Понграц,
Платницки, Пагоч, Папић, Пејаков, Ruttinger, Roth, Ренер, Рундаг,
Ружичка, Рајс, Рабл, Ризер, Радојчин, Радосавкић, Рајбл, Rieser,
Reith, Сич, Струхарик, Сунва, Сабо, Супек, Сапак, Славињак,
Stumpf, Славик,  Сренк, Sohrer, Сток, Стам, Супек, Ступавски,
Сапак, Сендер, Сабо, Спевак, Сајдер, Силађи, Сорачек,
Сељковић, Тилингерт,  Тот, Tуна, Tifenbach, Toth, Тургу, Турза,
Тренц, Трер, Траут, Урач, Ури, Frenz, Foth, Фабри, Фаркаш,
Фишер, Фар, Франко, Farkaš, Фартесар, Фелденцер, Фабиан,
Фиштеш, Фрањо, Фалц, Фергер, Хуберт, Хофман, Хован, Хајдић,
Hoff, Хорватић, Хаман, Hoffman, Хенцман, Horvath, Хер, Хрнчиар,
Хелајб, Хајцман, Хорак, Хабо, Хашка, Хол, Циндл, Цајнер,
Червени, Чокић, Чањи, Scherer, Scherbort, Schvindl, Schmidt,
Scherl, Шток, Шадл, Штраус, Шренк, Штајфер, Штерн, Швиндл,
Štok, Шерер, Шербат, Шерл, Шнапер, Шинка, Шватц, Шнапер,
Шефер, Шаршански, Штивић, Шомоши, Шварц, Штумпф, Шајти,
Шерл, Штајмнец, Штелцамер, Штамбергер, Шербарт, Штурц,
Шпекерт, Шобер, Шнапер, Шпекерт. 

Деспотово

Презимена су уписана у раздобљу од 1921. до 1931. године, ћири-
личким писмом.
Апић, Ајдуk, Амиџић, Александровић, Агар, Адамовић,  Бошков,
Бајац, Барјактаров, Батић, Бабић, Бaћанов, Баћинац, Белић,
Богојевац, Бугарски, Белан, Бокор, Буерман, Бренји, Бодор,
Бауер, Безек, Црњак, Цвејић, Црвејић, Црњански, Цвеић, Црнић,
Ћирић, Душанић, Деспотов, Дамјанов, Драгићевић, Dex, Дургола,
Егел, Еглиман, Френк, Фехир, Фелер, Франк, Флоријан, Гаит,
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Гаврилов, Гајић, Грујић, Гајев, Григоријевић, Гаић, Гаинов, Гарић,
Гајер, Гетл, Геролд, Гетел, Герхолд, Грнја, Гргар, Габор, Херман,
Хорват, Хофман, Хафисак, Хајну, Харкот, Хрчек, Илин, Иванчић,
Јовановић, Јуришин, Јоцков, Јерков, Јонашов, Јанковић,
Крчединац, Кривокућин, Костић, Капетанов, Кирилић, Керовчин,
Куљанчић, Кесић, Керавичин, Краловски, Кузманчев, Керечки,
Коић, Кларски, Кожић, Кекезовић,  Келић, Колман, Kифел, Kовач,
Kајелбах, Лазин, Милић, Мијатов, Милостражић, Младежић,
Мојић, Марковић, Медурић, Мирков, Мишковић, Mилер, Мојзеш,
Николић, Недић, Нештицки, Новак, Nedih, Остојић, Остојин,
Освалд, Олах, Орт, Попин, Парошки, Павловић, Петровић,
Поповицки, Писаров, Панин, Панић, Попадић, Папин, Плес, Pfaff,
Ралешић, Рис, Ракић, Регељац, Рацков, Радојев, Радосављев,
Рајков, Радојевић, Рајмерт, Редлер, Раф, Рајнер, Шнајдер, Шерер,
Штајлец, Шефер, Штефан, Шехерер, Шик, Штајмец, Шенбергер,
Шајтош, Шер, Шомођи, Шијак, Шијаков, Стојнић, Сувачар, Стејић,
Стеић, Станков, Софранин, Станимиров, Сантовац, Стајчић,
Степанов, Сремац, Секицки, Симић, Сич, Секеруш, Сабо, Скубан,
Сикингер, Татић, Тешин, Toмас, Врсајков, Владисављев, Влаовић,
Вујић, Ватраљ, Вујков, Видаков, Вулетић, Влаов, Винковић,
Влајковић, Венц, Валфор, Вик, Вајтман, Вернер, Вазар,
Вајзенбургер, Валенчик, Валјер, Виг, Живић, Живадиновић,
Убавин, Уларић, Узуров, Зарли.

Гајдобра

Непотпун попис презимена из временског периода од 1921. до
1931. године.
Александрович, Бадањак, Бекер, Бернхорт, Beker, Бон, Буш,
Еденхофер, Фаркаш, Фин, Финк, Флок, Гаудер, Хен, Херман,
Клајнер, Кнебл, Корингер, Ковач, Крамер, Кребс, Лазаров, Majeр,
Mилер, Mузер, Pfajfer, Рајман, Рајс, Сабо, Триснер, Тилингер,
Штолер, Шмајсер, Шефер, Штаблер, Штерн, Шваб,  Ведреши.
(Остали подаци нису доступни.) 
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Силбаш

Попис презимена сачињен је на основу матичних књига у времен-
ском раздобљу од 1921. до 1931. године.

Арсенин, Алексић, Ампелић, Арсенић, Аничин, Абаџић, Алетис,
Алмајер, Асталош, Бабјак, Бански, Бељичка, Бузјаш, Блајк,
Бартко, Береди, Боћански, Бабић, Бабин, Будић, Баћанов,
Бођанац, Бођанчев, Бугарски, Букинац, Барбулов, Бребанов,
Вукадинов, Васиљев, Веселинов, Вуковић, Вишњички, Вучетин,
Владисављев, Вукићевић, Врсајков, Ватраљев, Вранковић,
Валачек, Валент, Валенћик, Врбовски, Gazzđik, Гајицки, Гашпар,
Гулд, Гајдош, Говда, Голубов, Гршић, Гајинов, Гаврилов, Грујић,
Голочорбин, Дукић, Деспотовић, Дукина, Дамјановић, Дражић,
Димић, Демитер, Дорча, Дунајчик, Ђураков, Ђукић, Живанов,
Живић, Жјак,  Зелењак, Затрох, Зарупски, Забунов, Зарубски,
Иванов, Исаков, Иванић, Јеличин, Јовић, Ковановић, Јошанов,
Јовин, Јанков, Јагош, Крнач, Колар, Куриш, Крошлак, Краљик,
Кунчак, Карачоњи, Кочиш, Ковач, Копчок, Кендл, Керингер, Кедра,
Кмећ, Катона, Krnač, Kolar, Коларић, Котур, Кривокућа, Креко,
Керин, Крижан, Косовац, Ковчин, Лепшић, Лепорис, Лаћарак,
Лешков, Лукић, Лекић, Лаурић, Лекар, Леварски, Ломен, Менђан,
Марик, Медоварски, Макан, Марек, Моравек, Миксад, Мајерки,
Мајер, Мадацки, Мраз, Мојзиш, Михаљ, Месарош, Могер, Марчок,
Мађар, Мацко, Молнар, Марковић, Михајлов, Марчетић,
Малетицки, Мокић, Милчић, Мирковић, Миклушев, Мирков,
Милић, Маричин, Маричић, Миросавлјев, Миланов, Милорадов,
Николић, Нинков, Новаковић, Новаков, Остојић, Обрадов,
Остојин, Петљански, Пејаковић, Пејак, Поповицки, Попадић,
Писарев, Пандуров, Пајић, Перишић, Панић, Пејаковић, Павлов,
Понингер, Пуцивски, Поњичин, Плавец, Палцер, Пфајфер, Рауза,
Рибарски, Ројка, Руман, Рогић, Рагеља, Радивојевић, Стеванов,
Станишић, Станков, Суботин, Сремац, Срђанов, Сљука,
Склабински, Сабо, Старачек, Сич, Супек, Спевак, Трпка, Татљак,
Тир, Тушјак, Товла, Трабак, Турба, Трда, Турчан, Туторов, Туцић,
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Тодоров, Тошков, Терзић, Ušjak, Uhlarik, Фабок, Ферко, Филко,
Ференчевић, Херцег, Хложан, Ханула, Хлавач, Хрњчар, Хорват,
Хурак(г), Хвјест, Хвјезд, Хемела, Цинкоцки, Церовски, Цефесра,
Цибула, Црњански, Чермак, Черњина, Чизмар, Чинчурак,
Человски, Чањи, Шомођи, Шкодак, Шакбрт, Шмит, Шнакдер,
Штајн, Штробел, Шушерски, Шер, Шведић.

Обровац

Попис презимена сачињен је на основу матичних књига у времен-
ском периоду од 1921. до 1931.

Антић, Арнолд, Амбрози, Ајлхингер, Блезијус, Браун,
Баумгархнер, Бек, Бургер, Базлер, Барон, Бухмилер, Брохерт,
Балцер, Бан, Брандалик, Бернхард, Баумартнер, Богнар, Бачко,
Бирнајер, Берко, Боганчов, Белјин, Буковарац, Бугарски, Букинац,
Баћин, Цимерман, Чолин, Данилов, Данчић, Дражетић, Домаш,
Драх, Дернер, Дуачек, Дорнес, Есерт, Еихингер, Еденхофер, Фан,
Фад, Фабер, Фолк, Флок, Финк, Финта, Фелнер, Фамилић, Гајић,
Графчиковић, Габошки, Генић, Граф, Гартнер, Гажо, Герих, Генгер,
Гро, Гисвин, Гаутнер, Гајгер, Гаугес, Гисвајн, Гало, Гардил, Граул,
Граудер, Хорват, Хамар, Харвус, Хаубрих, Хекли, Хил,
Хаушбергер, Хаушка, Хаус, Хартуш, Хенцл, Јовановић, Јованов,
Јовин, Јатић, Јањатов, Јосимов, Јергић, Jaкс, Jeдели, Кленц,
Копфер, Кнобл, Келбах, Клес, Кребс, Колбертус, Канчар, Конрад,
Камерер, Купершмит, Кетер, Кати, Кленк, Кениг, Klenc, Коларов,
Компалић, Крстић, Кљајин, Козарски, Кривокућа, Лотшпајх,
Љубојев, Милосављевић, Мишковић, Милутинов, Мароквашић,
Марковић, Милаковић, Мијатовић, Мулић, Манц, Мајер,
Мерзмилер, Мошина, Матес, Малман, Морогивански, Могер,
Мерц, Мергл, Мингл, Николић, Недељков, Наумовић, Новков,
Овцин, Орнодл, Орнер, Офнер, Посерт, Прохаска, Пап, Пилер,
Полак, Пфалц, Плучек, Пагач, Попов, Пандуров, Петљански,
Пешин, Поганчев, Папић, Петровић, Поповић, Радивојков,



Радонић, Радованов, Рељин, Рус, Радин, Рили, Рети, Рутингер,
Ризер, Рел, Реш, Рајтер, Рап,  Сигмунд, Сајферт, Страка, Сабо,
Сич, Сојц, Себауер, Савин, Станков, Стајић, Стојшић, Стојанов,
Стефанов, Сомборац, Темеринац, Тошков, Тришлер, Трауб,
Тифенбах, Тренц, Титл, Тилингер, Токаш, Убавин, Вукојев,
Вукоманов, Воларов, Весков, Варгел, Волеп, Витнер, Вилдман,
Вајлер, Вернер, Волф, Валтер, Вилфнер, Шнедл, Штокер,
Штампфер, Штерн, Шварц, Швенс, Шмидт, Шнајдер, Шлап,
Штајниц, Шпилднер, Шверер, Шумахер, Шредер, Шефер, Швајс,
Шедл. 

Параге 
Попис презимена сачињен је на основу матичних књига у
временском периоду од 1921. до 1930. године.

Аничин, Асталаш, Алимпић, Антић, Аћимов, Апић, Баћанов,
Белић, Божин, Балинов, Башић, Бугарски, Балиновић, Будић,
Бршадинац, Бек, Буквић, Цвејић, Црњански, Церовски, Ћирић,
Данилов, Дакић, Димић, Деспотов, Ђурђев, Фачака, Граелић,
Гајинов, Грујић, Груја, Гргак, Хајдук, Харак, Илијин, Игњатов,
Јерков, Јованов, Јоцков, Јергић, Јовановић, Јовин,  Јовицки,
Јорговић, Krshu, Карачоњи, Коларски, Лазић, Лесковац, Лакатош,
Лемал, Марјанов, Милић, Морван, Мартић, Милованов, Матић,
Милетић, Месариош, Милашинов, Марчек, Милашиновић,
Нићифоров, Недељков, Никлић, Немет,  Овцин, Обрадов,
Обрадовић, Павлов, Попов, Петковић, Панић, Прокин, Прерадов,
Пајић, Павловић, Пашин, Павков, Петраш, Пејак, Печи, Понте,
Погић, Радосављев, Ракић, Шимо, Штекер, Шијаков, Шимон,
Серфезе, Станков, Спасојев, Срданов, Савин, Стојков, Слука,
Стојаков, Сремац, Стеванов, Симић, Тошков, Тучев, Теодоровић,
Toт, Трњаков, Тедић, Весин, Весков,  Живанов, Зеленак.
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Ратко Шутић, Београд

ПРИМЕТНА  ГОМИЛА ИЛИ О КАМЕНОВАЊУ

И засу га камењем сав Израиљ, и спалише све 

огњем засувши камењем.

Потом набацише на њ велику гомилу камења,                                 

која стоји и данас

(Књига Исуса Навина, 7: 25-26). 

У овом раду користили смо више писаних  извора у намери да

осветлимо етиологију, видове мотивације и појавне облике јед-

ног давнашњег института морално-правних и религијских санк-

ција који се зове каменовање. Та овде кључна реч означава

једну древну и широко распрострањену санкцију – и њој приме-

рени колективни чин егзекуције – чију појаву можемо пратити у

прошлости све до позног бронзаног доба, а њену везу са дру-

гим правним, моралним, религијским и фолклорним институти-

ма и обредном праксом, и тим везама условљене њене транс-

формације и преосмишљавања – све до прве половине XIX

века.

Каменовање – један вид колективног суђења и кажњавања

Каменовање је један вид јавне казне – освете, одмазде (један
реликт vindicta publica) у чијем извршењу учествује више људи,
или пак читава популација одређене друштвене целине попут
села, племена, народа, или било која  скупина људи која спонта-
но, или по нечијем наговору, заповести, реагује на кршење неке
правне, моралне или религијске норме тако што кривца засипа
камењем, затрпава га, уз, понекад, обредно заклињање свих
учеснике у том чину, па и будућих пролазника, да никада не прођу
поред те гомиле а да не прибаце који камен на њу.
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Иако је увек изузетно бруталан чин, ипак је најбруталнији вид
каменовања онај у којем се не поштује никаква процедура, него
представља пуку провалу неконтролисаног ирационалног гнева
масе која кривца засипа камењем све до смрти. Чешћи су, међу-
тим, примери каменовања као чина који се одвија по утврђеној
процедури – са сведоцима или рођацима каменованог који пре-
узимају на себе моралну и сваку другу одговорност за егзекуцију;
у присуству свештеника; уз клетву као саставни део обреда итд.  

Порекло ове установе лежи у кругу семитских народа, одакле је,
као и многе друге установе, ушла у корпус санкција старозаветног
света, да би преко хришћанства ушла у обредну праксу многих
народа широм екумене.

На старом истоку, у Месопотамији, поред каменовања, примењи-
ван је читав низ изузетно окрутних казни. Тако, међу монументал-
ним асирским рељефима  којима су владари декорисали своје
палате, а који представљају  најбоља остварења асирске скулп-
туре (рецимо, чувени лов на лавове у Ашурбанипаловој палати),
налази се и ужасна  сцена драња коже Јаубидија из Хамата. 

Каменовање се, поред набијања на колац, вешање о ченгеле и
драња коже, често среће и у историји нашег народа, поглавито
оног његовог дела који је живео у динарским и централно-балкан-
ским областима. 

Највећи број примера колективног суђења и кажњавања камено-
вањем у нашем народу тиче се села као покретача и извшиоца те
санкције. Село је било најмања административно-политичка једи-
ница у средњовековној српској држави. Првобитно, оно је пред-
стављало заједнички посед или насеље становника који су били
у међусобним ближим или даљим родбинским односима. „Отуда
заједничка одговорност сељана, за рђава дела појединаца, у гра-
ницама сеоског атара.“1 Колективна одговорност села пред зако-

1 Алекса С. Јовановић, Доказна средства у нашем старом казненом законарст-
ву, Београд 1898, стр. 24.
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ном односила се, пре свега, на оно што је било подложно прав-
ним нормама, али је село било и  „чувар свога морала, раније у
много већој мери него сада, јер је раније ‘село‘ имало начина и да
натера појединце на послушност и да их кажњава.“2 Колективна
одговорност села у том погледу изгубила се при крају треће деце-
није XIX века, а „само у народном предању очувана је успомена
на негдашње колективно суђење и кажњавање бацањем под
гомилу“.3 Поред села, овај вид колективне осуде и казне могао је
да примени и читав народ: Твоја рука нек се прва дигне на њ да

га убијеш, па онда рука свега народа. Заспи га камењем да поги-

не (5. Мојс., 13: 10). И на другим местима у Старом завету нала-
зимо потврду за то, а видећемо  да су и Мојсије и Давид били
изложени народном гневу који је претио да се испољи у виду при-
мене ова санкције. Па и главари у Горском вијенцу, слушајући
шта им поручује незадовољни народ, осећају како не би било
неправедно да  он чак „дигне гомилу“ на њих.

Да чин каменовања још у старозаветном свету подлеже утврђеној
процедури и да се не своди само на пуку егзекуцију осуђеног, него
има и неке шире импликације, види се и из следећег места у
Петој књизи Мојсијевој. Строге обавезе поштовања савеза (заве-
та) народа Израиља са Јеховом налагале су  да онај ко преступи
у односу на његове одредбе буде засут камењем, али уз пошто-
вање неких норми, и са одређеним циљем: На свједочанство два

или три човјека да се погуби онај кога ваља погубити: али на

свједочанство једнога човјека да се не погуби. Свједоци нека

први дигну руку на њ да га убију, а по том сав народ; тако изва-

ди зло из себе (5. Мојс., 17, 6, 7). Овде се појављује сведок као
један посве правни институт; одређује се, затим, најмањи број
сведока; утврђује се њихова обавеза; захтева се учешће свих
присутних у егзекуцији; и најзад, циља се на профилактичку

2 Миленко С. Филиповић, Живот и обичаји народа у Височкој нахији, СЕЗ, књ. LXI,
Београд 1949, стр. 102.
3 Исто, стр.102.

263IZVORNIK



функцију читавог обреда – морално самоочишћење народа. А све
то треба да овај чин удаљи од непосредне манифестације божан-
ског и да га представи као израз народног гнева. 
И док је старозаветна обредна процедура подразумевала сведо-
ке који су имали кључну улогу и у оптужби и у егзекуцији, та одго-
ворност је у нашој народној традицији често падала на некога од
његових најближих сродника. У коментарима уз „Васојевићки
закон од дванаест точака“, Илија М. Јелић пише:  „...каменовање

(...) је вршено на тај начин што би кривца извели на какво пусто
место, где има доста камења, и ту би на њега прво бацио камен
његов најближи сродник и на тај начин разрешио одговорности
остале сељане, који би осуђенога после тога засули камењем, тј.
‘турили под гомилу‘, како народ каже.“4 Одговорност о којој је
овде реч је и морална (одговорност пред својом савешћу) и рели-
гиозна (одговорност пред Богом) и могла би бити препрека за сва-
ког учесника кад не би све на себе  преузео његов најближи срод-
ник.  
И у случају лапота каменовањем у сврљишком крају, најближи
сродници преузимали су на себе свеколику одговорност. У једном
случају, то је био најстарији син: „Свако братство имало је одре-
ђено место за лапот. Пошто би изашли и стигли тамо где треба,
старац је бирао дрво и обележавао га бритвом. Први и последњи
камен на старца бацао је његов најстарији син“5; у другом случају,
фамилија је сама изводила читав обред, док су остали били само
посматрачи: „Кад неко остари и изнемогне, онда се фамилија
реши да га убије, и то се убијање звало у Сврљигу лапот а у
Присјану код Пирота лЪпотЬ. Биров зађе од куће до куће вичући:
’Хајде, лапот је у том и том селу, у тој и тој кући, дођите на
подушје!‘ Пред скупљеним светом, фамилија би премлатила стар-
ца или бабу, и то највише батином (тојагом), ређе камењем или
секиром. Кога су год водили на лапот, ишао је без икаквог страха,

4 Илија М. Јелић, Васојевићки закон од дванаест точака, СКА, Посебна издања,
LXXIII, Београд 1929, стр. 55.  
5 Радослав Раденковић, Легенде и предања, Сврљиг 2000, стр. 156.
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надајући се бољем животу на оном свету, и увек су те јаднике на
првом месту њихова деца убијала.“6

А у источној Србији – у књажевачком, сврљишком и пиротском
крају –
ако виновник неког зла не би био откривен, после четрдесет дана
биров би позвао село да „баца проклетију“ на непознатог. По пра-
вилу, сви су  учествовали у том обреду, јер се сматрало да је
грешник управо онај ко изостане. Ево како је текао тај колективни
чин:
„Проклетија се бацала на планини. Испред поворке је ишао свеш-
теник, иза њега човек коме је нанета штета. Он је носио ‘белег‘ с
места на коме се зло догодило. Ако је изгорела зграда, носио је
три угарка (главње) са којима је свештеник правио крст. Ако се
радило о нечем другом, домаћин је с тога места носио земљу од
које је такође прављен крст. Први камен на проклетију  бацао је
свештеник, уз клетву, онда оштећени, а иза њих сви по реду, с
клетвом: Ономе, који је ово урадио (изговара се шта) нека вечно
овај камен стоји на срцу. Све му камено било: камено млеко,
камена деца се рађала, камен држао док јео и пио, камен и змија
му на софри били, рђао и капао, у скота се претворио! Кад би се
завршило појединачно бацање камена, људи су стајали у круг и
сви гласно, у хору, понављали заједничку клетву.“7 У овом случају,
сусрећемо се са једним новим моментом: будући да се не изводи
на живом кривцу, него на објекту који представља његов супсти-
тут, тежиште обреда померено је са каменовања, које је сведено
само на ритуалну форму, према клетви, која  преузима средишње
место у обреду и има суштинску важност у откривању непознатог
кривца. То је старински обичај такозваног „метања анатеме“: „За
проналазак непознатог преступника, село је на послетку предузи-
мало и једну религиозну меру, која се састојала у корпоративном
бацању проклетства на главу преступника ‘да се обелодани’.“8 А
6 Сима Тројановић, Лапот и проклетије у Срба, Београд 1898, стр. 11.
7 Исто, стр. 11.
8 Алекса С. Јовановић, Приносци за историју старог српског права, Други део,
Београд 1900, стр. 10.
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религиозно уверење у снагу и домашаја клетве још је израженије
у следећем случају. Наиме, Алекса Јовановић, у својој студији
посвећеној доказним средствима у нашем старом законодавству,
осврће се на краћи чланак судије М. М. Станојевића, који је он
објавио у Браничу под насловом „Клетва као правни обичај за
изналажење злочинаца“. У том чланку приказан је један догађај у
селу Берчиновцу, у књажевачком округу, поводом случаја сеоске
паљевине 1891. године. Сељак коме се то десило није знао ко је
починилац, а није ни на кога сумњао. Пошто поднесе тужбу, окупе
се сељаци код општинске суднице „и на позив кмета по старом

обичају пођу у клетву, тј. да куну злочинца, а уједно да сваки
посебице докаже своју невиност. Држи се, да се кривац неће
смети заклети, и да ће се тако приморати да призна кривицу, и
покаје се. Тај обичај извршен је овако. Запаљеним воштаним
свећама, окренутим земљи,  оду сви на место, где је запаљена
плевња [сенара у пољу] оштећеног; ту свако баци по један камен
на гариште, кунући злочинца: Проклет да је ко то учини; да нема

ништа живо од порода ни од стоке, ни он ни ико његов.“9 У
првом овде наведеном случају, у „метању анатеме“ учествује и
свештеник, мада је „у старо доба, обичај проклињања од стране
свештенства био (...) злоупотребљаван, и зато би забрањем
Душановим законом (чл. 77)“, а „из жалби нашег народа 1730. на
београдском, и 1731. год. на карловачком сабору, уверавамо се
да је тај обичај остао и даље у употреби“.10 Видимо, дакле, да тај
обичај није био искорењен ни знатно након поменутих сабора.

Каменовање се одвијало на различите начине, од којих су неки
заиста необични. Ево како је каменована једна жена у околини
бугарског града Трнова: „Пре петнаест година у Килефареву, селу
три часа од Трнова у Балкану, пише Богишић у своме Зборнику,
каменоваше људи једну непоштену жену. Човека, који је с њоме

9 Алекса Јовановић,  Доказна средства у нашем старом казненом законарству,
Београд 1898, стр. 23.
10 Исто, стр. 30.
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грешио, примораше да је узме на леђа, и да је носи по улицама,
а свет је пљувао на њу и бацао се камењем, док није издахну-
ла.“11

И Јоаникије Памучина је забележио како се тај обичај у
Херцеговини одвијао у виду својеврсне трке за живот: „...кад би
какав кнез или који други старјешина био зао у своме предјелу
или селу, па би људма дотуживао својом злоћом, онда би се сви
људи скупили на њега, они који су били под његовом управом, те
би га опушили, а он би бјежао пред њима, и ђе би га стигли, ту би
га убили камењма.“12

Неколико примера обредног каменовања

Обредно каменовање је својеврсни вид „преосмишљавања“ ове
прастаре санкције – у околностима када она још увек није изгуби-
ла своје право постојања, али се, у изворном смислу, не одвија
као реалан чин, на реалном објекту, који је из различитих разло-
га недоступан, него на његовом имагинарном или симболички
представљеном супституту.
У том погледу, померање значења читавог обреда не иде ка њего-
вом потпуном обесмишљавању, него се одвија линијом која води
коначном виду реализације чија је поента један вербални чин –
колективна клетва. Та клетва је у овом случају, као уосталом и у
својој суштини, сублимација колективног гнева, једне емоције
огромног набоја са којом у управној сразмери може бити само чин
релне свирепе одмазде, а никако клетве, ма колико она била сви-
репа у својој експресији.
Па ипак, и у овом свом виду, обред је сачувао своју моралну снагу,
а та снага лежи у чињеници да у њему учествују сви домаћини
породица једног села, који осећају одговорност за сваког члана

11 Сима Тројановић, Лапот и проклетије у Срба, Београд 1898, 34–35.
12 Јоаникије Памучина, „Слављење Божића у Херцеговини“, Србско-далматински
магазин, Задар 1866, стр. 61–62.
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своје породице, а имају јасну свест о томе да би, у случају да изо-
стану, клетва неизбежно пала на све, па и на невине чланове
породице.

– Обредно каменовање непознатог виновника праћено клет-

вом:

Ресавци обредно каменују убицу одабраног јунака Кривокуће:
У првом значајном боју војводе ресавског Стевена Синђелића са
Турцима, на месту Јасењару, Ресавцима се придружио и
Кривокућа, „одабрани јунак из смедеревског села Марковца“. Ту
је Кривокућа погинуо, „и прича се да га је убила пушка од српске
стране, само се не зна: је ли то било нехотице или навалице из
какве освете. Србима је било врло жао овога јунака; зато узме
сваки по камен у руку, и бацивши га на једно место, сваки рекне:
проклет био ко уби Кривокућу!“13

Село баца проклетију на непознатог починиоца или на његову
симболичну замену:
„Све до закона о паљевинама, 1894. године,  ове су проклетије

ударане, кад се зликовац не може да ухвати и да се суду преда, и
то највише због паљевине, мучка убиства, опадања и лажна
извешћа. Пакосник је обично палио људма кућу или појату, и кад
га село није кадро да пронађе, онда се, по договору,  скупе све
старије мушке главе из свију домова на једно узвишено место ван
села. Ту донесу нагореле греде од паљевине, отешу од њих вели-
ки крст, пободу га у земљу, и сви заједно почну овако клети пали-
кућу: ‘Семе му се затрло; кућа му изгорела; руке да му усахну;
породица да му не цвета; да му у двору чедо не ходи; да му у
пољу жити не роди; да му у тору овце не блеје; да му у двору
волови не ричу, у тму да падне итд.‘ Затим свако од њих узме по
један камен и баци на крст. Али пошто и сваки намерник дотура
по један камен, сад се врхови крстова још једва помаљају. Затим
погорелац почасти збор ракијом, и сви се, потом, разиђу, сваки за

13 Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876, стр. 1107.
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својим послом.“14

– Обредно каменовање познатог виновника, односно његове

замене:

Сима Тројановић  пише и да једна проклетија има у атару села
Копајкошара, на њиви Марка Рашића. Она је на месту где је
народ Гургусовачке нахије ритуално каменовао своје изасланике,
који су, по наговору субаше, видинском паши лажно посведочили
како је раја задовољна турском управом, за шта су били награђе-
ни ћурковима као знамењем највећег одличја. „Кад је народ
дознао да су његови посланици лажно представили жалосно
стање српских сељака, скупише се на зборно место, ту посадише
врбу, и у клетви на своје посланике набацаше на њу камење, и
тако подигоше трајну проклетију.“15 Зашто су сељаци
Гургусовачке нахије, уместо својих изасланика – који су им били
доступни –, каменовали њихову симболичну замену и зашто је
засађена врба као та симболичка замена? Сасвим је вероватно
да су, с обзиром на услугу коју су им учинили, ти изасланици ужи-
вали турску зашиту, а симболизам врбе у овом случају може се
повезивати са чињеницом да она у нашем народу није била на
добром гласу:  „Према једној етиолошкој скаски, врба је проклето
дрво, јер је једном, када је Исус гонио ђавола, показала ђаволу
пут којим треба да се спасе.“16

– Обредно кменовање у којем учествује и сам кривац:

Један необичан случај проклетије забележио је Сима Тројановић
– ритуално каменовање у коме учествује и сеоски кмет Доње
Студени у нишком срезу кога је село опомнуло због утаје сеоских
дажбина: „Пошто он не хтеде да се поправи, сељаци се решише
да га прокуну па сви изиђоше на једну чистину ван села, и то

14 Сима Тројановић, Лапот и проклетије у Срба, Београд 1898, стр. 20–21.
15 Исто, стр. 22.
16 Веселин Чајкановић, Речник српских народних веровања о биљкама, Београд
1985, стр. 70.
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заједно с кривцем. Окривљени тада узе повећи камен у десну
руку, баци га преда се и рече: ‘Пролет био ко криво ради.‘ За њим
сви сељаци узеше по камен и бацише на заједничку гомилу, глас-
но говорећи: ‘Проклет да је!‘ Потом се разиђоше, верујући да ће
кривца Бог скрушити. Та гомила камења и сад се зове прокле-

тија. Народ прича, да се тај злоуди кмет на скоро разболео од
благе ране и остао без носа, да иде наказан што се криво
заклео.“17

Каменовање као старозаветна санкција

Као старозаветна религијска санкција, каменовање се, најпре,
односи на могући покушај припадника изабраног народа – племе-
на Израиљева – (осим, наравно, Мојсија и Арона) да се, гоњени
знатижељом, приближе Јехови, да „преступе међе да се попну ка
Господу“, са намером да искусе његову појаву, да се суоче са њом
– у каквом год да се виду она очитује. 
Забрана се не односи само на свештенике и народ, него чак ни
животиње не смеју да прекораче међу која их дели од Господа. За
онога ко прекрши ту забрану Јехова прописује најстрожу казну –
каменовање, коју треба да изврши Мојсије са народом („камењем
да се заспе или да се устријели“), или коју ће он, Господ, сам
извршити („да их не би побио“):
И Мојсије изађе на Гору к богу; и повика му Господ с горе говоре-

ћи: овако кажи дому Јаковљеву, и реци синовима Израиљевим…
(...) И нека буду готови за трећи дан, јер ће у трећи дан сићи

Господ на гору Синајску пред свијем народом. А поставићеш

народу међу у наоколо, и рећи ћеш: чувајте се да не ступите на

гору и да се не дотакнете краја њезина; што се год дотакне

горе, погинуће; Тога да се нитко не дотакне руком, него каме-

њем да се заспе или да се устријели, било живинче или човјек,

да не остане у животу... (...) А Господ му рече: иди, сиђи, па онда

17 Сима Тројановић, Лапот и проклетије код Срба, Београд 1898, стр. 26.
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дођи ти и Арон с тобом; а свештеници и народ нека не престу-

пе међе да се попну ка Господу, да их не би побио“ (2. Мојс., 19:
3, 11-13, 24). 
Ова примарна забрана коју изриче Јехова циља на људе који још
увек верују у паганизам, тј. „чисто чулно представљање оне тајне
живота, који је у њој признавао као главни елеменат физичку
снагу“, дакле, „људе отворених очију, здравих чула“ којима је
страна монотеистичка „вера у једно невидљиво биће, не само као
стварно, него као једину стварност“.18 Ако пак у људској природи
постоји снажан порив да оно што осећа изрази у таквој форми да
га види као „живо и историјски стварно“, и ако се то односи и на
божанску појаву, онда је у случају објављене вере, и то преко
посредника, било нужно успоставити санкцију која, својом тежи-
ном, може да се делотворно супротстави снази тога порива.
Друго, много шире поље могућег дејства и значајнијa функцијa
ове санкције односи се на поштовање одредаба уговора – савеза
(завета) – између Јехове и синова Израиљевих. Услов који је
постављен пред „изабрани народ“ сасвим је експлицитан и
недвосмислен: А сада ако добро узаслушате глас мој и ушчува-

те завјет мој, бићете моје благо мимо све народе, премда је

моја сва земља (2. Мојс., 19: 5).
Сама идеја савеза (завета) који Јехова, преко Мојсија, склапа са
народом Израиља, па затим и његова форма, односно његов
правни модел и правна терминологија, преузети су из старијег,
хетитског модела регулисања међусобних односа држава и наро-
да – уговора између једне од моћних месопотамских држава, с
једне, и њима потчињених народа, с друге стране, који је имао
превасходно политички предзнак. „Помни увид у правни оквир
Савеза састављеног између Израила и Бога  на Синајској гори
открива бројне сличности са другим правним документима позног
бронзаног доба (1550–1200. г. пре Хр.). Један од најјаснијих при-
мера овог правног обрасца може се пронаћи у низу уговора који
се односе на Хетско царство и побрајају дужности мањих држава

18 Томас Карлајл, О херојима, СКЗ, Београд 1903, стр. 3.
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које су анектирали моћни Хети.“19 Више светла на те правне
обрасце из времена Хетитског царства  бацају споразуми из доста
познијег времена – времена Асирског царства од средине 8. до
краја 7. века пре Хр. – који су прављени по старом обрасцу, а
сачувани су у готово интегралној верзији. Они нам, стога, могу
помоћи у разумевању старих хетитских споразума, па тако и ста-
розаветног споразума. Постојале су, заправо,  две врсте тих спо-
разума – „у виду како ‘заклетва верности’ које су биле витални
елемент повезивања поданика и краља, тако и споразуми који
дефинишу обавезе између малих држава на ободу царства и
асирског краља.“20 Модел старозаветног споразума у основи је
модел  „повезивања поданика и краља“, а он је сачуван и у низу
од седам споразума који су склопљени између  асирског краља
Есархадона и градских управника на Загросу.
Заједно са мноштвом формалних елемената хетитског правног
обрасца,  старозаветни уговорни модел преузео је и неке друге
одредбе и институције, од којих треба поменути заветне сведоке
и клетве и благослове. И док су вазалне обавезе из хетитског, а
доцније и асирског савеза преузимане у виду заклетве верности
чији су сведоци били богови обеју уговорних страна, у Старом

завету налазимо другачије заветне сведоке – зато што су и уго-
ворне стране биле другачије. Тако у старозаветној Књизи Исуса
Навина (24: 26-27) велики камен постављен на јавном месту има
улогу заветног сведока, да указује на морално и правно обаве-
зујући карактер заклетве: И записа Исус ове ријечи у књигу зако-

на божијега; и узевши камен велик подиже га ондје... И рече Исус

свему народу: ево, камен овај нека нам буде свједочанство; јер је

чуо све ријечи Господње, које нам је говорио; и нека вам буде

свједочанство да не бисте слагали Богу својему. 

Пренебрегавање или испуњавање заветних обавеза праћено је у
Старом завету читавим низом клетви или благослова
(Поновљени закон, 27: 11 – 28, 68), док су у асирским списима

19 Џон Дрејн, Увођење у Стари завет, Београд 2003, стр. 62.
20 Амели Курт, Стари исток, II, Београд 2004, стр. 526.
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„божанске казне и проклињања за оне који прекрше заклетву опи-
сане... језивим детаљима.“21

Истицање чврсто обавезујућег  карактера старозаветног уговора
са наговештајем санкције каменовања у случају оглушења о оба-
везе преузете тим угвором среће  се на више места, највише у
првих пет књига Јеврејске библије – Торе или Петокњижја, које
се, традиционално, али не и поуздано утемељено, приписују
Мојсију. Ево тих места:
Господ, најпре, изричито опомиње народ Израиља да чува све
обавезе које је заветом преузео: Чувајте све уредбе моје и све

законе моје, и вршите их, да вас земља не изметне, у коју вас

водим да живите у њој (3. Мојс., 20: 22).
Господ не допушта да се скрнави име његово, јер је то јасан знак
највеће инсубординације виновника. Треба имати на уму да је у
старом свету било које име, а посебно име божије, имало много
већи значај од обичне ознаке његовог носиоца. Штавише, „старо-
заветни писци су сматрали да смртни људи не треба да открију
Божије име, нити да манипулишу њиме“,22 а како је скрнављење
тог имена најгора могућа манипулација, Господ поручује:   Ко би

ружио име Господње, да се погуби, сав народ да га заспе каме-

њем; и дошљак и домородац који би ружио име Господње, да се

погуби. (...) И Мојсије каза синовима Израиљевим, а они изведо-

ше псовача на поље из окола, и засуше га камењем; и учинише

синови Израиљеви како Господ заповиједи Мојсију (3. Мојс., 24:
16, 23).
Завет прописује беспоговорни след божије промисли – За

Господом Богом својим идите, и њега се бојте; његове запо-

вијести чувајте, и глас његов слушајте, и њему служите и

њега се држите (5. Мојс., 13: 4). Па зато, ако устане пророк или

који све сања (...) и он ти рече: хајде да идемо за другим богови-

ма, којих не знаш, и њима да служимо, или ако би те подбадао

брат твој, син матере твоје, или син твој или кћи твоја, или

21 Амели Курт, Стари исток, II, Београд 2004, стр. 538–539. 
22 Џон Дрејн, Увођење у Стари завет, Београд 2003, стр. 307.

273IZVORNIK



жена твоја мила, или пријатељ твој: хајде да служимо другим

боговима (...) Не пристај с њим нити га послушај: нека га не

жали око твоје, и немој му се смиловати нити га таји, него га

убиј... (...) Заспи га камењем да погине; јер те шћаше одврати-

ти од Господа Бога  твојега, који те је извео из земље

Мисирске, из куће ропске (5. Мојс., 13: 1-2, 6, 8, 10).
Јехова изричито забрањује и жртвовања мушке и женске деце
Молоху (или Мелеху, што је можда исправнија транскрипција) –
том семитском божанству феничанског порекла –,  која су била
најчешћи објект у ритуалним церемонијама жртвовања као глав-
ном елементу његовог култа. Зато он, преко Мојсија, поручује: Од

сјемена својега не дај да се однесе Молоху, да не оскврниш

имена Бога својега; ја сам Господ; па затим нешто даље:  Још

реци синовима Израиљевим: ко год између синова Израиљевих

или између дошљака који се баве у Израиљу, да од сјемена

својега Молоху, нека се погуби, народ у земљи нека га заспе

камењем. И ја ћу окренути лице своје на супрот таком човјеку,

и истријебићу га из народа његова, што од сјемена својега даде

Молоху, и запрзни светињу моју и оскврни име моје (3. Мојс., 18:
21; 20: 1-3).
„Завјетом вјечним“ Господ је одредио да се празнује субота, дан
који је „свет Господу“, дан када се слави име његово –  Шест дана

нека се ради; а седми дан је субота, одмор, свет Господу; ко би

год радио посао у дан суботни, да се погуби. Зато ће чувати

синови Израиљеви суботу празнујући суботу од кољена до

кољена завјетом вјечним“ (2. Мојс., 31: 15-16). И због непоштова-
ња ове заветне обавезе следила је одмазда каменовањем, мада,
на месту које цитирамо, Мојсије очекује коначни суд Господњи о
томе: А кад бијаху синови Израиљеви у пустињи, нађоше једно-

га гдје купи дрва у суботу. И који га нађоше гдје купи дрва, дове-

доше га к Мојсију и к Арону и ка свему збору. И метнуше га под

стражу, јер не бјеше казано шта ће се чинити с њим. А Господ

рече Мојсију: нека се погуби тај човјек; нека га заспе камењем

сав збор иза окола. И сав збор изведе га иза окола и засуше га
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камењем, и умрије, као што заповиједи Господ Мојсију (4. Мојс.,
15: 32-36). 
Ове поменуте опште заветне норме не регулишу само однос
народа Израиља према Јехови, него и његов опстанак, његов
национални интегритет, који је, уосталом, и конституисан вољом
Господа  да га изабере између осталих народа, дâ му име, и тако
га на неки начин уведе у свој посед: Али сада овако вели Господ,

који те је створио, Јакове, и који те је саздао, Израиљу: не бој

се, јер те откупих, позвах те по имену твом; мој си (Исаија, 43:
1). Зато се у равни те  релације, Јехова – народ Израиља, на мно-
гим местима у старозаветним текстовима, а најчешће, као што
смо видели, у Петокњижју – сусрећемо са наговештајем драстич-
них санкција, а посебно каменовања. 
Али каменовања као санкција нема искључиво религијску мотива-
цију, него се среће и у различитим видовима друштвених односа
и појава. Од моћног средства којим Јехова штити чистоту нове
вере, тј. поштовање одредаба савеза, „у рукама“ незадовољног
народа, она каналише његов гнев у правцу народних вођа и
служи као веома делотворно средство притиска на њих. У тој
функцији, ова санкција се јавља већ током пута из египатског роп-
ства, а затим и у различитим приликама у самом Израиљу.
Наводимо места која то илуструју. Мојсије, у страху од гнева наро-
да, који „бјеше ондје жедан воде“ и који му пребацује што их је
извео из Египта и довео у беспуће, обраћа се Јехови говорећи:
шта ћу чинити с овијем народом? Још мало па ће ме засути

камењем (2. Мојс., 17: 4).  
А на другом месту, деморалисани, „сви синови Израиљеви“ зази-
ру од народа који живе у земљи њима обећаној: Тада рече сав

збор да их побију камењем (4. Мојс., 14: 10). Господ је гневан због
неповерења синова Израиљевих, и поред толиких израза накло-
ности према њима, али, на молбу Мојсијеву, он стишава свој гнев
и прашта народу који је тим чином исказао неповерење у Његову

обавезу преузету заветом.
Пошто је период „лутања“ окончан освајањем „обећане земље“,
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јеврејски народ дуги низ година бива изложен нападима суседних
народа. У једном таквом нападу Амалекита на Сиклаг, био је тај
„град спаљен огњем, и жене њихове и синови и кћери њихове
заробљене“. Жалост народа за изгубљеним синовима и кћерима
прерасла је у гнев: И Давид бјеше на муци великој, јер народ

говораше да га заспу камењем; јер жалостан бјеше сав народ,

сваки за синовима својим и кћерима својим; али се Давид охраб-

ри у Господу Богу својем (Прва књига Самуилова, 30: 6).
Али, у случају порезника Адорама,  народни гнев није остао само
на претњи – он бива каменован: И цар Ровоам посла Адорама

који бијаше над данком; али га сав Израиљ засу камењем, те

погибе; а цар Ровоам брже сједе на кола, те побјеже у

Јерусалим (Прва књига о царевима, 12: 18; и, дословно поновље-
но, у Другој књизи дневника, 10: 18). 
Жртва масовног гнева био је и Јодајев син Захарија, који  станов-
ницима Јуде и Јерусалима, који оставише дом Господа бога

отаца својих, и стадоше служити луговима и идолима, подстак-
нут духом Господњим, проповеда повратак изворној вери пред-
очавајући им да их је Бог оставио, као што су и они њега остави-
ли. А они се побунише на њ, и засуше га камењем по запо-

вијести царевој у тријему дома Господњега (Друга књига днев-
ника, 24: 21).
Приликом освајања и пљачке Јерихона, Ахан из племена Јудина
узе од проклетијех ствари; зато се разгњеви Господ  на синове

Израиљеве и запрети: нећу више бити с вама,  ако не истријеби-

те између себе проклетиње. Исус Навин утврди Аханову криви-
цу и свирепо уништи и њега и све његово: Тада Исус и с њим сав

Израиљ узеше Ахана сина Зарина, и сребро и плашт и шипку

злата, и синове његове и кћери његове, и волове његове и

магарце његове, и шатор и све што бјеше његово, и изведоше

у долину Ахор. И рече Исус: што си нас смео? Господ да те

смете данас! И засу га камењем сав Израиљ, и спалише све

огњем засувши камењем. По том набацише на њ велику гомилу

камења, која стоји и данас. И Господ се поврати од жестине
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гњева својега. Отуда се прозва оно мјесто долина Ахор до

данас (Књига Исуса Навина, 7: 24-26).

Казна каменовањем оних који се огрешују о моралне норме и
баве се недопустивим пословима среће се на више места, као
јавна опомена читавом народу:
Самовољни и непокорни син, који је уз то „изјелица и пијаница“,
заслужује казну: Тада сви људи онога мјеста нека га заспу каме-

њем да погине; и тако извади зло из себе, да сав Израиљ чује и

боји се (5. Мојс., 21: 21);
А девојка која блудничи у дому очевом: Тада нека изведу дјевојку

на врата оца њезина, и нека је заспу камењем људи онога

мјеста да погине, за то што учини срамоту у Израиљу курвав-

ши се у дому оца својега (5. Мојс., 22: 21);
Људи који се баве недоличном хиромантијом такође заслужују
казну: А човјек или жена, у којима би био дух врачарски или

гатарски, да се погубе, камењем да се заспу, крв њихова на њих

(3. Мојс., 20: 27).

Дакле, многе друштвене, политичке, моралне и религијске норме
старозаветног света, као и институти њихове заштите, формира-
ли су се под знатним утицајем великих месопотамских цивилиза-
ција. Тај се утицај огледа и у схватању награде и казне – санкција
које битно одређују све видове људског живота. Јеврејска идео-
логија преузела је сумерско уверење да се и награда и казна
односе на овоземаљски живот, па кад Јехова изриче санкцију –
било индивидуалну, било колективну – њен пуни капацитет оства-
рује се на земљи, у реалној временској вези између учињеног
дела и њему примерене санкције, а не у есхатолошкој перспекти-
ви, као у хришћанству. Чак је и идеја спаса била са овоземаљским
предзнаком. Спас и блаженство припадника јеврејског народа
били су осигурани  заветном нормом – уколико поштују обавезу
верности Јехови, он ће их, као одабрани народ, уздићи изнад сва-
ког другог народа. Али је и померање те овоземаљске перспекти-
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ве у есхатолошком смеру било у знаку „дарова са истока“. Наиме,
перспектива „изабраног народа“ била је реална све до асирских и
вавилонских освајања, када је била померена до неке границе у
будућности која се није дала сагледати, и када су се срели са маз-
даистичким веровањима о спаситељу и загробном животу. Но,
потпуно померање овоземаљске перспективе биће довршено тек
са хришћанством. 

Каменовање као санкција у Новом завету

У овом контексту, поменућемо  два случаја каменовања – један,
у којем  је реч о искушењу да се оно примени као морална санк-
ција, и други, у којем је оно и примењено као казна због одважног
исповедања еванђеља.

У првом случају, пред Исуса, који је дошао на Маслинову гору,
„фарисеји и књижевници“ изводе жену која је ухваћена у  прељу-
би. Подсећајући Исуса на то како и Мојсије „заповједи да такове
камењем убијамо“ (што је алузија на оно место у Петој књизи
Мојсијевој – 22: 21, које смо већ цитирали), они  то чине „кушајући
га да би га имали за шта окривити“. Изложен томе искушењу,
Исус као да оклева пред њиховим упорно понављаним захтевом,
али својим одговором излаже их искушењу каквом су они њега до
тог трена излагали: „који је међу вама без гријеха нека најприје
баци камен на њу“. Поколебани овим за њих неочекиваним
обртом „и покарани будући од своје савјести излажаху један за
другијем почевши од старјешина до пошљедњијех“. Кад је видео
да се нико не усуди да баци камен на преступницу, „Исус јој рече:
ни ја те не осуђујем, иди, и одселе више не гријеши“ (Јеванђеље
по Јовану, 8: 1–11). Лик ове непознате блуднице, као и лик још
једне блуднице из Кафернаума која, сазнавши да Исус борави у
кући фарисеја Симона, долази тамо па „ставши сатраг код ногу
његовијех“, кваси их сузама, маже миром, и отире својом косом
(Јеванђеље по Луки, 7: 37–50) – црквена традиција,  без икаквог
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упоришта у еванђељима, још од V века н. е., повезује са именом
Марије Магдалене, жене коју је Исус излечио „од злијех духова и
болести“ (Јеванђеље по Луки, 8: 2) и која га стога, заједно са оста-
лим излеченим женама, прати на његовим путовањима. Поред
тога, Марију Магдалену еванђелисти – и Матеј, и Марко, и Јован
–  помињу још само на два места: заједно са осталим женама које
присуствују Христовом страдању на Голготи (Матеј, 27: 56; Марко,
15: 10; Јован, 19: 25), као и једну од оних пред којима је Христ
васкрснуо (Матеј, 28: 1; Марко, 16: 1; Јован, 20: 14). Папа
Григорије I је поистоветио Марију Магдалену са непознатом блуд-
ницом која Христу пере ноге, а црквена традиција га је следила у
томе, а  понекад је ту везу успостављала и према блудници коју
фарисеји  доводе пред Христа да би га искушали. Али, канонизо-
вани списи Новога завета не доводе Марију Магдалену ни у
какву везу са каменовањем.  

У другом случају, реч је о каменовању архиђакона Стефана, одно-
сно светог Стефана Првомученика, фанатичног борца за нову
веру. Архиђакон  Стефан био је један од седам ученика које су
свети апостоли изабрали  да би се могли обавити сви послови у
јерусалимском храму – јер „ријеч Божија растијаше, и множаше се
врло број ученика у Јерусалиму. И свештеници многи покораваху
се вјери“ (Дјела апостолска, 6: 7). Било је то време интензивног
ширења хришћанске религиозне идеологије, чему је доприносио
и Стефан, који се истицао својом мудрошћу, оданошћу вери, пре-
галаштвом, али и харизмом која му је омогућавала да чини чуда
(„пун вјере и силе чињаше знаке и чудеса велика међу људима“,
Дјела апостолска, 6: 8). Његови супарници, не могавши се супрот-
ставити снази његовог духа, подговорише сведоке који  га оптужи-
ше да је говорио како ће Христос разорити храм и променити оби-
чаје јеврејског народа, које је овај наследио од Мојсија, и да ника-
да није разумео ни своју дотадашњу веру, као што не разуме ни
ову нову. А он је и сам својим говором распаљивао гнев  масе, али
кад је рекао: ...ево видим небеса отворена и сина човјечијега гдје
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стоји с десне стране Богу, сви ...навалише једнодушно на њ. И

изведавши га ван града стадоше га засипати камењем, и

свједоци хаљине своје метнуше код ногу младића по имену

Савла. И засипаху камењем Стефана, који се мољаше богу и

говораше: Господе Исусе! Прими  дух мој. Онда клече на кољена

и повика иза гласа: Господе! Не прими им ово за гријех. И ово

рекавши умрије (Дјела апостолска, 7: 56–60). Легенда о архиђако-
ну Стефану и његовој мученичкој смрти – јер то, упркос исто-
ријским чињеницама о прогону следбеника ебионитског пророка
Исуса, може бити само легенда, будући да су Дела апостолска
настала око средине  II века – само је уводна епизода у масовне
организоване прогоне првих хришћана: ...А у тај дан постаде

велико гоњење на цркву Јерусалимску, и сви се расијаше по

крајевима Јудејскијем и Самаријскијем осим апостола (Дјела
апостолска, 8: 1). 

Иако не спада у круг новозаветних мотива, ипак ћемо овде
саопштити један пример примене санкције каменовања (уз друге
видове санкција), који смо нашли код Андрије Качића Миошића,23

зато што говори о још једном пострадању за хришћанску веру. У
Pismi od četiri sveta imenjaka он пева о ...četiri jednaka / u istoku

sveta imenjaka / koji sjaju lipše no danica..., а то су: Саво калуђере

(односно, Шаул из Тарза – у Даничићевом преводу Савле – најпре
противник хришћанства, а потом један од утемељитеља хриш-
ћанске цркве, писац многих посланица под именом Павле, тј.
свети апостол Павле, који је, као горљиви заговорник нове вере,
погубљен мачем); затим, други Savo kaluđere (мученик, страдал-
ник за веру којега је утопио кнез Западних Гота  Атанарик); потом,
Sava kapetane (римски капетан и хришћански мученик); и
коначно, kaluđere Sava, ...od kolina Nemanić Stipana (заправо Сава
Немањић, први архиепископ аутокефалне Српске православне
цркве).
Један од њих, Сава капетан, жртва је прогона првих хришћана у
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Риму (Тad u Rimu neznabožci stahu / ter krstjane težko progonjahu)
као неустрашиви проповедник нове вере (sveti Savo njima pripovi-

da / i brez straha viru izpovida). Незнабошци га опадају пред суцем:
da ne sluša riči cesarove / da ne štuje njegove bogove, и он бива
подвргнут мучењу:

Kad ji je sudac razumio,

Na muke je Savu postavio, 

žeže njega ognjenim plamenom,

a bije ga bičim i kamenom.

Овде је реч о мартиријуму који уључује читав арсенал мука – од
потапања у кључалу воду (kazanj pakla oni uzvariše) до дављења
у води (u Tever ga riku utopiše) – од којих је каменовање само
једна у низу.

Јов Василијевич, Каменовање архиђакона Стефана, припрата цркве ман. Крушедола, 1750–51. 
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Каменовање као мотив у народној епској поезији

Каменовање није чест мотив у нашим народним епским песмама.
Нема га у Вуковим збиркама, а свега неколико песама са тим
мотивом налази се у данас једва доступним збиркама или часо-
писима. При том, углавном је реч о варијантама једног стандард-
ног сижеа: локални кнез испуњава обавезу такозваног данка у
крви тако што не шаље никога од својих потомака, или пак шаље
неко дете из своје породице које је без очеве заштите; након
одређеног броја година то дете се враћа у свој завичај, али сада
као високи службеник Порте, и драстично кажњава кнеза због
учињене му неправде. Највећи, међутим, број тих песама чија се
радња углавном разрешава  каменовањем (укупно пет), налази
се у рукописној збирци нашег етнолога Андрије Лубурића, која се
чува у Архиву Србије као „Збирка Андрије Лубурића“ (АС, ЗАЛ, I
– IX). Пошто је та збирка недовољно позната, рећи ћемо о њој
неколико података. Лубурићев рукописни материјал садржи 1277
скоро искључиво епских песама, похрањен је у девет кутија, а
регеста је урадио сам Лубурић. Песме су сакупљене по Црној
Гори и Херцеговини, углавном између два светска рата, а само
мањи број пре Првог светског рата. Навешћемо овде и једну забе-
лешку о томе Лубурићевом теренском раду. Наиме, у кратком
предговору за своју  антропогеографску студију „Дабарско поље
у Херцеговини“,  Петар Шобајић пише: „Села у Дабарском пољу
испитивао сам 1926. године. (...) При раду друштво ми је чинио
Андрија Лубурић, који је тада прикупљао народне песме, а био ми
од користи за боље утврђивање порекла извесних дабарских
родова.“24 Известан број тих песама чува се у виду оригиналних
аутографа са терена, што им даје посебну вредност. А гледано у
целини, њихова вредност је у томе што „оне пружају добру слику
последње фазе у развоју српске народне поезије.“25 Овде је

24 СЕЗ, Насеља и порекло становништва, књ. 34, Београд 1954, стр. 3.
25 Бранислав Крстић, Индекс мотива народних песама, САНУ, Посебна издања,
књ. DLV, Београд 1984, стр. 640–641.
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укратко представљено шест песама, од којих су две из
Лубурићеве збирке.

„Хасан-паша Предојевић“ (око 1545. год.)26

Стиже ферман из Стамбола до кнеза Предојевића из Рудине
(билећке), у коме султан од њега тражи да, из Горње и Доње
Рудине, спреми тридесеторо деце за јаничаре, а међу њима и
свога најмлађега сина Јездимира: „Да његову бране царевину /
И у запту држе очевину“. Кнез не може да се растане од свога
најмлађег сина, него по наговору своје жене, уместо њега, спре-
ма се да пошаље седмогодишњег унука Ненада, посмрче њего-
вог најстаријег сина Којадина. Да би спасила своје дете,
Ненадова мајка бежи са њим у планину Видушу, али их потера
проналази, окрутно  је бичују, и ускоро „царева делија“ поведе у
јаничаре тридесеторо  деце и пред њима кнежевог унука Ненада.
Ненадова мајка прати караван све док јој, „јадној и чемерној“
(отуда то место доби име Чемерно), син не обећа да је никада
неће заборавити. Мајка упозорава сина да тамо куда га воде не
пије „воде Забораве“, коју ће им нудити „царева делија“. Скрхана
од бола, Ненадова мајка се врати, али у Гацко, код кнеза
Лаловића. Караван путује до Стамбола и на прилазу граду сви
пију са „воде Заборава“, а Ненад се само претвара да то чини. То
остави трага на његово понашање: сва остала деца су весела,
„Ама  Ненад шеман невесео / Но низ прси главу објесио / У дубо-

ке мисли ударио“. Цар то запази, сазна зашто је нерасположен  и
обећа му да ће га поставити за босанског везира. После дванаест
година, „цар му даде на Босну везирство“. Потурчени Ненад, сада
Осман-паша, дође у Сарајево и за седам година уреди свој паша-
лук, па крену у Херцеговину. Кад дође у  Билећу, „Од Рудине сази-

ва кнежеве / Од Рудине и од Гацка равна“. Међу њима је и кнез
Предојевић, којега Осман-паша пита да ли се сећа шта је учинио

26 АС, ЗАЛ, VI, 123; са Лубурићевом забелешком на крају ове песме: „Из
Невесиња.“
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са својим унуком, али му не да ништа да проговори, 

Но намигну оком на џелата,

Те му русу посијече главу.

Још не даде укопати кнеза,

Но сакупи народ из Рудине,

Те на кнеза турише гомилу,

Од тада је Приметна Гомила.

Потом Осман-паша даде кнезу Лаловићу хиљаду дуката „Да му

рани остаралу мајку“, и сагради своју задужбину: „Мајци цркву, а

себе џамију.“ 
Као што се види, поента ове песме требало би да буде каменова-
ње окрутног и неправедног  кнеза, што би био коначан тријумф
правде, али песма садржи један необичан детаљ који би тешко
могао да код читаоца (слушаоца) изазове очекивани осећај да је
та правда испуњена на прави начин. Наиме, казни каменовањем,
јединој која би била у правој сразмери са величином злодела (бар
у епској равни),  претходи једна која, иако смртна, из те перспек-
тиве, више личи на божији благослов. (У народу се каже: „Ако већ
морам да умрем, дај ми Боже брзу смрт!“) Овде, народни песник
као да није разумео смисао казне каменовањем – лагано и болно
умирање уз клетве гневом распаљене гомиле (свеједно да ли је
тај гнев подстакнут од стране појединца или је спонтана колектив-
на емоција). Осим тога, каменује се жив човек, а не његово бежи-
вотно тело, јер би то било недопустиво скрнављење. Ево једног
примера код Вука Врчевића који то потврђује. Село каменовањем
кажњава двоје својих житеља због недопустиве ванбрачне везе:
„...Милован остаде мртав под гомилом камења; а несретна Ђурђа
полеће и клекну на кољена пред попом да је од гријеха одријеши,
сва у лицу премрла а душом занијемила. Окупи се народ око попа
да је истргну па да и њу каменују, поп је отпусти, а она на земљу
паде мртва! – Кад виђеше да је умрла, свак руке к себи (подвукао
Р.Ш.), а поп нареди те јој сваки рече: Бог ти гријех опротио! Пак је



по закону пред црквом укопаше.“27 Тако поента ове песме више
одговара духу старозаветне, него хришћанске традиције. Јер, кад
Исус, син Навинов, спали Гај „и обрати га у гомилу вјечну“, он
цара Гајскога објеси на дрво и остави до вечера; а о заходу

сунчаном заповједи Исус те скидоше тијело његово с дрвета и

бацише пред врата градска, и набацише на њ велику гомилу

камења, која стоји и данас (Књига Исуса навина, 8: 28-29).

„Милица дјевојка хајдукује“28

Милица сакупља „тридесет друга“ и са њима хајдукује тридесет
година. Током тих година другови јој изгину а њу саму, након
неравноправне борбе, заробе Турци и воде је травничком паши.
Окупљена маса „була и ханума“ мисли да је ухваћен хајдучки
харамбаша, а Милица им говори:

„Не лудујте буле и хануме,

Ја нијесам турска кукавица, 

Већ сам јунак млада Српкињица!“

Па раскопча токе на прсима:

Синуше јој пребијеле дојке

Као снијег кад обасја сунце!

Кад виђеше травњанске балије,

Од јада су по камен узели,

И Милицу у камен засули. 

Чин каменовања у овој песми је, песнички, добро мотивисан:
гнев масе подстакнут је неочекиваним сазнањем да је страшни
харамбаша који је толико одолевао силним турским потерама у
ствари – жена, и осећањем понижења које прати то сазнање, а
брзо прераста у гнев.                                                                   
27 Вук Врчевић, Низ српских приповиједака – већином о народном суђењу по
Боки, Црној Гори и Херцеговини, Панчево 1881, стр. 64.
28 Коста Н. Ристић, Српске народне пјесме, покупљене по Босни, Београд 1873,
стр. 120-121.
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„Султаније у Кандији“29

Кандијски краљ зароби две принцезе из Стамбола на њиховом
хаџилуку у Меку. У намери да их ослободи, султан са силном
војском опседа Кандију (Крит) шест година, али је не може
освојити. Ходајући кроз своју ордију, цар чује како један старац
говори своме коњу да никад неће освојити Кандију, јер: Једног

има рђава човика /  У ордији својој код Кандије, па ако жели да
ослободи своје кћери, мора: „Да га нађе, у камен затрпа“. 
Султан пушта телала: „Да с тај рђав  по ордији тражи“, па: 

Кад нађоше рђава човика

У камен га намах затрпаше. 
Након тога, Кандија бива освојена, султаније ослобођене, а кан-
дијски цар допада ропства. 
Да би сиже песме имао потребни заплет и неочекивано разреше-
ње, народни песник уводи урокљивог човека (можда човека са
злим очима), који поседује толику моћ да чак осујећује и султана
са свом његовом силом.  

„Синовац војводе Ивана“ (око 1604. год.)30

Песма почиње једним општим местом: Цар честити ферман

оправио. Царска заповест упућена је војводи Ивану из Бањана,
од кога се тражи да сакупи „педесет солдата“ и упути их у
Сарајево, али да буде обазрив приликом њиховог избора:

Ђе двојица узимај једнога,

Ђе је један немој ниједнога,

Ђе је девет узми по тројицу,

Ђе петина узми по двојицу.
Војвода се оглушује о цареву препоруку, па не шаље ниједнога од
својих седам синова – Но синовца Пејовић Јована / Мајка нема но

њега једнога. Јован оде „од града до града“, док доспе у

29 Hrvatske narodne pjesme – muhamedanske – Matica hrvatska, Zagreb, III, 2.
30 Архив Србије, Збирка Андрије Лубурића, VI, 26.
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Стамбол, где се „Јован цару увидио“. Цар му даде да буде паша
од Херцеговине, под именом „паша Ибрајиме“, и посла га да
умири побуњену рају. Ибрахим-паша дође у Бањане и постави
логор у Велимљу. Ту у малом селу Почивала сагради цркву, а
потом, премештајући логор, у још неколико села – све до Билеће.
Ту позове војводу Ивана, подсети га на неправду коју му је учи-
нио:

О мој стрико војвода Иване!

Ја сам главом Пејовић Јоване,

Кога но си стрико оправио,

Оправио цару у солдате.

Па завика војску свуколику,

На Ивана гомилу турише.

Лубурић напомиње уз ову песму да је војвода Иван историјска
личност: „У пјесми поменути војвода Иван познат... из покрета
никшићког војводе Грдана и помиње се 1597, 1608. и 1614. годи-
не.“
Његова друга напомена односи се на крај песме: „Завршетак пјес-
ме има велике сличности са завршетком пјесме о турчењу Хасан-
паше Предојевића и сигурно је отуда некако дошао.“

„Кнез Бојагић и Ненад паша“31

Цар упућује ферман на Херцеговину, у којем поручује кнезу
Бојагићу: Спреми мени ђеце тридестеро / И пред њима сина

Милована. Делибаша стиже са ферманом на „врело билећко“ и
кнез прикупља тридесеторо деце, али не жели да пошаље
Милована, једног од девет синова,  Већ синовца нејака Ненада, –
Мајка нема, до њега једнога! У очајању, мајка Јована покушава
да са дететом побегне у планину, али бива спречена, па караван
деце, будућих јаничара, креће пут Цариграда. Мајка пристаје за
караваном, кука и проклиње, али је њен девер неумољив. Како
она не посустаје, он је излаже невиђеном мучењу: Снахине је

31 Објављено у „Босанској Вили“, 1894, бр. 13.

287IZVORNIK



288 IZVORNIK

саломио руке / И њезине прорезао дојке / Па кроз дојке проту-

ри патрљке. Мајка још увек има снаге да опомене сина да да не
пије „воде Заборава“, како би је сачувао у сећању. Он послуша
мајку, па тако његово понашање одудараше од понашања остале
деце. Цар то запази, из разговора са њим сазна да је он замена
за Милована и да је оставио сироту мајку у Херцеговини, па му
обећа „пашалука на Херцеговину“. Кад му цар „даде ферман и
даде му Турке“, паша крену у Херцеговину и у Пријевору разапе
шатор. Кад су дошли кнезови, а међу њима  и кнеза Бојагић, паша
нареди да га вежу, па:

Тада паша на ноге скочио –

И остали кој’ су уза њ Турци

И вас народ кој’ код паше бјеше –

Камен узе у бијелу руку,

А подвикне гласом и авазом: 

Свак по камен на амиџу мога!

Начините велику громилу, –

То се зове „Приметна громила“. 

Паша, потом мајци „све прилике каже“, па обоје саградише задуж-
бине – Мајка цркву, а син јој џамију / У Билећу селу маленоме.  
Занимљиво је да на крају песме пише: „Замрчио: Ст. Р. Делић“.
Делићева је и једна напомена испод наслова песме: „Пјевао уз
гусле Јанко Черанић [вероватно Ћеранић] у Гацку“, као и једно
указивање на анахронизам у народној етимологији топонима
Чемерно, „...које се у српским споменицима од год. 1431. већ
помиње (Zemerno); а пјесма тек опијева догађај иза пада
Херцеговине (1483)“. 
Напомена о гуслару Јанку Ћеранићу из Гацка објашњава зашто је
ова песма блиска изворном сижеу и поенти легенде о кнезу
Предојевићу: очигледно, настала је у простору који је по свему
близак  ономе простору у којем је настала и та легенда.



„Јања удовица“32

Стиже царски ферман у Босну, да се „купе дјеца јањичари“, па
потом „сиђе у  Херцеговину“, на руке кнеза Ајмановића. Кнез
пише децу по Херцеговини, али не уписа ниједнога од својих
девет „младих синоваца“, него Матијаша, сина Јање удовице.
Она бежи са сином „у гору зелену“, али „кад планине снијегом
западоше“, врати се, и кнез Ајмановић пошаље њеног сина у
Стамбол. Ту је дете, након девет година, „велико мјесто издвори-
ло: запало му девет агалука“. Он их све поклања цару, „само да
му даде Босну пашалука“. После годину дана везировања у
Босни, паша се упути у Херцеговину, на конак кнезу Ајмановићу.
Од њега затражи да му доведе Јању удовицу. У дирљивом сусре-
ту, син дочекује мајку изражавајући велику пажњу и љубав према
њој. А ујутро – уследила је страшна освета:

Кад у јутро бјели дан свануо, 

Објесио Ајмановић кнеза,

Његовијех  свих девет синова,

И до девет младих синоваца,

Све о вратим Ајмановић кнеза.

Паша богато дарује мајку, па „оде судит у Травнику“, а она „гради
цркву од камена, а за здравље свог једина сина“. 
У погледу сижејне структуре, ова песма се може сматрати
варијантом песме о каменовању кнеза, упркос томе што њена
поента није  каменовање. 

Мотив каменовања у Његошевим делима

Каменовање као реч која означава једну стару и још местимично
важећу санкцију Његош користи на једном месту у Шћепану

32 Ivan Franjo Jukić i fra Grga Martić, Narodne piesma bosanske i hercegovačke, pod
br. 9, Osijek 1858.
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Малом, затим у делу Луча микрокозма и песми „Поздрав роду на
Ново љето“ – у фигуративном значењу, док у Горском вијенцу

користи изразе: дићи проклету гомилу (на кога), поћи под гоми-

лу, под камење (притиснути) и под гомилу метнути. Толико, у
најкраћем, о Његошевом речнику о каменовању.

Израз дићи проклету гомилу у Горском вијенцу „из уста је војво-
де Милије“, који, заједно са осталим главарима, слуша како Коло

пјева на скупштини „о Маломе Госпођину дне на Цетињу“, изра-
жавајући незадовољство народно због положаја у коме се нала-
зи:
(...) Почину ни рђа на оружје, / остаде ни земља без главарах; /
некршћу се горе усмрђеше, / уједно су овце и курјаци, / здружио

се Турчин с Црногорцем, / оџа риче на равном Цетињу; / смрад

ухвати лафа у кљусама, / затрије се име црногорско, / не оста-

де крста од три прста! (ГВ, 282–290).
Војвода Милија не само да разуме ову отворену поруку народа,
која је упућена главарима због њиховог оклевања да се лате
оружја, него има и разумевања за његов гнев: 
Чујете ли коло како пјева, / Кâ је она пјесма изведена? / Из главе

је цијела народа. / И имају разлог Црногорци / на нас дићи про-

клету гомилу (ГВ, 291–295).
Иако нису изложени непосредној претњи испољавања народног
гнева у виду каменовања, црногорски главари окупљени на скуп-
штини налазе се у положају који подсећа на онај у коме се нашао
Мојсије у време изласка из Египта, или Давид после напада
Амалекита на Сиклаг – о чему је већ било речи. Само што овде
имамо случај самоосуде, која је последица схватањa да је гнев
народа правдан.

У једној епизоди у Горском вијенцу појављује се вештица и у зби-
вањима око ње изриче се више претњи каменовањем: 
Главари оупљени око „вељега гувна“ испитују једну бабу коју је
пред њих довело три-четири стотине Озринића, Цуца и Бјелица,



оптужујући је да је вештица која је „цио народ помутила“ када је:
ударила каживат вјештице. / Двадест их је досада казала, / и
сама је себе обличила [открила], / на њих више но педесет гла-

вах / што су оне свакоју изјеле, / а све ђеце која су помрла / и
момчади те пушка убила (ГВ, 2110–2116).  Главари испитују бабу
(А како се градите вјештице?; али и о свему другом), она све
то казује, а онда се каје због свих зала које је починила:  
Него сам се јадна покајала; / волија сам поћи под гомилу / са

свијема те смо тога лика / но зла чинит како смо досада (ГВ,
2168–2170). 
Главари  питају и владику Данила има ли вештица, а он одгова-
ра:
Нема тога ни у једну књигу; / сврх себе се сви овде куните, / то

су бапске приче и мудрости; / него лаже ова бабетина, / али

може нешто друго бити (ГВ, 2179–2183).
У намери да саазнају шта би то могло бити, главари прете:
Кажуј, бабо, рашта си лагала, / aл’ на нашу душу под камење.

(ГВ, 2184–285).
Пред претњом каменовањем, баба признаје да су је послали
„домаћи Турци“ да помути племена, па: тада скочи народ цио,

узми камење да је под гомилом метну, али је не пуште главари,

но је с муком одбране. 
На трезвени став главара, очигледно, утицао је владика Данило.
А на то да се црква борила против традиционалног сујеверја и
прадрасуда у „сировом народу“ указује један докуменат, који је у
архиву манастира Савине открио Владимир Ћоровић. „Године
1795. је митрополит Петар I одлучио од цркве све село Мокрине,
јер је, како рече, ‘тај неразумни и сујевјерни народ’ убио једну
невину жену прогласивши је за вјештицу.“33

На једном месту у Шћепану Малом изриче се заклетва уз коју се
исказује спремност да се прихвати и каменовање као најтежа

33 Владимир Ћоровић, „Забрана пировања о крсном имену...“, Гласник Земаљског
музеја, књ. XXIII, 1911, стр. 351.
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санкција, што би требало да знатно повећа уверљивост заклетве
у очима сведока пред којим се она изриче. Наравно, у свету у
којем је примена ове санкције још увек реална, а не само вербал-
на претња. Томе прибегава Шћепан Мали, који је већ једном разо-
бличен у покушају да прикрије свој стварни идентитет. Он се
књазу Долгорукову, који га упорно испитује да би утврдио ко је и
одакле је, заклиње да ће, коначно, рећи истину:
Ако ово не буде истина / прост ви живот – ви ме каменујте (IV,
457–458). 
Уобичајено је да се заклетва  као архаична говорна формула
исказује уз позивање на неку вишу силу, свој образ или част, или
пак нешто што је најсветије ономе ко је користи, али овде је,
неуобичајено, доведена у везу са каменовањем. Међутим, једна
такође архаична говорна формула – клетва, најчешци је прати-
лац чина каменовања и стоји са њим у природној, синергијској
вези. У том контексту, реч је о „клетвама у којима се збиља жели
зло ономе кога куну, бар у оном тренутку кад пада клетва“,34 а
које се изричу у тренутном раздражењу и љутњи, или из жеље за
осветом.  Има више примера каменовања у овом раду где је
каменовани изложен дејству убојитог камења и ништа мање
убојитих клетви – зато што се „клетвом постиже оно што се иначе
никаквом силом не би могло задобити.“35

Ипак, овде ћемо поменути један пример каменовања који заслу-
жује посебан коментар. Пошто би осуђенога  „убили камењма, и
тада на њега би навалили велику гомилу, и ту би се проклели

(подвукао Р.Ш.): кои гођ би туда прошао, свак сваки пут нека баци
на ту приметну гомилу по камен по два.“36 Видимо да се учесни-
ци у каменовању узајамним клетвама обавезују да никада неће
престати да „примећу“ камење на каменованог, што истовремено,
бар делимично, објашњава и то како су настале такозване при-

34 Јаша М. Продановић, „Клетве у нашој народној поезији“, Књижевни север, год.
IV, јули-септембар 1928, стр. 366.
35 Исто, стр. 370.
36 Јоаникије Памучина, „Слављење Божића у Херцеговини“, Србско-далматин-
ски магазин, Задар 1866, стр. 61.
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метне гомиле.
Нема сумње да је заклетну формулу из Шћепана Малог преузео
на једном месту и Вук Врчевић. Наиме, у једној његовој припове-
сти, стара примаља саопштава попу „на исповијест“ како ће се у
његовој парохији родити копиле. Па како то поп прима уздржано,
готово са неверицом, јер зна да је то „необичан гријех у народу,
који надмашује све седам смртних“ (грехова), примаља се закли-
ње најстрашнијом заклетвом да је то што говори истина: „Ако не
буде истина, онда нека мене народ каменује, и прост им мој
живот био на овоме и на ономе свијету.“37

Реч каменовање Његош користи на неколико места у њеном
фигуративном значењу – једном у песми „Поздрав роду на Ново
љето“: Осахоше самоубиствене / неопитне руке слијепацах / те

аманет и општу светињу, / језик славни и народност своју /
раздираху и каменоваху (Пјесме, 174, 54–58); a други пут у Лучи

микрокозма: ко би игда с добре воље хтио / безумнога пожељет

метежа, / ђе зло гнусно свагда торжествује, / ђе свак знаме од

раздора носи, / ђе гњилоћа душе каменује? (I, 336–340) – оба
пута као метафору за разарање језика и народности, односно за
душевне патње.

Гомиле, приметне гомиле

Гомиле камена купастог облика висине од два-три метра, са круж-
ном основом од око пет до педесетак метара у пречнику, које
садрже од стотинак до хиљаду кубних метара камена неправил-
ног облика –  то би могао бити најкраћи инжењеријски опис једне
појаве народног „градитељства“ која је готово универзално гео-
графски распрострањена, а везана је за разноврсну обичајну
праксу многобројних народа и и народних група.

37 Вук Врчевић, Народне приповијести и пресуде из живота по Боки которској,
Херцеговини и Црној Гори, Дубровник 1890, стр. 165.   
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„Све су гомиле начињене по чистим мјестима, као: по брдима,
главицама и брежуљцима, а има их  доста и по равнима, али ове
су около села највише“, пише о њиховом положају архимандрит
мостарски Јоаникије Памучина,38 који је на ту појаву у
Херцеговини обратио пажњу још шездесетих година деветнаестог
века. Занимљиво је и његово запажање о њиховој распрострање-
ности у овој нашој области: „Свуђ по Херцеговини има премного
гомила, а занајвише их има у Требињу, јер ту највише има и каме-
на.“39 И наш познати етнолог Сима Тројановић, који је о каменим
гомилама, претежно о оним у источној Србији, написао и посебну
студију, веома сликовито говори о њиховој распрострањености на
Балканском полуострву: „Већи је део балканских земаља начич-
кан гомилама, као навиљцима, али то су већином преисториски
гробови старих Илира, Трачана и Келта.“40

Рекли смо да су камене гомиле трајна обележја разних обичаја,
али нас овде занимају оне које су настале услед  обичаја камено-
вања људи, а под којима, по народном предању, почивају остаци
преступника који су, на основу народне пресуде, кажњени на тако
суров начин: „Обично се прича да су живи злочинци бацани, заси-
пани под гомиле, и то тако да је сваки од присутних сељана
морао да баци камење на осуђеног. ‘Хак би га било каменовати‘,
вели се и данас за рђава човјека. Неки опет веле да су каменова-
ни само истакнути људи (као на пр. кнезови и други угледнији
људи) који би учинили какво велико зло.“41 Видели смо неколико
примера кажњавања народних кнезова због осионог понашања
према слабима и незаштићенима у нашој епској народној поезији,
а следећи пример говори о томе како је један народни кнез каме-
нован због удворичког понашања према турским властима, што је
такође изазивало сваку народну осуду. Пошто су Османлије изгу-

38 Јоаникије Памучина, „Слављење Божића у Херцеговини“, Србско-далматински
магазин, Задар 1866, стр. 61–62.
39 Исто, стр. 60–61.
40 Сима Тројановић, Лапот и проклетије у Срба,  Београд 1898, стр. 37.
41 Љубо Мићовић, Живот и обичаји Поповаца, САН, СЕЗ, Друго одељење, књ. 29,
Београд 1952, стр. 236.
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биле Нови у Боки, већина Турака Новљана населила се у
Херцеговачком санџакату. Њихове спахије, аге и бегови, па и
понеки домаћи нахијски кнез окупе се на меџлису 1702. да утврде
ко ће бити господар земљишних поседа и како ће се делити њихо-
ви приходи. На том скупу је кнез Јокановић из Брда у Љубињском
кадилуку, удворички, предложио да Турци „притисну све земље
под тапије као чифлук-сахибије (господари феудалних поседа)“, а
да раја обрађује чифлуке (имања)  и плаћа хакове (трећину или
половину прихода) господарима. Турци награде кнеза Јокановића
тапијом и назову га „ђузел (лепим) кнезом“, али му народ не забо-
рави издају, па се окупи на збору, који овако одлучи: „’Наше племе
не признаје нашег злог кнеза Јокана, ни фермана за ђузел кнеза
дарованог једном мршавом тапијом од турске власти. Народни
збор данас кумује  својем кнезу Јокановићу и даје му ново име:
Тапија, а презиме:Ђузеловић, раскнез из Брда Љубињског кади-
лука, ради тога што ђузел-кнез лично ошину троструком канџијом
по голом народном тијелу.’ Сви на збору скоче на ноге и повичу из
гласа присутном раскнезу: ‘Аферим ти Ђузел кнеже, турска
тапијо! Тапију под гомилу!‘
На збору под гомилом каменован, заврши свој живот, срамотно
кроз вијекове, раскнез ‘Тапија Ђузеловић‘...“42

Чин каменовања понекад је бивао окончан са последњим баче-
ним каменом, након чега су се људи разилазили. Заправо, у
највећем броју забележених примера сам чин каменовања
завршава се без икакве додатне обредне радње, или се она не
помиње. Али,  „биле су и друге гомиле које су се звале наметне

или приметне43 гомиле“; кад би кривца убили камењем, „тада би
на њега навалили велику гомилу, и ту би се проклели: кои гођ би
туда прошао, свак сваки пут нека баци на ту приметну гомилу по

42 Мирко С. Радоичић, „Каменовање кнеза у Херцеговини“, Гласник  Етнографског
института САНУ, књ. II – III, 1953–1954, стр. 828.
43 У случају речи приметна постоји акценатска опозиција, тј. ова реч, не
мењајући гласовни склоп него акценат, има два значења: а. приметна (од при-
метнути – додати, сврш. приметнем); и б. приметна (од приметити – опази-
ти, запазити сврш. приметим, запазим).
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камен по два. Овака и сад има једна приметна гомила од новијег
времена, у Поповском Лугу, и кои гођ туда налезе свак баци камен
на њу.“44 Овде видимо да се учесници у каменовању, пошто су
затрпали кривца, узајамно проклињу. То узајамно проклињање,
то јест преузимање обавезе под претњом клетве да „свак сваки
пут баци камен“ на ту гомилу, као и још неке обичајне формуле,
тај чин поступно транспонују у легенду, захваљујући којој се та
обавеза шири и на случајне пролазнике и која  јој обезбеђује
трајање.  
Овај вид обредног каменовања налазимо и код наших мухамеда-
наца.
Миленко С. Филиповић је забележио овај случај у височком крају:
„Идући на Луку за Фојницу је гроб неког кадије ког су засули у
камен због кривог суђења. И сада пролазници, па и Височани,
бацају по камен на тај гроб.“45 М. Филиповић наводи и следећи
податак који је нашао у књизи Сл. Бошњака Земњопис и

повијестница Босне (Загреб 1851): „Крај пута у селу Какњу је мус-
лиманско гробље и у њему два знатна нишана. Ко год прође баци
се каменом на један нишан. Говоре да је то севап, јер је тај човек
први у Босни увео камату.“46

Легенда и историја о Приметној гомили у Пријевору

Предања:

Изгледа да  предање Приметној гомили у селу Пријевору код
Билеће први пут у нашој етнолошкој и антропогеографској лите-
ратури помиње Сима Тројановић у својој студији посвећеној лапо-
ту и проклетијама, али као „гомилу кнеза Предојевића“, без

44 Јоаникије Памучина, „Слављење Божића у Херцеговини“, Србско-далматински
магазин, Задар 1866, стр. 61.
45 Миленко С. Филиповић, Живот и обичаји народа у Височкој нахији, СЕЗ, књ.
LXI, Београд 1949, стр. 102.
46 Исто, стр. 102.

296 IZVORNIK



изричитог атрибута „приметна“. Ево шта је о томе написао:
Код Билеће има гомила кнеза Предојевића. Турски цар је искао

од сваког родитеља по једно дете у јаничаре, који више деце

имађаху. Предојевић је имао шест синова, а удовица братовље-

ва беше само с једним чедом, па ипак њој, својој снаси, бесни

властелин и то јединче одузе и даде Турцима, а сву своју децу

сачува. Тужна мати трчећи за јединцем, вели се, закукала је на

брду Камену: „Куку мени каменој!“, на Чемерну: „Шта ћу чемер-

на?“ Пошто је царске делибаше никако не могоше од детета

раставити, ражљутише се, па јој дојке прорезаше и кроз њих

руке протурише, те мученица на брзо душу испусти. Њен једи-

нац се у Цариграду потурчи и поста временом везиром босан-

ским. Ударивши кроз Херцеговину спусти се до Билеће.

Предојевић, вечити улизица, изиђе му у дочек, али народ нареди

да га народ у гомилу заспе – што се и учини. Та гомила још

стоји, па се и сад нађе од срца људи, који на гомилу камен доту-

ре – да се љага не избрише.47

Прв пут је о Приметној гомили у Пријевору  Јефто Дедијер напи-
сао  једну краћу забелешку у „Билећким рудинама“: 
У Пријевору је чувена Приметна Гомила. У тој је гомили, прича

се, закопан кнез Предојевић и данас сваки Рудињанин кад прође

поред те гомиле, приметне по један камен на гомилу, нека је

теже бреме на оному, ко лежи под њом. Тај кнез имао је, прича

се, девет синова. Најстарији његов син Којадин умре, пошто се

ожени и остане му једини син Ненад. Кад су Турци купили дјецу

за јањичаре, заишту у кнеза најмлађијег сина, а он им да унука.

Овај временом постане паша, врати се у Херцеговину, ухвати

кнеза и баци на њ гомилу.48

О поменутој гомили писао је Јефто Дедијер и у својој обимној
анропогеографској студији  Херцеговини, објављеној 1909. годи-

47 Сима Тројановић, Лапот и проклетије код Срба, Београд 1898, стр. 25-26.
48 СЕЗ, Насеља српских земаља, књ. 2, Београд 1903, стр. 857.
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не:
На старом друму у селу Пријевору код Билеће има ‘Приметна

Гомила’ на коју сваки сељак баци по камен, кад прође, само то

не чине чланови оних породица које веле да су поријеклом од

старих Предојевића. О тој гомили има у народу једна жалосна

прича, која се каткад пјева као пјесма. У њој се прича како је у

Пријевору иза турског освојења живио стари кнез Предојевић са

својих осам синова и с Ненадом, својим унуком од најстаријег

сина Којадина, који је био умро. Једном му дође наредба од

турског цара, да дâ свог најмлађег сина цару у војнике. По наго-

вору своје жене не даде сина већ унука. То опази на вријеме

Ненадова мајка, па побјеже с дјететом у планину, али је ухвате

и одведу јој сина у војнике. Дијете се одликовало бистрином и

храброшћу, па је постао најпослије пашом. Дошавши у

Херцеговину баци свог  дједа под гомилу, начини себи џамију, а

мајци цркву у Билећи.49

И до  Луке Грђића Бјелокосића допрла је једна варијанта народ-
не легенде о кнезу Предојевићу коју је објавио у својој књизи Из

народа и о народу (Мостар 1897). Она има доста исцрпан сиже,
али не садржи битну поенту  легенде – каменовање:
Султан Фати-Мехмед, кад је покорио Босну, заиште од одлич-

них фамилија да му по једног војника пишу и по једно дијете за

школу даду. У селу Бијела Рудина (сада котар билећки) бијаше

тада кнез, којега је касније народ назвао Предојевић са девет

синова и једним синовцем сирочетом. Предојевића падне на кућу

да једно дијете да, а он те синовца. Мајка му, када га поведоше,

приста за њим кукајући, те на брду више Врбе расплете косе

од жалости, а брдо се назва Плеће, а кад дође на друго брдо,

рећи ће: ‘Куку мени тужној и чемерној‘, и то се брдо прозва

Чемерно.

Турци поведу дјецу. Кад стигну у Стамбол, уведу их у једну вели-

ку одају, па донесу чорбе да сркају, а даду им кашике са дршци-

49Јефто Дедијер, Херцеговина, „Веселин Маслеша“, Сарајево 1991, 82. 
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ма од аршина, те им нареде да сваки за врх од дршке држати

мора. Цар дође да види како ће Херцеговци јести, али се мали

Предојевић досјети одмах, па ће према себи другу: ‘А ну, ти

мени даји твојом, а ја ћу теби мојом кашиком‘, што и учинише,

те се тако и остали од њих видећи наранише.

Цару се ово дијете свиди. Он га узе себи, научи и потурчи,

надјенувши му име Имшир. Предојевић је врло добро у наукама

напредовао те, чим се домаши снаге, упише се у војску, и кроз

мало времена постане пашом.

Када Имшир постане пашом, замоли цара да га пусти да отиде

у Херцеговину. На ову молбу дарива му цар пашалук зворнички.

Кад се у Зворнику настани, крену да обиде Херцеговину. Кнез

Предојевић чу да иде паша, али није знао да је тај паша његов

синовац, дигне се преда њ у сретање  и сретне га између

Вишњева и Брајичевића.

Паша, чим виђе стрица, нареди да га убију, а осталим главари-

ма, који бијаху дошли са Предојевићем, каза се ко је, и рече да га

је зато убио, јер га је другој вјери продао, те да више никому не

падне на ум сирочад продавати. Ту нареди да се укопа и побије

му крст, а гроб да се зове Бабов гроб у знак да га је синовац,

који га је мјесто оца имао, убио. Имшир-паша дарива остале

главаре и родбину, узе матер и одведе у Зворник.50

А ево како је та легенда била уобличена у свести народног при-
поведача из Билећких рудина – географског и духовног простора
у коме је и настала – седамдесетих година двадесетог века. Ова
кажа коју је 1972. године испричао Гаврило Тркља из Мириловића
код Билеће, а забележио Слободан Комад из Гајдобре, са усцрп-
ним сижеом, добро уоченим детаљима и одговарајућом поентом
– вредна је колико у погледу садржаја, толико и у погледу језика. 
Кнез Мирило, што је ође у Мириловићима био, имо брата па му

та’ брат умро, а за њим остало мушко дијете. Кнез је имо чети-

ри сина, је ли шћери имо – не знам. Јес, зар! Па затражили, онда,

50 Лука Грђић Бјелокосић, Из народа и о народу, Просвета, Београд, стр. 172-174.
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Турци из Цариграда да се шаљу ђеца, да тамо уче школу. И онда

је кнез Мирило запис’о сина јединца од његовог покојног брата

(молим те!), а свога није шћео ниједнога. Па је попис’о и друге у

својој кнежини, а тако и остали кнезови по Ерцеговини. Скупе

ђецу, а дођу и Турци из Цариграда да и' воде: од Билеће, преко

Гацка и тамо даље куда је правац био. Све пјешке. Повели ђецу,

а снаја му не престајала кукат’ – да јој не спрема јединца, него

да спреми једног његова. Не стио кнез, и онда је она пошла за

Турцима, са осталијем мајкама, пристајала, кукала... Кад су

дошли на Чемерно, ту је закукала из свег гласа: Куку мени јадној

и чемерној! И отада је то мјесто остало Чемерно. Ту ти је она

пала, и онда су је друге жене довеле кући. Остала она једно

вријеме у ђеверовој кући, а онда је он одијелио и дао јој добар

комад земље (два товара сјемена) – бива, да је задовољи. (Пола

те земље је сада  моје  и  Ђурово, а пола Капорово.)

Те, дошла ђеца у Цариград. Скували им ручак, изнијели казан

пред њи’ и посједали и' око њега, а дали им кашике од метра

дуге: да виде шта ће учинит! А они погледивали около шта ће

и како ће, те они један узме кашику, заити њом и принесе је

устима ономе што је сједио с друге стране казана, а овај ће

исто тако њему. Па како су ови први почели, тако и они пото-

њи. Онда су Турци оцијенили да ће од њи’ нешто бит’. Па су онда

учили турске школе, да буду паше и буљубаше, и хоџе и хаџије.

Учили и научили!  Е, шта ће ко онда кад су то научили, који ће у

коју службу, да му цар пропише његовијем ферманом и потврди

његовијем мухуром. То се морало слушат’. И, добро...  они од

кнежева брата  добије паша да буде. Питали га шта ће, а он им

каже: Да ми најприје дате војске колико ми је доста, да одем у

Билећу, у Ерцеговини, да видим моју стару мајку! Колико ти

треба? Толико и толико! И још је реко: И да ме нико не пита,

што гоћ ја учиним. А обећа се брзо вратит. Онда јави кнезу

Мирилу да ће доћ’ и да му дорани доста 'ране за његову војску:

да закоље стотину овнова, и волова доста, и да му дорани беш-

кота љеба колико је већ потребно. И још му поручи да му мајку,

IZVORNIK300



ако је жива, доведе у Билећу да је види. Кнез Мирило је амо спре-

мо што му је поручено и што је мог’о дорâнио му је. Довео му је

и мајку у Билећу, па пошо у сретање, горе на Бијелу рудину.

Дошо тамо а паша иде, јаше на коњу напријед, а оно остало све

иде пјешке за њим – низам турски! Кад је паша избио, ови му се

пре’стави и рекне да је ту све наредио онако како му је поручио.

Паша се онда окрене па турски подвикне на војнике: Гомилу на

њ! Те сва војска нагрне ко 'чела. Све! И завале га жива! Онда је

паша рек’о: Ко овуда наљего, проклет био ако не баци камен на

ову гомилу! И нек се ово зове Приметна гомила! Онда је сиш’о у

Билећу са војском и ту је наш’о мајку. Звао је њему у Цариград.

Не шћела она, па јој је начинио цркву, а на пољу је начинио  и

џамију Турцима. И онда ти се он са војском вратио у Цариград.

Неколико историографских забележака:

На крају кратког предања о кнезу Предојевићу у „Билећким руди-

нама“,  које је  смо већ цитирали, стоји и једна кратка Дедијерова

напомена: „Народ вели, да је ово онај Предојевић, што се споми-

ње као паша у турској војсци.“ Као што се види, та напомена није

плод никаквог истраживања, осим теренског, тј. то је кратка забе-

лешка о томе шта народ зна о томе кнезу. Неколико година кас-

није, у поменутој студији Херцеговина, Дедијер о томе пише: „Да

је збиља живјело братство Предојевићи потврђују дубровачки

архиви и то више пута. Тако у штампаним извацима из тих архива

спомиње се ‘Pocraeç Predoeuich Vlachus comitis Pauli’, који је на

двадесет и пет коња изгонио со из Дубровника [Jireček, Die

Wlachen und die Maurowlachen in den Denkmälern von Ragusa. Sitz

– Ber. d. k. Böhm. Ges d. Wiss. 1880. c. 121]. Осим тога зна се, да

је био и један паша који се звао Херцегли Гази Хасан паша

Предојевић, за кога неки тврде, да је поријеклом из Б. Крајине,

али из самог атрибута Херцегли види се да је из Херцеговине, као

што је то и Башагић тачно опазио [Bašagić, Kratka uputa u prošlost

IZVORNIK 301



Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1900, c. 42]“51

У Архиву Србије52 чува се и један  аутограф (два листа) Андрије

Лубурића, који садржи својеврсни резиме онога што је тај врсни

истраживач  сазнао о херцеговачкој породици Предојевић и

легендарном кнезу који потиче из те породице, и то на основу

теренских истраживања (а његова већ поменута рукописна збир-

ка народних епских песама најбоље говори о томе колико су она

била темељна) и литературе скромног обима која му је била

доступна. Имајући то у виду, тај докуменат овде објављујемо у

целини:  

Према уопштеној народној традицији муслимана и првославних

у великом делу Херцеговине догађај, кога опева песма, истинит

је. Овом паши било је име Хасан. Он је био из Билеће од племе-

на Предојевића. Приповедају да је након двадесет и седам годи-

на по турчењу дошао у Билећу, а одатле пошао у Крајину и

освојио Бихаћ.

У Билећи је ухватио свог деду, кнеза Предојевића, и наредио те

су га у селу Пријевору код Билеће каменовали. Тада је остао

завет, да сваки пролазник баца по камен на ту гомилу. Зато се

и прозвала Приметна гомила (Јевто Дедијер, Насеља VI,с.

118–119).

Паша је, причају, тада начинио мајци цркву у селу Пријевору, а

муслиманима џамију у Билећи. То је и најстарија џамија у целом

том крају. Паша је још начинио две воде (чатрње) и један хан.

Хасан-пашу Предојевића савремени турски историчари назива-

ли су Ерцегли и оно Херцеговац редовно су писали испред њего-

вог имена (Др Сафетбег Башагић, Кратка упута у прошлост

Босне и Херцеговине, Сарајево 910, с. 48). Можда је био тада

још какав паша истог имена и презимена, па ово Херцегли писа-

ли су за разлику од овог другог. На ову претпоставку упућује

51 Јефто Дедијер, Херцеговина, „Веселин Маслеша“, Сарајево 1991, 82-83.
52 Збирка Андрије Лубурића, XIII, 156.
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нас чињеница, да је према народној традицији један Хасан-паша

Предојевић рођен у селу Лушцу у Босанској Крајини (Ibidem, с.

48).

Ако су ово два лица, онда су били сувременици и отуда је пред

име овог нашег Хасан-паше Предојевића писано оно „Херцегли“.

Данас у Херцеговини нема породице с презименом Предојевићи.

Али има њихових поомака, православних и муслимана, а нарочи-

то у срезовима билећком и гатачком. Од њих су још и

Зиројевићи у Невесињу и муслимани Шајиновићи у срезу фат-

ничком.

Предојевићи су старо српско племе. Често се помињу у дубро-

вачким споменицима из четрнаестог и петнаестог века, а први

помен им налазимо из 1356 (Кон. Јиречек, Историја Срба, III, с.

53).

Један Хасан-паша налазио се у околини Билеће 1573. године. Он

је отуда писао неколико писама турском уходи Павлу Бридовићу

у Дубровник. Потписује се у некима као херцеговачки и црногор-

ски паша (Акад. Споменик XLIX (2), с. 22–26).

Мало раније био је Кипарски рат. У њему су учествовала нека

херцеговача, црногорска и брдска племена. Није искључено, ако

је овај Хасан-паша идентичан с нашим Хасан-пашом

Предојевићем, да је он послат у ове крајеве као домородац, ради

умирења раје.

Није без интереса напоменути да су у то доба (1574–1575)

Арнаути предвођени пашама у Скадру, Пећи, Ђаковици и

Призрену поклали око две хиљаде хришћана и починили велике

зулуме (Љубо Стојановић, Записи, I, бр. 713).

Још да напоменемо, да се приповеда, да је билећски Хасан-паша

Предојевић много православног народа из околине Билеће пре-

селио у Босанску Крајину и да је муслимане у невесињском Борчу

утврдио у вјери, јер су они неколико пута прелазили из право-

славља у ислам и поново се враћали у православље.



Уместо закључка

Будући да је, с једне стране, каменовањем санкционисано крше-
ње и правних и моралних,  и религијских норми, и да, у историјској
перспективи, примена тог института сеже до првих писаних изво-
ра које су за собом оставиле древне месопотамске цивилизације,
а да му, с друге стране, сваки његов амалгам са другим институ-
тима обредне праксе, па чак и са говорним формулама попут
заклетве или клетве, даје нови вид, помера га из сфере његове
реалне у правцу ритуалне примене – наше истраживање само је
назначило (бар неке) могуће правце истраживања овог, само на
први поглед, једноставног, сировог механизма регулисања међу-
људских односа. (То јест, ако се ваљано испунило и у тој намери.)
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Радивоје С. Пудар, Бачка Паланка

ОТИСАК ВРЕМЕНА

Најлепше дане провео сам – ноћу! 

Миливоје Живановић, глумац 

Од Црног орла до Златног папагаја

Све је, кажу, почело негде у XV веку у арапском граду Меки, где је
отворен први објект у којем се пила кафа. Тако су се појавиле
кафане у којима, додуше бар у почетку, није служен алкохол. За
наше данашње схватање то је непојмљиво. Каква је то кафана у
којој нема алкохолних пића!?
У Европи, према неким записима (лично, нисам баш сигуран да су
веродостојни), Турци су у Београду још 1522. отворили прву кафа-
ну. Три деценије касније, кафану је добио Цариград, затим
Сарајево (1592),  Лондон (1652), па Беч (1683).
Путописац Кепер писао је 1740. године о кафанама у Београду.
Даo је опис кафане „Црни орао“, која се налазила на Дорћолу.
Није имала ни столове, ни столице, ни клупе, већ миндерлуке
прекривене богато украшеним ћилимима. Висина објекта била је
таква да се гост није могао усправити. Зидови су били ишарани
зеленом, црвеном, модром и наранџастом бојом. На улазу је било
постављено неколико крчага и ибрика.
Прва кафана европског типа отворена је у Београду 1848. године,
а први хотел 1843. Хотел се звао "Код јелена". Крајем XIX и почет-
ком XX века, Београд је, према неким статистичким проценама,
имао на сваких педесет становника по једну кафану. Дуг је, међу-
тим, био пут од кафане „Црни орао“ до првог модерног кафића
који се појавио у Београду под називом „Златни папагај“ (1979).

Волели их или не, кафане су дубоко уткане у историју нашег
друштва.
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Оно што су пабови у Енглеској, барови у Сједињеним Државама,
бодеге у Шпанији, бистрои у Италији, брасерије у Француској – то
су кафане у Србији.
Кафане су одраз друштва у коме живимо, у њима се рефлектује
сам живот. Оне су одувек биле део живота и вароши и села. У
њима се одвијао културни, забавни, привредни и друштвени
живот. 
Како год их звали (кафане, гостионе, механе, бифеи, рестора-
ни...), суштина је увек била иста. У њима се седело, разговарало,
пило и јело, у њима су се водили послови, разговори, доносиле
важне одлуке.
Кафана – једна реч, а безброј асоцијација, слика, доживљаја...
Она је место на којем се лечи туга (бар тако се умишља) или се
са другима дели радост.
Ниједна људска тековина, осим љубави можда, није опевана
толико пута и са толико осећања као што је кафана. Поред тога,
у кафани су настале неке од најлепших песама наше књижевно-
сти. Тако је Велимир Рајић у београдској кафани „Орач“ спевао
чувену песму „На дан њеног венчања“. Велику песник, сликар и
боем Ђура Јакшић испевао је песме које су постале и кафанске и
народне: „Кроз поноћ нему“, „Кад се сетим“, „Мила“...
Кафане су места где вам нико неће замерити што певате, а не
знате да певате. У ствари, неће вас нико ни слушати. Кафана је и
место неопраних чаша, препуних пепељара и карираних столња-
ка.
Кафана живи за своје госте. У њу се улази увек са намером, иако
ће многи тврдити како су ту сасвим случајно. У кафанама вас сви
воле, нарочито конобар и нарочито док имате пара. Кафане су
биле и остале наша најстабилнија привреда. Издржале су ратове,
санкције, хиперинфлацију. Последња оаза – то су традиционалне
српске кафане.
Ако су енглески пабови толико значајни за Енглеску, да се чак и
принц Чарлс укључио у акцију за њихово очување, онда ваљда и
ми треба да се бар мало угледамо на Европу!
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Кафане у Гајдобри

Прича о кафанама у Гајдобри, посебно о старим кафанама којих
више нема, прича је о једном времену које је неповратно прошло.

Прве послератне године живота у Гајдобри  биле су време прила-
гођавања на нову средину и нове услове живота. Било је то је
време сељачких радних задруга, омладинских радних акција и
свеопште народне обнове; време добошара и звучника на банде-
рама и првих радио апарата; време рада али и заједничког дру-
жења на сијелима, игранкама. Иако се радило у пољу од зоре до
мрака, било је уобичајено да се увече иде на игранку или сијело,
и то једнако радним даном као и недељом. Певало се и при најте-
жем раду, и у колони запрежних кола која су превозила уморне
бригадисте у село, и при повратку друге смене „фабрикуша“ из
кудељаре. (Малобројни староседеоци су се томе чудили, а поне-
ки би кратко приметио: Певајте, певајте, али нећете дуго! –
знајући из сопственог искуства како тешки пољски радови исцр-
пљују и ломе и најјачег човека.) Али једно је сигурно: било је то
време када су људи били много више упућени једни на друге.
На добро се људи лако навикну. Уклапање у свакодневну коло-
течину мирног живота одвијало се неочекивано лако. Недеља је
била дан за одмор. Породично се ишло на фудбалске утакмице
на игралишту код „Логора“. Ту би се поред терена обавезно нала-
зио и посластичар са сладоледом и лимунадом. Фотографије из
тог времена чувају успомену на те безбрижне дане нашег детињ-
ства.
Недеља је била и дан за игранке, мада су се, кажу, оне одржава-
ле и радним данима, и то у кафанама, у црквеном дворишту и,
наравно,  у Омладинском дому, у којем је био и  први биоскоп. Тај
биоскоп  радио је неколико година по нашем досељавању у
Гајдобру. У биоскопу, који је имао портабл пројектор за филмове
снимљене на уској траци, приказивани су, у складу са владајућом
идеологијом до Резолуције Информбироа, совјетски филмови, јер
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наших још увек није било. Старији се сећају „Василисе прекрас-
не“, „Каменог цвета“... У тој сали са олеисаним подом и малом
бином наступале су и фолклорна и драмска секција Културно-
уметничког друштва „Бранко Радичевић“, које су водили и о чијем
су репертоару бринули наставници осмогодишње Основне школе
у Гајдобри. Најактивнији од њих били су Бранислав Митрушић и
Љубица Капор. На репертоару су били Стеријина Покондирена

тиква, Трифковићева Избирачица... И наравно – у тој сали је
повремено радио импровизовани „бифе“, у организацији суседне
кафане „Вележ“. У почетку су на игранкама главну реч водили
малобројни староседеоци, док су „колонисти“ били више посмат-
рачи, статисти... Али и то се брзо променило.

У време док је био директор кудељаре, Гојко Ђурић је организо-
вао изградњу велике бетонске плоче у дворишту „Ловца“, у коме
је педесетих година била  радничка менза. Омладина из обе
Гајдобре –  „Старе“, која се никада званично није тако звала и
Нове Гајдобре –радо је долазила на игранке које су организоване

Чланови драмске секције КУД-а Бранко Радичевић (1952)
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на овом месту, на средокраћи пута који је повезивао ова два
иначе скоро састављена села.

Недостатак погодних места за изласке, поготово за женску омла-
дину, утицао је на појаву нечега што се једноставно звало корзо.
Тај корзо је, можда,  најбоље што је Гајдобра имала. 
А шта је корзо? У речнику пише: реч италијанског порекла и

значи улично шеталиште. Али има још једна „дефиниција“ ове
друштвене институције, као у овој анегдоти. Кад су једном питали
Ђорђа Балашевића:  „Па  шта  сте радили  на  том корзу?“,  он  је
одговорио: 
„Па ишли смо...“ – „И шта онда?“ – „Па опет смо ишли, ишли чак
до киоска...“
Корзо у Гајдобри протезао се у дужини од око две-три стотине
метара, од католичке цркве на самом сеоском раскршћу па до
првог ћошка, до скретања у улицу звану Сутјеска. Корзо је функ-
ционисао пуном паром од пролећа до јесени, нарочито викендом,
односно у данима када су одржаване биоскопске представе – суб-
отом, недељом и четвртком.

Чланови фолклорне секције КУД-а Бранко Радичевић (1952?)
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Као и на сваком другом корзу, биле су две врсте актера: једни су
шетали, а други (кибицери) стајали наслоњени на црквену ограду
или поред Дома културе пратећи пажљиво пролазак колоне шета-
ча. Вредело је шетати само због једно погледа и једног осмеха...
Гајдобра се може похвалити да је већ почетком педесетих година
имала редовне биоскопске представе у великој сали (са преко
500 седишта) новосаграђеног Дома културе. Прве пројекције
домаћих филмова – Славица, Мајор Баук, Барба Жване... – пра-
тила је дупке пуна сала гледалаца свих узраста. Нешто касније,
из  пројектора, кроз прозорче на зиду, сноп беличасте светлости
водио нас је у свет илузија западне културе. Гледали смо Берта
Ланкастера у филму Ајванхо, Фреда Астера у чудесном плесу са
Џинџер Роџерс, Хемфри Богарта у потрази за благом Сијера
Мадре, дивили се Естери Вилијамс у филму Бал на води.
Навијали смо за Гарија Купера и Џона Вејна и остале каубоје у
борби против Индијанаца: кад би се, из даљине, зачула труба
америчке коњице која пристиже у помоћ опкољеном каравану
насељеника америчког запада – салом би се проломио громогла-
сан аплауз!  (Нисмо ни сањали да ћемо једног дана ми заменити

Дом културе и део трасе корза испред њега
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Индијанце.)
Неписано правило је било да у кафане не улазе  деца. Изузетак
је био само за Нову годину или из неког посебно важног разлога.
Обичај да се у кафанама прославља Нова година постаје типичан
још педесетих година. Поред кафана, у ту сврху су служили и неки
други објекти.
Сећам се да сам негде око 1960. године, када сам имао десетак
година, заједно са родитељима, Нову годину дочекао у холу био-
скопа. Ту је, за потребе гостију, био отворен привремени бифе, а
организована је и новогодишња томбола. Прва награда је била
печено прасе и, гле чуда, срећни добитник је био мој ујак Рако. 

Две доминантне теме у кафанама су биле спорт и  политика.
Расправе о фудбалу, рукомету, кошарци... биле су омиљене,  али
пуне узаврелих емоција, бесомучног ниподаштавања противнич-
ког мишљења, па чак и испољавања навијачких страсти какве се
нису могле срести ни у публици која прати неки стварни спортски
догађај.

Са дочека Нове године 60-их

311IZVORNIK



У кафанама  смо се окупљали пред утакмице, а после утакмица
прослављали победе или анализирали, уз коју чашицу, наше
поразе. У сепареу „Вележа“ су одржаване седнице спортског
друштва или појединих клубова. Касније ту улогу преузима кафа-
на „Спорт“, која је и отворена да би својим пословањем обезбеди-
ла сигуран извор финансирања спортског друштва.
А многе замисли о гајдобранском спорту су покренуте управо за
кафанским столом.
У кафанама смо „бистрили“ светску и домаћу политику, а погото-
во локалну. О неким темама се тихо шапутало („Да Озна не
дозна!“), о неким другим се говорило из свег гласа, када нико
никога није слушао... Сви светски и локални проблеми су са лако-
ћом решавани за кафанским столом. Сећање на велики светски
рат је било још  свеже, а неки други, локални ратови су се смењи-
вали као на филмској траци. Изговарана су чудна лична и гео-
графска имена, за која се, колико јуче, није ни знало – Чанг Кај
Шек, Мао Це Тунг, Панмунџион, Синај, Насер, Бен Бела... Конго,
Лумумба, Чомбе... Вијетнам, Дијем Бијен Фу, Хо Ши Мин, Че
Гевара, Кастро, Кенеди... 

Старе кафане

Од досељавања после Другог светског рата па до осамдесетих
година, у Гајдобри су најзначајнију улогу имале две „државне“
кафане: „Вележ“, у центру села, и „Зеленгора“, код железничке
станице. Од седамдесетих година њима се придружује и „Ловац“,
преко пута некадашње фабрике за прераду кудеље – Кудељаре.

Поред ове три, у неким раздобљима, одређену улогу и значај
имале су још неке кафане. О њима су подаци доста оскудни, јер
се заснивају на сећањима која су поприлично избледела.

На углу улице Ђуре Јакшића кафану је одмах после рата држао
Јован Богичевић – Сремац. Како се кафана тачно звала („Код
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Сремца“?) нисам успео да поуздано сазнам. Старији Гајдобрани
се сећају да је та кафана имала и куглану, а ту је одмах поред
била и берберница, а једно време и свлачионица  фудбалског
клуба „Козара“. Игралиште се налазило у позадини кафане. Када
је 1956. године изграђено ново игралиште, на простору на коме се
и данас налази, кафана губи на значају који је до тада имала…

Једна од старих кафана, које одавно више нема, а ни чије име
није упамћено, налазила се у кући Богдановића, у суседству нека-
да чувене трговинске радње коју су сви једноставно звали
„Гвожђара“, а при крају  некадашњег корза. Ту кафану је педесе-
тих година отворио  Никола Бобић из Савиног Села. У њој је, кажу,
било веома бучно. Нема сумње да су жива музика и певачица
Ружа давали посебан допринос таквој атмосфери. Почетком шез-
десетих година кафану су преузели, по принципу паушала,
Никола Граховац и Милија Бјелица, два човека добро позната и
посебно поштована у селу. Никола Граховац, првоборац и споме-
ничар – о коме су и новине писале као о човеку са најјачим стис-
ком руке у Југославији – био је велики боем, омиљен  међу мла-
дима јер је духом припадао управо њима. А Милија Бјелица је са
суздржаном отменошћу носио једну тешку трауму из своје про-
шлости, о којој је само у ретким приликама говорио. (Преживео је
усташки покољ Срба у пролеће 1941. године над јамом у
Коритима, у Билећким рудинама.) Кафана је престала са радом
негде крајем шездесетих године.

У улици Сутјеска, у  Шкорићевој кући, отворио је Васо Окука
кафану „Мостар“. Кафана је радила кратко време (током 1961. и
1962. године).

У позадини фудбалског игралишта, на углу Фрушкогорске  и
Црногорске улице, отворио је Милоје Блечић прво продавницу,
која је постала позната по продаји јагодинског  пива, а затим је,
уместо продавнице, 1973. године отворио кафану „Ловћен“.
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Кафана је имала живу музику и билијар. Са радом је престала
1973. године.

Кафана „Вележ“

Кафана „Вележ“ налазила се у центру села, као и прва кафана
подигнута у лето 1765. године, када је Гајдобра имала шест сто-
тина новонасељених Шваба из баварског Пфалца. Била је сагра-
ђена од набоја и покривена трском, као и остале насељеничке
куће. Што се положаја те прве крчме у Гајдобри тиче, поуздано се
зна да се она налазила на углу Бачке (Batscher Gasse) и
Силбашке (Silbascher Gasse) улице. Како се тригонометријска
тачка правог угла који захватају те две улице није мењала до
данас, можемо поуздано тврдити да се кафана „Вележ“ налазила
тачно на месту те најстарије кафане. Само су имена тих улица
била другачија – најпре Краља Александра и Краља Петра, а
потом Титова и Мира Попаре. 

Особље Вележа: три Кате и три конобара
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Кафана „Вележ“ имала је дрвене „олеисане“ подове, пећ у ћошку,
вино у стакленим балонима, куглану у задњем делу, испод вели-
ке надстрешнице, и дубоки подрум у дворишту у коме се чувао
лед за расхлађивање пића током летњих месеци. Ето то је слика
„Вележа“ из педесетих година прошлог века. Као и све остало у
селу, и та кафана је доживљавала тиху трансформацију, али је, у
суштини, све до свог краја (1988) остала једна типична традицио-
нална српска кафана.
Кафана  је у почетку пословала у оквиру Сељачке радне задруге
„Нова Војводина“, а затим су шездесетих година гајдобранске
кафане припојене угоститељском предузећу „Војводина“ из
Пивница, чији је директор био Стево Керавица. Према казивању
Милорада Вујовића Миде, који је читав радни век провео као
конобар, директор Керавица је остао у сећању по чувеним угости-
тељским правилима. Било их је пет, а она су овако гласила:
прими, смести, услужи, наплати и испрати госта! 
Од 1971. године, „Вележ“, „Зеленгора“ и „Ловац“ улазе у састав
предузећа за прераду дрвета „Јела“ (чији је директор у то време
био Спасо Комад). Наредне године „Вележ“ је реновиран.
„Вележ“ је, незванично, био и аутобуска чекаоница, јер друге није
ни било, па путници нису хтели да  чекају напољу, већ у кафани.
Чак су и возачи локалног превозника „Дунавпревоза“ научили да
треба да сачекају путнике док не изађу из кафане.
Била  је то типична мушка кафана у коју су жене улазиле само у
посебним околностима. Било је наравно ситуација када би у
кафану улазиле и жене, али оне углавном нису живеле у
Гајдобри.
Радно време је посебна прича, „Вележ“ је радио од 6 до 22 часа.
За данашње генерације – незамисливо! Ипак, све је зависило од
конобара. Ако је радио Мида, онда се знало да се кафана неми-
новно затвара у 22h, као у енглеском пабу! Али ако су радили
Милош или Раја (или Мићо, Цели, Нада…) –  онда је постојала
шанса да се остане још који сат, или бар да се наручи још једно
пиће.
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У ову кафану су залазили људи разних професија: лекари, апоте-
кари, професори, банкари, пекари, директори, али  и зидари,
трактористи, оџачари, земљорадници, пензионери. Нарочито ови
последњи, нарочито зими и нарочито ради – домина!
Омиљени гости, посебно седамдесетих и почетком осамдесетих
година, били су трактористи и остали запослени у Задрузи.
Обично пред крај године, у време када су се делили вишкови, тзв.
тринаеста (а, богме, и још по која) плата, „Вележ“ је био крцат –
пило се, веселило и певало!
Кафана је имала свој дневни ритам и своје редовне госте.
Конобари су знали шта ко од сталних гостију пије тако да је било
довољно да новодошавши подигне руку  и – пиће је већ било на
путу према његовом столу!
Прошли су кроз „Вележ“ разни гости – добронамерни, злобни,
кавгаџије, весељаци и боеми. Али свима је било заједничко једно
– нису бежали од чашице, фраклића, чаше, кригле, а понеко ни од
флаше!
Гости су знали да се нашале на свој рачун. Баш као што је вели-
ки боем Ђура Јакшић, песник и сликар, знао да испева стихове:

Е на суво кад си Ђуро
Цео овај дан изгуро,
А ту смо пред винским врелом
Частићу те оком целом.

Тако су и „Вележови“ гости знали да сроче овакве стихове:
Ој Вележу ти отвори врата, 
Иде Комнен и његова плата!

„Вележ“ је више пута био у центру пажње новинара. Негде крајем
1976. године, у недељнику ,,Дуга“ појавио се чланак о нестанку
једне девојке из Гајдобре (што се на крају све завршило са срет-
ним исходом). Објављена је и фотографија ове кафане са  тен-
денциозним коментаром новинара да је она извор свих зала у
селу! То су, додуше,  мислиле и многе гајдобранске жене, које су
често проклињале „Вележ“, узвикујући: Дабогда изгоријо!
А онда је неочекивано дошао и крај. Бачкопаланачке „Недељне



новине“ су у јуну 1988. известиле своје читаоце  да су у пожару
који се десио 10. јуна изгорели Омладински дом и кафана
„Вележ“.
И до данас је остала „дилема“: да ли је Вележ изгорео због немар-

ности деце која су, изгледа, пушила у просторијама Омладинског
дома, или су му пресудиле гајдобранске жене својом концентри-
саном негативном енергијом којом су биле испуњене њихове
стално понављане клетве? 

Кафана „Зеленгора“

Кафана „Зеленгора“ је имала велики значај, пре свега због свог
положаја. Налазила се у непосредном залеђу железничке стани-
це,  према којој су водили сви путеви, све до седамдесетих
 година. 

Факсимил чланка у Недељним новинама
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У „Зеленгору“ се улазило кроз засвођену капију од кованог
гвожђа,  па кроз двориште, заправо један прави мали парк са
високим стаблима липе и јапанског баграма. У предњем делу
кафане налазио се бифе са неколико столова. У њему су редов-

ни гости били, пре свих, запослени на железничкој станици и у
млину. Позади је била кухиња и иза ње собе за спавање, а са
десне стране велика сала, у којој је, посебно викендом, било
веома бучно, обавезно са живом музиком. Поред музике, госте је
привлачила и кухиња са својим специјалитетима. Поред класичне
понуде (роштиљ, печење), било је ту и неких специфичних јела:
шкембићи, пајшла...
„Зеленгора“ је била чувена по својој летњој башти, у којој су одр-
жаване игранке. Остали су у сећању догађаји и приче из тих про-
шлих времена. Споменућу једну од њих. Једног лета у посету род-
бини стигла је девојка Наташа из далеког совјетског града

Железничка станица у Гајдобри (у позадини: улаз у кафану Зеленгора)
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Кишињева. Одмах је постала објект свеопште пажње у селу. Када
би се увече Наташа са својим друштвом појавила на улазу у
летњу башту, оркестар (Рашо и Милорад) би сваки пут прекидао
започету музичку тачку и у част „красавице“ засвирао „Очи чор-
није...“ 
„Зеленгора“ је имала специфично радно време. Због путника на
железници, отварана је у 3:30 часова. Пре тога је, нарочито у зим-
ско време, требало наложити пећи и припремити гостионицу за
све оне који су раним јутарњим возом путовали за Нови Сад, или
нешто касније за Бачку Паланку и друга места.
Испраћала нас је „Зеленгора“ на студије (у Београд, Загреб,
Сарајево, Нови Сад), у војску, на привремени рад у иностранство
и куда све не. Сви ми, било да смо одлазили, било да смо се
враћали, прво бисмо свратили у „Зеленгору“ или „Вележ“, да се
поздравимо и испричамо са старим друштвом. Сви они који су
„патили“ за родним местом, носталгију су најбоље лечили у кафа-
ни.
Када је 1968. године „Дунавпревоз“ отворио редовну аутобуску
линију према Бачкој Паланци, број путника који су користили
железницу знатно се смањио. Тенденција смањења броја путника
је настављена и наредних деценија, а тиме је и „Зеленгора“ губи-
ла на значају. Коначно, затворена је 1985. године, а нешто касније
и срушена. На њеним темељима је изграђен мотел
„Херцеговина“.

Кафана „Ловац“

„Ловац“ се налази на крају села, на путу према Новој Гајдобри.
Петнаестак година после  великог рата, док је радила Кудељара,
у згради у којој се данас налази „Ловац“ била је фабричка менза.
Затим је овај објекат користило ловачко друштво, а у састав пред-
узећа „Јела“ „Ловац“ је 1971. године ушао заједно са „Вележом“ и
„Зеленгором“.
Веома брзо „Ловац“ постаје омиљено место за изласке, нарочито



младих. Преко дана, гости су били различитих професија (возачи
камиона у пролазу, сезонски радници, радници из некадашње
кудељаре). Увече, гости су били углавном млади. У недостатку
одговарајућих места за изласке, „Ловац“ је имао улогу коју ће
осамдесетих и деведесетих година преузети кафићи.
Колико ли смо дана, а још више вечери ту провели у друштву
девојака, углавном викендом, или осталим данима, а најчешће је
то било мушко друштво, играјући домине...
Остају ми у сећању многи доживљаји из тих сјајних година. Тако
смо једно вече, уз домине, остали много дуже после фајронта.

Када је конобар Рајко најавио разлаз, преостало друштво је одби-
ло то да уради. Изнервиран, Рајко је прво узео домине, изашао из
кафане и бацио их у  снег. Пошто се мало смирио и схватио шта
је урадио, поново је изашао и дао се у потрагу за доминама.
Потом нас је закључао и кренуо кући. А ми смо се, као прави
домаћини, послужили пићем. Уз музику са радија и пуцкетање
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ватре у пећи чекали смо конобара да се врати јер смо добро
знали да ће то учинити. После извесног времена наш омиљени
конобар се појавио и уз награду (још једно пиће) коначно смо
попустили.
Памтим „Ловац“ по дочеку Нове 1980. године, памтим га и по
редовним дружењима са кошаркашима, јер смо после сваке побе-
де, а оне су биле честе, дан завршавали вечером, уз чувени пап-
рикаш. (А не заборављају се ни мирисне коленице!)
Ловац је реновиран 1999. године, када је, поред осталог, дограђе-
на и мала башта са надстрешницом. Пре нешто више од две годи-
не, „Ловац“ је у закуп узео Милован Рудић Зимбо, једна од леген-
ди гајдобранске кошарке.
Сваки пут када долазим у Гајдобру, дочека ме мој стари пријатељ
„Ловац“ и подсети на неке прошле дане и  на песму „Кад сам био
млађан ловац  ја...“

Неке нове кафане

Свет се осамдесетих и деведесетих година радикално променио.
Срушен је берлински зид, пао је систем реалног социјализма.
Нови светски поредак је почео да уводи своја правила.
Код нас је наступио пост-титовски период. Рушио се један свет у
коме смо безбрижно и ушушкано живели. Нисмо ни у сну могли
помислити шта нас све очекује на крају XX века. Економски
напредак претходних деценија, нарочито шездессетих и седамде-
сетих година, довео је до модернизације и урбанизације Гајдобре:
улице су асфалтиране, аутомобили су постали основно превозно
средство, телевизори и фиксни телефони били су у готово сваком
домаћинству. На видику су биле и друге технолошке иновације:
мобилна телефонија и персонални рачунари.
Новим временима су се одупирале традиционалне кафане, али
као да су водиле битку која је унапред изгубљена. Од старих
кафана, на крају је остао само „Ловац“. Али, појављују се нове
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кафане. Неке међу њима су биле кратког века. Криза, грађански
рат, санкције, инфлација, транзиција – били су лоше друштво за
њих. Појављују се кафићи као модерна варијанта кафане, као
израз једног новог времена.

Кафић „Цепелин“
Први модерни кафић у Београду „Златни папагај“ отворен је 1979.
године, а само четири године касније у Гајдобри је отворен кафић
„Цепелин“.
Идеју да отвори „Цепелин“ донео је из Мостара Мирослав Главаш
– Барба. Заједно са братом Душаном, на простору иза данашње
православне цркве, отварио је кафе 12. маја 1983. године. Први
кафић на овим просторима за кратко време постао је прави хит.
Захваљујући дискотеци, кафе је за време викенда бележио посе-
ту од триста до петсто гостију. Осим из две Гајдобре, било је
много посетилаца из Бачке Паланке, Силбаша, Деспотова,
Маглића и других места. Посебно драги гости у Барбином кафеу
су били Мостарци, нарочито будућа звезда наше забавне музике
Жељко Самарџић и фудбалска легенда, „принц са Неретве“ –
Душко Бајевић.
Кафић је радио нон-стоп, па кључ практично није ни био потре-
бан, све до кризе (1993. година), када је морао да буде затворен.
И данас,  за време петровданских свечаности у Гајдобри, отворе
се врата некадашњег „Цепелина“, да барем за тренутак подсете
на ранија времена.

„Галерија“
Десно од улаза у Дом културе, на месту где је некада била чуве-
на продавница текстилне галантерије, отворио је Добривоје
Зуровац – Зука 1992. године пицерију  коју је назвао „Галерија“.
Са 120 места унутра и 80 у башти, све на два нивоа, „Галерија“
има адекватан назив. Објекат изгледа тако да би га без проблема
могли сместити у Нови Сад или Београд. „Галерија“ је постала, и
остала, омиљено место за изласке, посебно за женску попула-



цију.
Преко дана нађу се ту, између осталих, и заљубљеници у џамб, а
увече, нарочито викендом, „Галерија“ је „пуна као шипак“. И тако
већ седамнаест година.

Кафе-бар „Фонтана“
Бивши фудбалер „Херцеговца“ и бивши полицајац (10 година у
полицији) Мића Илић је пре двадесет година (децембар 1989.
године) отворио, тик поред Основне школе „Алекса Шантић“, уго-
ститељски објекат под називом „Фонтана“. У саставу кафеа је, већ
једанаест година, и кладионица „Балкан бет“. Унутрашњост
кафеа са различитим апаратима више подсећа на неки васионски
брод него на угоститељски објекат. „Фонтана“ нема неки посебни
профил гостију. Свакодневни гости су и стари и млади, и мушког
и женског пола. У плану је да се у подруму отвори велика диско-
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тека.
Власник кафеа је био спонзор КК „Херцеговац“, активан је у ФК
„Херцеговац“ и добар комшија (и донатор) Основне школе.

Бифе „Ас“
Још један бивши фудбалер „Херцеговца“  Жељко Миљановић
отворио је 1994. године бифе „Ас“, преко пута „Зеленгоре“, уз
саму зграду железничке станице. Жељко је једно време био
отправник возова у Гајдобри, а данас тај посао обавља у Новом
Саду. „Ас“ је раније боље радио, нарочито док су млин, пилана и
силос били у пуном погону. Данас су гости, најчешће, путници
намерници, а и њих је све мање...

Бифе „Бојке“
На почетку Фрушкогорске улице, преко пута стадиона Фудбалског
клуба „Херцеговац“, једно време је радио бифе „Бојке“ – у перио-
ду од 1996. до 2001. године. Бифе је отворила породица Бојић, а
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гости су били углавном из околине стадиона. У време одигравања
фудбалских утакмица број гостију је растао, али то, очигледно
није било довољно за дуже трајање овог бифеа.

Кафана „Има дана“
Кафана са оптимистичким називом „Има дана“ отворена је 1983.
године. На изласку из Гајдобре према Силбашу, нешто пре пила-
не „Јела“, на месту које је било згодно, нарочито за возаче у тран-
зиту који су желели да предахну – кафана је имала добру пер-
спективу. Али, ни жива музика, ни билијар нису изгледа били
довољни. У време кризе, 1993. године, власник Момчило
Самарџић је морао да затвори кафану.

Мотел „Херцеговина“
На локацији срушене „Зеленгоре“, на дуплим темељима(?!) изгра-
ђен је мотел „Херцеговина“. Почео је са радом 1995. године, мада
постоји податак да је то, званично, било 2. јуна 1996. године.
Наредних пет година мотел је радио пуним капацитетом. У њему
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су се одвијале разноврсне манифестације: свадбе, матурске
вечери, избори регионалних лепотица, прославе, песничке вече-
ри... Сваког другог викенда одржавани су концерти познатих
естрадних уметника. Глумци и политичари били су чести гости.
Мотел је постао омиљено место за изласке, и то не само за
Гајдобране. Долазили су  гости из Новог Сада, Оџака, Куле,
Врбаса, Бачке Паланке... И све тако до 2001. године, када због
имовинских спорова мотел полако губи свој сјај. Данас (2009.
године) мотел је затворен. Његова судбина је (не)извесна.

Рестотека „Јање“
После богате спортске (рукометне) каријере, Спасо Јањић се вра-
тио у Гајдобру и отворио 1985. године рестотеку „Јање“.
Рукометну каријеру је започео у „Херцеговцу“, наставио у
Црвенки (10 година), а затим је у Немачкој провео три године. У
репрезентацији Југославије је имо четрдесет наступа. Опробао се
и у тренерском послу, у бачкопаланачком „Синтелону“. Рестотека
„Јање“ је у почетку била пицерија, затим годину дана дискотека.
„Јање“ је било омиљено место у које су радо свраћале ипознати
југословенски рукометаши: Цветковић, Елезовић, Рнић, Јововић...
Данас је то угоститељски објекат намењен, углавном, гостима
средњих година.

Бифе „Спорт“                                            
На простору поред Дома културе изграђен  је 1985. године објекат
у чијем је мањем делу отворен бифе „Спорт“ (дат на управљање
спортском друштву). Иза бифеа се налазила велика сала која је
требало да буде нови  Дом омладине. Једно време је служила као
дискотека за младе, а затим је припојена „Спорту“.
После  пожара  у коме је изгорео „Вележ“ (1988), „Спорт“  је уступ-
љен „Јели“ и у њеном саставу је остао до 1999. године, када мења
и име и власника. Улази у састав комуналног предузећа
„Универзал“  под именом „Липа“.   У почетку су спортисти били
најчешћи гости овог бифеа, а данас су то углавном припадници



средње генерације. „Липа“ је постала погодно место за прославу
веселих догађаја (свадбе, крштења, испраћаји у војску), али и за
обележавање тужних догађаја (даће, помени).

Ресторан „Вележ“
Годину дана после старог „Вележа“, на педесетак метара удаље-
ности појавио се нови „Вележ“ (1989). Познати гајдобрански фуд-
балер Крсто-Кићо Рачић, заједно са својим братом Владом, отво-
рио је угоститељски објекат, а назив се сам по себи наметнуо –
најпре, ресторан је отворен у улици коју је народ увек називао
„Мостарском“ улицом јер су у њој живели претежно досељеници
из околине Мостара, а затим, и Рачићи су у  Гајдобру доселили из
тога краја.
У „Вележу“ се својим изгледом посебно издваја свечана сала у
којој има места за око стотину особа. За двадесет година, у овом
ресторану је одржан велики број  свадби, рођендана, матурских
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вечери, сусрета генерација. Као велики заљубљеник у фудбал,
угостио је Кићо и све наше познатије фудбалске екипе: Партизан,
Звезду, Војводину, Вележ, Јавор, Пролетер.
А кроз „Вележ“ су прошли и многи политичари, глумци, песници...



Милован Т. Бошковић, Бачка Паланка

НОШЊЕ КАО КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКО ОбЕЛЕЖЈЕ СРПСКОГ

НАРОДА ЈУГОЗАПАДНЕ бАЧКЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Ношња („одећа“, „ношиво“, „хаљине“, „роба“…) у ширем смислу
представља скуп одевних предмета, обуће, украса и начина
кићења, као и начина на који се поједини одевни предмети носе,
да би се људи заштитили, улепшали или истакли у оквиру
одређене заједнице и друштвеног слоја коме припадају.
Одевање људи кроз историју пролазило је кроз различите фазе –
од примитивног начина облачења, па до савремене моде, уз
коришћење различитих одевних предмета, украса и накита.
Сасвим је прихватљиво тумачење неких етнолога да је одећа
настала од материјала који су, најпре, имали задатак да заштите
од хладноће, топлоте, влаге и других природних елемената, али
има теорија по којима је одећа служила за заштиту од
замишљених злих сила. Ту се, пре свеге, мисли на накит, па чак и
боје појединих делова одеће, начин ношења, крој итд… (код нас и
данас постоји веровање да изврнути део неког одевног предмета
штити од урока).
Неки етнолози, како наводи Мирко Барјактаревић, почетке
одевања налазе у стиду, наводећи као доказ покривала тј.
прегаче, које се „могу и данас видети код многих примитивних
народа, па чак и код оних који су на вишем ступњу културе’‘.1

У Херцеговини млађе жене и девојке носиле су такозване стидне
прегаче (лиздек), знатно уже од уобичајних прегача, како би у
седећем положају заклонили одеређене стидне делове тела. Ана
Којић из Бачке Паланке (1918–2009) потврдила нам је да су
овакве прегаче носиле и жене у југозападној Бачкој. Оваквих и
сличних примера има доста, али се из тога не може извести
закључак да је осећање стида било главни  или чак једини фактор
у настанку и развоју одевања.

1 Основи опште етнологије, Београд 1977, стр.107.
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Без намере да се упуштамо у критичка разматрања различитих
етнолошких приступа проблему порекла одеће, можемо издвојити
три основна фактора који се међусобно преплићу и сажимају
стварајући у једном историјском периоду одговарајуће облике
ношње, њених кројева, боја и начина ношења, а то су: практични,
друштвени и магијски. Тако, на пример, пâс (појас или силав) има
практичну намену да заштити виталне делове тела од хладноће,
али и да се за њега задене оружје и други предмети (чибуци,
дуванкесе, мање алатке…). Пâс је такође означавао чин, звање и
статус (муктар пâс, на пример, као и боја и врста материјала код
свештених и војних лица, које означавају хијерархијски положај
свештеника, односно официра). Постоји веровање да црвени пас
штити од натприродних сила, о чему сведоче старе српске
народне приче, а има примера и данас да се новорођено дете
умотава у црвени пас да би се заштитило од урока и злих сила.
Ношња је, дакле, живи организам који у себи садржи све битне
одлике етничке и друштвене средине, епохе и поднебља у коме је
настала. Зато „у динамичној структури ношње наших народа, уз
бројне факторе одлучујуће за њен развој, треба потражити и оне
који проистичу из прошлости народа и њихове историјске
средине’‘.2

Са оваквим приступом истраживању одевне културе нашег
народа, ми желимо да утврдимо у каквој вези је структура и
динамика одевања у две лимитрофне области – Старој
Херцеговини и југозападној Бачкој, односно још шире: у
некадашњој Војној граници и неким другим деловима Војводине и
Славоније. Постоје бројни докази и доступна научна
истраживања која указују на то да су везе у ове две области преко
вере, обичаја или других друштвено-историјских и културних
чинилаца биле јаке, што се односи и на културу одевања. Стара
Херцеговина, део некадашње моћне Рашке (српске

2 Десанка Николић, Одевање граничара Војне крајине у XVIII и XIX столећу,
Београд 1978, стр. 16.
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средњовековне државе, чија је историја дуга најмање пет векова
– од X до XV века), спадала је, према Константину
Порфирогениту, у сферу српског племства. Наш познати
историчар Владимир Ћоровић, у кратком прегледу ‘’Прошлост
Херцеговине’‘, објављеном у Гласнику просветарског друштва,3

између осталог каже: ‘’...наша стара Рашка држава настала је
претежно на подручју старе источне Херцеговине и показала је
виталност у целој хисторији и највише динамичности.’‘ Он, даље,

3 Гласник просветарског друштва, јули–август 1937. 

Урош Предић Херцеговачки бегунци (детаљ) - примери старе херцеговачке ношње.
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тврди да је херцег Степан Вукчић, који се 1448. године прогласио
за Херцега од Светог Саве, управљао простором од реке Цетине
до Лима и Мораче, а на северу до горњег тока Неретве. Држао је
Дувно и део Ливанског поља, што се поклапа са границом Старе
Херцеговине, што је, до почетка двадесетог века, било подручје

херцеговачко-захумске епархије. 
Када су Турци потпуно овладали овим простором, настао је дуги
период мукотрпне борбе српског народа против турских освајача,

“Брдска” женска херцеговачка ношња
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што је за последицу имало велика кретања и померања
становништва у разним правцима, а посебно према подручјима
под управом Аустрије (Лици, Жумберку, Горњој и Доњој
Славонији, Срему, Бачкој...). Проценат херцеговачких
досељеника у овим крајевима у XVII и XVIII веку је доста велики,

нарочито у Горњој и Доњој Славонији (Малој Влашкој), Срему и
околини Новога Сада, што су показала истраживања Јована
Цвијића, Душана Поповића и Владимира Ћоровића, као и многих

Бичаљ кабаница из Поповог поља

333IZVORNIK



других историчара. 
Јохан Кристофер фон Бартенштајн, у свом приказу Војне крајине
рађеном по налогу Марије Терезије, а за потребе тада
малолетног престолонаследника Јозефа II, пише о
досељеницима из Босне и Херцеговине који чине већину
граничара Крајишника. Треба имати у виду да је Бартенштајн био
високи државни службеник на двору Марије Терезије и да је,
испуњавајући постављени задатак, доста објективно и савесно
писао о приликама у Војној крајини, о унијаћењу православних
досељеника, привилегијама и уопште о значају Срба Крајишника
као изузетно поузданих и храбрих ратника – живом бедему у
борби против отоманске најезде. По Бартенштајну, граничари су
без изузетка припадали ‘’расцијанском’‘ (српском) корпусу. Као
вешт политичар, добро обавештен о приликама у Крајини, он се
заложио да се Србима остави ‘’вера и оружје“, јер је био свестан
њиховог значаја за одбрану аустријске границе. Поред доказане
храбрости тих граничара, Бартенштајн је био свестан и њихове
бројности, о чему,  поред осталог, наводи овај податак: ‘’...корист
[од илирског народа] је сасма голема, кад човек помисли да је
број његов у свеукупним ц. и кр. наследним земљама износио пре
данашњег рата [у првој половини XVIII века] најмање милион и по
душа.‘’4 Штавише, гледано у целини, тај број је знатно већи: ‘’а од
некатолика у ц. и кр. наследним земљама, без сумње највише има
неунијатих Грка (Срба). Године 1786. било их је на броју до 2 900
000 душа.‘’5

Војна крајина, која се простирала од залеђа Јадранског мора, на
западу, па до Влашке и Ердеља, на истоку, била је највеће и
најкрвавије поприште ратних сукоба Аустрије и Отоманске
империје од краја XV до краја XVIII века, када је развојачена.
Граничари и фрајкори са простора Војне крајине и ширег подручја
панонског басена учествовали су скоро у свим ратовима које је

4 Јохан Кристофер фон Бартенштајн, О расејаном илирско-расцијанском народу
(1761), Београд-Ваљево 1995, стр. 183.
5 Исто, стр. 183 (фуснота).
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водила Аустрогарска монархија у Европи (у Шпанији, Пруској,
Француској, Чешкој, Холандији...). Исто тако, и Херцеговина је
била поприште многих ратова и буна, па тако ове две области
чине посебан војно-политички ентитет, што се у великој мери
одразило и на начин одевања њиховог становништва. Ако се
погледају одређени документи из тога времена, затим слике,
гравире и други материјални извори, уочава се велика сличност
како у мушким, тако и у женским ношњама. Поменути
Бартенштајн пише да су се граничари противили увођењу нових
мондура (униформи), па се чак залаже и за њихово
традиционално одевање, кроз које они чувају свој национални
идентитет.6

У многим српским народним песмама, као и у другим изворима,
сачувано је колективно сећање на то какав је био однос према
ношњи. Наш народ је имао веома богату културу одевања,
кићења и украшавања, о чему сведочи и ова лирска народна
песма.7

‘’...отуд иде незнан јунак, 

на њему је ђузел одијело,

а на њему и коњу његову.

На плећима зелена долама,

на њојзи је тридесет путаца;

по долами кадифли-ђечерма, 

на ћечерми токе од три оке;

на ногама ковче и чакшире,

на глави му калпак и челенка

о бедрици сабља димискија...’‘

Многи путописци, као на пример Фридрих Таубе, како наводи Д.
Поповић (Срби у Војводини), описују ношње у Срему, истичући да
и најсиромашнији слојеви становништва држе до господског

6 Види: Ј. Х. Бартенштајн, нав. дело, стр. 15.
7 Антологија народних лирских песама, Нови Сад – Беогрaд, стр. 37.
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одевања и по цену одрицања од хране и других личних потреба.
Симеон Пишчевић у својим Мемоарима на више места и са много
пажње говори о својој униформи. Када је 1752. године са
породицом одлазио у Русију, са чуђењем и презиром запазио је
да су пољски и руски граничари бедно обучени и запуштени, а
када је на том тешком путу доживео страшну породичну несрећу,
изгубивши жену и сина, записао је да му је, поред тога губитка,
било жао и изгубљене униформе. 
Има, међутим, аутора који порекло српске националне ношње,
нарочито оне на просторима Херцеговине и Војводине, везују за

аустријске, хрватске, мађарске, турске и друге стране утицаје,
губећи из вида чињеницу да су средњовековне српске државе у
својој скоро пет стотина година дугој историји развијале
специфичну националну културу, па самим тим и културу
одевања, које је без сумње имала своја специфична обележја.
Добросав Јевђевић наводи податак из византијских хроника „да је
изасланство краља српског прелазило преко Византије у Азију и
Персију да тражи неке тканине за спрске принцезе’‘.8 Исти аутор

Ношње из Лике, Баније, Кордуна и Славоније

8 Добросав Јевђевић, Од Индије до Србије, стр. 6–12.
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наводи сведочење пољског племића Валисевског који каже да
српски витезови, раскошно обучени певају на гозбама у хору
‘’држећи пехаре са вином у рукама’‘. И многи други историјски
извори указују на раскошно одевање српског племства, што је,
како је већ истакнуто, оставило видног трага у народном сећању,
у епским и лирским песмама, причама, приповеткама и другим
народним умотворинама. Народ који је развијао своју државност
и културу између римске и византијске културе, и то у једном
дужем историјском периоду од IX до XV века, није се у доцнијим
вековима лако одрицао вере, обичаја, језика, па самим тим и
начина одевања. 
Већ смо поменули да је и Бартенштајн приметио да се Срби
жестоко опиру одећи која је кројена према аустроугарским
мондурама и кројевима и да најрадије користе своју националну
одећу, прављену од сукна, коже или од неког другог домаћег
материјала. 
С друге стране, Турци који су до краја петнаестог века освојили
све српске земље, а током шеснаестог века и Славонију, Барању,
Бачку, Банат и Срем, забрањивали су Србима, и то по цену
најстрожих казни, да носе неке делове турске одеће (турбане,
димије, жуте чизме...), па чак и одећу зелене боје. Ипак, било би
некоректно тврдити да извесних утицаја није било, али у суштини
основне карактеристике српских ношњи у овим крајевима
сачуване су до почетка деветнаестог века, а у неким детаљима и
до новијег времена. Разлике у одевању које су се касније јављале
више су резултат економских, социјалних, политичких и
природних фактора, него непосредних страних утицаја. Томе у
прилог иде податак да је наш народ како у овим, тако и у другим
крајевима, сачувао мноштво одевних предмета, украса и везива,
дајући им различите називе изведене из српског језика или
преузете из неких страних језика. Многе српске породичне
задруге биле су мале радионице у којима је домаћа радиност
(ткање, плетење, израда сукна, бојење, кројење, шивење, израда
обуће...) по технолошким, функционалним, па чак и уметничким



вредностима била далеко изнад многих европских радионица.
Срби су, дакле, као знак своје етничке припадности и свог
националног обележја, чували ношњу, што се може рећи и за оне
који су мењали веру, а временом и националну припадност.
Да бисмо указали на сличност у одевању српског народа који
насељава ова два краја – Херцеговину и југозападну Бачку –  и
истакли разлике које су, како смо напред рекли, настале углавном
као последица економско-социјалних и природно-географских
фактора, а нешто доцније, средином деветаестог века, и
продирањем моде, нарочито у крајеве Војводине, приказаћемо у
основним цртама одевну слику народа са ових простора – од
покривала за главу па до обуће.

Покривала главе

Значајни елементи ношње, како мушке тако и женске, јесу
покривала за главу, различите капе, мараме и вела. Једна од
најстаријих капа је кеча (ћулах или ћулав), за коју се сматра да
потиче још од времена римске управе на подручју Балканског
полуострва. По Мирку Барјактаревићу,9 ову капу у облику калоте,
која је израђивана од сукна, носили су римски грађани
ослобођени од ропства и она се у различитим варијантама
задржала скоро до данашњих дана. У Херцеговини је била
позната као ћулаф или ћулаица (каука), а око ње се понекада
омотавао, као додатак, црвени или шарени пâс (шал). У
пределима Војне крајине ова капа је такође била позната као кеча

‘’черљена падуанска’‘.10 Налазимо је као одевни предмет на
многим илустрацијама и сликама Крајишника, пешака или
коњаника, а прављена је од сукна или чоје. Ова капа је доста чест
елемент женске ношње, а за њу су се причвршћивали вео и други
женски украси. Појављује се и у Херцеговини и у југозападној
Бачкој, с тим да су неке старије жене у селима југозападне Бачке
носиле преко ове ‘’капице’‘ мараме, а зими плетене огртаче

9 Нав. дело, стр. 104.
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(рудењаке), што нам је посведочила поменута Ана Којић из Бачке
Паланке.
Позната је, такође, и мала округла, цилиндрична и плитка капа,
која се везује за медитеранске земље, а сачувана је све до
данашњих дана као капа заврата (у Херцеговини и  Црној Гори),
црвенкапа (у Лици) или крајишка капа (у Босанској крајини). У
Речнику српско-хрватског књижевног језика (Нови Сад 1973),
ова капа је позната и као ракчин што се изводи из стихова Ивана
Мажуранића:

‘’Лак опанак на ноге притего, 
а го ракчин на јуначку главу.’‘

Међутим, Десанка Николић налази да је ракчин плитка капа са
џакастим делом са стране или на потиљку.11

У прошлости је плитка капа имала додатак од крзна куне, самура
(самур капа), који се „завраћао“ за ободни део и због тога је (по
нашем мишљењу) ова капа названа завратом. Сличне капе су
носили и фрајкори у Војводини, с тим што су оне биле потпуно
црвене боје као и личке капе.
Знатно мања је и женска капа тока или паћелица, црвене боје, са
велом, коју су носиле жене приликом венчања. Појављују се и у
Херцеговини и у Војводини. 
Душан Поповић цитира Пера Руњанина, који описује женску
ношњу (војвођанску) као скоро идентичну са женском ношњом у
Херцеговини. ‘’Она је проста и рађена у домаћој радинисти, ... али
приликом венчања девојке су се облачиле у особито одјело или
вјенчано руво. На глави је био убрадач пришивен фаличним
златом и другим украсима и ово одело се облачило само у цркви
на венчању.‘’12

Женске капице, без обзира каквог су облика биле, носиле су се
само уз богате хаљине. У другим приликама жене су носиле
махом беле мараме повезаче (округе, јашмаке, бошче...), али су

10 Десанка Николић, Нав. дело, стр. 165.
11 Нав. дело, стр. 36, 163, 165.
12 Срби у Војводини, стр. 145–148.

339IZVORNIK



их девојке подвезивале за потиљак, а жене испод вилице. Беле
мараме, као уосталом и остало бело рубље, носиле су се
приликом најтежих пољопривредних радова, па би, по казивању
Васиљке Перишић из Гајдобре, приликом пољопривредних
радова, ‘’Попово поље побелело као да су по њему слетели
лабудови’‘. У овим крајевима, Херцеговини и југозападној Бачкој,
жене су зими носиле веће повезаче, зване рудењаци,
направљене од дебљег вуненог плетива. Оне су рудењацима
покривале плећа и груди, а овакви делови одеће познати су свим
националним заједницама у Бачкој. 

Значајну примену имала је и капа типа калпака, која се јавља у
многобројним облицима и варијантама. У српским народним
песмама се помиње често, мада јој неки аутори приписују турско,
оријентално порекло, на основу јаничарске капе зване заркол,
која је на потиљачном делу имала врећасти продужетак све до
струка. 
Калпаци, или цилиндричне капе, прилично су издужени, најчешће
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са додацима од крзна попут крила или челенке. Симеон
Пишчевић описује такав калпак, кратак чаков „са кратким
одсеченим крилима и белом перјаницом“.13 Ове капе су ношене
како у Славонији, тако и у Војводини током XVII и XVIII века, а
нешто раније ношене су и у Херцеговини.
Калпак са крилом (шешир са крилом), како наводи Десанка
Николић на наведеном месту, „обухвата разне узрасте,
друштвене слојеве и етничке скупине врло пространих региона,
не оставивши, осим извесно време у војсци, своје трагове у
каснијем етнографском и рецентном материјалу“. 
Крајем XVIII и почетком XIX века на подручју Војводине појављују
се и друга покривала за главу, као што су шешири, клобуци и
каскети, који чине саставни део војних монтура, али временом
улазе у састав ношње и осталог становништва. У Бачкој и Банату
шешири су били веома заступљени, и то они са плићим делом,
полулоптастог облика и са широким равним ободом. Називани су
губераши (калабрези), а виђани су и код шајкаша као делови
војне монтуре.14 Већ крајем XIX века, када се укида Војна крајина,
шешир и шубара постају доминантна покривала главе како
варошког, тако и сеоског становништва у југозападној Бачкој. 
Већ поменуте мале капе, као што су ћулафи, заврате, ћелепуши
и сл., покривале су темени део главе који су мушкарци и у
Војводини и у Херцеговини бријали, док су на потиљачном делу
пуштали перчине сплетене у једну или две плетенице. Бркови и
перчини су у овим крајевима били мушки украс.
Капе су кићене разним додацима као што су орловско и соколово
крило, вучији реп (вучи-капа), или крзном од куне (самур-капа),
као и перјаницом-челенком. 

Горња и доња одећа

Прве писане трагове о одевању  Јужних Словена налазимо у

13 Симеон Пишчевић, Мемоари, Матица српска, Нови Сад 1969, стр. 11.
14 Д. Поповић, Срби у Војводини, стр. 443–446.
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записима византијских хроничара, међу којима је најпознатији
Прокопије Кесаријски, кога наводи Франсис Конт.15 По овом
хроничару, балкански Словени „не носе ни кошуљу ни огртач, већ
само широку тканину која покрива полни уд“. Персијанац Ибн
Руста, којега такође, на истом месту, наводи Франсис Конт, каже
да Словени „носе широке панталоне, богато сашивене од великог
комада тканине; кад их обуку скупе наборе око колена и вежу их“.
Реч је, дакле, о широким панталонама које ће се одржати код свих
Словена до XIX века, под називом шалваре (персијски шалвар,
арапски сарвал – оно што покрива бутине). Исти аутор наводи да
су Јужни Словени носили једну врсту тунике, дуже кошуље, са
отвором за главу и са рукавима, а у хладним периодима године
носили су огртаче од крзна. Тек јачањем  јужнословенских
држава, посебно Србије, под утицајем Истока јавља се свечана
одећа, кафтан уских рукава као и делови уске одеће са
појасевима украшеним златом и сребром. Томо Маретић, поред
осталог, пише и о српским оклопницима који су на оклопима или
на калпацима носили крила, као Реља Крилатица, јунак из
народних епских песама.16

Ових неколико података преузетих од поменутих аутора говоре о
континуитету одевања српског становништва, па и Херцеговаца и
граничара, чију ношњу многи, па чак и поједини српски
историчари и етнолози, везују за турску традицију одевања и
украшавања. Мале капе из групе ћулафица, заврате и црвене тзв.
личке капе (какве смо описали напред), затим шалваре, дуге
кошуље и појасеви, уз друге додатке и елементе, чине основу
ношње српског живља на овим просторима. Широке беле
чакшире са наборима повезане до испод колена или пуштане до
стопала, као и дуге беле кошуље чине саставни елемент
савремене ношње Војвођана. И у Херцеговини, нарочито у
умским пределима до пред крај XIX века, основу ношње чинили
су: дуга хаљина бјелача и беле гаће од танког предива са белим

15 У делу Словени, Београд 1989, стр. 106.
16 Види: Томо Маретић, Наша народна епика, Београд 1966.
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огртачем. Па чак и у брдским пределима Херцеговине шалваре и
тозлуци су прављени од белог сукна. Доцније се у Херцеговини,
пред Невесињски устанак, ношње незнатно мењају, тако што су
шалваре обојене у плаву боју, а у Војној крајини, под утицајем
аустроугарских власти, кроје се и знатно уже чакшире рађене
углавном од грубог сукна, и то у домаћој радиности.
Дуге беле хаљине, са малим капицама (токама), опасане
прегачом и повезачама у основи су женске народне ношње и у
Херцеговини и у Војводини.
Од свих горњих делова одеће, доламе су најчешћи,
најзаступљенији одевни предмет. Територијално су везане за све
народе Балканског полуострва, а појављују се у разним
варијантама као, на пример, џока – долама од сукна, свит-долама
– долама са свиленим пасом, ћинтерац, ћурдија итд. По Десанки
Николић, носили су је сви родови крајишке војске у Војној
крајини, а била је позната и у Херцеговини. Кројена је до висине
струка или нешто дуже, док се пешеви (скути) нису закопчавали,
већ су били спојени златним или сребреним гајтанима. Оваква
долама је током времена преиначавана у смислу кроја, када су се
доњи крајеви закопчавали, док је грудни део био отворен. Овакве
доламе су биле украшене разним украсима и везом, што није
остало без трага у нашим народним песмама, које помињу зелене
или златом украшене доламе. Зелена долама, која се често
помиње у народном певању, могла би бити исто што и златна,
сјајна долама, као што тврди Томо  Маретић када пише о зеленом
мачу. Он помиње да је израз зелен у коме је корен зел

старословенски облик са значењем сјајан,  „као и зол–то (злато),
где су зол и зел исти корени у различитим степенима  превоја“.17

Доламе, које се, како је већ речено, јављају у разним варијантама
(гуњ, дорац, ћурак, ментен, мушка и женска ћурдија, ћинтерац,
џока и др.) и данас су обележје традиционалних народних ношњи
у Војводини и Херцеговини. Женске доламе, познате као ћурдије
(корети) без рукава и кројене уз струк су, по многима, најлепши

17 Нав. дело, стр. 73.
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део женске ношње. Девојке су у Херцеговини носиле белу ћурдију
од чоје или баршона, а удате жене су носиле тзв. ћурдију мрчину
од црног грубљег сукна.  И у Војводини, према Пачићевим
цртежима, женске доламе су беле боје и по кроју и украсима  су
доста сличне Херцеговачким. У оба случаја, ћурдије се не
закопчавају и њихова основна намена је да се истакну виткост
струка и други делови ношива и украса (пафте, тканица, металне
копче разних облика, јечерма-јелек без рукава и сл.). Душан
Поповић пише: „Главни део тела покривала је долама. Она се
спреда носила отворена, а  опасивала се појасом. Долама је
израђивана од тежих тканина: од абе, чохе и кариџије.‘’18

Као доста старији слој балканске ношње истиче се гуњ. Према
Вуку, гуњ и бјелача (бјелача се прави од белог сукна, клашње) су
сукнене хаљине које се опасују. А Десанка Николић пише: „Може
се рећи да се овај хаљетак јавља у саставу веома архаичне
ношње, која је, судећи по аутентичности, изгледа остала
најчистија од спољних примеса.“19 Гуњ је обично краћи од доламе
и скоро да нема никаквих украса, па је у народној традицији везан
за сиромашније слојеве становништва Војводине и Херцеговине. 
У групу краћих долама спада и кепењак, капут од сукна са
реверима око врата, чији су се пешеви закопчавали са два реда
дугмади. Он „по типолошким одликама, материјалу и изради
представља копију војничког шињела“.20 Пронађена је и
фотографија, настала око 1920. године, која припада породици
Којић из Бачке Паланке, на којој се види њихов предак обучен у
кепењак. Израз кепењак је, по свом значењу, такође архаични
одевни предмет настао из старих војничких огртача и капута.
Сличан кепењеку је и кратки капутић од сукна који се назива
јапна. Овакви кратки капутићи ношени су и у Херцеговини и у
Војводини, па је у Херцеговини сачувана једна шаљива песма о
њему: 

18 Д. Поповић, Нав. дело, стр. 443.
19 Д. Николић, Одевање граничара ..., стр. 66.
20 Исто, стр. 190–191.
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‘’Шумљацима досадила роба
Црн капутић и шарена торба.’‘

Огртачи (кабанице, опаклије, струке, бурнуси...) појављују се
такође у разним варијантама – или као врста дугог капута са
рукавима (опаклије), или, што је најчешће, у виду кабанице
скројене у кружном облику од сукна или неког другог, грубљег
материјала. Кабаница, по правилу, има капуљачу (кукуљицу,
кукуљачу, капишон), док су крајеви скопчани испод врата обичном
копчом или шареним гајтаном. У Херцеговини се и до данашњих
дана може наћи бичаљ, кабаница са „бичевима“ од кострети
утканим у вунену потку. Преко ових бичева сливала се вода
приликом кишних падавина, као и преко праменова вуне на
сличним кабаницама у Бачкој. 
Овај део одеће, по многима, води порекло од кожних или вунених
огртача и потиче из најранијих времена, од сточарских народа,
што се помиње и у нашим народним песмама као бугар
(чобанска) кабаница. Због свог једноставног кроја и врло широке
намене (штитила је од падавина, од хладноће, а могла је
послужити и као покривач или простирка), овакве кабанице су
биле скоро обавезан део војничког ношива како у Херцеговини,
тако и дуж војне границе, па и на ширим просторима где живи
српски народ. У својој знаменитој студији Село, Стојан Новаковић
их приписује углавном сточарима, власима, мада се у разним
варијантама виђају и као саставни део војничке монтуре
Крајишника. 
У групу огртача спада и струка, релативно дужа четвртаста
тканина (дужине и до три метра, а ширине од четрдесет до
педесет сантиметара). Струка се, за разлику од кабанице
(бичаља), није носила преко леђа, већ преко рамена и служила је,
углавном, као покривач или као простирка. Носили су је сви
слојеви становништва како у Херцеговини, тако и у другим
динарским пределима, па и у  Бачкој, где је била позната као
„простачка хаљина“. Ношена је преко оба рамена попут повећег



шала. Овај огртач је био ишаран различитим предивом и на
крајевима је имао вунене ресице са кићанкама. (У неким
крајевима Бачке и Босне, под струком или стреком подразумевају
огрлице на женском врату или украсно плетиво на неким
деловима ношива, чобанских торбица и сл.) Струке су чиниле
мушки део ношње, док су жене носиле плетене мараме од тврђег
плетива, и то преко леђа и рамена. 

Слична струки је сукнена трака приметача, која се такође носи
преко рамена „да пушка не би непосредно додиривала одећу и
тако је оштетила“. Приметача је, међутим, и женски прслук који
жене носе лети преко кошуље или зими испод хаљине. 

Прслуци (познати под разним називима као, на пример, јечерме,
ђечерме, јелеци, фермени, душанке, џамадани, колтуши,
камижоле, крожети, зубунчићи, корети итд.) широко су
заступљени као ношиво широм Херцеговине и Војводине, па и у
многим другим крајевима Балкана. Појављују се у разним
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облицима и кројевима и по правилу су украшени врло богатим
орнаментима, ширитима и другим украсима прикаченим са
предње стране. Кројени су у већини случајева без рукава, са
састављеним или растављеним предњим странама, краћи или
дужи, па им се према кроју може одредити и намена. Дужи
прслуци до паса који се закопчавају обично месинганим кукицама,
спонама, зихерицама или башлијама обично су црвене боје и
преклапају се слева надесно (мушки фермен и џамадан). Овакви
прслуци имају намену да штите тело од хладноће, док прслуци
чији су предњи крајеви растављени имају мање-више естетску
функцију, као што су, на пример, женски јелеци, јечерме итд.
Појављују се у разним бојама, нарочито у црвеној, затим модро
плавој, зеленој и црној, а прављени су од бољег материјала –
чоје, баршуна, скерлета или неког другог квалитетнијег сукна. 
Познати су прслуци са рукавима који се у Херцеговини називају
фермени, а у Војводини лајтели. Њихове предње стране се
преклапају а ивице су опточене широким гајтаном или шарпом
беле, црне или златне боје. У ову групу прслука спада и
„душанка“, чији су рукави растрижени и висе низ леђа, вршећи
функцију украса, попут лајтела прслука који су носили хусари у
аустроугарској војсци.
Неки аутори, међу којима је и већ поменута Десанка Николић,
мисле да су поједини делови одеће, па и прслуци ‘’декорација
металне заштитне одеће’‘, о чему сведоче токе, на чијој су
текстилној основи ушивене металне плоче обично правоугаоног
облика, а штитиле су грудни кош од куршума  или хладног оружја.
Десанка Николић наводи запажање извесног путописца Вечелија,
који описује „комбиновану употребу металних делова опреме са
текстилном одећом. У склопу овог барокног мушког костима
налазимо и на панцирну кошуљу коју је овај ускочки ратник носио
изнад рубља и прслука а испод војничког капута.“21 Овај опис
ускока из Крајине из XVI века, у коме су описани и други елементи
ношње, одговара опису српског ратника из Херцеговине, Крајине

21 Д. Николић, Нав. дело, стр. 30.
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и Војводине. 
Токе су саставни део мушке ношње у Црној Гори, Херцеговини,
Далмацији, Лици, једном делу Војводине, Србији, а задржали су
се и до данашњих дана као традиционални елемент мушке
ношње, нарочито у Црној Гори и Херцеговини. 
Токе су у Војводини биле познате у време настанка Војне крајине,
а носили су их фрајкори, шајкаши и сережани (крајишки пандури),
али у XIX веку нестају као елемент традиционалне ношње. 
Прслуци, прсници и слични одевни предмети појављују се у
мноштву различитих облика и кројева и они су незаобилазни
елемент српске народне ношње како мушке, тако и женске. 

Остали делови ношива

Кошуље су обично рађене од белог платна, лана или конопље, а
кројене су са широким рукавима и са плићим или дужим
вертикалним резом на прсима. 
Већ поменути Франсис Конт  овако описује кошуљу код старих
Словена: „Словени су израђивали неку врсту широке пртене
кошуље од конопље и лана, која се спуштала до колена. Крој је
био једноставан... Кошуља  рубашка (код источних Словена, од
словенског руб, роб – латно) имала је рукаве и отвор за главу. То
је нека врста тунике...“ Конт даље наводи запис Персијанца  Ибн
Руста, који за Словене, као што је речено напред, каже да „носе
широке панталоне, богато сашивене од великог комада тканине;
кад их обуку, скупе наборе  око колена и вежу их“.22 Кошуље и
беле панталоне како их описује Конт у основи су задржане на
овим просторима (као традиционална ношња), нарочито у
Војводини.  И у Херцеговини је раније ношена слична одећа, која
се карактерише богатим везом, и то на ланеним деловима
кошуља и превезача. 
Преко струка  кошуље се повезивао пас, ткâница, са металним
копчама (пафте и ћемери), а преко кошуље ношена је кратка

22 Ф. Конт, Словени, стр. 112.
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ћурдијица или јелек. И мушкарци су у Херцеговини носили белу
кошуљу опасану пасом (троболос), обично црвене боје, или
кожним силахом, који је омотаван око овога паса. Десанка
Николић истиче „да је народна варијанта овога појаса старија од
војне, ...значи, да је овај појас од старине познат прибор
динарских горштака, у ствари, обогатио европску униформу“.23

Кошуље се иначе појављују под разним називима и типовима, као
нпр. кошве (до колена), кавад (богато украшене), скаблице
(украшене свиленим тракама, бајадирима, или везом званим
ажур), раскољенке (спреда разрезане), заврате (са завраћеним
рукавима) итд.

Обућа се, у основи, може издвојити у три типолошке групе, и то:
обућа од вуне, опанци и чизме, што се носило и у Војводини и у
Херцеговини. 
Чарапе су се обично обувале преко чакшира (гете), а постојали су
и тозлуци који су стезали лист ноге. На лисном делу тозлука
ушивени су метални кукци-закачке,  распоређени дуж
вертикалног разреза. Штитили су листове  и глежњеве ноге у
дугим и исцрпним маршевима и путовањима.
Обућа од вуне прављена је у разним варијантама (чарапе,
назувци, терлуци, приглавци, калчине, докалчине итд.) и обично је
украшавана разнобојним орнаментима и везом. Познате су и
потпуно беле чарапе (бјечве) на којима нема никаквих украса.
Опанци се појављују у три варијанте: опанци направљени од
опуте (опутњаци), опанци каишари и опанци са капном, подешени
за дуга путовања. 
Чизме спадају у групу војничке обуће и нису везане за Војну
крајину. Али оне се виђају у разним облицима и на ногама
Херцеговаца и Војвођана.
Посебну пажњу заслужују дрвене кломпе (кломфе), прављене од
меког дрвета, које су ношене зими да би се сачувало стопало ноге
од смрзавања. Овај тип обуће био је познат у Војводини код скоро

23 Д. Николић, Нав. дело, стр. 66.
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свих националних заједница.

На крају, треба истаћи да се на овим просторима не појављују у
свему јединствене ношње. „У тој шароликости запажа се трајање
старијих облика, појаве нових, њихово међусобно преплитање и
мноштво варијанти које при томе настају.“24 Али, у основи, оне
припадају једнинственој српској култури, стилу и начину
традиционалног народног одевања.

Закључне напомене

У кратком прегледу развоја културе одевања српског народа
Херцеговине и југозападне Бачке кроз веома сложене историјске
процесе, показали смо да је ношња у ова два краја, бар у
основним цртама, имала доста заједничких како типских, тако и
стилских особина. Југозападна Бачка, која је једним делом била у
саставу Војне крајине све до средине XIX века, делила је
историјску судбину са осталим деловима Крајине, Херцеговине,
Босне и Србије. Чести ратови, устанци, буне и миграциона
кретања, углавном у правцу Аустрије, створили су од српског
националног корпуса „војнички оријентисано друштво“, што је у
значајној мери утицало и на културу одевања. 
Ослањајући се на вишевековну културу старе српске државе, која
је до краја XV века већ била окупирана од Турака, наш народ је
успео да сачува свој национални идентитет, а самим тим и ношњу
– бар у основним елементима – као једно од обележја
националне и културне посебности. О томе најверодостојније
сведочи Ј. Х. Бартенштајн, високи службеник на дрвору Марије
Терезије, који је савесно и коректно израдио исцрпну студију о
Крајишницима, да би о њима боље упознао младог
престолонаследника Јозефа II. Он је био веома добро упућен у
историјске, културне, верске и политичке прилике у Крајини до

24 Д. Николић, Нав. дело, стр. 72.
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друге половине XVIII века, наводећи, без двоумљења, да је
крајишки корпус био састављен искључиво од Срба или
„Расцијана“, па са тога гледишта (поред осталог) извештава и о
одевању Крајишника. Појам „Хрват“, по овом високом дворском
службенику, није везан за етничке Хрвате (муже), већ за
граничаре који су били организовани у полурегуларне или
регуларне крајишке формације.25

Каснији истраживачи прилика у Војној крајини су, свесно или
несвесно, приписивали етничким Хрватима исту улогу и исто
историјско место у повести ове области као и Србима. То се,
наравно, одразило и на плану проучавања културе одевања, тако
да на многим местима постоје описи и илустрације ношива
хрватских граничара, тј. Хрвата, што није остало без негативних
политичких и других последица. Из тих разлога смо се у овом
прилогу на више места дотицали проблематике одевања
граничара, јер су у Војној крајини „...владали готово истоветни
животни услови и за Кордунаше и за Банаћане, Личане или
Славонце“.26

Војна крајина се тако може схватити као културноисторијска веза
српског народа све од Баната па до Херцеговине.
Овај прилог, без обзира на евентуалне недостатке  и
недоречености, рађен је са циљем да се укаже на те везе са
гледишта културе одевања. Уколико смо у томе, бар делимично
успели, верујемо да ће слична истраживања употпунити слику
одевања нашега народа, гледано кроз призму сложених и
динамичних историјских процеса. 
Поред доступне литературе, наведене у тексту, приликом израде
овога рада биле су драгоцене сугестије и објашњења следећих
информатора:
Стевице Станојева (1924) из Бачке Паланке,
Ане Којић (1918–2009) из Бачке Паланке,
Иванке Којић из Бачке Паланке,

25 Ј. Х. Бартештајн, Нав. дело, стр. 24, 208, 277.
26 Д. Николић, Нав. дело, стр.195.
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Васиљке Перишић (1932) из Гајдобре,
Ђорђа Пејака (1934) из Гајдобре,
Ђура Дугалића (1943) из Бачке Паланке.
Њима се и овом приликом топло захваљујемо, а трајно ћемо
сачувати успомену на почившу Ану Којић.
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Илија Марковић, Нови Сад

АФОРИЗАМ ЈЕ ПРИЧА

СИТ ЈЕ НЕСИТ

Министар је у праву: цена мозга нижа је у Србији него у региону.
Да афоризам није слатка мала тајна на врху језика, не би процу-
рило у јавност: „Цене мозга и језика исте су у месари и парламен-
ту.“ Податак је претходни (198,00 динара/кг)  онолико колико су
трошкови живота аконтација. До коначног обрачуна.  
Ако се зна да су један и један два – до статистичке обраде пода-
така, онда не чуди што је „цена хране статистички јефтинија откад
се статистика храни бајатим подацима“. И од када се стандард не
мери националним дохотком по глави, већ главама по контејнери-
ма. Богатим секундарним сировинама. Нестану за секунду. У
њима има хранљивих састојака да бисмо могли хранити пола
земље?! 
Што не би пас с маслом, кусамо ми с њима. Да лонац није нашао
поклопац, не би чорба била густа. „Укуси су различити у рестора-
ну Народне скупштине, исти – у народној кухињи.“ Сит гладном не
верује. Гладан ситом мора. Сељаци су сити оних који су тврдили
да нема хлеба без мотике. Да је радила кука и мотика, приноси на
политичком пољу били би рекордни. Док има хлеба од политике,
неће мањкати гладних власти. Што је и порука графита: „Не бојте
се глади, већ њихових апетита!“
Не може боље бити: и ови на броју и они сити. Да радници не
штрајкују глађу, живи би се појели. Они музикалнији играју како
црева свирају. За разлику од осталих који су  свезали црева у чвор
– да не забораве када су последњи пут јели. 
Влада пристаје на све захтеве штрајкача глађу, само да од ње не
траже ништа. Тврди да су штрајкачки захтеви нереални, јер је
глад помутила разум. 
Синдикати не очекују много од Владиних мера. Радници – још
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мање. Буде ли Влада учила на својим грешкама, пред њом је
велика шанса.

АФОРИЗАМ ЈЕ ФЕНОМЕН ПОДНЕБЉА

Афоризам је реч, реченица, прича, роман. Алфа и омега српске
сатире. 
Афоризам је кап истине у којој се прелама море глупости, прво
слово клинастог писма, три мисли у две речи, књижевно дело у
наставцима – наставља се тамо где памет стане. Да нисмо одле-
пили, не би афоризам био светска марка, звездана прашина
родне груде. Афоризам је феномен поднебља. На нашој ветроме-
тини укрштају се руже ветрова и јебиветри. 
Да би сатиричар био на висини задатка, мора да се држи зубима
за ветар. Или, мало друкчије, да хумор није од бога дар, не би
афоризам био пиш божји. У сваком случају, да није глупости, за
афоризам се не би ни знало. Ако се не изроди у афоризам, глу-
пост је јалова. Сатиричари нису критичари сваке власти, већ само
глупости која влада. Хватају се у коло с будалама – да би имали
информације из прве руке. Кад би сатиричари регистровали све
глупости, не би били сатиричари, већ статистичари. 
Сатира је чудна биљчица. Најбоље успева где има корова. Где
буја коров, афоризам је сјај у трави. Стога није сатиричару до
рупе у саксији, већ до земље у рупи. 
Афористична мисао укорењена је у нашу традицију. Животне
сокове црпе из врхова власти. Сатиричар који зна где је власт
танка, увек извуче дебљи крај. За све што напише сатиричар има
покриће. Ћебе. Шта је сатиричар хтео да каже, рекла је стварност.
Према томе, сатиричар измишља оно што види. 
Понављање је мајка мудрости. Сатиричари пишу о другој власти
која прави исте глупости. Ако власт не буде држала до афориза-
ма, мораћемо све из почетка. 
Афоризам је последњи бедем одбране. Мања форма од афо-
ризма је – језик за зубе. 
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ДОПИСНИ ЧЛАН ПОЛИЦИЈСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Прислушкују вас само они који знају шта мислите о њима. Мада
се недостатак политичког слуха не може надокнадити прислуш-
ним апаратима.  Ако апарат откаже послушност, неће дежурно
уво. Послушник, апаратчик. Буба у уху је најгледанија и најслуша-
нија представа. Заправо, буба у уху је представа коју полиција
има о вама. 
Доушник је дописни члан Полицијске академије. Нема премца у
прерушавању: сав се претвори у уши. Кад наћули уши, прометне
се у уш. Толико је довитљив да се за тили час изметне у ухо, грло,
нос. У друштву поремећених вредности доушник и стидна уш су
једно те исто. Кад се потврди као дупеглавац, радијус кретања
(скретања!) му је тур-ретур. 
Заменили сте тезе. У ствари, тезе су тазе, заменили сте само
фразе. Ваши су ваши. Кад бисте се и ви претворили у уши, чули
бисте како гмижу ваши. Откад су ваши уши, ваше су уши. Не би
ваши били уши, да доушници нису у дослуху са зидовима ћутања.
Зидови имају уши. Темеље су ударили доушници. Ваљда зато не
чују уши како миле ваши. Зна се ко удара темеље изнад земље. 
Најбољи доушници нису, наводно, слушали како трава расте. Да
су, чули би топот коња апокалипсе. Било би им јасније зашто
трава не ниче кад се на њу виче и зашто је најбоља чујност у
глуво доба. И поред свега, глува власт ће уживати наклоност
бирачког тела док је буде болело уво за њега. 
Кад је изабраник мањи од себе, нико не види шта ради. Скривене
камере инсталира у сенци скривене намере. Погодили сте: „Циљ
није оправдао средства. Макијавели, извини! Сезаме, отвори
досијее!“
Други преклињу: „Сезаме, не отварај! Политички тероризам је
пред вратима.“ 

НЕ ПРИМАМО МИТО! САМО ДАЈЕМО!

Почетак борбе против корупције најавио је пуцањ у празно.
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Ћорак. („Метак сексуалне контрареволуције.“) Ко је кадар стићи и
утећи, није међу тркачима. У трци сви имају исте услове. Остало
је ствар престижа. Учествују најбољи, а не најбржи. 
У борби против корупције не бирају се циљеви него средства. У
крајњем, ни средства, него противници. Знамо како се власт носи
с њом – облаче се у истој модној кући. Пошто корупција брзо
пусти корене, власт не сме да запне из петних жила. Ко је не зна,
скупо би је платио, ко зна – подмитио. На налепници: „Не прима-
мо мито!“ Испод: „Само дајемо!“ Да се нису обезбедили, не би
безбедност била на највишем нивоу; да је степен корумпираности
нижи, власт не би била недодирљива. 
Опака болест: ко јој не подлегне – нема му спаса. Почиње испод
руке. Кад стигне до главе, смртнику нема лека. Увукла се у све
поре: док истина не избије на површину, друштво се ошуга. Ко се
очешао о бившу, алергичан је на нову власт.
Најтеже је главом кроз зид ћутања. Да подмићивање неће проћи,
јемчи Мито. Име од миља, миљеа. Ради као сат. Цури му време.
Кад исцури, постави се наглавце.
Има дана када им све полази од руке. Чега се год прихвате –
испадне. Агенција за борбу против корупције, Савет за борбу,
Државни ревизор, тужилаштво, полиција и синдикат изводе дока-
зе – да не би отежавали истрагу. Природно, нису сви подмићени.
Већ само они којима сте поклонили поверење.
Корупције нема колико се прича. Већа је. Није нужно зло, ни „нуж-
ник зла“, како се приповеда, већ – септичка јама. Борба с њом
(или против?) је трка у којој побеђује стартер. Има пиштољ.
Пуцањ у празно није само почетак, него и крај трке.  
Иза нас је Међународни дан борбе против корупције. Пред нама
су године.

ЕВРОЗИЈА

Не треба бити превише мудар, па знати да су Срби увек у праву. 
Ако правила игре налажу да се пође од центра, онда смо ми у
центру пажње. Сви нас гледају попреко. Свет од нас тражи много.

IZVORNIK356



Не зна да смо невини. Србија је на правом путу, Холандија – на
лакат кривини.
Е? У! И Косово и Европа и Русија и Кина. Четири ступца – ступи-
ца. Американци бране своје интересе на Косову, Руси у Србији,
Срби у Хагу. У ствари, Србија се брани у Хагу, Срби – у земљи. 
Није земља контаминирана, већ ерогена зона. Препотентним
вођама голица машту. Да се није десио народ, не би се догодио
вођа. Нема колективне кривице народа. Ми смо изузетак који
потврђује правило – нема ни појединачне. Тако говоре они који
имају шта да кажу. Слушају они који немају шта да  чују. 
Откад се историја понавља, наши прваци су научни радници.
Деле судбину народа: нар на једну страну, ода – на другу. (Где
држава уплете прсте, плод је шипак.) И после Тита - „Маршал“, и
после сапуна – сапуница.
И после закона – закон. И после измена и допуна – прелазне
одредбе. Закон је усвојен простом већином – простом ко пасуљ.
Танком. Где је танко, ту се ки... Закон ступио на снагу, измене и
допуне – на силу. Седму. Нека се припреми осма! 
Однос снага је изједначен: нико нам не може помоћи, сами себи
не можемо више одмоћи. Пошто не знамо шта су национални
циљеви, пуцамо на све стране. Сведоци нам нису потребни.
Довољни смо сами себи. 
Ако ћемо право – нећемо нигде. Јесен је, а ми у Србији. Куково
лето, Србија у Европи. Кад Србија уђе у Европу, Европа ће бити
Америка. 

ПЕТИ ДЕСЕТИ ДЕВЕТИ ПУТ

Истина је на средини – између два пута: демократија је владави-
на већине, демагогија – већином. Међутим, наш проблем нисмо
ми као ми, већ ми као они. Ми без њих не можемо и да хоћемо. И
да нећемо. 
Не би демократија била доведена у питање, да се оно упитало
куда ово води. 
Експеримент с демократијом је успео. Ништа се није десило.
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Деесесило? Или, исто то, само наопако – ништа се десило.
Демократска енергија није уништена. Једино је променила
форму, садржину и смисао политичког деловања. 
Демократија је императив овог времена и оног што сте обећали,
а да нисте трепнули. Свевид није онај што све види, већ који угра-
би прилику кад сви трепну. 
Кад демократија падне на ниске гране, демагогија је носећа грана
развојне политике. Што значи да сви Срби не могу под једну
шљиву. Алтернатива су две или „шипак пун коштица“. 
Откад је пета колона феномен прве врсте, јунаци петог октобра
јашу на челу. Не мењају се коњи, већ јахачи. Пети, по правилу,
редовно пада на данашњи дан. Први април је средња вредност
између два пета октобра. Интересне сфере подељене су на
равне части: „Дивиденде ет импера.“ И Глупи Август зна да први
април и пети октобар нису у сукобу интереса. Да није на сунчаној
страни, не би избледело сећање на пети октобар. Обележили су
га тако што су га прецртали. Ко је пети октобар писао масним сло-
вима - не пости. Ко пише црвеном оловком, сваки дан му је праз-
ник.
У току смо. У један те исти октобар не можеш двапут угазити. Није
што је био, нити је оно што је могао бити. Пети на шести. По
јулијанском, петог није ни било. 
И поред свега, непоправљиви оптимисти су нестрпљиви. Пред
сваки пети октобар очекују боље сутра. 

УСТАЈТЕ ОВДЕ

Криминал је део наше свакодневице. Учествује у њој сто посто.
Не би дело избило на видело да није лова до крова подземља.
Према томе, какви су темељи демократије, знају подземље и зид
плача. 
На зиду плача сузе су графити. Ако су графити право лице улице,
црно нам се пише: „Где је живот лутрија, смрт је премија.“ 
Народу који удара главом у зид свака је улица слепа. Народ је
демонстрирао силу. Све што му је учинила власт поднео је стоич-

IZVORNIK358



ки. Окуражио се. Не страхује без разлога. Понајвише се плаши
оних који робују својим убеђењима, а господаре нашим. „Наши“ су
ваши. Где они сеју страх, ничу страшила. Опасност вреба на сва-
ком кораку. Зато народ пузи. Први су кораци најтежи. После се
лако пузи. 
Ситуација није ружичаста. Ми не робујемо само једној боји.
Непријатељ се вешто камуфлирао. Не разликује се од нас.
Непријатељи свих боја су црвени, плави, бели. Лако је препозна-
ти вајног патриоту међу хулиганима. Премазан је националним
бојама. Националне боје најбоље бране камелеони. Пресвлаче
се према боји гласа. Конвертити не губе време: пре пресвуку
мишљење но камелеони боју. По неписаном правилу, ако нису
дорасли послу који обављау, не мењају посао, већ страну, стран-
ку, суд. Ни по бабу, ни по стричевима. По странцима! 
Злочин је почињен под необјашњивим околностима. Сви смо
били очевици. Мада нама очевици нису потребни. Довољни смо
сами себи. Како у радости, тако у тузи. Ако се радујете туђем злу,
можда бисте и сами могли некога обрадовати. 
„Не, не и не! Не радујемо се туђој несрећи. Још уживамо у својој.“ 
Лицитирање нашом несрећом још траје. Политичари нису рекли
последњу реч. 
Збиља, шта је иза циља? Иза насиља?

ДРЖАВА КОЈЕ НЕМА

Правимо државу какву свет није видео. Ако успемо – неће ни
видети.
Да јединствено југословенско тржиште није било јединствено у
свету, не би светина махала транспарентом: „Прва Југославија,
друга Југославија, трећа Југославија. Продато!“ Како смо се нада-
ли, горе смо се развели. Примера ради, Хрвати су сањали свој
сан хиљаду година. Кад су се пробудили, од Срба ни трага, ни
гласа. (Србин у Загреб! Срби из Загреба!) Ко је прешао на Дрини
ћуприју, ушао је у Проклету авлију. Црногорци су остали највер-
нији. Они су нас последњи напустили. И поред тога што смо зајед-
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но усвојили Уставну повељу и Закон о њеном спроводу.
Тужбалица је последња песма Косовског циклуса - у дослуху с
новокомпонованом химном: „Хеј Словени, када ћете стићи
Словенце?“ 
Србима брже бежи тло испод ногу но облаци изнад глава. Да
нисмо небески народ, не бисмо били земља високог ризика. Ако
су камиле пустињске лађе, грбави Срби су свемирски бродови.
Зато је грб државни симбол, грба – национални. Неки тврде да би
се Срби национално и помирили да имају достојног противника.
Други одмахују.
Свакоме се могло десити оно што се само Србима догађа. Иако
је проблем наталитета већи откад је држава без Јајца - границе
разума неће се мењати док не останемо и без другог јајца. Под
препотентним владаром нација није могла остати невина. Правна
држава је функционисала на опште задовољство једног човека. 
Талас демократије запљускује и нас. Дели нам пљуске. 
Ако је Србија тамо где су српски гробови, онда смо национални
интерес бацили под ноге. Откад је правна празнина уставна кате-
горија, уставни оквир примерен је држави које нема. 
Потврда из катастра: ваше земље нема. 

ДЕМАГОГИЈА ЈЕ НАУКА 

Где је збориште светилиште, демагог је бог. Бог и батина нису
само коалициони партнери, већ и типичан пример равнотеже
страха. Дај слепцу власт, па ћеш видети свога бога! Иако небески
народ има кризу идентитета: кад је видео свога бога, није га пре-
познао. Ако нема Бога, Он је у нама. Да није тако, не би безбед-
ност била на највишем нивоу - да бог сачува и саклони! Зато, не
веруј ономе који верује овоме!
Што му је заокрет већи, теже је увидети почетак скретања. Да није
званичног саопштења, не бисмо знали раздаљину до истине. Где
пиромани шибицаре, истина не пали. Да демагози нису држали
ватрене говоре, не бисмо се опекли о сваку њихову реч. Док су
врли оратори стављали акценат на орање - ми надрљали. Скор је
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познат. Ако постоје две истине, прва је њихова, друга наша. 
Откад је лаж тачка у којој се секу две истине, тешко је разликова-
ти демагога од лажова. Поготово ако је реч о истој особи. Чим га
ухвате у лажи, пусте га. Због недостатка доказа да је говорио
истину. С друге стране, кад је рекао да је лагао, говорио је исти-
ну. 
Кад превејани лажов успе у политици, овенча се ореолом демаго-
га. Ваљда зато што политичка уверења толеришу лаж само јед-
ном случају: кад треба рећи истину. Према томе, кад политичар
изговори истину, сви знају да блефира. Или: кад сви говоре исти-
ну, ником не верујте; кад сви имају исто мишљење, свако мисли
друкчије. 
Истина је најјаче оружје. Кад обиђе свет, врати нам се у виду
бумеранга. Очигледно, наш бумеранг је најбољи. Враћа нам се
више пута. 
Ако вам је истина прирасла за срце, вашој болести нема лека.
Правни није прави. Ако је живот највећа школа, демагогија је
наука: учите, учите и само учите лагати! 
Хтео сам још нешто слагати, али боље да ћутим – нећете ми
веровати.   

МАЈМУНИ И ГОРИЛЕ

Мајмуни су први људи. Гориле – прва линија одбране. Док  су
гориле чувари, мајмуни су безбедни. Паметни се окружују памет-
нијима од себе, остали – горилама. Како би оправдали своје пона-
шање.
У банана-држави политика свршеног чина је највиши акт. Да бана-
на није уродила плодом, од мајмуна не би постао човек. Од тада
се људи деле на разне начине, а множе само на један. Иако смо
сви из истог места, нико не зна ко је први човек-мајмун. Наводно.
Тек у „Пореклу врста“ откривамо да прва врста води порекло од
пете колоне мајмуна. Што упућује на закључак да је Дарвин од
мајмуна направио човека. Према томе, човек је најбоља инвести-
ција. Зато треба улагати у жену. 
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Безброј пута поновљен експеримент даје исти резултат. Да би
збрка била потпуна, и мајмуни праве од себе мајмуна. 
Шта рећи о човеку који је постао од мајмуна? У гарантном року
сваки човек је покварљив; више је кукавица међу људим но међу
птицама; безличан човек нема чак ни особени знак; тежи човек
све лакше подноси; поштен човек је непоправљив – није људски,
али је поштено. 
Да ли је реч о еволуцији или евалуцији, како је тврдио Адам док
се клео у Еву, тешко је рећи. Да Ева није нашла што је тражила,
не би изгубила што је имала.То је први преседан који је постао
правило. Чим је зачет, живот је начет. Ствари се мењају преко
ноћи захваљујући историјској дистанци: јуче једно, данас друго
јаје. Нема повратка на старо. Човеколики мајмуни су најбољи
чувари.
Док у зоолошком врту мајмуни посматрају људе, човек гледа своје
претке кроз решетке. Између два човека нису решетке – разум је
препрека. Очигледно, нису  разлике међу нама, већ у нама. 

ИГРЕ НА СРЕЋУ 

За срећу не треба много, а некад чак ни мало.  Да је мања, срећа
би била већа. Према томе, срећа нам још није окренула леђа. У
директном је сукобу с нама. 
Ковачи своје среће проширили су делокруг рада и на нас.
Рачунају да је између чекића и наковња кратко памћење, сећање:
„Какав лото и спортска прогноза! Један погодак – сви добитници!“
Теорија једно, пракса друго – сви губитници. 
Да смо сви играли на срећу, један би народ добио. Да су избори
лутрија, изабран народ учествовао би у свом извлачењу. Исто то,
само мало друкчије, да су избори лутрија, изабран народ би имао
шансу да се извуче. У нашем систему, по правилу, свако може да
извуче премију. Међутим, према Закону о играма на срећу, пре-
мије извлаче они који су се извукли. Примера ради, да би усрећи-
ла нову, стара власт баца потковице. А коме потковица доноси
срећу, идеолошки је поткован. Неписано је правило: божје стадо
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можете усрећити само ако га намагарчите. Не треба ићи даље од
реинкарнације: ко је у овом животу био намагарчен, у наредном
ће бити предводник. Ко не зна немушти језик предводника, како
ће знати када је намагарчен? 
Предводник је први међу једнакима, ми последњи – међу себи
равнима. Од старих обећања се не живи. Новое времја: срећна
ова! Срећна нова! Срећна ова у овој! Срећна нова у новој! Срећна
нова у овој! Срећна ова у новој! Срећна једна у другој! Срећна
друга у првој! Срећна једна у две! Срећне две у једној! Срећна ова
и нова у овој! Срећна ова и нова у новој! Срећна ова и нова у овој
и новој! Срећне четири у једној текућој! 
Све тече, ништа се не мења. 
Срећно време је протекло иза нас. Срећно време је испред.
Срећа је сада и овде варалица. У случају несреће разбијте
заштитно стакло. За срећу нема упутства. 

МАСКЕ СУ ПАЛЕ

Кад је бал, нек је под маскама. Маске су оличење лица, чешће
наличја. Наличју је маска лице откад је испред лица задњица.
Ваљда зато што дупеглавац више држи до задњице свица но до
његове светлости или што о образу брине образина преко обра-
зине. Кад се скине навлакуша, наличје покаже своје право лице:
ако се скинута поново стави, представља извор инфекције; ако је
лепша половина наличје, лицу нема спаса; ако вам је лепша
половина други образ, ви сте демагог. 
Сачувај нас боже лажних патриота и правих демагога! Променили
улоге – задржали исти репертоар. На позоришној сцени даске
живот значе, на политичкој – маске. Иза кулиса се праве најбоље
представе. Авангардни театар је позориште једног глумца. Чим
изађе на позоришну сцену, други је човек. По изласку на политич-
ку – други је први. Политичар скида маску када нађе другу. Каква
позорница! Један човек са два лица. Испред камера изиграва
себе, иза - народ. Што је јединствен уметнички чин: све се глупо-
сти праве на исти начин. 
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Ако се у свет уметности може ући без ува, може и у политику – без
гаве. Глава у торби је маска обезглављене власти. Власт која
носи главу у торби не може да се крије иза јавних тајни. Нису
државне. 
Када су маске пале, пустили су гас. Међутим, када власт пусти
гас, онда је то сузавац. Чим је аларм у квару, ситуација је алар-
мантна; дочим, да алармни уређаји нису покварени - давно би
нам одзвонило. Предвидели смо све шта ће нам се догодити, а
појма немамо шта нас је задесило. Још немамо јасну представу.
Морамо сачекати крај драме. 
Маске су Пале. 

СИЗИФ ЈЕ ГУРУ

Да би био Сизиф, треба знати гурати. Да је гурао по равном, спо-
такао би се на првом кораку. Узбрдица је узвишен услов. На низ-
брдици камен гура Сизифа. 
Међутим, кад је морал на низбрдици, сатиричари раде сизифов-
ски. Гурају језиком. Иначе гурање је слатка мала тајна на врху
језика, што је својевремено демонстрирао и Демостен. На свој
начин, другим поводом, с другом намером. 
Лако је Сизифу да гура кад тренира вековима. Да је наш савреме-
ник, политичари овог поднебља научили би га свим облицима уза-
лудног посла. Ако би гурао у прошлост, био би јунак наших дана.
Јер, на брдовитом Балкану Сизифов делокруг рада био би друк-
чији – гурао би уз очин. Да није било како не може бити, не би
Вођа, у служби отачаства, обавио сизифовски посао - догурао до
Хага. Према томе, ако вам је гурање основна делатност, нећете
успети у животу. Али можете у политици – вештини јединог могу-
ћег.
Сизиф је био свестан своје снаге и величине камена. Али је пре-
видео страну. Да је знао шта се иза Венериног брега ваља, одба-
цио би камен; да је имао стила, успео би се; да је стао на луди
камен, гурао би себе; да је туцао камен, лакше би га гурао. 
Сизиф није успео зато: што није имао премца у гурању; што је
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гурао под тупим углом; што је свака сумња у успех тежа од каме-
на. Из чега се намеће закључак да је Велики Демагог у праву: труд
би био узалудан да је Сизиф одустао. 
С обзиром да конац дело краси, Сизиф је доказао да гурање има
смисла ако се не освоји врх. Важан је мит.
Према легенди која гура, учите, учите и само учите гурати! С
повратном заменицом, јакако. У сваком случају, гурали, не гурали
се - изгураће вас.

ВЛАСТ

Власт је урадила за сатиру више од свих сатиричара. Сатиричар
који зна где је власт танка, увек извуче дебљи крај. Кад је у про-
цепу између власти и глупости, афоризам је карика која недо-
стаје. Дражи је дражеј горког смеха од свих надражаја власти.
Препотентном властољупцу исправљене вијуге голицају машту.
По правилу, први потез изабране власти јесте рокада малог и
великог мозга. 
У борби за голу власт импотентни су најжилавији. Ко изгуби главу
за влашћу, свака му је капа таман. Ко воли власт више него себе,
има перманентну кризу идентитета. Колико је њима до ње, толи-
ко је нама до њих. Један дан на њој ваља као 365 у преступној.
Да је љубав  према власти платонска, односи између бирачког
тела и изабраних били би сношљивији. По закону гравитације,
небеска тела се привлаче. Бирачко је гравидно откад се навукло
на обећања. 
Одговорна власт одговара на питања која нико не поставља.
Добра се мења да народ не примети. Лоша не примећује народ.
Мањи од маковог зрна су опојно средство опијених влашћу. Власт
коју народ не разуме мора више да ради на преваспитању народа.
Не зна се шта је горе: да власт води туђу биригу или вашу. Кад је
реакција власти брза, каква ли јој је акција?! Акција „Бирајмо
домаће“ изазива реакцију: „Бирајмо најбоље!“ Били бисмо
европска житница да у овој земљи није превише гладних власти. 
Власт квари човека, али јој ни он не остаје дужан. Кад је власт
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покварена, властодржац је клицоноша. Постигли су максимум. Ни
власт не не може више да их поквари. Власт је почела борбу с
корупцијом – наставља с криминалом. Да ли је криминал у власти
или је власт у криминалу, ђаво зна. Он је њихов коалициони парт-
нер.
Шта је већа срамота: владати с њима или бити под њима?

ПОЛИТИЧКИ ТРЕНУТАК

Ако је религија опијум народа, политика је делиријум тременс. На
политичком пољу ништа ново. Све је исто, само се они не мењају.
У гарантном року пре ћемо надрљати него пожњети. 
Пет до дванаест је политички тренутак. 
Није политика само вештина јединог могућег, обмањивање зарад
опстајања у власти, него и умеће заузимања ставова. „Фигуре
венерис“ важе као најбољи приручник. Да прпепотентни поли-
тичари не обећавају преко јего, не би могли задовољити свој его.
Док се не ослободе Едиповог комплекса (Зар и ти, сине Едипе!),
домовина ће робовати неуротичним жељама заблуделих синова.
Ништа не промени човека као политика. Ко уђе у њу као заблуде-
ли син, изађе као блудница. 
Ако вам политика боде очи, користите заштитна средства – бод-
љикаве кондоме. 
Половична питања нуде половичне одговоре: како се политичари
множе, ако се власт чува свим заштитним средствима?!
Политичарима рођеним у знаку јарца народ је брвно. Зато и не
чуди што пред њима сви аргументи падају у воду. Они остају на
брвну. Политичари који соле памет немају везе с базом. Губе се у
прошлости. 
Слика и прилика прохујалих времена: кад кадија заврће памет,
судија уврће увојке. Док суде за недела, ухвате их на делу.
Зауставно време је оно које је стало иза устава. Кад време иско-
чи из зглоба, бирачко тело заскочи јунак нашег доба. Без елеме-
ната сиротињске забаве, политика свршеног чина изгубила би
сваку драж. 
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Протагонисти наше драме су комични. Не разликују позоришну од
политичке сцене: од дасака које живот значе на сцени праве поли-
тичке говорнице.
Погодили сте. Циљ није оправдао средства. Стога се и не постав-
ља питање: зашто се само за једну врсту грешака плаћа алимен-
тација? 

Е?
У!

Пре двадесет година пао је Берлински зид под теретом хиљада
графита, југословенски – под једним. То је оно време када смо сви
били, помало или подоста, нико и ништа. Анте анте портас,
Слободан унутра. Да је Анте био слободан, где би нам био крај,
где бисмо били ми?! Рекли му: „Ваша идеја је врло занимљива.
Реализоваће- мо је када све прође.“ Да се није десио народ, не би
се догодио вођа. Вођа је изазвао удес. Прешао на нашу страну.
Пошто нисмо знали шта су национални циљеви, пуцали смо на
све стране. Сведоци нам нису потребни. Довољни смо били сами
себи.
И после Тита „Маршал“, и после сапуна – сапуница. Нема колек-
тивне кривице народа. Ми смо изузетак који потврђује правило –
нема ни појединачне. Тако говоре они који имају шта да кажу.
Слушају они који немају шта да чују. 
Откад правила игре налажу да се пође од центра, ми смо у цент-
ру пажње. Сви нас гледају попреко. Променили смо свет.
Окренули га против себе. И поред свега, свет од нас тражи много.
Не зна да смо невини. Полагали смо много на се. То нас је при-
тискало. Не треба бити превише мудар па знати да су Срби увек
у праву. Србија на правом путу, Холандија - на лакат кривини. 
И Косово и Европа и Русија и Кина. Четири ступца – ступица.
Србија на истоку окреће се западу – Русији. Американци бране
своје интересе на Косову, Руси у Србији, Срби у Хагу. У ствари,
Србија се брани у Хагу, Срби – у земљи. 
Оптимизам се шири на све стране, а плодови убирају на једној.

IZVORNIK 367



Неки закерају да пут у Европу нема употребну дозволу, па нуде
решење: да се припреми обилазница. Превиђају да се не може
заобићи истина а да се не скрене са европског пута. 
Не и не! Не могу сви Срби у Европу. Мора неко да чува кућу. 
НОВА ПРСКАЛИЦА 

Срећна је година испред нас, срећне су године иза. У славу нове
испаљују се салве старих обећања - у виду прскалица, с укусом
несланих шала. У експлозији бројки највише је одјекнула нула.
Само зато што у њој није било ништа. 
Упркос свему, неке су нуле као топовско ђуле. 
Ако је по нулама, и у новој ће нужда закон мењати. Време ће тећи
између две нуле. Једна је прва. Један је први. Ко је први – њего-
ва је последња. 
Рачуница нас је ганула: сваки им је резултат – нула. Резултат је
испод линије. Шта вреди што су рачунали с милијардама, кад је
коначан резултат – нула. Све поделише – и ником ништа. Е, што
је много, много је. Ништа нису урадили. Не могу вам ништа.
Ништа не брините. Ништа вам се неће догодити. И стварно, били
смо на месту догађаја. Ништа се није десило. 
Међутим, посматрано кроз  ореол, сваки је светац – нула. С друге
стране, испод апсолутне нуле апсолутиста изиграва апостола
склоног светогрђу: кад подели две нуле, направи четири оцила. 
Није него. Кад се саберу два броја, добије се један. Један и један
су ко један. Ако је истина само једна, онда су једна и једна - једна.
Откад су исто нула, круг и о, нула је број један. Један и један су
два, али – једва. Ако су два и два пет, посреди је виша математи-
ка. Добро је док су један и један два, међутим, проблеми су код
одузимања. Кад се све сабере и одузме, не остаје нам ништа. Кад
играмо један на један, дозвољени минус је један. 
Прошла је прошла. И тачка. У ствари – нула: тачка је нула која се
повукла у се. 
С новим годом! – честита Пањ Пању. 
С новим Годоом!
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НАШИОТ  ПРИЈАТЕЛ 

Пријатељства престају када се људи упознају. Васил и ја се још
нисмо упознали – да не ризикујемо. Док сам уређивао ЈУ-сатиру,
у Књижевној заједници Новог Сада објавили смо, у првом колу, и
двојезичну Антологију македонског афоризма (приредио Љупчо
Сиљановски, тадашњи уредник “Остена”), у којој је заступљен и
Васил Толевски, потоњи уредник ”Македонског остена”. Од тада
га пратим (нисам једини) и радујем се његовим успесима. Да га
нема, требало би га направити. Поготово што добар сатиричар
мора да буде као Исус. Мудар, праведан и да живи од хлеба и
воде. Кад објави свој најбољи политички афоризам, слути, чекаће
га резервисано место у читуљама. Ваљда зато што су мртви ван
животне опасности?! 
Откад тече између Каина и Авеља, Вардар је синоним за
Македонију. Као што између Авеља и Каина Дрина кривуда
између српских заблуда. Није баш нека вест да се држава и црква
поново уједињују, те да нас спремају за загробни живот: црква
прописује постове, држава их спроводи. 
Што се тиче традиције, не преноси се више с колена на колено,
већ – између. У ствари, некада је било с колена на колено, а сада
– с лакта на лакат. Живот је борба до последњег, међутим, како се
можемо борити до последњег, кад је народ изабрао последњег да
буде први. Изабрао најгорег. Није смео да рескира. Он је први
међу једнакима, ми последњи међу себи равнима. Охридски
оквирни договор је као гоблен. Убадањем неко ће доћи до
целовите слике. Слика председника постала ја као икона. Народ
стоји испред ње, мрмља нешто и крсти се. Преслишава се да ли
може да издржи без воде пет дана, без хране – десет, а без
демократије – цео живот. Народ се храни демократијом, а
демократија једе народ. Демократија у нашој земљи није
закопана. Још јој вадимо душу. 
Телевизија затупљује људе и животиње. Једно је сигурно: још
нисам видео животињу која гледа телевизију. Чобани тврде да
стока нема никакве политичке амбиције. Наравно, нека говеда не
деле такво мишљење. Мене немојте рачунати у сточни фонд - то
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ми је само начин живљења. За то што нема пас где да ме угризе
криви су керови. Толико смо утањили да ни савест нема за шта да
нас угризе.
У прошлом животу био сам Глупи Август. У овоме глуп сам преко
целе године. Желео сам да будем најпаметнији на свету. Али коме
треба таква будала?! Овакве будале мајка више не рађа. Зато се
прешло на клонирање.
Неки политичари су се срасли са говорницом само зато што су од
истог материјала. Залутали у политику дрве о европском путу.
Јашући магарце кренули су ка Европи. Да нисмо на прагу Европе,
не би сви брисали ноге о нас. Уверили смо се да је Европа
комплетна. Само смо јој ми фалили. У међувремену је висока
делегација ванземаљаца посетила нашу земљу. Дочекала ју је
делегација истог састава. Договорено је да сусрет између наше
омладине и Европе буде изван граница наше земље. Ван граница
разума. Идући према Европи свратили смо у Хаг. Хаг је град као
и сваки други. Нирнберг, на пример. Туристичка путовања и те
како делују на емоције. Када сам упознао своју земљу – заплакао
сам. И док се у нашем поднебљу укрштају руже ветрова и
јебиветри, наши праве цунами. Кад бисте јебиветрима одузели
имунитет, убила би их промаја. У мојој земљи нема масовних
гробница. Осим ако не рачунате моју земљу. 
Волео бих да уђем у политику, али ме је страх да ме једног дана
не ухвате. Знамо светле примере. Кад су били на власти, били су
страх и трепет. Сад трепере од страха. Наша је Влада најдужа:
глава у облацима, дупе у фотељи. Фотеље су за велике задњице.
Мале не могу да стану у њих. Говно остаје говно. Само мења
функције. Кад му дође из дупета у главу, постаће Говно Које
Мисли. Мисли да је папа. Јер му је столица света. 
Власт је решила да штеди. Уместо скупих горила запослиће
обичне мајмуне. Изгледа да је Влада претерала са штедњом.
Ради с пола мозга. Пошто је Скопље срце Македоније, мозак још
нисмо пронашли. Мали мозак је (не само по Милошу) заробљени
ум – у сенци великог. У Влади се поштују различита мишљења.
Чак и ако долазе од истог човека. 
Наша драма нема чинова. Све је у актима. Факат да имамо више
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лопова него научника је корпус деликти да лопови уче брже него
научници. Лопови су међу нама, а ми међу њима. Од лоповлука
се може поштено живети. Пљачка им материна! 
Редовно гледам емисије о руској мафији. Далеко су од наше. 
Због афере у урбанизму, забранио сам жени да прави торту на
два спрата. Са женом се туцам само на Дан вештица. Када јој
честитам празник. 
Доста ми је веслања. Молим бога да брод потоне. Први знак да
сте потонули је ако сви око вас ћуте као рибе. Будите без бриге!
Испливаћемо! – рече сом. И без молбе наш брод је постигао
максимум. Потонуо је до дна. Слепи путници су напустили брод
који тоне. И отишли у Скупштину. Испред Скупштине нема
контејнера. Ђубре је унутра. Да би наши слепци могли да читају
законе, пишемо их Брајовом азбуком. 
Постим седам дана у недељи. Осталим данима тражим храну.
Део народа храни се по народним кухињама. Они срећнији – по
контејнерима. За срећу не треба много. А некад чак ни мало.
Мало по мало – нимало. 
Бог је изразио жељу да нам помогне. Разочарао се кад је видео
да ни он није свемогућ. У име оца, сина и светог духа члан сам
три партије. Јуче сам ушао у коалицију с ђаволом, а већ данас
живим ко бог! 
Само једном се живи. Али не овде. Од покојника зависи да ли ће
бити дан жалости или масовно весеље. Живи споменици нас
живе једу. Мање споменика – више животног простора. Живи
завиде мртвима, мртви живима, а нама – баш нико. 
Не дај боже да власт постане идеална. Васил Толевски не би
могао да напише сатирични афоризам. 
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Срећна ова!
Срећна нова! 

Срећна ова у овој! 
Срећна нова у новој!
Срећна ова у новој! 
Срећна нова у овој!

Срећна једна у другој!
Срећна друга у првој!
Срећна једна у две!
Срећне две у једној!

Срећна ова и нова у овој!
Срећна ова и нова у новој! 

Срећна ова и нова у овој и новој! 
Срећне четири у једној текућој!

Срећно време је протекло иза нас!
Срећно време је испред нас!

Срећа је сада и овде варалица.
Вара се ко мисли.

И
л
и
ја

Марковић
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Милослав Шутић, Београд

КУЋЕ И СОКАЦИ МИЛАНА КЕЧИЋА

Четири уметника који су на најбољи начин ликовно изразили
једно, панонско, војвођанско поднебље: Шумановић, Коњовић,
Иван Радовић и Милан Кечић,  истовремено су четири потпуно
различита  сликарска рукописа. Зато и читање тих рукописа
(читање слика, које треба прихватити као устаљени термин у
ликовним уметностима) мора бити различито, али, полазећи од у
основи исте знаковности  једног поднебља. То читање, које се
одвија упоредо са посматрањем, не сме се одмах оптеретити
вредносним судовима, у смислу ранговања ових сликара, већ так-
вим судовима, ако су уопште и потребни, треба да претходи
тумачење ликовних дела, с тим што би, управо због заједничке
мотивске утемељености, компаративна естетика могла  да се
примењује упоредо са унутрашњим, аналитичким приступом. А
свако тумачење дела ових ликовних стваралаца морало би да
прати једну узлазну линију, која јесте на скали естетских вредно-
сти: они, опет на различите начине, превазилазе појединачну
мотивску знаковност и своја дела уздижу до духа поднебља као
естетичке категорије.
Кечић се у овом кватернитету посебно издваја својим ликовним
односом према земљишту и кућама као мотивским јединицама.
У свом природном облику ови мотиви се приближавају познатој
четворности праелемената: ватра, вода, земља, ваздух, јер су
дати у оквиру земље као општег појма, односно као чврсте мате-
рије.  Кечић је, наиме,  сликајући пре свега њиву, као обрађено,
узорано земљиште, досегнуо највиши ликовни  домет  спајајући
земљу са другим од наведених праелемената, са водом. Када
посматрамо земљиште и бразду испуњену водом на Кечићевој
слици После кише (1973) управо земљу и воду доживљавамо као
праелементе, односно као опште појмове, као највише естетске и
идејне вредности. Постаје нам ближа и архетипска димензија
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ових праелемената, као у колективно несвесно уграђена слика
једног, може се рећи изворног симбола живота: семена, сетве и
хлеба, и још непрекидне стрепње за опстанак изазване браздом
пуном воде, дакле браздом у коју се не баца семе. Ту бразду, као
и узорану земљу, могла је да наслика само рука великог уметни-
ка, а опет крајње једноставно, искоришћавајући до максимума
пигмент, који нам  говори и продуженим симболичким језиком:
вода у бразди није мутна, већ плавичаста, као да се у њој огледа
ведро небо из кога ће сунчева светлост убрзо исушити бразду
жељну семена.
Куће које је Кечић оставио на својим платнима имају, такође,

изворну знаковност једног, сасвим одређеног поднебља, као што
су и оне   подигнуте до општих ликовних вредности, односно
спуштене у саму  темељну општост праелемната или архетипова.
Кечић је верно, да се верније није могло, сликао куће сремске,
крчединске, у којима је живео и стварао, али ми у свакој тој кући
наслућујемо опште биће куће, као на земљи (и од земље!) изгра-
ђеног  човековог склоништа, које ће док је човека и живота имати
једну, основну, елементарну функцију –  да штити тога човека од
изложености елементарним условима природе. Имао је Кечић
пред собом, у зеници свога ликовног ока, нешто што је већ чове-
ковом руком обликовано: узорану земљу и саграђене куће, дакле
својеврсне артефакте, које је морао  поново ликовно обликова-
ти. А то је, понекад, много теже него ликовно изображавање већ
готових природних облика (шуме, планине). Али је овај сликар
схватио нешто што је својствено само најбољим представницима
амбијенталне уметности, нешто што га једино и чини великим
ствараоцем у тој уметности: заронио је у материју, у изворни
облик материје, као што је, на филозофском плану, у физику уро-
нио  велики Аристотел, јер је само тако могао да  говори и о ономе
што је  иза или изнад материје, физичког света, о метафизици.
Сликајући  сеоске куће Кечић је, готово буквално, своју кичицу
уваљао у земљу, блато, јер су и те куће од почетка до краја „зем-
љевите", било да су изграђене од набијене земље (са којом се
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мешала „плева", остаци семена посејаног у бразду), било од
„печене", односно на сунцу „спечене" земље – цигала. Само што
је  он још дубље зашао у „предтекст" свога мотива: пошао је од
темеља тих кућа, да би поновио читав процес њиховог грађења,
да би својим бојама (одабраним на основу боје  „балеге" домаћих
животиња у свом дворишту, како је једном рекао!) применио поте-
зима четкице исти  поступак као и зидари који су дрвеним маље-
вима набијали зидове или мистријама захватали малтер како би
се редови цигала чврсто држали. А када је сликао цреп на кућа-
ма, морао је, не само, да га, скинутог са куће, постави као „модел"
уз штафелај, него и да га преломи, како би открио колористичку
тајну његовог пресека, његовог „наличја", од које је битно зависио
и  колор његовог „лица", изложеног утицају временских прилика.
Трагови оваквог, са чврстом материјом до краја усаглашеног
ликовног поступка, видљиви су у свим детаљима  Кечићевих
слика чији су мотиви сеоске куће. Сликар је своју преданост
ликовном поступку, попут мајстора усредсређеног на сваки детаљ
зидања, до краја подредио свим димензијама једног, овде чврстог
материјалног предмета. На тај начин он је максимално поштовао
све захтеве које му је постављао један  објекат, који у целини, па
и у свим детаљима, има превасходно практичну намену човеко-
вог склоништа. Зато је Кечић уличне прозоре, узане и издужене
због неповољних временских услова,  прецизно „урезао" у  зидо-
ве како би се видео њихов масивни профил, довољан да зауста-
ви налете ветрова. Тако је урадио и отварајући минијатурне про-
зорчиће на поткровној, иначе увис веома продуженој  фасади: ти
прозори су врло мали, опет због насртаја ветрова, али су  и
довољни да пропусте светлост у мрачни простор тавана.
Истовремено, ничега гломазног, грубог, у тим прозорима нема,
зато што је овде, поред практичне,  врло пажљиво наглашена и
естетска димензија. Велика прецизност ликовног поступка, гео-
метризам  остварен у складу са материјалним облицима, овде је
сам по себи естетски квалитет, који до краја потискује  потенцијал-
ну грубост, гломазност или несразмере тих облика. Има праве
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елеганције у тим издуженим формама, тако да ови прозори,
захваљујући колористичким детаљима, делују као прави мали
естетски предмети, као провидне кутије које сваком погледу пру-
жају естетско задовољство. Постиже се, при том, у условима већ
датих материјалних облика, пун естетски учинак, само што је за
такав учинак пресудно заслужан  и до краја примерен и прецизан
ликовни поступак. Зато се може рећи да је, вероватно  у стварно-
сти већ постојећа  колористичка усаглашеност, овде додатно

естетизована прецизном употребом ликовних средстава (на јед-
ној кући, белом бојом обојени издужени оквири, у које су постав-
љене такође беле чипкане полузавесице, према тамно окер
офарбаној основи зидова; на другој слици, два такође издужена и
прибијена собна прозора  и један, нешто удаљенији прозор, очиг-
ледно за ходник, затворена танким тамно браон обојеним дрве-
ним капцима, прецизно до промила ужљебљена у отворе –  на

Милан Кечић: Цвеће на шору (1974)
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светло окер офарбаној фасади). Говоримо, дакле, не само о коло-
ристичким детаљима  већ и о украсима који на једноставној гра-
ђевини сеоске куће превазилазе естетску вредност архитектон-
ских украса, или који су саставни делови универзалне лепоте. 
Слично, али уз одређене разлике, Кечић је поступио сликајући
кровове на својим старим сеоским кућама. Његови потези четки-
це у овој ситуацији до краја су усаглашени са стварним поступком
мајстора зидара, који је тако чврсто збијао и преклапао поједине
црепове, како би се затворили сви, па и они микроскопски ситни
отвори кроз које би могле да се пробију најситније капљице кише.
Али су пред сликаревим оком стајали  не само овакви згуснути
низови чврстих материјалних облика, црепова, него и додатно
обликована површина тих плочастих делова, изложених дугот-
рајним временским условима. Површина појединих, такозваних
„бибер-црепова", чија је  уједначена рапавост  и  боја наношена
годинама или деценијама довела до јединствене патинираности,
показују како је  природа довршила човеков ручни, занатски рад,
стварајући посебне естетске предмете, или посебне артефакте.
Да би све то ликовно изразио, сликар је  од почетка до краја,
доследно, применио чини се једини могућни, само предмету
ликовног израза својствен, поентилистички поступак, који је мак-
симално ослободио природну текстуру и колор материјалних
облика, правилно нанизаних по висини и ширини. Резултат је
једна чудна тканица, која није руком изаткана, већ је последица
до савршенства усклађених сликаревих боја са природном бојом
облика. Дакле, то је, опет, орнаментална структура, која превази-
лази естетски домет архитектонске форме. 
Говорили смо и говоримо о Кечићевим кућама имајући у виду  пре
свега  његову, по свим мерилима и укусима антологијску слику
„Цвеће на шору" (1974), као и, такође антологијску слику „Шор у
Крчедину" (1954). На тим сликама су куће поређане у низове,
ушорене су, али тако да њихов ликовни израз превазилази сваку
могућну природну монотонију, као и да њихова унутрашњост, иако
само сугерисана спољашњим изгледом, подразумева удобан про-
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стор у коме се смењују призори сељачког породичног живота,
обележеног предасима после заморних, целодневних земљорад-
ничких послова. Пре свега, сликар је у овај спољашњи, на један
начин природно хармонизовани свет, унео читав низ различито
остварених детаља, а онда је, тражећи нову хармонију, што је
основни задатак сваког истинског стваралаштва, поново на плат-
ну развио један новохармонизовани  низ облика чија орнаментал-
на структура  превазилази и природне и естетске учинке урбани-
стичко-архитектонских целина. На једној од поменутих слика,
помало хладно отуђено и клонуло делују државне заставице
избледелих боја, постављене, очигледно по неком налогу споља,
у отворе таванских прозора. И то је једина монотонија, установ-
љена не изворним мотивским, или ликовним законима, већ неком
наметнутом идејом. Али је и та монотонија органски  саставни део
физичке реалности на Кечићевим сликама.
Сви наведени Кечићеви ликовни поступци несумњиво указују на
веризам, односно на сликареву тежњу да што објективније, вер-
није и,  према спољашњим законима, што истинитије пренесе
облике материјалног света на своја платна. Само што ликовни
веризам код истинских уметника никада не значи  робовање спо-
љашњем изгледу ствари. Наиме, то није буквално подражавање
појединачних појава, већ, истовремено, смерање на оно што је у
таквим појавама опште, што је, као типично, према Аристотелу,
истовремено и могућно и нужно. Тако се ствара ланац ликовних
чињеница чија општост непрекидно расте, да би се, коначно,
доспело  до света невидљивог иза видљивог. Али то је у  уметно-
сти и даље свет  чулности, само што  чулност сада више није
непосредна, већ посредна,  за разлику од чисте филозофске
појмовности. И као што се  код Аристотела из физике прелази у
метафизику, тако у ликовним уметностима чулност сугерише иде-

алност. Код Кечића је то идеални свет живота, на који посебно
упућују поменути ликовни детаљи. Они прозори чији су дрвени
оквири офарбани белом бојом, одмах у нама буде помисао на
руке које су наносиле ту боју, и на живот чији таласи, заједно са



погледима, избијају на сокак из кућног гнезда. Зато  нас ти прозо-
ри позивају у унутрашње, тајанствене просторе, у саму срж кућног
живота. Дворишне капије уз Кечићеве куће ћуте опустеле и затво-
рене, али ми знамо да су, пре него што се  сликарев поглед непо-
средно везао за њих, сигурно биле отворене, да би испратиле
запреге у поља, или сачекале повратнике, ратаре и пастире
жељне одмора и кућног мира. Отвара нам се и скривеност једне
велике теме боравка у сеоској, панонској кући, покрета и разгово-
ра уз каљеве пећи, честог казивања погледима после клонућа од
тешког посла, брзог обедовања, кратког опуштања и спремања за
нови излазак. Пусти су и Кечићеви сокаци, само један жбун са
гроздастим букетима, опет крајње детаљистички, поентилистички
насликаног пољског цвећа, засађеног поред старинске, до ганућа
блатом замазане светлоплаве канте. Цвећа које ће расти више
заливано  кишама него бунарском водом из канте,  и које ће се,

једног дана, преселити на гробље, да би тамо увенуло, нестало,
пошто се коначно настанило на Кечићевој слици. Кечић, дакле,
чистим, запањујуће верно одраженим материјалним облицима
сеоских кућа сугерише  идеални сеоски  живот. По томе је његов
ликовни веризам истовремено магични реализам,  и по томе је он

Милан Кечић: Шор у Крчедину (1954)
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јединствен у породици наведених сликара, који су такође често
сликали сеоске куће. А различити начини тога сликања намећу се
као посебна, значајна тема компаративне естетике.  
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Душан Видаковић, Ваљево

ПЕРПЕТУУМ  МОбИЛЕ  ПОСТОЈИ

(Разговор са др Јаном Јанковичем)

Рођен у Повашкој Бистрици пре 66 година, словачки слависта Јан
Јанкович далеко је најпродуктивнији преводилац јужнословенских
језика у својој земљи, са више од 150 преведених и публикованих
наслова. Након дипломског рада о Лази Лазаревићу и доктората
посвећеног хрватском романтичару Антуну Немчићу, у својој бога-
тој каријери Јанкович се налазио на више важних позиција, као
што су место главног уредника и директора издавачкe куће „Веда“
Словачке академије наука, односно научног сарадника и замени-
ка директора братиславског Института за светску књижевност.
Својевремено основао је Друштво пријатеља народа Југославије,
а од 1991. године у сопственој издавачкој кући „Југа“ објављује
превасходно дела екс-ЈУ простора. Са овим аутором мноштва
наслова научног, есејистичког и публицистичког карактера – међу
којима се издваја бриљантна књига Југославија, преведена на
више великих светских језика – разговарамо, на перфкетном
српском, о позоришту и преводилаштву, пре свега, а затим и о
словачко-српској наклоности.

Из обимне библиографије Ваших радова јасно се уочава

приврженост театарској литератури. За потребе словачких

позоришта, радија и телевизије превели сте и адаптирали

велики број текстова штампаних, затим, у периодици

и засебним књигама. Бавили сте се и организацијом представа,

да би тај домен својих активности крунисали књигом „Српска
драма у Словачкој“. Откуд толико интересовање за драмски

израз? 

- Вероватно би приличило рећи да сам драму преводио
због магије позоришта, услед тога што сам увек неизмерно
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радознао како „моји“ дијалози звуче уживо. Али, превођење
драме можда ме је привлачило и због тога што волим пуно да
причам и што сам почео као уредник на радију, дакле приватно и
професионално одувек сам био поштовалац живе речи. Међу
нама, најпре се ради о томе да сам увек био прагматик и
радохоличар. Без превођења нисам могао замислити живот и
хтео сам задржати преводилачку кондицију и онда кад сам био
главни уредник велике издавачке куће и кад времена није било на
бацање, а за превођење драме лакше сам га могао наћи. Као
ђаво крста, бојао сам се да будем само чиновник. 

Међутим, могуће је да су и битне функције које сте

обављали, на свој начин, допринеле бољој проходности наших

писаца ка словачким сценама.

- Није искључено да смо ми, јужнословенска драма и ја,
имали среће што сам био главни уредник, дакле човек који се са
директорима позоришта сусретао у разним службеним
приликама, али њих, нажалост, нисам познавао на почетку своје
каријере: коначно, сваки преводилац улази у позориште на мала
врата, као и набављач за бифе. На „даскама које живот значе“
преводилац се не нађе чак ни на премијери свог превода. Са
позориштима сам почео сарађивати релативно касно –
половином седамдесетих година прошлог века. Бивша
Југославија имала је, додуше, довољно добрих позоришних
текстова, али се они најатрактивнији нису смели постављати. А
превођење драмског текста представља својеврсну
специфичност, међутим та тема захтева већи простор, па ћу то
овако сажети: код превођења за позориште, преводилац се мора
апсолутно трансформисати у човека позоришта, како у одабиру
дела, тако и при самом превођењу. Он мора осећати позориште и
радити за позориште.

Јасно је да су, захваљујући Вама, многи овдашњи аутори

„проговорили“ у Словачкој, па, ипак,  колика је, реално, свест



IZVORNIK 383

стручне јавности и публике у Вашој земљи о вредностима

српске драматургије.

- Одговор није једноставан. Неоспорно је да традиционал-
но добре словачко-српске и, шире, словачко-југословенске везе
имају одјек и у драмској уметности. Штампање превода драме
следи општу ситуацију словачког уметничког превода – значи да
превода драме има релативно пуно, у сваком случају Словаци су,
по броју преведених књига из књижевности бивше Југославије,
трећи на свету, иза Руса и Чеха. Истовремено, можемо говорити
и о извесном преферирању јужнословенских књижевности,
посебно ако упоређујемо број превода са преводима из  књижев-
ности мање бројних народа. Но, ситуација са позоришним прево-
дима је сасвим карактеристична. Како се историјом уметничког
превода, већ годинама, озбиљно бавим, могу рећи да је
позоришна средина  „неумољива“  и много више него издаваштво
захтева строг избор. Прво: одабрани комад  мора задовољити низ
специфичних критеријума, а, пре свега, основну чињеницу да је
позориште колективна уметност. То значи да комад мора
одговарати  тренутном концепту позоришта, укусу и уметничким
тенденцијама режисера, могућностима и потребама ансамбла, па
сам, на пример, нови превод Војновићеве Смрти мајке Југовића

припремао за познату глумицу која је славила јубилеј, што је
тражило велику улогу, док је други превод, тако, чекао у досијеу
позоришта десет година док нису били на располагању
одговарајући глумци... 

И „ликови с оне стране рампе“ су неизбежан чинилац

позоришних илузија.

- Апослутно, позориште воли проверене писце који
гарантују успех код публике и пуне благајне и то је један од
разлога зашто се, између два светска рата, из српске драмске
литературе, на професионалним сценама играо само Нушић.
Исто тако, српска драма је увек примана у јужнословенском
контексту, што значи да је одабрани српски драмски писац морао
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бити у рангу тренутно најзначајнијих, најпознатијих и, у ширем
европском контексту, признатих  писца  из других
јужнословенских средина. Све се то лепо очитовало на позадини
жанра: Нушић је, између два рата, неоспорно, био најзначајнији
комедиограф ваших простора па су се играле само његове
комедије. С  друге стране, изводиле су се озбиљне драме Крлеже
и Беговића, који су, у датом моменту, били на врху тог жанра
у бившој Југославији,  што не значи да тадашња српска драма
није имала велика имена, него говори колико су позоришни
механизми стварно захтевни. Све ово је важило, пре свега,
у периоду између два рата који карактерише континуитет наших
односа и када позориште није било оптерећено политичким
императивима. Након Другог  светског рата, ситуација се
променила,  али о томе сам писао у помињаној књизи Српска

драма у Словачкој.

Узимајући све наведено у обзир, чини се да је само

лидерска позиција Душана Ковачевића неприкосновена.

- Без сумње. Ове године ће се навршити четрвт века
његове присутности на словачким сценама. Све је почело, данас
већ давне, 1984. године када је његов Сабирни центар, више од
две сезоне, непрекидно извођен на главној сцени Словачког
Народног позоришта у Братислави, а паралелно на сценама
у Мартину и Прешову. До тада,  таквог успеха није имао ни Нушић,
који је био веома популаран у Словачкој. Затим су уследеле
инсценације осталих Душкових комада, укупно 14 премијера.
Игран је широм Словачке, његове представе су имале велики
успех код публике, излазиле су јако лепе критике, студије.
Објављена 1991. године, Балкански шпијун и друге драме била је
прва књига драма не само једног српског, него уопште јужносло-
венског писца у мојој земљи и од посебног је значаја што је изаш-
ла у коедицији словачких издавачких куће „Југа“ из Братиславе
и „Обзор“ из Новога Сада. Пре седам година написао сам и пуб-
ликовао монографију Наш Душко Ковачевић или Душков марш на
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Словачку, што је прва књига посвећена једном српском и јужно-
словенском драмском писцу у Словачкој. Душан Ковачевић је,
у ствари, био једини српски интелекуталац познат широј јавности
– не дешава се често да страни драмски писац има слику
и интервју на насловној страници најчитанијег озбиљног дневног
листа у Словачкој! Посебно треба споменути да је ТВ адаптација
његовог Професионалца, направљена у Братислави, добила
награду на референтном фестивалу у Кану.

Негде је, једном приликом, чак речено да се Душан

Ковачевић слободно може сматрати и словачким драмским

писацем.

- Тако гласи наслов текста у броју „НИН-а“ посвећеном 60.
годишњици његовог рођења и ту се, заиста, не ради о
новинарском претеривању. Душан Ковачевић је словачки
драматичар не само зато што је писац за свако позориште, већ и
због тога што су теме његових драма нама, Словацима, толико
блиске, као што су нам блиски темперамент и менталитет
његових ликова. Ковачевић је тако постао део историје словачке
драмске уметности. Нема, у дугогодишњој традицији словачко-
српских позоришних веза, српског писца који је у Словачкој више
извођен. Ковачевић је аутор за све режиме, али и дисидент у
свим режимима. Тако је у Словачкој и прихватан. Ковачевић се
у Словачкој сматра живим класиком. У протеклим годинама, то је
био једини познатији југословенски интелектуалац од поверења
и ауторитета.

Ускоро ће се навршити столеће од како је драма неког

српског писца први пут изведена у Словачкој.

- Како су Словаци пре настанка Чехословачке 1918.
године живели  у неслободи, нису имали  професионалну сцену
где би изводили комаде на матерњем језику. Насупрот томе,
постојао је читав низ аматерских ансамбала и један од њих је
1911. године играо Трифковићеву комедију Пола вина пола воде.
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Од тада било је приближно 200 инсценација драма српских
писаца у позориштима, на радију и телевизији – од тога
приближно 40 на професионалним сценама. Узгред, аутор првог
извођеног српског комада Коста Трифковић студирао је
у Словачкој. Штампање превода српске драме је мало старијег
датума – почело је 1904. године, када је публикована Балканска

царица Николе Петровића, а првог Нушића смо штампали 1910.
године. До сада је у преводу на словачки штампано осамдесетак
српских драма.

Чини се да у супротном смеру не постоји комуникација

истог интензитета, можда и зато што ми немамо свог Јана

Јанковича. Па шта бисте нам, онда, Ви препоручили – којег

словачког  драмског  писца би неизоставно ваљало играти

у Србији?        

- На ово питање постоји само један одговор који важи
у теорији и пракси уметничког превода: свака средина бира према
својим потребама и могућностима. Но, без сумње, има словачких
писца који заслужују да буду играни у Србији. Надам се да неки
сигнали продубљивања директних веза између српског и словач-
ког позоришта наговештавају бољу будућност за словачку драму
на српским сценама, а ту, у првом реду, мислим на интензивније
посете људи из „Стеријиног позорја“ и директора београдског
Народног позоришта у Словачкој, те гостовања  позоришта у јед-
ној и другој  земљи. Верујем да ће убрзо неки српски преводилац
понудити вашим театарским кућама превод драме словачког
аутора – пауза је стварно  дуга. А можда ће се десити и оно шта
се у историји већ једном догодило – након што је Коста Руварац
превео Палариков комад Дротар,  који је штампан и игран
у Новом Саду 1866. године, словачка драматургија се вратила на
српске сцене тек седам деценија касније. Наиме, 1933. године је
војвођански Словак Андреј Врбацки превео Стодолов драмски
текст Каријера Јошка Пучика, који је, у режији Јосипа Кулунџића,
премијерно изведен 1933. године на сцени Народног позоришта
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у Београду.

Откуда толика Ваша наклоност према Србији, односно

јужнословенским народима уопште?

- Када сам, почетком шездесетих година прошлог века, сту-
дирао на Филозофском факултету у Братислави, Југославија је
била земља која је фасцинирала младе. Слободна, отворена за
нове идеје из света, а истовремено тако своја. Политички – забра-
њено воће, јер је била земља јеретичког социјализма. Тадашњи
српскохрватски почели смо учити у врло бедним условима:
увече смо се налазили у предаваоници која није грејана, доктор
Фридецки долазио би у изношеном хубертусу и доносио нам
своје старе истрошене књиге јер нових није било. Професор није
постао богатији ни наредних година, за крзна и аутомобиле није
зарадио нико ко се бавио том дисциплином. Но још је било горе
то што је свако ко се професионално бавио југословенским књи-
жевним темама био сумњив. Био је то плес на оштрици ножа.
А нож је понекад умео дубоко да засече...

У тадашњу Југославију први пут стижете као двадесе-

тогодишњак.

- Радо се сећам свог првог путовања – било је то далеке
1963. године; тада није било никаквих међунароних уговора, а
камоли сумњивих фондација. На свој трошак, приватно су ме
позвали омладинци којима сам те године био тумач у бившој
Чехословачкој. Становао сам у Београду код Момчила Баљака,
српски ме учила његова мајка Софија – и то је разлог  зашто сам
своју књигу Српска драма у Словачкој, четири деценије касније,
посветио управо њима двома. И још нешто – сваки од пријатеља
ми је тада поклонио неке књиге које све чувам до данашњег дана!
Једна од њих била је врло занимљива публикација Југославија,
но већ тада сам се заверио да ћу једног лепог дана написати још
бољу књигу истог типа. Након готово тридесет година, успео сам
у тој намери: моја књига Југославија је изашла на немачком,
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француском, пољском и словачком, штавише од немачког издања
тадашња Југославија је купила 2000 примерка. Тим поводом,
новинар братиславског Вечерњака насловио је свој чланак
„Продали смо Југославију Југословенима“. Укратко,  младалачки
пркос и славистичка оријентација довели су ме у наручје књижев-
ности која ми је постала судбина. Почеци јесу били тешки, но
издражао сам – како се каже, првих  тридесет годинаје  најте-

же, а онда већ иде.

Ове године „пунолетство“ слави Ваша издавачка кућа

симптоматичног имена „Југа“.
- „Југу“ сам основао почетком деведесетих година прошлог

века  у Братислави и, до сада, публиковао 138 књига. Поред дела
значајних словачких писаца, те различитих серијала, као што су
они аутора из Канаде, затим о историји медицине, из области
права или прва историја Шпаније на словачком језику, знатан део
продукције представљају књиге стваралаца из бивше
Југославије. Посебно се истичу преводи 38 романа  Марије Јурић
Загорке и драмска књижевности, три књиге драма и комедија
Мира Гаврана, две књиге драма Винка Медерндорфера, књига
драма и комедија покојног Милана Гргића. Дужи низ година, „Југа“
посебну  пажњу поклања  Душку Ковачевићу – прва књига мог
изадавачког предузећа био је избор Ковачевићевих драма
Балкански шпијун, да би, затим,  1992. године уследила и  његова
Урнебесна трагедија, коју је пратило извођење истог комада у
Словачком народном позоришту  у Братислави. Такође, 2002.
године написао сам и штампао, већ помињану, књигу Наш Душко

Ковачевић или Душков марш на Словачку. 

„Југа“ је била издавач и неколико Ваших дела која се тичу ових

простора.

- Најпре, то је била есејистичка књига Бојеви Црногораца
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и чежње Словака 2004. године, затим Речник преводилаца са

библиографијом превода са македонског, српског, хрватског

и словеначкогј језика 2005. године и, коначно, већ помињана
Српска драма у Словачкој 2006. Све ове књиге су изашле уз
помоћ Министарства културе Словачке, односно Словачке
академије наука. Надам се да ће министарства културе Србије и
Словачке ове године пронаћи средства за књигу драма Душка
Ковачевића Доктор шустер. И, да не заборавим, Издавачка кућа
„Југа“ носилац је престижне Награде Јана Холеха за 1999. годину.

Тренутно је актуелна Ваша капитална хрестоматија „Поезија
словачко-српске узајамности 1827–1938. – Буквар братимљења“,
коју сте недавно промовисали и у Новом Саду. 

- О пријатељским везама Словачке и Србије не умем говорити
сажето, знам о томе да пишем само обимне књиге, као што је ова
најновија од 550 страница, која говори о узајамним општим
и, посебно, књижевним везама и превођењу од 1827. до 1938.
године. На маргинама књиге Поезија словачко-српске

узајамности могу рећи исто што вреди и иначе: смисао свог
посла видим у томе што верујем у искрене осећаје, али се не
ослањам искључиво на њих. Верујем и књижевној уметности, али
се ни у њу не поуздавам потпуно. Не поуздавам се ни у науку о
књижевности, али упркос томе верујем да је најпогодније ако
покушам стопити осећајну и разумску димензију наших односа. С
друге стране, верујем сили логичких аргумената. Али знам и то да
у временима компјутера, поготово младе генерације, треба
придобијати уз минимум сентимента и максимум уверљиве
бинарне рационалности. Историја уметничког превођења једнако
се усмерује естетској и идејној страни књижевних дела, дакле
може рећи не само како, већ и зашто смо се волели и осећали
узајамне симпатије. А од тога зашто врло се лепо може извести
зашто смо овакви данас, зашто таквима желимо, ако уистину
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желимо, остати и у будућој Европи. Историја  ће и надаље бити
учитељица живота, а ми морамо бити паметни ученици. Историја
нас мора поучити пре свега томе да сопствену историју сами
пишемо, јер само ми знамо шта је за нас најбоље. Историја  не
пружа само мудрост, већ и снагу и храброст.

Дуг је списак награда које сте заслужили за своју опсежну и

вишедеценијску преводилачку активност како у Словачкој, тако

и у  Македонији и Хрватској. У нашој земљи „Стеријино позорје“
Вам је 1994. године доделило  Награду за превођење

и популаризацију српске драме, а затим и своју Јубиларну

плакету поводом пола века постојања. Пре пет година сте

добили и годишњу награду Српског ПЕН центра.

- Искрено да кажем: волим све награде. Најпре, оне су  гориво за
мој преводилачки, публицистички, па и научни мотор, а онда  –
човек окићен наградама има пуно више успеха кад са шеширом у
руци проси помоћ по различитим институцијама како би штампао
или, на неки други начин, остварио своје изуме. Мој случај
сведочи о томе да перпетуум мобиле – постоји. 
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Витомир Радојевић, Бач

ПУТ ДО ДОбРИХ ЉУДИ

– записи о Бачу, Бачанкама и Бачанима1

„Задругар“ и његови рекордери

По угледу на земљораднике из Стапара, села надомак Сомбора,
стручњаци Земљорадничке задруге „Задругар“ у Бачу прихватили
су 1968. године изазов и, уз велике напоре, организовали так-
мичење земљорадника за високе приносе у ратарству и високу
производњу у сточарству. Све је почело са двадесет и четири зем-
љорадника, да би, након двадесет година, уз велики ентузијазам
и уложени труд, 1988. године у тај покрет било укључено њих пет
стотина четрдесет.
Сви су убрзо схватили значај ових напора у биљној и сточарској
производњи јер су од тога имали, пре свега,  економску корист а,
уз то, пристизали су и  бројна друштвена признања у виду разних
награда – плакета, медаља... То је, такође, био својеврстан вид
афирмације научних достигнућа у пољопривреди и  потврда у
пракси да се коришћењем високородних сорти у биљној про-
изводњи и применом савремених агротехничких мера,  уз одгова-
рајуће ангажовање људског рада, могу постојећи приноси удво-
стручити или чак утростручити. 
Неколико година пре почетка такмичења,  име Земљорадничке
задруге у Бачу прославили су трактористи  орачи, који су задруж-
ним тракторима „гусеничарима“ заоравали најбоље бразде
широм тадашње Југославије. Они су тако утирали пут  бројним
земљорадницима Бача у трци за постизање што виших приноса.
При крају тог пута они најбољи су на својим њивама производили
просечно по хектару 6,5 тона пшенице, 16,5 тона кукуруза, 100
тона шећерне репе (видети дневни лист „Дневник“ од 8. 12. 1986),
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1 Из обимног необјављеног рукописа. Избор: Митар Шутић.
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а неки произвођачи досезали су и до 9 тона пшенице и  105 тона
шећерне репе по хектару. Све то говори да земљишта типа
ливадске црнице, посебно чернозема, па и други типови земљиш-
та, могу дати много, под условом да се томе земљишту врати оно-
лико минералних материја колико  одређени приноси појединих
култура  изнесу из њега. Управо су тај принцип биљне производ-
ње примењивали сви земљорадници који су, прихвативши ово
правило агрономске науке које се тиче исхране биља, постали
узор осталим произвођачима па и великим пољопривредним ком-
бинатима. Поменућемо овом приликом само неке од тих успеш-
них земљорадника:
Мартин Ковачевић, као прави мајстор у орању, тој првој  и веома
важној агротехничкој мери за високе приносе, био је познат у
целој Југославији. Од 1965. до 1984. године примао је награде  у
Вршцу, Велењу, Крушевцу, Суботици, Новом Саду, Новој Горици,
Мостару, Сремској Митровици, Руми. Осим тога, 1983. и два пута
у 1988. години постигао је и високе приносе у производњи пшени-
це и соје.

Мартин Ковачевић на једном такмичењу
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Стеван Кубановић  Кубан, врсни произвођач кукуруза, освојио је
заслужна признања 1984. године, и то два пута, а 1986. године чак
три пута, од тога златну плакету за прво место у Темишвару.
Винко (Мате) Филиповић дванаест пута у дванаест година

награђиван је за високе приносе у производњи пшенице, кукуру-
за, шећерне репе, соје. У 1985. години  постигао је апсолутни
рекорд у производњи пшенице – 6 920 кг по хектару.
Антун-Туна Вуковић специјализовао се у производњи шећерне
репе. Примио је тринаест годишњих награда за резултате у про-
изводњи и једно  посебно признање –  орден рада са сребрним
венцем, којим га је наградило председништво СФРЈ указом бр. 93
од 14. новембра 1980. године.
Ђорђе Нинков брале, као врсни произвођач шећерне репе,
награђен је сребрном плакетом 1986. у Темишвару за принос од
104 667 килограма по хектару. 
Рајко Илић добитник је четири награде за високе приносе кукуру-
за – две дипломе, сребрна плакета и Октобарска награда општи-
не Бач.
Иван Јурковић је своје умеће показао у производњи пшенице:

Винко Филиповић
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шест награда за високе приносе у овој култури, сребрна плакета
Задружног савеза Војводине за производњу шећерне репе и прво
место у робној производњи кукуруза у 1982. години.
Стјепан (Ивана) Јурковић награђен је два пута за високе прино-
се у производњи кукуруза (прва и друга награда) и сребрном пла-
кетом Задружног савеза Ввојводине у 1987. години. 
Јосип-Сепа Шверер  био је  познат по производњи дувана –
добио је две златне медаље за ову производњу и четири награде
за приносе соје.
Антун Јакић, за остварени принос пшенице од 6 829 кг по хекта-
ру,  добио је диплому и новчану награду (највећи принос у 1969.
години).
Славка Вукмировић заслужила је посебно признање у виду пла-
кете за радни допринос развоју задругарства, а добитница је и
награде за резултате у производњи кукуруза у 1981. години. 
Милинко Вукић био је најбољи произвођач шећерне репе у 1973.
години.
Никодин Чалић награђиван је пет пута у пет година за приносе у
производњи шећерне репе и кукуруза, а једно признање одала му
је Хемијска индустрија Панчево за успехе у производњи остваре-
не применом њихових минералних ђубрива.
Здравко Вранешевић добио је награду за високи принос шећер-
не репе и плакету за успешну сарадњу са задругом  и за развој
задругарства.
Стипан Нађ добио је две награде у сточарској производњи – прво
место у производњи јунећег меса и друго у производњи млека.
Андрија Јакић, успешан произвођач шећерне репе, два пута је
награђен 1987. године –  прво место у овој производњи и посебна
награда за сарадњу са задругом.
Иван (Антуна) Јакић награђен је за успешну производњу пшени-
це у 1968. години.
Јосип Чобан био је најбољи произвођач у робној производњи
пшенице са просечним приносом од скоро 9 000 кг по хектару и,
такође, првак у робној производњи сунцокрета у 1982. години.
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Ивица Коларић, врсни робни произвођач соје у 1987. години,
добитник је три награде –  прве, „Задругара“ из Бача, друге, злат-
не плакете Задружног савеза Војводине и треће, која је била
круна  његовог успеха –  Задружни савез Југославије прогласио га
је у Призрену за шампиона земље у робној производњи соје.  
Ђока Нинков два пута је 1977. године награђен за резултате у
производњи свињског меса.
Момчило Волаш награђен је у 1969. години за успех у производ-
њи пшенице.
Михајло Плавшић  Мићо освојио је награду за производњу пше-
нице у 1969. години.
Никола Јошић добио је  две награде, једну  за производњу пше-
нице а другу за производњу соје.
Жарко Цигановић, веома заслужан за развој задругарства у
Бачу, награђен је плакетом „Задругара“, а добио је и две награде
за високе приносе пшенице. 
Драган Ђурић успешан  је произвођач кукуруза у 1985. години;
награде – кристална ваза, диплома и захвалница.
Дмитар Ћулибрк, мајстор орач на тешком трактору „гусеничару“,
освојио је прво место у Републици 1966. године.
Стана Огар добитница је две награде, једне, за производњу у
свињарству и друге, за производњу млека, 1980. и 1984. године.
Стеван Јуришић  Лала добио је две награде –  за високи принос
кукуруза од  15 782 кг по хектару и принос шећерне репе од 86 030
кг по хектару –  1982, односно 1984. године.
Стипан Филиповић награђен је два пута за приносе сунцокрета
од преко 3 800 кг по хекатру.
Ђуро Добре добитник је три награде, у три године, за производ-
њу кукуруза, шећерне репе и свињског меса.
бранислав Кљајић освојио је прво место у производњи пшенице
јер је остварио принос од 7 363 кг  по хектару у 1977. години, а
добио је и награду за развој задругарства поводом четрдесет
година постојања задруге у Бачу.
Ладислав Тот добитник је две награде за производњу кукуруза –
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остварио је  принос од преко 11 000 кг по хектару.
Стипан Топалић произвео је 1987. године 3 999 кг сунсокретовог
семена по хектару. За тај успех награђен је новчаном наградом и
дипломом.
Марко Ландека добио је две награде, једну, за производњу пше-
нице, и другу, за производњу кукуруза, 1984. и 1987. године.
Антун бартоловић добио је две награде за приносе у производ-
њи шећерне  репе.
Мирко Умићевић добио је две награде за принос шећерне репе
у 1985. години.
Ранко Мирковић награђен је  за високе приносе шећерне репе у
1973. години.
Марко Славуљ награђен је 1973. године за остварени принос
шећерне репе.
Антун Гршић награђен је 1985. године за производњу пшенице –
остварио је принос од  6 730 кг по хектару.
Стипан Каплар добитник је две награде за постигнуте приносе у
производњи соје  у 1987. години.
Раде Кондић из Малог Бача био је добитник награде за високи
принос пшенице – 7 700 кг по хектару.
Милан Сарајлић добитник је дипломе и кристалне вазе за при-
нос пшенице од 6 910 кг по хектару.
Антун Азашевац добио је диплому и новчану награду за принос
кукуруза у првој такмичарској години.
Ивка Кампел била је прва награђена жена, у првој  години так-
мичења, за производњу кукуруза.
Ђока Загорчић освојио је две награде за производњу соје у 1988.
години.
Иван Рожић награђен је за принос пшенице 1968. године.
Стеван Клиновски добио је 1988. године награду за принос пше-
нице од  8 910 кг по хектару. 

Имена произвођача и подаци о њиховим наградама сврстани су
оним редом како смо до њих долазили. За остале, нажалост, и
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поред  свих напора које смо улагали неколике године, нисмо
нашли релевантне податке. Знамо, међутим, да би листа оних
наших суграђана који су годинама постизали високе приносе била
много дужа да су архиве брижљивије чуване.То, сигурно, не значи
да су њихови успеси мање значајни од ових чија имена објав-
љујемо. Од ових  које смо поменули, све бољи од бољег су:
Мартин Ковачевић, далеко најбољи орач, Ивица Коларић, најбо-
љи произвођач соје у држави, и даље -  Стеван Кубановић Кубан,
Винко Филиповић, Антун-Туна Вуковић, Ђорђе  Нинков Брале,
Рајко Илић, Иван и Стјепан Јурковић, Јосип-Сепа Шверер... 
А ево и једног рекорда који није остварен у надметању са други-
ма, него са самим собом. Забележен је у домаћинству које је само
себе  наградило. „Победница“ је била Ана Малина, која је прва
одгајала меснате расе свиња у Бачу. Од две  назимице једне
холандске високопродуктивне расе добила је тридесет и једно
прасе. И не само да их је толико било, него их је она све и
одгојила. Ово је, заиста, ретко забележено у агрономској пракси.
„Награду“ је Ана несебично поделила са својим супругом, јер је то
био њихов заједнички посао и велики изазов. Захваљујући њима,
награђене су и десетине произвођача који су из овог запата купи-

Ана Малина са својим назимицама
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ли по једно грло за даљу репродукцију. 
Заједно са свима који су напред споменути, за велике успехе у
биљној и сточарској производњи, за развој задругарства и јачање
угледа задруге у Бачу заслужни су и сви радници, а посебне оба-
везе, па  и заслуге имали су директори и стручне службе. Био би
ред да су се у овом тексту нашла  имена свакога од њих, али како
за то није било могућности, рећи ћемо само да су, од оснивања
до данас, на челу „Задругара“, као управници или директори,
били: 
Андрија Азашевац, Драгоја Кесар, Милан Маринковић, Душан
Ћулибрк, Мирко Јанеж, Обрад Вејновић, Рајко Аџић, Михајло
Лајшић, Бранко Петровић, Милан Јарић, Витомир Радојевић,
Ендре Хеисер и Милош Вуковић.
Земљорадничка задруга „Задругар“ увек посебно истиче своје
најзаслужније чланове који, нажалост, нису више међу нама. И
овом приликом са посебним пијететом  помињемо њихова имена:
Фрања Кубановић, први радник Задруге, њен оснивач и утемељи-
вач, Андрија Азашевац, први управник, Милан Крстић, први агро-
ном Задруге, организатор и покретач многих активности у развоју
задругарства. 
Велики допринос раду задруге дали су и: Милан Продановић,
Томислав Мировић, Милан Јарић, Ђорђе Вуковић, Данче Крстић,
Бранко Шурлан, Бранислав-Бране Ђукић, Раде Рујевић, Драго
Обрадовић, први бригадир Задруге...
Сви они – земљорадници, радници, управници и стручњаци –уче-
ствовали су у догађајима који су обележили једно време, од успо-
стављања задругарства па до његовог пуног процвата, дајући
немерљив допринос свему што је задругарство било некада, што
је данас и што ће бити сутра.    

Вељко Нинков  Веда

Казивање о заслужним  Бачанима  оснивачима  „Задругара“

Прилично је тешко сетити се свих догађаја од пре више десетина
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година, али  се добро сећам оснивања и, посебно, оснивача
задруге у Бачу која је , из године у годину, обезбеђивала развој
производње на поседима земљорадника, управо до  времена
када су многи земљорадници постизали високу производњу, па и
до данашњих дана. Овде желим да се трајно забележе имена
оних који су поставили темеље напредовања у пољопривредној
производњи – оснивача Земљорадничке задруге  „Задругар“ у
Бачу, која и  данас  окупља њихове потомке  и постиже  добре
резултате .

Био сам и сам учесник у оснивању задруге у Малом Бачу, а нека-
ко у исто време основана је и задруга у Бачу. Оснивачи и једне и
друге задруге били су ми добро познати, а неки су били и део моје
породице. Негде, на почетку 1945. године, Рале Богдановић оку-
пио је нас двадесетак, у оно време, напредних  сељака из Малог

Огледи у кудељи
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Бача.  Одржао нам је говор у коме је, између осталог, рекао да нас
је  позвао да се договоримо како да оснујемо задругу у нашем
месту, која нам је  неопходна, и како да укључимо и све остале.
Лако смо се договорили и у мају месецу 1945. године Павле
Вранешевић, Рале Богдановић и ја  отишли смо у Нови Сад и
регистровали „Радничко- намештеничку, набављачку и потрошач-
ку задругу Мали Бач“. Одмах смо, у Павловој кући, отворили про-
давницу у којој сам ја био пословођа, снабдевач и продавац робе
која се у оно време тешко могла наћи на  оскудном тржишту. У
исто време, те 1945. године, ради се на оснивању задруге у Бачу.
По причању мог оца, а и ја сам о томе понешто знао, двадесет и
три земљорадника уплатили су оснивачки улог за формирање
задруге, која је  била иста као ова у Малом Бачу. Сећам се неких
од њих и са задовољством  ћу казати понешто о њима. Ево њихо-
вих имена:
Стеван Сабо, звани Пишта,  живео је у оној малој увученој улици
испред Иве Вуковића. Његов син  Јошка био је ћурчија. Имао је
радњу на садашњој зеленој пијаци. Стеван је био врло активан  у
настојању да се и други земљорадници прикључе новооснованој
задрузи. Изабран је за првог председника управног одбора
Задруге, а касније, дуго времена,  обављао је послове магационе-
ра у Здрузи.
Фрања Кубановић је баш у то време  однекуд дошао у Бач, чини
ми се из Земуна, где је обављао неке чиновничке послове. Он је
први почео да ради у Задрузи, заједно са неким Мехом. У пензију
је отишао 1966. године.
Андрија Азашевац  је одмах  потписао приступницу и уплатио
оснивачки улог. По занимању је био ковач, а добро је познавао
све прилике у Бачу. Од октобра 1944. па до трагичне смрти 1954.
године није се више бавио својим занатом. Био је  врло активан
на свим пољима рада. Изабран је за првог вршиоца дужности
управника Задруге, а био је у радном односу при Месном народ-
ном одбору све до  1947. године. После њега, за управника
Задруге изабран је Драгоја Кесар. Андрија је био и председник
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Месног народног одбора.
Пишта Шимуновић, који је имао надимак „Алберт“, на предлог
Стипе „Шиминог“, учланио се у задругу још док је са женом и ћер-
ком живео на салашу на Мандри, где је дуго година обрађивао око
осамдесет јутара земље, која је била Стипино власништво.
Касније се са породицом  доселио на Вашариште. Кућа му је била
одмах уз Мостонгу. Сећам се да су му, одмах после рата, неки из
државне Удбе   из Оџака наредили да тамо одведе  и преда им
своја два коња вранца  која више никада није видео. На рачун
тога,  испевали су песмицу, која није баш пријала Пишти: „Пишта-
бачи, ди су твоји вранци? У Оџацима терају их Србијанци!“ 
Ђура Азашевац из  „Гувана“, изабран је одмах после рата  за
првог председника Бача.  Ђура је био угледни домаћин који је
добро управљао својим имањем и домаћинством, па је исто тако
управљао  и  селом. И он је одмах схватио значај задругарства и
уплатио је оснивачки улог.
Ивша Кубановић окупљао је угледне домаћине у својој кући,
где су се договарали како да прикупе што  више потписа и при-
ступница Задрузи.  Говорио је људима да оснују задругу како би
обезбедили колико-толико боље  услове за иначе оскудан после-
ратни живот. За њега се причало да је дневно спавао само чети-
ри сата и то у два дела, сакривен иза шанка – био је власник
кафане.
Стипан Азашевац, чика-Стипа, звани „Шимин“, био је угледни
сељак и још цењенији и признатији трговац  и, у оно време, прави
господин. Увек –   кравата или лептир машна  на белој испегланој
кошуљи! За председника управног  одбора Задруге изабран је
после Стевана Сабоа и на тим пословима остао је све до шезде-
сетих година прошлог века. Он је први дао Задрузи својих седам-
наест катастарских јутара земљишта  по уговору о кооперацији,
давне 1959. године.
Иван Огњанов имао је надимак „Миркин“. Становао је у оној
уличици иза Ившине кафане, идући према  кући Стевана Сабоа.
Увек је носио неке папире у рукама, који су се односили  на млин



403IZVORNIK

у Бачу, који је био у власништву Брислингера.
Стјепан Чобан, угледни земљорадник и домаћин, имао је две
вршалице и друге пољопривредне машине. Био је, одмах после
рата,  управник сектора за механизацију у Управи народних пољо-
привредних добара, која се налазила на месту данашње ветери-
нарске станице. Та управа је после  постала је  војна установа, а
од ове је настала „Агробачка“. Одмах се придружио оснивачима
задруге у Бачу. Имао је синове Пишту и Јоцу, наследнике и добре
мајсторе на вршалицама.

Стеван берток, из дела села који се зове „Гувна“, био је вредан,
тих и миран  паор. Са Ђуром и „Патком“, одмах је потписао при-
ступницу, уплатио улог и тиме показао да је и он, као и други,
схватио значај оснивања задруге. Сећам се да је 1952. године био

Јосип-Сепа Шверер са расним петлом
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одборник у Народном одбору општине Бач.
Јоза Азашевац Франчев, и поред тога што је  стално био заузет
пословима око оснивања  Управе народних пољопривредних
добара,  нашао  је времена  да приступи задрузи у Бачу.
Стипан Топалић био је шнајдер, али се бавио и земљорадњом.
Учествовао је  у формирању Управе народних добара као члан
комисије. Дочекивао је и размештао колонисте који су дошли из
Босне у пролеће 1946. године. Међу првима је ушао у Задругу.
Ђура Касач из „Града“, био је угледни домаћин; пре рата био је
биран за кнеза Бача, а у Задругу је ушао међу првима.
Мата Шамановић Шаман био је од оних које није требало убе-
ђивати да приступи Задрузи. Сећам се, мало је гласније говорио,
рекло би се галамио.
Ђорђе Нинков Ђока,  мој покојни отац, био је један од оснивача
задруге у Бачу. Био је сељак и до краја живота бавио се ратарском
и сточарском производњом. Једно време био је запослен у
Задрузи.
Вуковића је било неколико заслужних за задругу, али се њихових
имена више не сећам. 
Филиповићи су такође били  признати и цењени сељаци. 
Сећам се и неких надимака – Шерић, Павков, Пурц... Молим да
ми не замере што нисам запамтио нешто више о њима. Знате,
давно је то било! 

Пашњачке задруге

Све до Другог светског рата у Бачу и Малом Бачу постојале су
пашњачке задруге, које се спомињу још у 19. веку (1870. године).
Било их је швапских, мађарских и шокачких, а у Малом Бачу била
је и српска задруга. Ове задруге бринуле су о градњи и одржава-
њу бунара и валова за напајање стоке и о набавци приплодних
грла  (бикова, нерастова, ајгира и овнова). Свака је имала своју
шталу (бикарницу) за држање приплодних грла. Поред сваке
штале били су станови за чуваре стоке, а чувари су и у оно време
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били ретки, јер се тим послом нико није радо бавио.
У Бачу и његовој околини, а посебно поред реке Мостонге, било
је много пашњака за испашу бројних грла стоке, коју је гајило
свако домаћинство, не само сељачко, него и занатлијско, па чак и
чиновничко. Гуске, патке и ћурке слободно су, без чувара,  ужива-
ле на овим пашњацима, а сва стока, посебно лети, када су сви
чланови домаћинства били на њивама да би обрадила своје
усеве, поверавана је на чување чуварима. За сваку врсту стоке
био је посебан чувар: за краве – кравар, за волове –  волар, за
јунице и јалове краве –  гуљаш, за овце – чобанин, за свиње –
свињар, за коње – чикош. Онај кравар који је дуго чувао краве а
није имао своју кућу становао је у кућици поред штале и бринуо
се о приплодним грлима.  Преко лета чувао их је на пашњаку,
заједно са свињама, овцама и другом стоком, а зими их је хранио
и појио у штали. У већини случајева, свињари, који су се бринули
о нерастовима, и ајгираши, који су се бринули о ајгирима, нису
становали у тим кућама. Они су само преко ноћи надгледали ту
стоку. 

Увек будни пулин
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Пашњачке задруге имале су председника, благајника и економа.
Председник није добијао никакву накнаду за свој рад у задрузи.
Благајник и економ добијали су по пет јутара пашњака да покосе
за себе. Економ је добијао и надницу када је ишао на пашњак да
преброји грла и преконтролише да ли је стока добро нахрањена и
напојена. Унапред се знало који је пашњак за краве, који за овце,
који за гуљу, који за коње, који за свиње, а који за продају сена –
за сенокос. Становници околних села, највише они из
Товаришева и Селенче, долазили су у Бач да купе део пашњака
било за сенокос, било за испашу стоке. 
Економи су били  веома строги посебно када су контролисали да
ли је стока увек напојена и нахрањена. Током лета, нарочито у
врућим данима, они би са зграде општине, на чијем је крову била
осматрачница за ватрогасце, посматрали да ли се покреће ђерам
на пашњаку, што је била најбоља  провера да ли се стока напаја.
Ако би економ приметио и утврдио да се са стоком не ради како
треба,  чувар стоке би био кажњен или чак отпуштен из службе.
Због такве строгоће чувари стоке су своју дужност, углавном,
уредно обављали. Са њима, на паши, увек су били мали добро
обучени и познати чувари стоке, пси пулини, који су извршавали
све што им се нареди. Кад је требало сакупити стоку у гомилу, пас
је трчао око стоке и лајао док се стока не сакупи. Ако је требало
да се стока раштрка и да пасе, онда је пас трчао уздуж и лајао.
Чувари су били поносни на своје пулине. Они су их дресирали од
малена, а ако су их имали више него што им је требало, продава-
ли су их за добре паре.

Ведре стране задругарства

Возач (само)управљач

Крене једна група нас из „Задругара“ у Љубљану ради набавке
назимаца за приплод шведских и холандских чувених раса ланд-
рас. Све је уговорио тадашњи комерцијални директор задруге
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Милан Крстић са директором надалеко чувене фарме „Емона“ у
Љубљани. На пут смо кренули: Милан Крстић, као вођа пута,
Васа Патаки, ветеринар, ја, као референт сточарства, и, наравно,
Милинко Ђурић, возач нашег аутомобила. Нас тројица обукли смо
обичну одећу за пут, чини ми се да смо имали на себи и неке вет-
ровке. Само наш возач Милинко био је, као и увек, у тамном
оделу, са белом кошуљом и светлом краватом –  испеглан, доте-
ран и углађен. Дођемо у Љубљану, изађемо из кола и кренемо ка
управној згради фарме.  Пред улазом дочекује нас генерални
директор са још двојицом својих сарадника. Директор прво прила-
зи Милинку Ђурићу, возачу, поздравља се са њим као са својим
колегом директором,  а затим поздравља  и нас. Кренемо у згра-
ду.  Испред нас иду њих двојица, а на Милинковом рамену је
директорава рука. Све је било тако спонтано да ми, помало збу-
њени и зачуђени, нисмо у том моменту реаговали.  Сели смо у
салону за пријеме и, док смо ми разговарали са директоровим
сарадницима, директор фарме  се код  „директора“ Милинка рас-
питивао о задрузи – каква је, колико има радника, колико агроно-
ма и других стручњака, како задруга привређује и слично.
Милинко је  повремено нешто и одговарао, али од љубазног
домаћина није успевао да дође до речи како би му објаснио ко је
он, мада се имао утисак да  му је, на моменте, одговарало што је,
ето, и он  постао „директор“. Али, дође и тренутак истине у коме
је Милинко елегантно премостио тај деликатни неспоразум:
„Друже директоре, ја нисам директор задруге. Ово су моји руково-
диоца, а ја сам само управљач. Сам управљам овим скупим
аутом и водим рачуна о њиховим животима. Хоћу само да им
покажем какво понашање треба да имају у животу!“ Генерални
директор „Емоне“ широко се осмехну и галантно рече: „Е, за ову
шалу добијате  два млада нераста за приплод, као поклон наше
фарме!“ У салону настаде смех, а потом почеше и пословни раз-
говори. „Директор“ Милинко није у њима учествовао – отишао је
да нешто погледа на свом ауту.  
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Славонац

Земљорадничка задруга „Задругар“ у Бачу пре много година била
је привлачна за многе агрономе не само из ових крајева око Бача
и даље,  него и из удаљених места Војводине, шире Србије, па и
Хрватске.  Био је велики изазов радити у једној тако угледној
задрузи, а посебно у сточарству, на задружној економији. Тако,
једном приликом, код директора задруге дође један млади дипло-
мирани инжењер сточарског смера, и то на препоруку директоро-
вог пословног пријатеља из „Славоније“ у Осијеку. Младић је био
одличан студент, родом из Црне Горе, перспективни стручњак
неког пољопривредног комбината у Хрватској, који је хтео да се
опроба и овде у Војводини. У Бачу га приме фино, баш како треба.
Упозна се он са пословањем задруге, посебно са организацијом
рада, и  крене на терен, у бачки атар, где се налазила задружна
стока. Прихвати га Палика Такарић, чувени задружни кочијаш,
који је познавао све путеве, леније и путељке у бачком атару. У то
време возио је агрономе једном чезом која је била чудо од вози-
ла – кретала се по свакаквом терену. Обиђу, најпре, потез
Суљковачу, где су биле штале са кравама, обори са свињама,
мешаона сточне хране и магазин,  па преко Врањака дођу на
Сиплак, где су на три салаша била смештена јунад у тову, па код
„Гатаре“ пређу реку  Мостонгу да би на Моргашу видели јунице за
приплод. Потом се упуте ка Сотињачи, да на пашњацима, код
задружног чобанина Млађе Сердара, и у торовима виде приплод-
не овце, овнове и јагњад... па  све објекте –  штале, оборе, торо-
ве, ливаде... Цео дан су се возали, прешли многе километре и
најзад, пред сами мрак, кренули су низ Дебељак, ка Церији, ка
Пужару, ка Малом Бачу, па натраг, преко реке Мостонге, за Бач.
Процени искусни кочијаш Палика да за видела неће моћи да стиг-
ну у Бач ако се држе пута који их води преко Малог Бача. Зато
промени правац и крену низ једну велику стрмину, неравним
путем  са пуно рупчага – путем који је био врло ризичан за чезу са
два точка. Земља је ту слатинаста, веома клизава.... Али, коњ је
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у сигурним Паликиним рукама и, мало-помало, чеза  клизи ка јед-
ној заравни, поред које је, удесно, доста близу, река Мостонга, па
тек онда Бач. Млади стручњак, будући велики агроном, који је још
у току дневне вожње показивао видне знакове страха од лоших
бачких летњих путева, ћутао је сав пребледео, грчевито се опиру-
ћи рукама и ногама о странице и под чезе. Кад је искусни Палика
„атерирао“ на ону равнину, замоли га агроном из Славоније да за
тренутак сиђе са чезе. Кад сиђе, журно пође до обале Мостонге,
спусти панталоне и... Обуче се потом и врати у чезу. Палика
погледа низ реку и виде како  тамо према Фундуковачи отплива-
ше доње гаће младог агронома. Сутрадан, у Бачу га нико није
видео. Ни сутрадан, ни више никада. Само се, након неколико
дана, јавио једном разгледницом из Вировитице.

Иво пије – Бранко наздравља

Пре почетка сваког  рада – орања, сејања, копања, бербе и жетве,
људи би прво наздравили и помолили се Богу. А кад би пошли
колима на рад, стали би испред коња, прекрстили се и изговори-
ли: Боже помози! Кад би стигли на њиву, домаћин би узео мању
флашу ракије или  сатљик (фраклић), окренуо се према истоку,
одакле се сунце рађа, три пута се прекрстио, три пута попио
ракије и изговорио ове речи: Дај Боже,  што је од Бога, све је
добро,  да добро роди што је посејано,  да су жена и деца живи и
здрави, да је марва на миру и  да је бројна и корисна! А ево како
су то, према казивању Рајка Илића, радили Бранко „Шеста“ и Иво
„Шаман“:
„Тамо у атару Бранко има њиву која ‘удара’ у Јакића, a моја, опет,
у Плавански рит. А Иво, он има њиву од мене напред. Дошао
Бранко да оре  и  понео  фраклић  ракије  да  наздрави,  а  за њим
дошао и  Иво. 
Хајде да наздравимо, да орање буде добро – рече Бранко Иву, а
Иво ће њему: – Ја не знам да наздрављам као ти, него ти
наздрављај, а ја ћу да пијем.  И Бранко поче да наздравља, а Иво
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да пије. Одједном Бранко поче да виче: – Шта то радиш, безоб-
разниче, ти си једно велико ђубре, ти ниси човек! Иво  смирено
упита Бранка: – Јел' ти мене благосиљаш, ил' ме псујеш? А
Бранко ће опет бесно: – Како да те  благосиљам кад ми попи сву
ракију! 

Друже директоре...

Јошка Јанеж, комерцијални директор „Задругара“,  дипломирани
економиста и доктор правних наука, био је жива легенда задруге,
човек широког образовања и културе, добар познавалац закон-
ских прописа у области привреде, посебно трговине и стални
заменик директора задруге. Његов однос према нама био је  бри-
жан, готово родитељски. Био је поштован и омиљен како у  колек-
тиву тако и међу
сељацима. Његова  благост и лепа реч за свакога  доприносили
су  његовом угледу у средини у којој је живео и радио. Једном при-
ликом, док је трајао  састанак колегијума задруге, у суседној кан-
целарији  настала је велика галама која је ометала рад коле-
гијума. Доктор Јанеж  је накратко напустио састанак, а кад се вра-
тио, галама у суседној канцеларији били је потпуно утишана.
Директор задруге није могао да се начуди како је Јошки пошло за
руком да утиша галамџије. Доктор је објаснио да је неспоразуме
и галаму  решио тако што им је подвикнуо и припретио. А на опас-
ку директора да нико није чуо  његов повишени тон, одговорио је
мирно: „Па, подвикну сам им у себи, друже директоре.“ То је била
поука за све нас да се лепом речју може много постићи.

Паорски бал

Није се у Задрузи само вредно радило. Било је доста ведрих тре-
нутака, пријатног дружења, шала и смеха,  посебно када су се
окупљали задружни рекордери. Било је слава и прослава, протка-
них весељем и шалама, а понекад и сатиром. Свима у Задрузи,
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али и у Бачу, па и шире, у трајној успомени остаће  велики бачан-
ски шаљивџија, добро познати  Мићо Јарић. Било је довољно
само поменути његово име па да се људи спонтано насмеју.
Његове шале биле су одмерене. Најрадије се шалио на рачун
својих Личана, а то значи да се често шалио и на свој рачун. На
састанцима, којима је председавао, обично би  почињао речима –
Другови, борци свих армија другог светског рата, отварам овај
састанак... Било је и других  у колективу, расположених за шалу,
за опуштање. Дружили смо се и тако се зближавали.  Остаће у
успомени и паорски балови на којима смо додељивали награде и
друга признања рекордерима  у пољопривредној производњи,
плесали, и забављали   се. Бал је био и повод за позив организа-
тору да дође  у  општински комитет  и објасни како може да такву
забаву назове паорски бал, другим речима наши сељаци  по
њима нису паори, сматрајући то за погрдну реч, кад  за њих
имамо  боље називе као – индивидуални пољопривредни про-
извођачи, кооперанти, пољопривредна газдинства, ратари...
Балови паора, међутим, и даље су одржавани и никоме није сме-
тао такав назив нашег дружења. Последњи, двадесети бал одр-
жан је 1988. године. О том времену доброг рада, пријатног друже-
ња и међусобног уважавања могу да посведоче многи паори,
наши рекордери и чланови њихових породица. Све што је рађено
у задрузи, подстицало је даљи њен развој а тиме и развој  про-
изводње на поседима земљорадника.

Животна прича кројачице Катице Радојевић

Потичем из радничке, како би се у оно време рекло „пролетерске“
породице од оца Павла Редли и мајке Марије. Од ране младости,
мој отац  Павле радио је многе послове – чувао стоку, градио куће
од набоја, радио у кудељари, био пудар, а поред свега, свирао је
и на виолини и хармоници. Мајка је била домаћица, радила кућев-
не послове, неговала и чувала децу, ишла  у надницу код паора.
Имала сам и брата Јаноша и сестру Маришку, који су били млађи
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од мене.
Као девојчица, са непуних тринаест година, по мајчиној жељи и
због ондашњих породичних прилика, отишла сам на шнајдерски
занат. Пола године преплакала сам питајући се шта ћу ја ту.
Завидела сам својим дојучерашњим  школским другарицама са
којима сам одрасла. Оне су наставиле  даље школовање спре-
мајући се за „господске“ послове, а ја сам  напустила  гимназију
на мађарском језику у Бачкој Паланци због немогућности да
путујем на наставу, која је била у поподневним часовима.
Путнички воз је у то време  саобраћао само пре подне. 
У избору мог будућег занимања, као што сам већ рекла, пресудну
улогу имала је моја мајка. Она ми је нашла и мајсторицу код које
ћу учити занат. Била је то наша рођакиња, моја сестра од тетке по
оцу, чувена бачка кројачица Магдушка Редли, која је свој занат
„испекла“ у Бачу, код врсне мајсторице Катице Оровиц. Отишла
сам на занат 20. јануара 1951. године. Први месец дана провела
сам у сузама, али сам и за то кратко време нешто научила. То ме
је подстакло да прионем на посао и да се коначно помирим са
мојим будућим занимањем, иако је то био доста напоран женски
посао. Радила сам вредно, са вољом, и сваки дан све боље. Од
Магдушке сам научила да се занат не може научити само гледа-
њем, већ се мора радити и радити. Она се трудила да од мене
направи  праву мајсторицу за кројење и шивење. Учило се и ради-
ло и до осамнаест сати дневно. Свако јутро, пре одласка у кројач-
ницу, морала сам да помогнем мами у кућним пословима – да
нахраним стоку, почистим двориште и урадим понешто у башти.
Тако је било и поподне.
Кројачки занат, „шнајдерај“, учила сам пуне четири године, све до
1955, када је мајсторица Магдушка отишла у далеку Канаду, на
моју велику жалост, јер је била велики мајстор у свом послу. Од те
године почела сам да самостално кројим и шијем  у кући мојих
родитеља. Тај занат сам, најзад, истински заволела и открила о
њему нешто о чему раније нисам ни могла размишљати – да је, у
неку руку, уметност. И још нешто, да не може бити добра кројачи-
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ца неко ко за тај посао нема смисла. Ја сам сваку особу – муште-
рију, пре него се одлучим да јој нешто сашијем, увек добро про-
мотрила (њен стас, њено држање) и на основу тога би предложи-
ла шта јој одговара. Мало која од њих није прихватила мој савет.
Највише сам шила одећу за свечане прилике, али сам више пута
морала да шијем и друге предмете – пионирске мараме за децу,
државне и партијске заставе за потребе општине, комитета,
задруге, предузећа; порубљивала сам столњаке, завесе, шила
навлаке за јоргане, дуње, јастуке... Шила и сам венчанице, сукње,
блузе, женске костиме, дечије оделе, и то најчешће за свечане
прилике – венчање, крштење, кризмање, причест деце, матурске
свечаности. После рата,  шило се од материјала који се могао
добити само на тачкице и бонове, и то највише за прославе и обе-
лежавања државних празника (Први мај, 4. јул, 29. новембар...), а
шило се и за Божић, Ускрс, кирбај  и друге црквене славе, иако  је
то било комунистичко време. Мој муж је био члан Комунистичке
партије, али смо и он и ја одлазили у православну и католичку
цркву на сваку црквену свечаност и никада  због тога нисмо имали
никаквих неприлика. 
Моје муштерије су биле девојке, жене и деца, углавном из Бача,
а било их је и из околних села – Вајске, Плавне, Дероња...
Словакиње из Селенче биле су ми, некако, најомиљеније. Оне су
јако држале до своје традиције. За сваку свечаност шиле су другу
одећу. Посебно су се лепо облачиле за Први мај, који се тамо изу-
зетно свечано прослављао. Њима сам шила од скупоцених ткани-
на, врло квалитетних, лепих боја и разноликих шара. Те мате-
ријале оне су набављале из страних земаља на само њима
својствен начин, чак и у време када смо ми све тканине добијали
само на тачкице и бонове. Имала сам једну посебну муштерију из
Селенче, Катку месарку, која ми је у више наврата доносила и по
три врсте материјала одједном. Шила сам јој са великим задо-
вољством јер је била дивног стаса па се дешавало да није ни тре-
бало да дође на пробу, уколико сам је добро измерила. Било је и
других муштерија  којима сам лако кројила и још лакше шила.



414 IZVORNIK

Нисам имала обичај ни да бирам муштерије ни да некога одбијем,
изузев две особе – једну Божану и једну  Драгицу. Шила сам,
углавном, свима. Обично бих почела да шијем понедељком, у
среду би била прва проба, у петак друга, а у суботу је одевни
предмет био готов. На другој проби, поједине муштерије су мора-
ле да донесу ципеле које ће носити када буду облачиле хаљине
или сукње да бих могла да одредим дужину. Кројила сам обично
када сам била сама, ујутро или предвече, без мустре. Креду у
руке, сантиметар око врата, па цртам директно по раширеном
материјалу, по мерама, затим дохватим маказе и –  сеци! Након
рата није било модних часописа којима бисмо се служили.
Појавили су се нешто касније и то наши домаћи часописи „Женски
лист“ и „Жена“. То су били више едукативни и конзервативни
часописи, а мање модни. По њима, жена треба да буде скромна,
једноставна, добра мајка; и нису објављивали бечке или париске
модне кројеве, па су неке жене набављале стране часописе и
доносиле их кројачицама. „Жену“ је уређивала Милица Томић,
супруга Јаше Томића. Девојке и млађе жене из Бача биле су вели-
ке помодарке па су нову одећу показивале на корзоу и на игран-
кама у задружном дому, као и у гостионама код Ивше, Бујака,
Коларића, Кремпатића... О томе како су се Бачанке у то време
облачиле сведоче бројне фотографије. Многе од њих сачувала
сам од заборава. Половином 19. века фотографисали су се само
имућнији слојеви друштва, а крајем столећа фотографија је била
статусни симбол и драгоцени део породичне заоставштине.
Најбољи фотографи у Бачу, на прелазу векова,  били су Бела
Пал, Магда, Ђорђевић...
У свом послу увек сам се трудила да оно што урадим буде добро
и лепо урађено. Тако сам чувала свој углед. Било ми је драго када
би муштерија дошла и  рекла да су је послали код мене. Пријало
ми је то, истински. Доста их је долазило на препоруку из Плавне,
Вајске, Дероња, Селенче. Било је различитих муштерија, али ја
сам увек  гледала да свима удовољим и да им уредно и лепо
сашијем. Ми смо народ не само са великим срцем и смислом за
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лепо, него и умећем да од нечег обичног направимо нешто при-
влачно. Лепота шивења била је саставни  део мог живљења и
одбрана од ружне свакодневице. Важно је вратити човеку веру у
себе, а ја сам имала ту веру. Мислим да је свака кројачица срећ-
на ако оним што сашије некога улепша и ако  људе око себе на
неки начин усрећи. А дешавало ми се и да су поједине муштерије
долазиле са чудним захтевима. Примала сам их и радила оно што
сам могла. Само једној муштерији која је тражила да урадим оно
што није било могуће, а при том је  била упорна у свом захтеву,
морала сам рећи да ја то нећу да радим. 
Шила сам и до дванаест часова дневно, у прво време на машини
„Кајзер“, затим сам,  уз очеву помоћ, купила машину „Сингер“, а на
крају шила сам на машини „Багат“. Прве две машине, и као полов-
не,  добро су ме служиле. Биле су врло једноставне и на њима је
било лако шити иако су радиле на ножни погон, путем једног
обичног кајиша. Од старијих сам чула да се некад давно шило и
на дрвеним машинама. Након ручног кројења, предмет би, уз
помоћ обичне игле, прво уфирцала (прошила по шавовима), па
бих, након што је муштерија други пут пробала, тај предмет маши-
ном проштепала. Све се ручно порубљивало, ручно су се бушиле
и опшивале рупице за дугмад, која су се, такође, ручно ушивала.
Осим машина, у раду сам користила разне игле, напрстак, центи-
метар, маказе за кројење, кројачку креду за обележавање, дрве-
ни лењир, пеглу, крпу и даску за пеглање, сто за кројење, веша-
лице за сашивену одећу, чивилук, кантицу са уљем за подмазива-
ње машине, јастуче за игле и чивудице, подметач за пеглу (обич-
но, цигла или неки погодан метални предмет), корпу за крпице.
За шивење смо користили разне материјале: делин (памучно
платно), фланел (мекана тканина од вуне или памука), габарден
(чврста вунена тканина за женску одећу), камгарн (за одела и
костиме), муслин (свилена тканина), рипс (од памука или свиле),
сомот (од памука, раван или ребраст, за одела), твид (фина вуне-
на тканина за одела и капуте), вискозу (платно од целулозе), зена-
на (памучна тканина, са једне стране мекана, са друге сјајна,
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користи се за пиџаме), жерсеј (плетена тканина), жоржет (лагана
тканина од свиле или вуне, служи за шивење женских хаљина и
сукњи). Све ове тканине биле су од природних материјала.
Касније су се појавиле и синтетичке тканине, као што је тергал, од
кога смо правили плисиране сукње, које су дуже времена биле у
моди.
Шнајдерајем сам се бавила преко четрдесет година и у том вре-
мену, за ове лепе женске послове, оспособила сам и две своје
ученице – Маришку Жигри и  Аницу Кампел. Од овог заната некад
се могло добро живети. 
И сада се, као да је било јуче, сећам добрих седамдесетих и
осамдесетих година прошлог века када су занати у Бачу још увек
били цењени. У тим добрим годинама мог живота и рада, заједно
са својим супругом Витомиром, много сам стекла. Подигли смо
своју породичну кућу, кћер Душицу школовали смо и удали, обиш-
ли смо многе земље широм Европе, одмарали се у градовима на
Јадрану од Истре до Улциња. Свуда сам ишла, али сам се увек
враћала својој кући, свом Бачу. Бач је мој.Ту сам се родила, ту сам
провела детињство и младост, ту сам засновала своју породицу и
ту ћу дочекати свој крај.
Много се радило, али сам ја налазила времена и за друге актив-
ности. Моја љубав биле су књиге. Прочитала сам их бар стотинак
написаних на српском и мађарском језику. Највише ми се свидео
роман „Вода нешто носи“  (Viz valamit viszik) од Зилахија.
Одушевио ме и један словачки роман „Госпођа замка“ (Chachticka
panni). Мој муж и ја читали смо поред петролејске лампе и до три
сата ујутру, јер смо педесетих година прошлог века имали струју
само до 22 сата, а недељом један сат дуже. Много времена про-
водили смо и у биоскопу. Филмови су приказивани три пута у
недељи – суботом, недељом и четвртком. Мој супруг и ја били
смо редовни посетиоци. Имали смо резервисана места јер смо
унапред куповали месечне биоскопске карте. Први филм који смо
гледали после рата био је руски филм „Камени цвет“, а наш први
домаћи филм био је „Славица“.
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У Бачу је некада било много заната и много више занатлија, и
мушких и женских. Цењени мушки кројачи били су: Лутров, Ђена
Тот, Хам, Хорник, Бадер, Фиола, Стипан Топалић, Антун
Кубановић, Ивица Кампел, Стево Ћулибрк, Сабо и други. Од жен-
ских шнајдерки сећам се: Катице  Оровец, Магдушке Редли,
Ђурђе Рус, Катице „Паткуше“, Божике Коларић, Етушке Кучере,
Боје Ћурић, „Секе“ Колареве, Маре Рожић „Шнајцине“, Катице
Ковачић, Ане Малине, Катице Тот... 
Данас су сви ти занати нестали, и то не само у Бачу. Овде је остао
само  мушки кројач Бране Ђурић, а нема ниједна женска кројачи-
ца. Ни ја више не шијем. Болест ми је начела здравље. Седам за
машину врло ретко, само да нешто поткратим или пришијем зиб-
зар. Доста је било. Посветила сам се својој башти пуној цвећа,
коме сам целог живота била предана; опуштам се, а посебно у
кругу своје породице –  супруга  Витомира, своје кћери и зета.

Шиваће машине –  од дрвета до електронике

У свом кратком животопису, Катица Радојевић поменула је пра-
старе дрвене шиваће машине. Додајмо томе ову краћу повест
машине за шивење. У давна времена одећа је прављена ручно.
То је био тежак посао, изискивао је доста труда и времена, па
занатски произведени одевни предмети нису били доступни
највећем броју људи. Зато су домаћице саме шиле одећу за своје
укућане. Почетком 19. столећа  неколико проналазача настојали
су да конструишу механичку шиваћу машину. Први пројекат
направио је Енглез Томас Сеинт 1790. године. Нешто касније,
двојица проналазача, Томас Стоун и Џејмс Хендерсон, направила
су прототип шиваће машине. Њихова машина била је од дрвета,
прилично незграпна и спора, па није изазвала велико интересова-
ње. Године 1830. Француз Бартоломеј Тимоне представио је прву
практичну комерцијалну машину за шивење. И његов уређај био
је, у целости, направљен од дрвета и заузимао је велики простор,
али је био и доста ефикасан. Машина је изазвала пажњу јавности,
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али и гнев кројача који су шили ручно, јер су веровали да ће због
ове направе остати без посла. Зато су једног дана упали у
Тимонеову радњу и уништили све у њој. У деценијама које су
уследиле многи новатори у Америци настојали су да  осавремене
шиваћу машину. Један од њих био је и фармер из Масачусетса
Елаја Хоув. Машина  за шивење временом је мењала облик и кон-
струкцију па је од дрвене машине настала машина са механичким
деловима који су били направљени искључиво од метала, а затим
је тај развој стигао и до електронике. Данас су у свету надалеко
познате машине „сингерице“, које су направљене у компанији
Исака Сингера, једног од најчувенијих светских произвођача ових
уређаја.

Стара  занимања и стари занати

Кравар

Ево шта је о том данас заборављеном занимању испричао Павле
Редли својој  кћери Катици, која је, како је он то желео, записала
његово казивање:
Мене је моја мати определила да са својих дванаест  година
будем  чувар сеоске стоке – кравар на месном пашњаку званом
Прљанци,  који се налазио са леве стране пута идући од Бача
према Селенчи, поред шуме  „Ристоваче“.  Она је сама одабрала
мог послодавца: почео сам да радим код нашег даљег рођака
Пиште Шафарика, кога су сви звали Пишта-бачи (чика Пишта).
Као кравари, чували смо само краве музаре. Ујутро смо их тера-
ли на пашу, а увече враћали. Рано ујутру, Пишта-бачи је продор-
ним дувањем у рог и реским пуцањем бича јављао бачким
домаћицама да је време да своје краве изведу на улицу како
бисмо их отерали на пашњак, на пашу.  Краве су мирно ишле на
пашу добро утабаном кривудавом стазом. На пашњаку су
остајале током целог дана. Вимена набреклих од млека, краве су
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се у
смирај дана истом путањом  враћале њиховим власницима и тада
чак не би ни требало да их кравар тера. Оне би се и саме врати-
ле кућама, јер су добро познавале своју стазу.
Бич којим се кравар најављивао био је оплетен од коже, од танких
кожних листића званих лопари, који су били степенасто поређани
и обојени разним бојама. Такав је био и украс на врху бича звани
швигар. Бич је имао дрвену дршку дужине око пола метра. Кравар
је овај бич носио преко рамена, а кад би требало да се огласи,
подигао би дршку изнад главе, заковитлао укруг и нагло тргнувши
руком према себи произвео би пуцањ.
Сваки кравар је чувао од сто до двеста крава. Краваре су бирали
и са њима се погађали још током зиме. Плата кравара, по једној
крави, износила је 20 кг пшенице, 20 кг кукуруза, један хлеб и
нешто новаца, обично 10 динара. Новац се исплаћивао чим кра-
вар почне да истерује стоку на пашу, после вршидбе добио би
пшеницу, а после бербе – кукуруз. Хлеб је наручивао раније код
надалеко чувеног пекара Швабе Кајзера. Кад би добио хлеб, кра-
вар би га до своје куће носио у руци тако да свако може да га
види. Памтим да је скоро свако домаћинство пекло хлеб у својим
пећима, а један хлеб је могао да тежи и до пет килограма. Међу
власницима крава постојала је нека врста надметања у давању
хлеба краварима. Хлеб се није мерио, али је обично био толико
велики да је једва могао да прође кроз врата фуруне. Поред
хлеба, власници су кравару, као част, давали и по парче сланине.
Прве године, кад сам чувао краве са Пишта-бачијем учећи, рекло
би се, краварски занат, нисам имао никаква примања, јер нисам
током зиме биран нити  сам се погађао око надокнаде за кравара.
Али Пишта-бачи ми је од своје зараде доста тога давао. Моја
мама  је морала увек да ми у торбу упакује понешто за јело. Било
је заиста тешко чувати краве на Прљанцима, по сунцу, киши,
ветру, али ја сам то издржао пуне три године. У непосредној бли-
зини, на истом пашњаку, био је и чувар гуље, који је чувао јалове
краве, јунице, бичиће и стеоне краве, а нешто даље и чувар
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свиња. Са њима смо се Пишта-бачи и ја дружили када нам је то
посао дозвољавао. Није било времена за фудбал, који сам, као и
сва деца, јако волео. Но, и поред свега, чување стоке на том
пашњаку остало ми је у лепом сећању. Поред Пиште-бачија
научио сам словачки и немачки језик, па сам и шокачки „усавр-
шио“. Пишта је био певач за све песме, посебно за бећарац, који
је певао пратећи сам себе на некој фрули коју је направио од
врбовог дрвета. То дружење са њим касније ми је помогло да и
сам научим да свирам на виолини, хармоници, труби, бегешу...
Као и сва деца, како на пашњацима, тако и у свакодневном живо-
ту, били смо пуни дечијих несташлука. Вода је за нас била вели-
ка радост и прави рај на земљи, било да је то она у најмањој
барици, било у реци Мостонги, било она око чувеног артешког
бунара у центру Бача.  Било је ту пракљача и удубљења, пунили
смо водом шешире и капе, трчали мокри једни за другима –  често
је гонилац био мокрији од прогоњеног –, и све тако док нас поли-
цајац не растера. А био сам у трчању веома брз, најбржи међу
свом децом. Трчање је често било спас за мене. Ако би неко
намеравао да ме удари, брзо бих се сагнуо и беж' – више ме није
било! Успевао сам да умакнем свима. Најбржи сам био и када се,
у месецу августу 1923. године, запалила жупна црква Светог апо-
стола Павла, која је својим високим и витким торњем красила
центар Бача. Међу првима сам, без даха, дотрчао и угледао стра-
шан призор: јурњава ватрогасаца, вика, плач жена... Горела је
кровна конструкција, ватра је захватила торањ, ватрене бакље
падале су на околне куће... Кров и торањ били су од  шиндре која
је горела као слама,  звона су се истопила, оргуље су сасвим
изгореле, покривка је летела около, све је претворено у гареж и
срушило се на земљу. Ватра је прешла и на суседне куће, које су
биле покривене сламом или трском. И њих је прогутао пламен.
Ништа се није могло спасити. Предвече, све се утишало.
Огладнео сам и пошао кући мислећи како би било добро  преза-
логајити неког голупчића који се испекао на тој великој ватри.
Бадава...
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* * *

О тој жупној цркви и њеном значају за вернике, па и за све друге
у Бачу, много лепог се могло рећи, а о тадашњем жупнику још и
више. Био је то  врло образован, разборит и цењен човек који је
говорио енглески и француски и на мађарски преводио многа
дела страних писаца. А ми деца излазили смо на крај и са тако
паметним људима. Једном у предвечерје господин жупник шетао
је улицом управо када је свињар са испаше терао свиње, а ја
краве. Са нама је био и један мали шврћа, свињарев син Иво.
Угледавши жупника, Иво га поздрави, а жупник застаде и позва га
себи. Поче разговор:

– Па, Иво, како си?
– Добро, господине жупниче, боље него у школи.
– Де, де! Ипак у школи ниси тако пуно добијао по панталонама.
– Није се ни штедело господине жупниче, а сад добијам 

плату  уместо батина.
– Свакако, а колико зарађујете ви свињари, уопште?
–  Па, мали свињари као ја добијају пет круна, а они велики 

свињари  као ви, господине жупниче, добијају два гулдена. 
Жупник се некако весело насмеши, као да је рекао у себи: Сада
си добио оно што си тражио!

Гуљаш

Јунице, јалове краве, бичићи и стеоне краве које се неће скоро
отелити чуване су у гуљи. Са овом стоком у гуљи су била и два
приплодна бика, од којих је један увек био доступан краварима,
који су обавештавали власника када је крава ишла с биком. Чувар
гуље звао се гуљаш. Гуљаш се око услова за чување стоке пога-
ђао истовремено кад и кравар.  Стока за гуљу и на пашњак изго-
нила се крајем месеца априла, а на паши је остајала до
Петковаче, односно до пред крај октобра. 
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Да би власници  препознали своју стоку, обележавали су је жигом.
Жиг је био метални, са одређеном ознаком, на пример, О, В или
неки други знак. .Жигови су били насађени на краћу дрвену
дршку. Када је требало обележити стоку, метални део жига се
загревао и утискивао у кожу, обично на леђном делу, на сапима,
са леве или десне стране. Наравно, сваки власник је имао друга-
чији начин обележавања.
Гуљаш би на пашњаку сам себи изградио колибу од трске или
сламе, а неки пут би само поправио стару. На сваком пашњаку
били су изграђени бунари са ђермом и валовима за напајање
стоке.

Пудар

Пудар је био чувар винограда док грожђе зри, а берач – путоња –
када се бере. Морао је бити надарен јаким гласом, да може виком
да отера свраке, чворке, а понекад и лопове, и наоружан такозва-
ном митраљез-чегртаљком и оштром брицом, да танко исече сла-
нину за доручак и ручак (или за не дај Боже...). А за вечеру –  биће
грожђа! Он би и зими прошетао виноградом пазећи да неко не
покраде тачке. У берби, носио је на леђима путоњу у коју су бера-
чи и берачице сипали обране гроздове из лавора, ампера, цеге-
ра... Он би само мало чучнуо или се спустио мало наниже (јер
прави виногради „висе“ на благој падини) док берачи не изруче
обрано грожђе. Када би му напунили путоњу, доносио ју је до
великих буради на колима и сасипао грожђе у њих.  Док би чекао
да му се напуни путоња,  загледао би обране чокоте не би ли
нашао необран грозд, па би онда неку од берачица казнио –
пољупцем! И све тако док се не обере цео виноград, било да је
велики или мали, или да има само једну чардаклију. Свеједно,
свака берба била је слатка. Али би се након сваке бербе нашла
бар два-три необрана грозда које би убрали,  обесили на евенку,
на промајном месту, где би остали све до пролећа, а онда би
добро дошли деци да се њима засладе.
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Машиниста на парној локомобили

Парна локомобила била је савршена машина.  „Послужиш“ је са
мало воде и доста сламе па она по цео дан ради, од ране зоре
све до позног летњег видела. Та црна парна локомобила, која
покреће и вуче црвени дреш из авлије у авлију, исчезла је крајем
педесетих година двадесетог века. Данас је она ретки музејски
експонат. Са њом су нестала и занимања оних који су је „послу-
живали“.  Током вршидбе, двадесетак радника радило је у облаку
прашине и плеве, али је највећи терет падао на машинисту (гепе-
за) и на његовог помоћника (ајцера). Мајстор је устајао први, у
освит зоре, да машину добро „поткади“ како би добила нужни
замах и брзину свог моћног погонског точка. 
Насеље Бач, по причању старијих, имало је десет парних врша-

лица и све су радиле. Најчувеније вршалице биле су код Пиште и
Јоце Чобана. Захваљујући њима, у највећој кризи, село је имало
неку своју аутономију, за разлику од града. Оно је било кадро да
произведе довољно жита за исхрану својих житеља. Тако се деси-

Парна машина, дреш и елеватор - вршидба у Бачу 1939.
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ло, по речима једног аграрног историчара, „да је село могло да
снизи ритам свог диринчења. Хлеб је имало, без обзира на то што
је динар био велики као точак вршалице.“

Кочијаш

Некада, у не баш тако давна времена, главна вучна снага у  зем-
љорадњи била је коњска, а главни „возачи“ били су кочијаши. Без
ове спреге, коња и човека, производња се није могла ни замисли-
ти. Отуда је и занимање кочијаш било изузетно цењено, и није
баш свако могао да то буде. Истина, за то није била потребна
никаква посебна обука, „специјалност“, али је било од значаја
нешто друго – љубав према коњу,  умешност да се њиме управ-
ља и  да се он ревносно негује. Кочијаши су, дакле, били цењени
радници. 
А када је о коњима реч, задруга у Бачу је на својој економији,
поред липицанера, нонијуса, штајераца и других раса, имала и

Воз кудеље
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једног „ратног ветерана“ са сремског фронта из Другог светског
рата, из Беркасова код Шида. Био је то коњ Цветко,  маскота и
знамење задруге. Цветко је био здепаст и питом вранац, проша-
ран жиговима по телу који су сведочили о његовој „ратној биогра-
фији“. Готово изнемогао и слеп, био је још у каквој-таквој снази,
онолико колико му је  то старост дозвољавала. Време је проводио
на паши поред штала и магазина. Сви запослени су  се према
њему односили са изузетном пажњом, како то и заслужује један
прави ратни ветеран. Кочијаш Драган Вуковић, коме је било пове-
рено да брине о Цветку, испричао је ово: „Наша пажња према
њему је ишла тако далеко да смо детелину, коју није могао да
нађе, сами доносили и хранили га, а он би нам узвраћао рзањем.
Кад би дошло време да пође у шталу, нисмо га терали  испред
нас, него смо му тепали: Ајде, Цеко, ајд полако! Он би послушно
пошао, и тако све до штале. Увек сам се дивио његовој способно-
сти да, иако слеп, осети пред собом сваку препреку и заобиђе је,
било да је то вода, било да је дрво, увала или нешто друго.
Просто као да је у себи имао неко шесто чуло.“ 
Цветко је живео у доколици, поштеђен тешког рада. Послужио би
за обављање ситнијих послова. Упрегли би га у запрежна кола да
превезе сламу и сено, или млеко у кантама до цистерне. Сви су
се трудили да га не замарају сувише. Али старост је чинила своје
– брзо би се замарао и сипљиво дисао. У тим тренуцима смо га
сажаљевали. Једном, вукући кола по великој врућини, посрнуо је
и пао. Постарији кочијаш Драган га је одмах испрегао и с муком
подигао на ноге, говорећи: „Ех, Цеко, другару мој! Обојица смо
оматорили, али ето... и под старост се мучимо! Само да знаш,
никада те више нећу упрегнути, ма ко да ми нареди, макар и
посао изгубио!“ 

Сладолеџија

Сматра се да је то један од најстаријих заната. Не зна се тачно
када се и како сладолед почео производити. У литертури се може
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наћи забележено – „сладолед је најбољи у корнету, који се про-
изводи још од 1904. године, у коме задржава класику  с новим уку-
сима, па ваше непце неће ништа пропустити...“ 
Али, ми ћемо једноставније, о оном нашем сладолеџији, који је у
Бач долазио сваког пролећа, кад отопли. О њему се није знало ко
је и одакле је. По говору,  рекло би се да је из  Македоније или са
Косова, где се, иначе, праве разни слаткиши, па и сладолед.
Некада у околним селима није било посластичарница, сем једне
код нас, у Бачу. Зато је  сладолеџија из Бача обилазио околна
села – Плавну, Вајску, Бођане, Селенчу и Бачко Ново Село;  гурао
је колица, боље речено сандуче са два точка и две ручке на њему.
Са предње стране био је сандучић за корнете, а испод њега било
је обешено мало звонце. Са горње стране била су два лимена
поклопца који су затварали две лимене посуде за увек две исте
врсте сладоледа – од ваниле и лимуна. Колица су била обојена у
бело.
Био је велики проблем како сачувати сладолед у врелим летњим
данима. Овај сладолеџија имао је  решење  за то. Око Бача и
зидина бачке тврђаве, лењо тече  мочварна река Мостонга. У
њеним меандрима, осим тршчака који су од обале загазили према
тихој матици реке, било је и  чистине. Зими се на том простору
хватао лед. Месари и гостионичари су тај лед секли тестерама и
секирама, санте товарили на саонице и односили у ледаре, дубо-
ке подруме или посебне земунице, слагали га на гомилу и прекри-
вали дебелим слојем трске и сламе. То су биле њихове хладња-
че, у којима је лед могао да траје током читавог топлог лета. Наш
сладолеџија је од њих набављао тањи лед, стављао га око лиме-
них кутија, а потом га је добро облагао са много ужади од сламе.
Све је то било смештено у дрвени сандук и спречавало да се сла-
долед отопи. Када  је сладолеџија ишао улицом, користио је звон-
це, позивајући децу и друге муштерије на сладолед. Иде сладоле-
џија! – огласила би се деца и зачас се нашла поред колица. Онако
висок, мршав, просед, често и необријан, дочекивао је децу са
благим осмехом, држећи округлу кашику у једној и корнет у другој
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руци. Лаганим  кружним покретом руке, поред лица окупљене
деце, пунио је корнет неком посебном вештином, а деца су се
дивила његовој спретности  и, закратко, уживала  лижући сладо-
лед. Она деца која нису имала паре да плате, а таквих је било
много, доносила су свежа јаја и мењала их за сладолед. Боже, ал'
ово прија! –  узвикивала су деца. Вредело је себи дати одушка, а
потом се окупати у Мостонги, јер –  шта је лето без сладоледа!

Маор, градитељ кућа од земље

Куће од набоја грађене су на овим просторима из више разлога:
земље као основног грађевинског материјала било је у изобиљу
и није је требало куповати, кућа се релативно  лако и брзо сагра-
ди уз учешће чланова домаћинства, рођака и пријатеља и само
једног мајстора, маора, коме је то било занимање. За десетак
дана група од неколико људи би „набила“ зидове доста простра-
не куће. Припреме су подразумевале избор локације и обележа-

Градња куће од набоја
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вање жељених димензија темеља. Стандардна величина куће
била је: 25–30 метара по дужини, а 8–10 метара по ширини. Тај
простор био је подељен на три до четири одаје. Ширина темеља
била је од седамдесет сантиметара до једног метра, а дубина
према терену – док се не дође до тврде жуте  земље, здравице.
Земља је копана на за то предвиђеном месту на ободу села. (Око
сваког села у нашој равници има вештачких бара –  такозваних
бајера –  које су настале ископавањем земље за изградњу кућа од
набоја или, доцније, за индустријску производњу опеке.)
Ископана земља је довожена коњском запрегом до места градње,
квашена (ако је сува), сипана у темељ и набијана маљевима.
Углови темеља ојачавани су циглама, а богатији домаћини су и
читав темељ  зидали од цигала. Када се набијена земља у теме-
љу изравна са околним тереном постављају се, „на кант“, дугачке
тешке даске, платне, које  придржавају наспрамне гредице, међу-
собно повезане ужетом („штрангом“) или  дебелом  жицом.  У тако
направљени калуп  („шалунг“) убацује се земља и набија као и у
темељу. Ширина шалунга одређује дебљину зида, а она је изно-
сила између седамдесет и сто сантиметара. Пре почетка
набијања поред дасака са унутрашње стране поређа се  десетак
редова цигала без малтера, који  ће касније набој штитити од
високих подземних вода. Затим се у шалунг набацује слој од
десет-петнаест сантиметара наквашене земље, коју радници
набијају дрвеним  маљевима идући један за другим. Само се
земља уз талпе сабија багремовим ћускијама – да се зидови не
би крунили. Када  радници обиђу круг, поново се набаци слој
земље и поступак се понавља  све док се зид не набије до жеље-
не висине, обично од око 2,5 метара. У сваки слој земље ставља-
ло се  по неколико стабљика трске или лозе, да зид приликом
сушења не пуца. Углови зидова су такође ојачавани циглама. На
исти начин градили би се и унутрашњи, преградни зидови дебљи-
не од педесет сантиметара. Занимљиво је да су зидови набијани
без отвора за врата и прозоре. Ти отвори су тек касније, кад се
зидови осуше, просецани  секирама или другим алатима.  Водило
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се рачуна да зид буде под висак и либелу, како би читава кућа
била дуготрајна и лепо изгледала. Набијени зидови сушили су се
две-три недеље, када би се приступило подизању крова. Најпре
су стављане попречне греде, па преко њих уздужне, носеће, и то
две по уздужним спољним зидовима, а једна по средини попреч-
них зидова, затим су на греде монтирани рогови, од крајева
попречне греде, нагнути према средини и спојени непосредно на
врху, а сваки пар рогова био је повезан са осталим роговима
укосо постављеним попречним штафлама. Попречне греде биле
су  на дворишној страни куће дуже („напуштене“) за око 1,5 метар
и наслањале су се на нову греду на стубовима, што је чинило
гонк. Кров је прављен „на две воде“ по дужим странама, а на кра-
ћим је,  изнад зида, прављен забат од дасака или од набоја, у
коме су остављани отвори – округли, четвртасти или у облику
крста, такозване „баџе“, за проветравање тавана. Преко рогова
су, на растојању од педесет–шездесет сантиметара, закиване
дебље дрвене летве („жиоке“) и преко њих се слагала трска. Пре
постављања кровног покривача, зидан је оџак од печене цигле
или ћерпича и прављена таваница од витлова, дрвених летава
(багремових или чамових) обмотаних расквашеном земљом
помешаном са плевом и сламом. Витлови су постављани један до
другог, између попречних греда, тако што су њихови крајеви
углављивани у жљебове на гредама. Преко витлова наношен је
слој наквашене земље. Затим су уграђивани прозори и врата, а
зидови, споља и изнутра малтерисани чистом жутом земљом
помешаном са ситном плевом. После неколико дана сушења
зидови су кречени. Унутар зидова, као под, служила је добро
набијена земља која се у завршној обради „подмазивала“ чистом
глином и – кућа је била спремна за усељење. Просторије су зими
загреване пећкама и зиданим шпоретима, а они би били  направ-
љени до првих јесењих дана. 
Мајстори за прављење кућа од набоја, такозвани маори (од нем.
Maurer, зидар), данас су изузетно ретки, скоро да их и нема.

Права паорска кућа тршчара оријентисана је ужом страном
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(забатом) према улици. Наиме,  предња (гостинска) соба са два
прозора, затим велика капија и капиџик (улаз у гонк) су до сокака,
а иза куће је комшијско двориште. Остале просторије и објекти
ређају се по дубини дворишта према уобичајеном распореду:
кухиња, соба за родитеље и децу, шупа из које се иде у подрум и
на таван, штала, надстрешница за кола и пољопривредне алатке,
чардак за кукуруз испод којег су свињци и, на крају, живинарник.
Целом дужином испред соба и кухиње простире се гонк, на чијем
крају је собица која се обично користи као летња кухиња. Паорска
кућа је оличење одређеног начина живота, утврђеног реда у поро-
дичним односима, преданости раду и моралним нормама пат-
ријархалне заједнице. И тако је од памтивека. Те старе народне
куће, називане популарно тршчаре или набијаче, биле су некада
најраспрострањенији тип кућа у Војводини, како по селима, сала-
шима, паланкама, тако и по градовима, посебно на њиховој пери-
ферији, паорском делу града, чије се становништво бавило зем-
љорадњом, претежно узгојем поврћа. Такве куће, у којима је лети
била пријатна хладовина а зими су се лако агревале, сада пола-
ко нестају. Нове се готово више и не граде, сем ретких изузетака,
а постојеће се све мање користе. 

Пут до добрих људи

Путнички воз стиже у Богојево тачно у шест сати. Из воза изађе
неколико путника. Међу њима је и један младић. Јутро је.  Сунце
се тек помаља на далеком хоризонту. Није хладно, тек је полови-
на септембра. Неки путници, са коферима и плетеним корпама,
попеше се на запрежна кола, неки на фијакер, и кренуше у раз-
личитим правцима,  вероватно својим кућама у селу. Иза њих се
подиже прашина па се спусти на скоро сазрели кукуруз и непоко-
шену детелину, ту, поред железничке станице. Само један дечак
са повеликом торбом оде у правцу одакле је воз дошао.
Железничка станица из доба Аустроугарске. Под чекаонице је
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поплочан а у њој је оде намештаја само неколико клупа, такође из
тог доба. Ваздух је тежак и загушљив. На благајни, иза малог про-
зора у зиду чекаонице,  седи један дебели човек у униформи
железничара и чита новине. „Војводина опет изгубила у фудбалу“
–  прича сам са собом. Потом опсова тренеру мајку, баци новине
на под и обрати се младићу: „Куда ћеш ти?“ – „За Бач“, одговори
младић. – „Имаш времена. Воз за Бач иде у шест сати поподне.
Даћу ти карту кад доручкујем“, па залупи прозорчић на благајни,
устаде и оде.
Младић изађе пред станицу. Воз је већ био отишао, али се још
осећа мирис дима из локомотиве. Седе на једну од неколико
клупа постављених испод великих кестенова и поче бројати коли-
ко сати мора да чека на воз. „Дуго је да дванаест сати овде седим.
Бар да имам са неким да попричам или да нешто радим. Време
би ми брже прошло“ – помисли, па стави кофер под главу и поку-
ша да заспи. Иако претходну ноћ није спавао, не би сна. Устаде,
прошета испред станице, врати се до клупе и опет седе. Кроз
главу му пролазе мисли о кући,  о родитељима –  оцу Воји и мајци
Славки, па о сестри Миланки, брату Тихомиру и братаници
Радмили. „Сада они сигурно нешто раде; можда нико не мисли на
њега; вероватно не знају где се он сада налази“ –  ухвати га туга,
нерасположење, жалост и беше му веома тешко.
Преко пруге дође запрежним колима један сељак са женом и ћер-
ком и заустави се пред једном њивом  кукуруза који је приспео за
брање. Сељак одвеза коње са руде и привеза их за странице
кола. Извади суву детелину и стави  пред њих да једу. Њих троје
су говорили мени неразумљивим језиком, вероватно мађарским.
Мајка и ћерка имале су на себи народну ношњу. Пажњу младића
привукла је девојка, лепа, једра, смеђе уредно почешљане косе,
великих кестењастих очију које су светлеле, задивљено посмат-
рајући околину. Бела блуза била јој је затегнута преко груди да
конци попуцају. Широка сукња, тек испод колена, покривала је
само део изузетно лепих ногу. Испод сукње назирало се неколико
белих подсукњи. Гледајући девојку, младића попусти туга од
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малопре и лакну му у души. 
Сељак са кола скину корпу од прућа и из ње извади хлеб, слани-
ну, парадајз и почеше јести. Младића ухвати глад, извади из свог
кофера печено пиле и црну погачу, што му је мајка припремила за
пут, па и он поче јести. Поједе све јер није било никога да га гледа
како једе прстима. Било га је срамота да тако једе у возу. Овако,
јео је на миру као и они  сељаци преко пруге. Заврши са доручком
некако  у исто време  кад и они. Сељак устаде, а одмах за њим
супруга и ћерка и почеше да беру кукуруз. Убрзо их сакрише висо-
ке стабљике кукуруза. „Идем да им помогнем, брже ће ми проћи
време. Брање кукуруза добро сам научио у мојој Малој Врбници“,
помисли младић. Придружи им се и кола су врло брзо била пуна
једрих клипова кукуруза. Онда сељак упрегну коње, све троје
седоше на кола, захвалише се младићу и, уз поздрав, кренуше у
село. Младић је дуго гледао за њима. Утом изађе један железни-
чар и поче да куца чекићем по шинама.  Имао је мрзовољан, на
махове и љутит израз на лицу; био је необријан, а одело му је
било за два броја мање. Пошто заврши контролу шина, врати се
пред станичну зграду, па са младићем заподену овакав разговор:
„Куда ћеш ти, деране?“ –  упита младића. – „Идем у Бач.“  – „А,
дете моје, мораш чекати цео дан“.  – „Колико је километара до
Бача?“ – „Тачно двадесет девет, три станице. У Каравукову мораш
пресести у воз за Бачку Паланку и предвече си у Бачу.“ – „Има ли
икакво превозно средство бар до следеће станице?“ – „Нема
ништа што би ишло према Бачу.“ Тако се овај разговор угаси, па
се железничар окрену и уђе у станицу. Младић помисли да крене
пешке до прве станице и да ту сачека  воз; чинило му се да ће му
тако време брже проћи. Обрати се оном дебелом железничару
питањем: – „Идем пешке до прве станице, молим вас куда треба
да кренем?“ – „Овом пругом. Видиш тамо онај багрем, ту пруга
савија за Бач. Скрени ту и иди само пругом. У Каравукову иде
један колосек за Оџаке. Не иди тим колосеком, него само право.
Скини те ципеле, све ћеш их подерати.  Боље је да идеш бос, али
само поред пруге.  Немој да уђеш у нечији виноград, убиће те
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сељаци. Не кради ни грожђе, ни брескве, ни било шта.  Сељаци
су опасни. И мене су претукли кад сам био у твојим годинама. И
сада ме понекад прободе у крстима од тих батина, кад се време
мења. Ево ти овај штап, стави на њега свој кофер, а онда на раме.
Лакше се носи. Довиђења.“ И не чекајући никакав одговор, желез-
ничар оде у село. Младић узе онај штап, скиде ципеле и чарапе,
све запакова, натакну дршку од кофера на штап па на раме и
крену поред пруге. На изласку из села сави пругом улево. Са обе
стране пруге зрео кукуруз и понеки виноград са великим црним
гроздовима. У винограду сазреле жуте брескве. Младића поново
освоји глад, али се не усуди да сврати и нешто убере. Сунце већ
високо на небу. Непрегледна равница ишарана стрњиком, поора-
ном земљом и још необраним кукурузима. Све личи на један
велики тепих. Само се понегде види по који сељак са запрежим
колима. У даљини, једва се могу запазити. Роде и друге птице
траже нешто по стрњацима, по узораној земљи и по  пашњацима.
Испред младића бану један шарени пас. „Можда је бесан“ –
помисли и припреми свој штап. Али пас мирно прође поред њега,
неколико пута се окрену, а потом одјури у детелину за зецом. 
Дође и прва станица. Младић спусти своје ствари на једну клупу.
И ту огромни дивљи кестенови заклонили станичну зграду. Мало
даље је бунар. Оде до бунара, окрену точак и извади пуну канту
воде. Прво се напи, а онда се и уми. Вода хладна и без укуса, али
опет добра. Нема друге. На станици нема никога. Нема ни са ким
да проговори, да  нешто упита. Мало даље од станице угледа
једну кућу испред које жена, на жици разапетој  између два багре-
ма, шири веш. – „Воз ће доћи тек касно поподне. Станица је затво-
рена“, рече жена и оде у кућу. Шта сад да ради?  Брзо одлучи и
крену даље.
Пут поред пруге исти је  као и онај који је већ прешао. Недалеко
од села, испред њега, из винограда, изађе један дечко. У једној
руци држи велики грозд и једе  зрно по зрно, а у другој носи своју
торбу. Младић га одмах  препозна. То је исти онај који је из
Богојева отишао одмах пошто је сишао с воза. – „Најео сам се
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грожђа и добро одспавао“,  рече  и  придружи  се  младићу, па
заједно наставише пут. 
– „Куда идеш?“,  упита дечак бришући сок од грожђа са лица. –
„Идем у Бач.“ – „А, видиш, ја ти идем у Товаришево. Прво дође
Бач па Товаришево. Знам ја Бач. Тамо идем на игранке. Има доб-
рих шокица. Све су плаве, добро угојене, великих груди,  лепо
обучене, културне девојке. Од Бача до Товаришева има девет
километара.“ Тако су успут  непрестално причали, све до друге
станице. Ту се напише воде и после краће паузе кренуше даље.
Свратише у виноград поред пута, седоше у хладовину испод
једне брескве и наједоше се грожђа. – „Е видиш, ово су ти старо-
седеоци, вредни и богати сељаци. Овде у Дероњама нема шта да
тражиш.  Нема девојака за школарце и беспосличаре. Озбиљан
народ. Село је познато по Циганима музичарима. Има их и у Бачу,
али тамо се стално туку“, објасни дечак. После одмора поново
кренуше. Ноге их боле, али још немају жуљева. – „Ја идем у еко-
номску школу у Бачкој Паланци.  Путујем сваки дан. Кад завршим
можда ћу радити у комбинату или у задрузи у Бачу. Ти си  сада тек
завршио  школу, добио посао. Чувај се лопова, лошег друштва и
савесно ради“, сада већ саветује дечак.
На самом улазу у градић стоји табла –  Бач. Већ је четири сата
после подне. – „Е, хвала ти Боже!“, повикаше обојица. – „Хајде да
седнемо овде и обујемо чарапе и ципеле. Морамо у граду изгле-
дати пристојно. Може се десити да сретнемо и неку девојку која
иде са игранке“, предложи дечак.  Средише се и кренуше ка цент-
ру града. Дечак успут показа младићу кудељару, млин, белу и
црну цркву, основну школу, задругу,  задружни  дом  и  пред  чуве-
ном Ившином кафаном рече му: 
– „Ја сад идем овом улицом за Товаришево. Треба да пређем
девет километара, али ћу стићи још увек пре воза!“
Дечак продужи као што и рече. За сваком девојком која поред
њега прође окрену се неколико пута. Младић га прати погледом и
помисли: „Ако тако буде ишао,  воз ће стићи пре њега!“ Али дечак
убрзо нестаде иза једног угла.
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Младића је случајна пролазница одвела у Грмечку број 9.
Швабица Нуши Нени (говорила је само немачки и мађарски, не и
српски) и Ђури-бачи, који је пекао добру ракију, примили су за
подстанара младића из далеке Мале Врбнице код Крушевца. А
кад је воз у девет сати увече пиштањем најавио да стиже у Бач,
младић је у својој соби наслонио главу на зид и први пут од среће
заплакао.   

Две цртице из старог завичаја

Вршидба у Малој Врбници

Пожњевена пшеница сложена је у крстине. Са околних њива мора
се довести на једно место, у дворишта домаћина, и сложити у
камаре. Жито се превози колима са продуженим помоћницама,
на које се поређају снопови и формира се велики воз. По среди-
ни кола и са стране воз се добро увеже дугачким дебелим коно-
пцем да се снопови не би расули. На том високо наслаганом  возу,
на меканим сноповима жита, по неравном путу, деца су се возила
и уживала у љуљушкању, а са те висине јасно су могла видети
Јастребац и ток Мораве. Када се снопови довезу и сложе у кама-
ру, једну или две, зависно од имућности домаћина, договара се
долазак  вршалице или дреша, како су је још звали. 
На свакој вршалици, поред мајстора, који је и  власник машине,
била су и два радника, надничара, које је обезбеђивао сам
мајстор. Осталих двадесет радника сакупио би  домаћин вршид-
бе путем мобе. Били су то, обично, кумови, комшије и ужа родби-
на. Вршидба је сваке године почињала са другог краја села, на
основу давнашњег договора сељака. Ишло се редом, од двориш-
та до дворишта. Вршидба није дуго трајала, без обзира на то што
вршалица није било много, а за децу је то био велики доживљај.
Високе камаре су на врућем летњем сунцу пружале  добру хладо-
вину. Овршену пшеницу од вршалице до тавана или амбара носи-
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ли су јачи радници, јер су пуни џакови тежили преко педесет кило-
грама. Сваки комшија доносио је своје празне џакове, јер нико
није имао толико џакова колико му је требало. 
Лежим ја тако на тим празним џаковима и размишљам – колико
сам само снопова пожњео и повезао,  колико сам пута оштрим
српом замахнуо, хватајући у загрљај  пожњевену пшеницу, колико
сам зноја на стрњаку оставио. А сад је све ту у две камаре, стоји
и чека. Још је све мирно, само се осећа познати мирис пожњеве-
не пшенице. Вршидба   пшенице са њиве у Липовици била ми је
најдража. Ту је на крају њиве била добра хладовина од крушке и
два багрема. Испод њих је посебно пријатно било у пролеће кад
крушка процвета, а цветови дивно замиришу. Испод њих се руча-
ло или вечерало када се радило у пољу. Бунар са ђермом био је
ту близу па су сељаци и чобани тестијама узимали воду за пиће.
Тестије су биле од печене глине и у колима су се тешко могле раз-
бити, а у њима је вода дуго била хладна. А и краве су сељаци
доводили на бунар, где су, уз помоћ ђерма, извлачили воду у пле-
ханим кофама. Краве су пиле из тих кофа, навикнуте на тај мирис,
на ту воду. На другим бунарима у селу и  атару краве би само при-
мирисале, фркнуле, подигле главу увис и нису хтеле пити. То је
био знак да са водом или кофом нешто није уреду па ни сељаци
нису хтели да носе ту воду за пиће. 

Грабуље на стрњици
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Још увек лежим, ушушкан, на џаковима спремним да прихвате
једро зрно које сипа из дреша. Пред очима ми драге слике – плод-
не њиве, усеви, сабори... Било је наше раштркане земље у
Костеници близу луга, у  Кључу поред реке Пепељуше, где је увек
била башта са разним поврћем. На другој њиви у Кључу био је
засађен виноград, а још један виноград био је на брду у Пољани;
он је био далеко од куће и за њега је било мање интересовања.
На њиви уз наш виноград, деда Стеван Дреновац, који је некад
давно дошао из Ступња на мираз у Врбицу, човек савеликим
брковима, сејао је лубенице и диње. Пуна запрежна  кола великих
плодова довозио је на Преображеније и Велику Госпојину код
цркве, која се налази између села Мале и Велике Врбице, кад су
момци и девојке из околних села долазили на сабор. И мој отац
Воја  сејао је лубенице и диње. Рано ујутру, док су још биле хлад-
не од ноћне росе, набрао би доста зрелих, крупних, жутих и
миришљавих диња. Оставио би их на хладно место, у бачвару.
Кад се за ручак спрема хладна лубеница, да би још боље била
расхлађена, стављана је у кофу па онда у бунар. Лубеница је сло-
бодно пливала у води, а отац је био прави мајстор да је захвати
кофом и извуче из бунара. Он је, пак, највише волео жуте хладне
диње из бачваре. Имале су тако фини мирис и укус. „Ко мамини
најбољи колачи“, рекао би отац.
Одједном, чујем познати глас. „Ево иде машина!“, виче отац.
Видим како кравска запрега од две краве, упрегнуте у дрвеном
јарму, вуче полако, по прашњавој улици,  велики дреш, вршалицу,
црвенкасте боје. Иза вршалице, друга запрега крава вуче велики
мотор, тада познати  „аран“, који је постављен  на возилу са чети-
ри гвоздена точка и дрвеним постољем. Та велика „техничка гусе-
ница“ полако пузи уз благу узбрдицу према очевој кући. Мушкарци
је прате носећи на раменима дрвене виле или грабуље, док су
женске поседале на постоље, поред мотора, и са себе стресју
прашину. Ту су претежно моји другови из села: Мина, Чеда, Гоја,
Рака, Буда, Моша, Гоџа, Милош, као и браћа близанци Милен и
Милан. Од девојака, на окупу су: Милица, Цаја, Нада, Ружица,
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Златија и још пар удатих младих жена. Све ово са стране посмат-
рају моја увек мила мала братаница Радмила и мала комшиница
Грола, а онда прилазе и нуде зреле шљиве „папараше“. Кад
мајстор Новица са својим помоћницима постави све делове
вршаће машине између две велике камаре пшенице,  вршидба је
могла почети.  – „Чика Војо, ево нас после годину дана опет зајед-
но!“, са смешком и увек добро расположен јави се мајстор
Новица, власник вршалице. – „Хвала Богу, и то смо срећно доче-
кали. Онда наздравље“, одговара отац Воја са чашицом ракије
коју је испекао још лани и сачувао за вршидбу. Донео ју је у вели-
ком балону оплетеном врбовим прућем. А има ту и црвеног вина
и киселе воде из суседног села Жабари. Мајстор Новица и њего-
ва  два радника поздрављају почетак вршидбе. И сви остали
учесници у вршидби, осим нас деце,  за срећан почетак вршидбе
испијају по мало ракије из балона, што код других газда није био
обичај. Зато се вршидба пшенице код чика Воје увек  радо исче-
кује и срећно и весело обавља. 
Мајстор Новица био је  увек насмејан, поуздан, све кварове на
машини брзо поправља. Тако и данас: све  ставља у погон. Мотор
је  предњим делом поставио према дворишту: велики точак на
мотору покренуће, помоћу  широког кајиша,  мањи точак на
дрешу. Ту је још један преко кога се кајишем  покреће све остало
– сита и решета за пресејавање зрна, одвајање сламе и плеве и
још неке важне  радње.
Почиње вршидба. Сламу из дреша прихвата више радника, по
двоје са  обе  стране, гурајући је на место где два-три радника ту
сламу слажу у камару. Али читав ланац вршидбе почиње на
дрешу, где један увежбани радник и једна жена убацују развезане
снопове пшенице на ваљак који шупљинама на њему и брзим
окретањем из класа одваја зрно. То је најопасније радно место на
вршалици, јер сноп може да  повуче шаку или целу руку, а снажан
бубањ у великој брзини не може се лако зауставити. Свуда се
шири прашина. Жене, које густим грабуљама скупљају ситну
сламу и плеву испод дреша, имају повезану мараму преко носа и



устију. Радници вилама и рогуљама бацају сламу  двојици радни-
ка који дену камару газећи сламу у коју тону до појаса и један дру-
гоме је додају вилама. Сви радници смењују се са једног на друго
место – на сноповима, на слами, на плеви...
Сунце пече, зној лије, кошуља сва мокра, прашина и ситни оста-
ци сламе, плеве и сиљке лебде ваздухом и лепе се за врат, груди,
обрве, очне капке, нос, уши... Тежак посао! (Као што је и сакупља-
ње пасуља из скоро дозрелог кукуруза, а ево како се то ради: За
појасом је велика кецеља од конопље која се шије у домаћинству.
Пасуљ се чупа у сагнутом стању, пробијајући се кроз густиш
росом наквашеног кукуруза. Кад се роса подигне и сунце угреје,
несносна прашина лепи се на знојем обливено лице. Са пуном
кецељом пасуља изађе се на крај њиве, истресе се на гомилу и
поново назад у кукуруз. Ако је било пасуља на осамдесет ари
кукуруза, а било га је, онда помислиш на муке Исусове.) Али иако
је изузетно тежак посао на вршалици, ради се и даље певајући.
Сви знају да се од тог посла не може побећи. Схватају његов зна-
чај и смисао –  ради се о хлебном зрну!
Пуни џакови извршеног зрна најпре се слажу на кантар.
Мајсторов радник записује тежину. Мајстор Новица надгледа  рад
вршалице и не обзире се на мерење. Зна се колики је ушур којим
се плаћа власнику вршалице. А плаћа се увек зрном пшенице. На
крају вршидбе знаће се колико килограма, односно џакова пшени-
це треба однети на мајсторово возило. Како ће мајстор платити
своје раднике, зависи од њиховог међусобног договора – некад у
парама, а  некад  зрном пшенице. На завршном ручку, који прире-
ђује мајстор Новица, сви сазнају колико су зарадили и, као и увек,
нема свађе око тога. За то време мајка Славка и снајка
Живадинка имају пуне руке посла око припреме вечере за родби-
ну и комшије који су помaгaли у вршидби жита. 
Вршидба је завршена. Сада се пшенично зрно истреса на дугач-
ки таван, и у дрвени амбар, а затим треба празне џакове раз-
врстати по именима и вратити комшијама. То ће, као и обично,
урадити деца комшија који су те џакове и позајмили. И она ће
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такође билти на вечери. Но, не задржава се дуго  након вечере,
јер сутра све чека дуг и напоран дан на вршидби код следећег
комшије.

Сећам се колико се цела породица радовала добром роду и
успешној вршидби. Неки у селу продавали су жито млину, а мој
отац Воја све је то спремао на сигурно место, на таван и у амба-
ре. Планирао је он живот на дуже стазе. Говорио би: „нек  стоји на
тавану, има доста места. Кад падне снег за Божић, ил' кад дође
пролеће, дочекаћемо праву цену!“
Брашно се држало  у великом дрвеном сандуку смештеном у про-
сторији званој оџаклија. Кад га понестане, натрпа се на тавану
неколико џакова пшенице и самеље се у млину. Тако се газдова-
ло са пшеницом.
Пшенице на тавану служила је за још нешто. Зреле лубенице,
окречене, остављане су у пшеници. Исто тако и касно убране
јабуке, крушке и мушмуле утрпаване су у пшеницу ради дозрева-
ња и дужег чувања. На гредама, изнад пшенице,  висило је на
евенкама грожђе звано козје сисе, дренак и прокупац, које би се
одржало све до Бадњег дана.
Пшеница је у кући заиста морала бити највише поштована. „Кад
је у јесен посејеш, гледаш како расте, очекујеш оће л' је покрити
бели снег ко божији вео, оће л' је осакатити мраз у пролеће, оће
л' је пред жетву побити град“ – знала је, као да се моли Богу, да
каже моја мајка Славка.
А кад се седне за софру, сви би се прекрстили, а отац, пре него
што ће га насећи, на хлебу ножем направи крст. И све се јело са
хлебом па чак и супа или чорба. Није смело да се хлеб загризе и
остави на асталу или, Боже сачувај, да се ма и најмањи преоста-
ли залогај баци у спирине. То би била велика грехота, а стигла би
и нека Божија казна – била су то неписана, а најстроже поштова-
на правила понашања када је о хлебу реч.
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Још две бразде

Зубато сунце је већ одскочило стидљиво  пробијајући зраке кроз
пролећну измаглицу. Низ сеоску џаду, што уз благу узбрдицу води
према плодним њивама атара Мале Врбнице, чуо се бат говеђе
запреге, једне од последњих која се у нашем селу користи за рад.
Брујање трактора на моменте је надјачавало лупу копита по рав-
ном путу. Скоро сви су се кретали у истом правцу, од села према
пољу.  Само се понеко од вредних домаћина, који је зором пожу-
рио, већ враћао са сејачицом за кукуруз или  неком другом маши-
ном. 

Славка шиба краве да пожуре, али онако лагано да их не заболи,
више да их опомене да је пут иза њих. – „Ајд' Шаро, ајд' Було“,
тера их више гласом него прутом. Воја води запрегу.
Шездесетогодишња крепка старина необријане седе браде и
повијених плећа гази по џомбама, измиче да га краве не згазе и
стално у сeби размишља:  „Ето, људи поранили  па се неки већ
враћају са њиве, а ја и Славка тек долазимо на посао. Џабе
устајемо пре сванућа.   Док ја нахраним и напојим стоку, Славка
умеси хлеб и поспреми по кући, натоваримо плуг и ствари, упрег-
немо краве, а дан већ одмакне.  А и доста је за наше године.
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Срећа је што нас здравље још некако служи. И што нисмо пали с
ногу. Мало реуме у рукама и врату, ишијас стеже само кад  нас
промаја дохвати, а лева нога, коју сам некад ломио, сева само
пред невреме.“

И тако лагано, корак по корак, стигоше до њиве. Из кола истова-
рише једнобразни плуг са заоштреним раоником и прикачише га
за јарам уз помоћ дрвеног гредеља. То је некада био најбољи
плуг орач у селу. Славка преузе  краве, а Воја, по обичају, ухвати
плуг за ручку па хајд' да забразде њиву. Притиска Воја онемоћа-
лим рукама, а плуг више шара по њиви него што оре. – „Притисни,
Војо, као некад“,  соколи га  Славка.  – „Притискам, драга моја,
колико могу, свом снагом, али не да се“, одговара Воја и настав-
ља: – „Ако, ништа не мари! Што плуг не изоре, поправиће дрља-
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ча и брана. Само да семе бацимо у земљу, јер је ево већ средина
априла, најбоље време за клијање и ницање. Ја знам, Славка,
како је боље, али откуда нам паре да све платимо, па још и трак-
тор за орање.“ Наставише орање, па у круг, бразду по бразду.
Краве брекћу, Воја притиска плуг, презнаја се,  а плуг шара ли,
шара по опорој  земљи смоници. Воја оре a мислима је у далекој
прошлости у којој је било лепих тренутака и среће, али и погуб-
них тужних догађаја. Иду мисли: Кћери Душанка,  Миланка, сино-
ви Тихомир, Витомир, удаје, женидбе... одједном кроз главу, као
муња, сину – наш син Тихомир! носио се са тешком болешћу док
није преминуо... Грунуше сузе  низ наборано старачко лице,
нејаке руке испустише плуг, аСлавка заустави краве, окрену се и
повика: – „Шта ти би Војо, опет си задремао?“ – „Ништа, ништа“,
одговори он, покушавајући да сакрије тугу у срцу, па узе плуг у
руке и потера краве напред. Сунце је већ  силазило са хоризонта.
Док уморне руке не дају плугу да искаче из бразде, Воји поново
навиру мисли: Проклета болест... зашто га драги Бог тако младог
отргну од нас...  могли смо да имамо нову кућу пуну укућана и
радости, да будемо најсрећнија породица... да... 
Ближио  се  сутон.   Славка  говори  да  испрегну  краве  и  крену
кући:  
– „Знаш, Војо, шта ме све чека код кућe!“ Али, не да се Воја: –
„Само још један круг, Славка, још две бразде. Ко зна какво ће
време сутра, може и кише бити, а за сетву измичу дани. Све што
урадимо данас, мање нам остаје за сутра.“ Упоран је као да су те
две бразде врло важне и као да ће битно променити њихов живот.
Окрену се и потера краве. Научио је он тако целог живота, да
порани и омркне. Узораше и те две бразде. Док су натоварали
плуг и ситан алат на кола, мрак је већ почињао. Иако уморне,
краве су журно газиле путем према селу, без осветљења, сигур-
ним кораком. 
У дворишту их је дочекала граја гладних кокошака, ћурака,
блејање оваца... Требало је то прво нахранити и напојити. И све
су то Славка и Воја, мало-помало, порадили. Кад су сели за вече-
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ру већ је скоро била поноћ. Село, прекривено тамом, одавно је
било утонуло у сан. Славка и Воја пожурише у кревет, јер и сутра
треба уранити. Чекају их нови послови на њиви. 
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К А З И В А Њ А

Ана Којић (1918–2009), Бачка Паланка
(Забележио: Митар Шутић)

Моји родитељи, отац Анте и мајка Луција, и моја два брата, родом
су из Дрниша у Далмацији. Породично име наше породице је
Марин. Мајка је служила – чувала децу, код тамошњег судије, који
је једног дана рекао моме оцу: „Анте, бежи одавде, прети ти
вешање!“ Отац је био велики комуниста, био је и делегат на
конгресу у Вуковару, па је то озбиљно схватио и цела моја
породица пребегла је у Вуковар, а одатле  смо прешли у Оток,
једно велико село недалеко од Винковаца. У Отоку сам ја рођена
1918. а сестра 1920. године. Ту је отац почео мало радити свој
шустерски занат, али слаб је био радник. Он је био само добар
политичар, али радник није био никакав. Мајка нам је била  јако
вредна, она нас је извукла у животу. Отац је, иначе, био мало
незгодан, онако на своју руку, чудан. Имао је он тај свој шустерај.
Са њим је радио и мој старији брат који је учио шустерски занат.
Кад оца ухвати нека нервоза он преврне то све на радном столу,
а брат, сиромах, само тако стане па гледа, не сме ништа него дај
купи све то. 

Ми деца похађали смо школу у Отоку и сво четворо били смо
одлични ђаци од првог до задњег разреда. А мајка јадна радна је
била. Уз њу смо ја и старији брат у наднице ишли, свашта радили
да бисмо извукли живот. Своју кућу нисмо имали. Отац се није
борио за кућу, није се низашта борио, мајка се, може се слободно
рећи, сама борила да нас прехрани. Била је прави херој. Нисмо
могли да се даље школујемо, а требало је какви смо ђаци били,
одликаши сви. Није нас имао ко школовати. Старији брат је ишао
жито косити, а мајка и ја са њим. Мајка руковеда, а ја вежем
снопове. На њиву крећемо у један сат ноћу. Осам јутара кукуруза
брале смо мајка и ја. Код куће смо имали нешто живине и свиња.
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Кућа у којој смо становали (није то била наша!) имала је једну
праву собу и ту смо спавали нас четворо – отац, мајка, сестра и
ја, а у једној собици спавали су два брата. Кухиња је била у
средини и то нам је било све. Посуђе је било бедно – једна шерпа,
један лонац и још понека мања посуда. Изјутра рано већ се кува
пура. У воду се успе шалица кукурузног брашна, поспе се мало
соли, вода кључа а брашно се уједно држи, пробуши се само на
средини и ту избија кључала вода. Ми женске јеле смо пуру са
млеком, а мушкарци исецкају мало шунке и кобасице па то ставе
одозго. Јели смо  и киселог купуса. За ручак, месо само недељом.
Имали смо у дворишту једну пећ и мама устане рано, упали ватру,
меси хлеб, исече и неколике лепиње, па прво њих испече, а онда
испече хлеб. 

Поред наше куће имали смо комшију Швабу. Мој млађи брат учио
је код њега зидарски занат. И гробнице је правио. Становао је код
газде. Све је радио код тог Швабе – кокошињце и свињце чистио
и све друго, поред учења заната. Газда га је волео, али Швабица
је била врло незгодна жена. Једног зимског дана Швабици се
опрасила крмача, а она прасиће у његов кревет да би их
заштитила од зиме. 
Отац се на то разљутио и хтео је да га повуче са заната. Једва се
некако смирио па је брат и даље остао код Швабе. 
Ето, такав је живот био у Отоку – тежак, оскудан... а онда,
неочекивано, догодило се нешто судбоносно за  мене – догодила
се љубав. 

Иде улицом један леп момак, а ја, као девојка, посматрам га. Он
се на мене окреће, ја га гледам, леп момак, али ја не знам ко је он
и шта је и ми се упознамо. Увече изађем испред куће и мало се
дружимо. Каже ми да је изучио шустерски занат и да ће га мој
отац примити да са њим ради. Тако смо онда били још ближи. Он
увек налети на мене некако, те тамо-вамо и ми се заљубимо.
„Откуда си, шта си“, питам га једном. Каже да је из Бачке Паланке.
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Његова тетка удата је за једног скретничара на железници и он је
дошао код ње. Нисам никад ни чула за Бачку Паланку. Онда он
мени почео да прича о себи и својима. Каже да има сестре...
прича он... прича и даље, али ја га више и не питам, нити га много
слушам... ја сам се заљубила у њега, а и он у мене, и ја одлучим
да се удам. Али, како да се удам, имам осамнаест година, а отац
је врло строг. Ма, каква удаја! Ни да чује. Не да ми да изађем из
куће. Било је ту и шамара и свашта. Ја сам се некако мало и
тргла, али  момак  ми и даље не да мира. Кад је отац видио да ту
не може ништа, сео је да разговара с њим и да чује кога он има,
како живи и шта ради. Ја то све слушам. Отац најзад прихвати да
се ми узмемо и каже да се, пре него било где да кренемо, морамо
венчати. Одемо нас двоје код свештеника да се договоримо о
венчању. Каже нам да ће нас венчати у католичкој цркви и да
наша деца треба да приме католичку веру. Али он, мој будући
муж, каже ми да он то  неће прихватити. Шта ћемо сад? Дошао је
и каже мом оцу: „Знате шта је тата (тако је ословљавао мог оца),
свештеник тражи да ја потпишем да деца иду у католичку веру, а
ја то не би желио.“ А отац иначе не држи ни до цркве ни до бога.
Ја гледам у њега шта ће рећи. „Хајде, јеси ли паметан“, каже он,
„нека свештеник направи уговор о томе, ви потпишите и венчајте
се, а онда идите у Бачку Паланку, нећете овде живети, па ћете ви
тамо одлучити где ћете крстити своју децу.“ Ја га послушам.
Одемо ми код свештеника, он то напише на машини па ће нас
онда венчати. Пред венчање, у недељу, одем ја у цркву. А ту је
била једна кућица у којој сам ја хтела да се исповедим. Поп ми
каже да дођем сутра ујутро у шест сати, али не код њега, него да
одем у жупу. Зашто баш ја у жупу, питам се. Испричам ја све
матери, спремим се и рано изјутра кренем. Дођем тамо, уђем у
један ходник, видим около неколико собних врата, све је
затворено. Изађе једна жена, куварица, пита ме зашто сам
дошла. Ја кажем да хоћу да се исповедим. Она стаде насред
ходника, па лево- десно, ја гледам за њом. Отвори она врата
једне собе, одмах их затвори и каже да могу ући. Добро се сећам,
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била је то соба број десет. Покуцам и отворим врата, а свештеник
тек устаје из кревета, онако у гаћама. Ја сам се толико уплашила
да нисам знала куд ћу. Могла сам се вратити назад, на врата, и
бежати, а ја полетим према прозору који је био затворен и, онако
уплашена, гледам напоље. Обукао он ту своју мантију, ставио
столицу насред собе и каже да клекнем. Ја клекнем испред њега,
а он ће мени: „Хајде говори шта си све у животу згрешила?“ – „Ма
шта сам грешила“, одговарам, „ја не знам шта да вам кажем, не
знам какав би вам грех изнела, ја немам греха!“ Он каже да то не
може бити и да сваки човек у животу има неки грех. Клечим пред
њим и питам се шта ћу сад. Како ћу му казати да сам грешила кад
нисам, већ да му слажем. Па тек онда сам згрешила јер лажем. А
он ће мени: „Па имала си момка... имаш момка...“ Умало да му
кажем: Имао си и ти девојку! Кад је видио да не може ништа чути
од мене, да не може извући никакав грех, није ме више ништа
питао. Тиме је моје исповедање било завршено. И... ја се сутра
удајем. Отишао муж  пре мене да својима каже да се оженио, а ја
кренем сама за Паланку. Дођем овамо и сазнам где му је кућа.
Идем једним уским путићем и, овако, видим један кућерак, а
свуда около вода. То је била вода из Дунава. Много воде. Кад сам
ја ушла у ту кућицу помислим у себи: „Ајме, куку мени, па ди сам
ја дошла! Дићу ја спавати кад сви ту спавају заједно?“  само је
један кревет на средини собице и ту спавају свекар и свекрва. Тог
дана свекрва је поранила и припремила нека јаја, сва укорела, да
тиме дочека снају. Ма какво јело, нисам ја гладна, ја само гледам
ди ћемо нас двоје спавати. А видим, овако, једна врата. Рекох, то
је ваљда шпајз. Свекрва ми каже да ћемо ту спавати ја и мој муж.
Отворим ја, а оно, боже мој! –  смрди на мишеве. На средини
спремљен лежај – на сламарици простирка, покривач, јастук. А ја,
не знам шта ћу сад. Немам куд него куд сам пошла. Одемо на
спавање. Пролази ноћ, а ујутро треба то да се размести. Видим ја
да смо спавали на неким вратима. Отворим та врата, а оно доле
подрум пун воде, скоро до врха. То је вода од тог Дунавца која је
била у читавом том крају. Боже мој, помислих, па могли смо се
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ноћас у тој води подавити ко мишеви. Шта ћу, немам куд. А отац
ми је рекао да, како год ми буде овамо, његова врата више не
могу отворити. А то је била светиња за мене. Назад не могу.
Једног дана све ми се стужило и отишла сам доле у рит, поред
једног потока, наслонила се на  врбу и плачем. Да ми буде лакше.
Иде једна бака, која је мојима понела млеко са салаша, угледа
ме, приђе и пита: „Зашто плачеш, шта ти је?“ – „Мани ме се“,
одговарам. Али она је упорна и хоће да ме води кући, а ја не могу.
Она неће без мене: „Хајде, хајде, ја ћу те водити.“ Ја једва некако
пристанем да пођем. Дошле смо кући. – „Гино, твоју снају сам
нашла тамо да плаче, нисам је хтела оставити“, вели она
(Ангелина је било име моје свекрве.) Те ја, куд ћу, морам ту да
живим.

Свекрва је са мном поступала никако, а мени је било тек
деветнаест година. Ја сам све то издржавала. А свекар је био
добар човек. Њега су бацили тамо у једну шупу и ту је јадан умро.
Са мојим заовама никад се нисам замерила. Стално мислим:
сама сам одабрала и тако је морало бити! Радила сам свашта
што се стигло, и кукурузе брала и свашта друго. Закачио нас је и
рат. Мој муж није ишао у војску, радио је у фабрици. Увек смо
једно друго помагали. Било је слоге.

Паланка је  тада била један градић. Швабе су  живеле посебно.
Из Старе Паланке ишли су радити код њих и код Јевреја. Добро
се сећам и кад су Швабе у колонама одлазиле из Паланке, у
колима и пешке. Кад је рат прошао, лакше се живело. Ја сам
1938. године почела радити у фабрици коју смо звали „Јута“.
Уживала сам да ткам. У смени сам имала Швабицу. Јако смо биле
добре. Било је и њих добрих. Ди год сам радила била сам вредна,
и најбоља радница. Ткало се и у старом крају у домаћимнствима
и то на справи која се звала токиле. Правило се платно за одећу.
Позната је шокачка ношња. Мушкарци су носили  широке беле
гаће са чипком доле, горе бела кошуља, преко ње прслук звани
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тушле, на глави шешир. Жене су носиле широке сукње, а  девојке
су биле окићене бројним сеферинима.
У младости је било забаве. Било је плеса, песме и музике.
Свирало се у тамбуре. Живот, иако у немаштини, био је другачији
од овог данас. Било је више међусобног поштовања. Народ је био
весео...
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Божидар Јелачић, Гајдобра

ИЗ ЖИВОТА НАШЕГА НАРОДА

Колико народ верује у моћ клетве

Народ каже: Није добро ни када те благосиљају или хвале, а
камоли  када те куну. А нашем народу једино што је било пре-
остало да би се  одбранио од многих зала почињених над њим
било је  да се окрене Богу  и  да прокуне починитеље.  Тежина
народне клетве  била је иста  и за туђинe и за  своје потказиваче
туђину. Казна није  брзо стизала злочинце, нити је стизала сваког
једнако и у исто вријеме. Некога би  сустигла брзо, „у истим опан-
цима“, а некога тек у деветом  кољену. Народ се често чудио: како
да се некоме кога је стигла нека  казна то догоди кад су и он и
његова породица честити људи? Али је и за то имао своје објаш-
њење. Рекло би се – ова породица као да је уклета.  Клетва је
сматрана најтежом казном и често је погађала невине људе без
икаквог видљивог основа или кривице. Клетва је ушла и у наше
народне пејсме („Kо не дошо у бој на Косово / Од руке му ништа
не родило“...), а клетвом се народ нарочито обрушавао и на
потказиваче хајдука и њихових помагача. У вријеме када би хајду-
чија попримила веће размјере и прерасла у народну буну и уста-
нак, народ би се ујединио, па би и потказивача Турцима било
мање. Иначе, није било дана ни мјеста у коме није било сукоба са
Турцима, и то највише око пљачке стоке и  друге имовине.
Починиоци су обично били хајдуци, који су на тај начин обезбеђи-
вали себи храну и друге животне потребе. Један дио дијелили су
и са својим сународницима који су их скривали. Око неколико
отетих грла ситне стоке није се дизала нека велика бука, али за
већу пљачку богами јесте. 

Тако је једног кишног  јесењег дана група  граничара из Црне Горе
допрла до села Дабрице у Херцеговини, па се онда упутила
према Мостару, у Подвележје, гдје је највише било муслиманског
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живља. Тамо су отели  стотине грла ситне и крупне стоке, најви-
ше од богатих беговских породица. Тако велике пљачке нијесу
погодовале ни Србима, јер би се на њих обрушило много зулума.
За ову пљачку се знало да  је нијесу починили комити и одметни-
ци из њиховог краја. То су знали и бегови и њихове породице, па
су ријешили да организују велику потјеру за отмичарима да би
повратили отету стоку. Којим путем да се крене –  питали су се.
Ако одаберу погрешан пут, отмичари ће прећи границу са Црном
Гором и умаћи. Зато одлуче да међу Србима, који су добро позна-
вали све путеве, потраже  некога ко ће их повести најкраћим
путем како би сустигли отмичаре. Срби нијесу хтјели  да буду
потказивачи својих сународника, али се нашао један који је при-
хватио да поведе гониоце за отмичарима, који су знали да стока
споро одмиче и да ће их сустићи прије него пређу у Црну Гору.
Упутили су се оним путем којим је, како су држли, стока отјерана
– кањоном Радимље,  преко Дугих долова, Биограда, Зовог Дола,
Лукавца и даље уз лукавачки кланац према Стевановића торина-
ма. То је  око четрдесет километара пута. Гониоце је, након пре-
ђених двадесетак километара, ухватила ноћ, али се нијесу
заустављали. Око пола ноћи стигли су до Стевановића торине,
гдје су, у једној огради, увјерени да их гониоци неће сустићи,
отмичари поред угашене ватре били заспали чврстим сном. Ту, на
спавању, сви су поубијани, осим једног који је успио да побјегне.
О том догађају народ је убрзо сазнао све, осим имена онога ко је
водио потеру. Неколико мјесеци након тога, код цркве у Биограду,
вршено је клетвено бденије – изрицана је  колективна клетва том
непознатом Србину који је водио гониоце. 
Прошло је много година од тога догађаја. Никада се, међутим,
није сазнало ко је калаузио муслиманској потери за црногорским
комитима, и ко је крив за њихову погибију. А била је у нашем крају
једна породица богаља, неспособних за било шта у животу. У
сјећању ми је највише остао Јефто, који је просио и живио од
милостиње. Питао сам многе шта је задесило ту породицу. Неки
су говорили да је то некаква болест која је вјероватно наслијеђе-
на. Други су тврдили да их је задесила клетва упућена некоме од
њихових давних предака. Не знам шта су му радили преци, али
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добро знам да је Јефто био поштен човјек као и сва његова поро-
дица. Па сам мислио: ако игдје има правде и ако клетва треба
било кога да стигне, нека то буде прво кољено. 
Али, прије доста година  разговарао сам у Мостару са једним
мојим пријатељем, много старијим од мене. Питао сам и њега
зашто је Јефтова породица тако кажњена. Рекао ми је – нимало
не сумњајући у то што говори – да им је све то од оне клетве код
биоградске цркве.

Лично сам преживео велика страдања нашег народа, посебно
моје породице. Као дијете,  бјежао сам у Црну Гору. Пут ме је
водио планинским предјелима  источне Херцеговине, у којима је
било много српских породица у збјеговима, под ведрим небом,
све голо и босо, једва спасило живот. Дјеца су плакала, старији
нарицали за својим изгубљеним и клели оне од којих су страдали.
Ја се нисам заустављао, имао сам на уму само једно – да што
даље побјегнем од тога што нас је снашло. Кад сам пролазио кроз
једно село у невесињском крају, наишао на жену која је сједела
испред своје куће. Питала ме је одакле сам и кудa идем. Рекао
сам да су ми усташе побиле  породицу, а ја сам успио да побјег-
нем. Заплакала је и почела да куне. На крају је изговорила клет-
ву: „Бог их убио!“ А онда је мало застала и рекла: „Не, Бог их неће
побити, то ће наши људи учинити!“ Она више није вјеровала у
клетву, него у брзу освету. Тако је и било. Иако десеткован и без
оружја, народ се подигао и протјерао зликовце.

Народ у Херцеговини добро је познавао комитовање Маја
Вујовића. Братство Вујовића живјело је у готово свим крајевима
источне Херцеговине, па дијелом и Црне Горе. Ово бројно брат-
ство трпјело је многе зулуме и неправде у вријеме турске влада-
вине, после у Аустроугарској, па и након Првог свјетског рата.
Мајо Вујовић почео је да кажњава све оне који су били потказива-
чи свог народа. Кажњавао је и оне који су се богатили на народ-
ној муци. Дијелио је неку своју правду за вријеме једанаестого-
дишњег комитовања у предјелима Гацка и Билеће. Власти су
организовале стотине потјера за њим, али је Мајо био неухват-
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љив. Да би му доскочили, расписали су награду од сто хиљада
динара ономе ко га изда. На ову велику награду полакомио се
његов кум, и поред тога што је кумство у нашем народу одвајкада
било светиња. Мајо је ухваћен и убијен. Проклињан и прогањан,
кум потказивач морао је одселити у Србију.  Ту га нико није дирао,
али за  девет година нико из његове породице није више био међу
живима.  Годинама су боловали од разних болести и на мукама
умирали. Стигла их је клетва народна! 

* * * 
Кроз цијели свој живот Тодор није богзна шта радио. Док је био
млађи,  живио је са браћом, и они су га издржавали, а касније су
га издржавали жена и дјеца, када су  порасла. Тодор је знао, како
се каже, понешто „у руке“ – знао је, ама кад се накани, да напра-
ви ралицу за орање и није то скупо наплаћивао у новцу, али...
Наручилац је требало само да усијече дрво, а његово је било да
направи. А Тодор би код њега остајао и по мјесец дана док не би
завршио тај посао. Ту је имао храну и друге погодности као сваки
прави мајстор.
Кућу у којој је становао Тодор је дијелио са крупном стоком. Кров
на кући био је од сламе. Пола крова је иструлило и од најмање
кише кров је прокишњавао, а испред куће, између два дрвета,
било је сложено преко стотину снопова ражане сламе којом  се
могла прекрити цијела кућа. Изгледало је да ће бити оштра зима,
али Тодор није покривао кућу. Комшије, страхујући да му се дјеца
не смрзну, пријаве Тодора  командиру жандармеријске станице,
да би га овај натјерао да покрије своју кућу. Командир посла пат-
ролу у којој је био и строги жандар Лето, који је имао чин наред-
ника, а добио га је на основу година службе. Патролу је предво-
дио  неки млади  школовани каплар. По доласку код Тодора, Лето
му је наредио (и запријетио му) да за неколико дана покрије своју
кућу. Тодор му је одговорио: „Господине наредниче, то је и моја
жеља, али не питате ме могу ли ја то да урадим. Зар ти  не би
желио да си наредник, да будеш вођа патроле, већ да ти вођа
буде овај балавац?“ Лето се само окренуо и без ријечи напустио
Тодорову кућу, којој више никаква жандарска патрола није дола-
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зила. 
Тодор је био ожењен од породице Мучибабића из Невесиња.
Жену је стално прогонио и на разне начине злостављао. Знали су
то и њезини Мучибабићи и спремали су се да га стога претуку.
Али, ићи из Невесиња у Дабрицу и бити  Тодора у његовој кући –
није ишло због народа. Но, указала им се прилика. Тодор је
дошао у  кућу Мучибабића на славу и  требало га је навести на
причу како некоме, ко другом учини неко зло, ваља вратити истом
мјером. Неко се присјети и убиства краља Александра, па почеше
да одмеравају казну за убицу. Упитали су зета какву би му он
казну досудио, а он рекне  да су то, што су они набрајали, све
мале казне. Он га, рекао им је, не би ни мучио нити би га убио,
него би га само вјенчао са једном  Мучибабушом, па да са њом
живи до смрти.

* * *
Када би поједине комитске групе из Црне Горе долазиле у наш
крај под изговором да нас бране од Турака, пљачкали би и одго-
нили стоку, па  ако не би нашли „турску“, гонили би и српску. У про-
лазу кроз билећски крај, са тамошњим Србима било је и смијеш-
них  разговора. На питање од куда гоне стоку, они би одговарали:
„Тамо код Стоца протјерали смо Турке и заплијенили њихову
стоку.“ – „Па, откуд вам у плијену и свиње, кад Турци свиње не
држе?“  – „Да знате, тамо око Стоца понеки и држе!“

* * *
Симана је мргинџији Милану окренула воду са своје на његову
земљу. Рек’о јoj Милан да то не чини, а Симана, без икаква стида,
подигла своју котулу и руком показа да једе из... Милан јој отме
мотику и држалом је изудара по оном дијелу тијела које му је
показала. Од његових удараца била је сва модра. Тужила га она
командиру жандармеријске станице који одмах посла патролу да
доведу Милана. На саслушању, он није признавао да је тукао
Симану. Пошто је и командир видио да је  Симана премлаћена,
почео је да на њега виче.  На крају је Милан рекао: „Господине
наредниче, ја њу нијесам ни додирнуо. Ја сам само разбио чанак
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из кога ме је  нудила да једем.“ После тога,  мало је фалило да и
наредник не изудара Симану.

* * *
Дошао  Невесињац у Дабрицу код једног домаћина да купи дува-
на. Остао је да  ноћи да би ујутру раније преко Снијежнице  оти-
шао својој кући и тако избјегао сусрет са жандарима. Смјесте га у
једну собу у којој је била пећ за ложење, али је нијесу ложили
иако је зима била јака. Умјесто ватре, они упале фењер који је
свијетлио као да ватра гори. Домаћин га упита шта да му донесе
да се покрије, а он одговори: „Не треба ми ништа, покрићу се овим
мојим губером, кад ватра гори неће ми бити хладно.“ Ујутру, дома-
ћин га упита како је спавао. „Ама, нијесам добро, било ми је много
ладно, иако је у пећи било ватре“, одговори Невесињац.

* * *
Отишао Митар у рат 1914. године па се послије четири године
вратио кући. Каже жени: „Дај ми ону преоблаку да се пресвучем.“
А она ће: „Богами није опрана, ко ти се надао да ћеш доћи.“

* * *
Навратила Цвија да са коном посједи па угледала мачка како
лежи у навћима. „Бона коно, ено ти мачак лежи у навћима!“ „Ђаво
га знао, научио се па стално ту лежи.“

* * *
Отјерао Марко товар жита аги као кметовску обавезу. Знао је да
би се ага обрадовао да му је донио и оку масла, али пошто то није
учинио, почео је да размишља како да га убиједи да је имао
намјеру, али, ето, није донио. Па упита агу да ли човјек треба да
слуша своју жену, а ага, као из запете пушке, рече да не  треба,
јер је њезино да слуша. Марко на то рече: „Када сам полазио од
куће, жена ми каже да понесем масла аги,  али  ја, само зато што
је то она рекла, нијесам хтио.“ – „Е, некада треба и жену послуша-
ти“, рече ага.
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* * * 
Украде неко једном домаћину краву у Храсну, и он посумња на
једног младића из комшијске  породице, па га пријави аги на
Хутову. Доведоше младића пред агу, а овај га прво упита  из које
је породице, па тек онда да ли је украо краву. Младић се каза од
кога је и закле се  да није украо краву.  Ага га пусти да се врати
кући. Али, пошто је мало размислио, нареди посади да узјашу  на
коње како би стигли младића и вратили га. Катане стигну млади-
ћа и врате га. Сада ага само упита од кога му је мајка. Кад мла-
дић одговори, а ага ће: „Пасји сине, врати краву!“

* * * 
Једне године била је велика зима, права мећава са снијегом, али
су се морали усјећи бадњаци за Божић и донијети кући. Милан се
спремао да и он иде по бадњаке. Утом дође прва комшиница
Јованка и стане га молити  да оде код хоџе и  донесе јој запис за
краву која се разбољела (а до хоџе треба прећи око пет киломе-
тара пута!). Милан јој каже да  мора ићи да усијече бадњаке, а
комшиница  ће њему: „Само ти иди код хоџе, бадњак ће ти усјећи
моји синови.“ Отишао Милан до прве куће, која није била далеко,
па се ту задржао поприлично, колико је требало да би изгледало
како је био код хоџе. Онда је узео комадић папира  и на њему
написао: „Јованкина краво, буди здраво, ако нећеш, а ти крепај!“
Кад се вратио, чекали су га бадњаци пред вратима, а он је непис-
меној Јованки тутнуо онај „хоџин запис“ у руку. Крава је неким
чудом до ујутру оздравила, те су и Јованка и Милан били задо-
вољни.

* * *
Нова власт осудила адвоката Ћирића на мјесец дана затвора. Но
нијесу му дали да се излежава, него га пошаљу на кудељару да
носи поздер на некаквим носиљкама склепаним од дрвета.
Додијеле му једног младића па су радили читавог дана скоро без
одмора. Адвокат посустао, не може више да издржи, па запита
момка: „Јеси ли ти комуниста?“ Младић,  онако изненађен, одго-
вори: „Ма какав комуниста, ј... га ти!“ – „Па зашто  онда мене
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гониш да овако напорно радим?“

* * * 
Када су  1945. године Херцеговци  доселили у Гајдобру, један од
њих, неки Никола, напише писмо рођаку у родном крају у коме му
описује како су се смјестили и какве су куће добили, па напише и
где су се сместили: „Тодор је добио лијепу кућу у центру села, а
ми остали сви смо у логору.“ (Тако су, не само тада, него и годи-
нама касније, називали један дио села у коме су биле смештене
немачке породице пре депортовања.) Дошло писмо у њихов
стари крај те један, који је био писмен, прочита писмо и рече: „А
да ђе ће и’ друго спратити? Није Тито луд, зна он добро да они и
нијесу низашта до за  логор!“

* * *
Сав народ Гајдобре је 1948. године, од стране Удбе, био означен
као проруски, осим неколико њихових доушника. На стотине
Гајдобрана прошло је кроз затворе у Бачкој Паланци, Новом Саду,
Београду, а један број доспио је и у злогласни логор на Голом
отоку. У данима највећих оргијања Удбе у Гајдобри су кружиле
приче о бесомучном премлаћивању затвореника у Бачкој
Паланци. Да би се то сузбило, једне вечери заказан је збор у
Гајдобри. Уз велико обезбеђење довели су неколико затвореника
Гајдобрана који су требало да  оповргну те приче. Када је  „пред-
става“ почела, затвореници су „признали“ да су  припремали
разне диверзије и убиства. Поред тога, хвалили су се како се с
њима добро поступа и да им је храна као у најбољем хотелу.
На збору је био и Ђуро, ратни војни инвалид без ноге, који је за
вријеме протеклог рата био у ударној групи београдских скојева-
ца до 1943. године, а после у космајском партизанском одреду
као борац и руководилац. Неколико дана прије тога збора био је
пуштен из затвора. Када су затвореници говорили о доброј храни
у затвору, Ђуро викну из свег гласа да је тачно да свакога дана
добијали добру порцију, ама не хране, него батина! На ове њего-
ве ријечи народ загалами и уз велику гужву напусти збор.



П Р И К А З И

ГРАФИТИ  СУ  ИЗЛАЗ 
Ратко Дангубић, Графити у лавиринту, „ПЛАТО books“, Београд
2009.

Пише за двојицу. Било да су у питању афоризми, приче, романи,
песме, басне, кабареи. Све што је урадио (где један стаде, други
продужи) и што чини, ради својски. Дангубић нам казује по ко зна
који пут, ’вако и ’нако, да није време за сатиру. Невреме је. А што
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власт воли сатиру - то је за комедију. Да предходна констатација
није тачна, уосталом као и наредне, не би власт била најзаслуж-
нија што имамо најбољу сатиру на свету. Аутор Речника јеретика

професионално је деформисан. Радо чита неписмене. Каже да
имају другачији речник. Треба му веровати. Ко не верује, треба га
разуверити; ко нема јаче доказе, служи се чињеницама; ко нема
доказа за критику, пише сатиру. Ко зна зашто је то добро, не зна
зашто је лоше. И лоше кад се скроји добро стоји. 
Данас власт подржава сатиру, у сатири афоризам, у афоризму
истину. Лаж: истина је прва почела. Истина је лековита. Народ се
пита. На кашичицу. Кад му дају слободу на кашичицу, приморавају
га да отвара уста.
По графитима на зидовима види се колико има слободе говора и
слободе кретања (падања, пропадања). На зиду плача сузе су
графити: где су графити зидне новине, слово је теже од цигле.
Наравно, графити су право лице улице, ћорсокака, лавиринта.
Последњи бедем одбране. На то упућује свака реч у књизи,
подупрта сродним – врсним карикатурама Југослава Влаховића.
Сагласје је потпуно: извесни афоризми не одговарају времену у
ком су настали. Требало би их актуелизовати. 
Време је најбољи судија, јер је саставни део нашег система.
Једни су га вукли у капитализам, други у социјализам. Остао је
без одеће. Да не буде забуне, социјализам и комунизам не треба
доводити у везу. У питању су системи без везе. Стога је аутор при-
нуђен да поново чита класике марксизма. Има утисак да га нису
најбоље разумели. Нису га разумели ни понављачи историје: и ми
бисмо Стаљину рекли не, али нас нико ништа не пита. 
Без обзира на историјску дистанцу, код нас је и краљ дворска
луда. Што краљ више воли хумор, будала је ближа престолу.
Каква је разлика између краља и луде, најбоље зна краљица: кад
је дворска луда на одмору, краљ мисли својом главом. 
Еволуција је узела данак. Сви његови телохранитељи су гориле.
Док су гориле чувари, мајмуни су безбедни. Иза решетака. Нека
сви виде како завршавају дезертери еволуције. Од тада гледа
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човек своје претке кроз решетке. С друге стране, у зоолошком
врту мајмуни посматрају људе. 
Људи моји, све је више гладних! Маскирају се као голи и боси.
Међутим, кад голи и боси узму ствар у своје руке, нудизам ће бити
наш бренд. Што значи да је  политичка ситуација зрела. Борба
може да почне. У том надгорњавању опозиција има већу слободу
размишљања од нас. Она може да мисли исто што и ми. И не
само опозиција. Странке су постигле консензус. Не слажу се ни у
чему. 
Сви ћемо се сложити с аутором: од сваке поворке може се напра-
вити погребна ако се мртвац стави на чело. Слепац је идеалан
вођа - када сви зажмуре. Кад је вођа слеп, најважнији су они што
описују стварност. Вођа ипак повремено јаше. Плаши се да га коњ
не заборави. Нико као вођа не уме да јаше. Чини се да су он и коњ
једно. Није него. Ми смо га носили на раменима, а он нас је јахао. 
Кад вођа изгуби компас, служи се штапом. А коме је штап при
руци, не ослања се на памет. Дакако, није било далеко од паме-
ти. Зато нам се и обило о главу. Што ће потврдити и унутрашњи
органи. Полиција захтева да пријавите све што сте чули. Можда
нисте добро чули?! Осумњичени је добио такве батине да је поли-
ција приморана да му поново открива идентитет. Што се мене
тиче, знам да радим Сизифов посао, али од нечега мора да се
живи. Сизиф је легенда, а ја сам стварност. Да је Сизиф туцао
камен, лакше би га гурао. Према томе, да би био Сизиф, треба
знати гурати. 
По неписаном правилу: када број слепих путника пређе половину,
већина одлучује о кормилару. Вођа држи кормило у рукама. Само
је човек такве снаге могао да га одвоји од брода. Код нас је и
даље човек на првом месту. Нека брод тоне. Природно, најдубљи
газ има брод који тоне. Тек кад је потонуо, видели смо шта све
може испливати на површину. На очиглед свих нас, сви бродови
су потонули. Мала риба прогутала је велику. Није имала избора. 
Нашу земљу забрињава криза (закуцала би и на наша врата да их
нисмо зимус наложили) која је захватила суседне земље. Од кога
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ћемо да тражимо помоћ?! Ми, који смо имуни на светску кризу,
али није свет на нашу. Сви би да нам помогну, али нико нема
петљу да измакне столицу. Обешени је доскочио свима. Сам себи
је измакао столицу. 
Погинуо је за отаџбину неколико пута. Од тога данас живи.
Његова  широкогрудост је толика да се увек може наћи места за
још једно одликовање. Ко одбије одликовање, заслужио је меда-
љу за храброст. Друга страна медаље ближа је срцу. Ако утисак
не вара, медаља нема другу страну. Прирасла је за срце. 
Док тајне пирамида голицају машту, Дангубић тврди да је за живот
у пустињи потребна организација која има облик пирамиде. И док
си дланом о длан, фластером преко фластера - готова мумија.
Ћути као заливена. Чува тајну пирамиде власти. А ми не знамо у
каквом смо лавиринту. Барикаде ничу на све стране. Како би
настао лавиринт из кога нема излаза. У ствари, њима није ни
потребан излаз. Из овог лавиринта они иду право у небо. Лете. 
Ако ћемо право, постоји само један излаз. Нека свако иде својим
путем. 

Илија Марковић

ЛЕЦ ИЛИ ЗЕЦ
Александар Чотрић, Поострежимске мисли, „ПЛАТО books“,
Београд 2008.

Откад је афоризам најкраћи и најбржи пут до истине, пред афо-
ристичарем је избор да буде Лец или зец. По Лецу: „Мисли неких
људи су тако плитке да не досежу ни њихове главе.“ По Чотрићу:
то што видите није то што мислите. 
Ништа није како је. Многе ствари су на дохват руке. Треба само
дићи два прста. Уистину, за њих сам дигао два прста. Средњи и
још један. Кад се дигну три, питање је који је средњи. Код Чотрића
нема недоумице: он је у крвном сродству с Вуком Караџићем,
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политичком – с Вуком Драшковићем, сатиричном – с Лецом. 
Кад мождане вијуге набрекну, избију на чело. На њему се налазе
историјске и понека преисторијска личност. Да је историја учите-
љица живота, били бисмо у магарећој клупи. Она је одскочна
даска за посланичку. Насупрот парламентарној већини, посланик
Чотра диже глас против оних који просипају бисере глупости, те
од Дома праве свињац. Зна да ћемо бити на коњу кад се решимо
магараца. 
Неписано правило јаче је од закона логике: ако сте некога напра-
вили магарцем, ви сте му отац. Откад се појавио Он, многа деца
су остала без очева. Да Велики Србин није виши од малог Србина
за нечију главу, не би нас Највећи Србин двадесетог века вратио
у деветнаести. Да га је Отац нације правио по сећању, на нешто
би и личио. Њему Стаљин не би скинуо главу, већ капу. Хтео је
после да се ухвати за главу, али је било касно. Да је тада бануо
без бркова, не би се знало ко је ко. После раскида са Стаљином
скинули смо портрете, али је остао рам. 
Зна се коме је рам јарам. Чим се ослободе јарма, Срби легну на
руду и на заблуду. Не је негација, њет – афирмација.  
Они којима су уста пуна земље све претварају у блато. Кал, глиб,
блато – земљи свеједно у чему ће се ваљати. По једнима: напра-
вили бисмо га од блата, али нам је понестало материјала. Други
ни да чују: нећемо га правити од блата - зато што ћемо остати без
земље. Било како било, Срби су небески народ - остали су без
земље. 
У нашој земљи је нестао средњи слој. Подземље  се стопило с
врхом. Да не буде забуне, није реч о врху леденог брега, него о
дну. Требало је, кажу, променити систем. Као да је овде било
неког система: у нашем лудилу нема система, у нашем систему
не мањка лудила. Према томе, лудо смо се провели. Немамо
појма ни где смо били, ни шта смо радили. Што се њих тиче,
ништа нису чинили без знања другова који појма немају. Радили
су како су најбоље знали. А баш није требало тако. Да не идем
даље од себе, био сам у десет партија, али сам се поново учла-
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нио у прву, јер сам доследан. 
Докторе, да ли сам далтониста? Не видим разлику између црве-
них и црних. И заиста, нема разлике: црвени октобар плус црвени
јул једнако је црни петак. Бивши комунисти тврде да са собом
немају ништа заједничко. Пресвукли се - после педесет година. 
После рата сви генерали паметни, једино се наши још не изјаш-
њавају. Можда зато што нисмо изгубили све битке, само оне у
којима смо учествовали. Док су други рушили, ми комунисти смо
градили како бисмо сви живели у једној држави. После се испо-
ставило да не могу сви Срби да живе у једној држави. То полази
за руком само појединцима. Јер, држава не дозвољава да ради ко
шта хоће. Зато и постоји организовани криминал. 
У борби против криминала власт не сме да запне из петних жила.
Криминал брзо пусти корене. Изгледа да су корени дубоки, широ-
ки, високи, што не значи да су предимензионирани: висина пута
ширина једнако је дубина пропадања.  
Диригент је отишао. Остала је палица. Чим сам видео службену
палицу, знао сам да ће разговор бити информативан: „Пустите ви
чињенице. Одговорите ви на конкретна питања!“ Није се дуго
чекао одговор. Уследио је пре питања. 
У афористичне мисли уткане су видљиве и невидљиве црте
Југослава Влаховића тако да је од препреденог конца исплетена
збиља јарких боја. На жалост, кад се дугине боје слију у једну,
црно нам се пише. Јер камелеони мењају боју у складу са најве-
ћим. Ко није за нас, тај је против себе. Суди се и невинима. Пред
законом су сви једнаки. Пред законом јесу, али није закон пред
свима. Дакако, закон је исти за све на које се односи. Тиме смо
ударили темеље демократији и подигли јој зидове. Стога не чуди
што су зидови најтврђи у висини главе. 
Зидови морају имати слуха за политички тренутак (Тренутак исти-
не - за њу су резервисани само тренуци.) кад су темеље ударили
доушници. Доушници су сви један другом до увета. Ако ћемо
право, круг је затворен. И ми у њему. Политичари нам објашња-
вају како ствари стоје, као да ми то не знамо и без њих. Нас инте-
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ресује када ће ствари да крену. Прошли су кроз Тријумфалну
капију. Сада траже било какав излаз. Кад су закључили да се при-
чама ништа не може постићи, прешли су на бајке. 
Принчеви су из бајке. Наш је дојахао из басне. Народу који не зна
у чему је виц и треба причати бајке. Народ их слуша само зато
што не може очима да их види. Откад су му запушили уста, боље
чује. 
Најгоре је иза нас, али нас прати у стопу. У ствари, најгоре није
прошло. Најбоље тек долази. Живот који нам је прошао с њим био
је никакав, али је зато искуство драгоцено. Једна половина ста-
новништва је у смртној опасности. На срећу, друга је у животној.
Убијени су ван животне опасности. Где је живот лутрија, смрт је
премија. 
Мртва уста не говоре, али шаљу јасну поруку. Имају своју верзију
некролога: Србија је тамо где су српски гробови. И нигде више.
Ако је Србија стварно тамо где су гробови, онда смо национални
интерес бацили под ноге.  
Ко преживи, причаће. Ако буде имао коме.

Илија Марковић

ОРГАЗАМ ДУХА
Зоран Т. Поповић, Д БЕСТ ОФ..., Удружење књижевника и књи-
жевних преводилаца и Скупштина града Панчева, 2009.

Да је афоризам оргазам духа, Зоран Т. Поповић доказује на сва-
кој страни, у сваком реду, између редова. Кад је враг однео шалу,
на сцену је ступио сатиричар. Рођен 1957. Памти 1948. Те године
кукуруз је тотално подбацио. Има два сведока да није био у пар-
тизанима.
У новинама су га погрешно интерпретирали: „Ја то јесам рекао,
али нисам тако мислио. Ја не бежим од онога што сам рекао, већ
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од оних који су чули шта сам рекао.“ Пошто је најбоља чујност у
глуво доба, власт је све грађане довела у ред, а њега сврстала у
пету колону. Ваљда зато што је пета колона феномен прве врсте.
Расуло ове земље није настало преко ноћи. За то су биле потреб-
не деценије организованог рада: један ради, а тројица гледају шта
му је. Треба му веровати на реч. Као јунак социјалистичког рада,
годину дана није примио плату. Иначе плате су из два дела - од
шаке до лакта. Кад плату прими из два дела, не зна који му је. 
Постигли смо огромне успехе на свим пољима, за које још нико
није преузео одговорност. Убеђен је да би Срби преузели одговор-
ност да знају шта су урадили. Ни комшија не мисли друкчије.
Никако да му цркне крава. Не знам зашто ми то ради. Ради реда,
цркао му бик. И док се ми радујемо, наша крава само што не свис-
не. 
Након свега, интелигенција није била уз Вођу. У праву су они који
кажу да га је издала памет. Међутим, одлив мозгова је доказ да ми
имамо памети за извоз. Што је случај и са истином о Србији. Кад
обиђе свет, врати нам се у виду бумеранга. Наш бумеранг је
најбољи. Враћа нам се више пута. 
Косово  је колевка српства коју данас љуљају Албанци. Међутим,
да је Велики Србин љуљао Марка, не би се родила идеја о
Великој Србији. Нити би већа риба гутала мању, Велика Србија –
Србију. Србија је модерна држава. Њено друштвено уређење је
последњи крик демократије. Демонстранти су захтевали више
слободе и  демократије. Захваљујући органима реда и мира,
добили су што су тражили. 
У Полицијској академији главни предмет је васпитна палица.
Пендрек поступа по наређењу, васпитна палица – по бонтону.
Полицијска станица је разгласна. Узвици подршке мешају се с
вапајима запомагања. Озвучење је добро. Чује се само аплауз.
Њиме се може штошта заташкати. Пошто лажи и крађе нису при-
мерене комунистичком моралу, на њих се не треба ни освртати.
Полиција не хапси криминалце, да је јавност не би доводила у
било какву везу с њима. Интересне сфере подељене су на равне
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части. Свако ради свој посао. 
Комунисти су се прерушили у демократе, али им варка није успе-
ла. Народ их је препознао и опет гласао за њих. Стога се постав-
ља питање: како веровати народу који једанпут гласа за једну, а
други пут за исте? Где је логика? Шта је истина?
Истина је била најјаче оружје до појаве телевизије. Да прозор у
свет није пушкарница, не би се истина заглавила у катодној цеви.
Цела Србија је уз ТВ пријемнике. Власт нас апаратима одржава у
животу. 
Они што мисле да је потребно увођење ванредног стања неће да
схвате да је рат код нас нормална појава. Баш као и масовне
гробнице. На овим просторима одувек се масовно гинуло. Сви
Срби у једној држави. Концентрација која убија. Ми убијамо њих,
они убијају нас. Природна равнотежа не сме бити нарушена. Срби
и Хрвати ће се међусобно поубијати - и мирна Босна. (Ко пређе на
Дрини ћуприју, уђе у Проклету авлију.) Хрвати су сањали свој сан
хиљаду година. Када су се пробудили, од Срба ни трага, ни гласа.
Нема побеђених, нема поражених, нема преживелих. Оне који су
гинули за боље сутра сахранили смо данас.
Неупућени се и дан-дањи питају: што смо се међусобно убијали,
кад ћемо опет живети заједно?! Они који мисле да се од ваздуха
не може живети нису добро савладали технику дисања. Можда
бисмо могли да живимо боље, али нећемо да изазивамо судбину.
Наравно, могли бисмо и боље, али то онда не бисмо били ми.
Небески народ никада није живео боље. Увек је живео горе. Горе
су подочњаци, отоци.
Ништа од континуитета. Остадосмо и без Голог отока. Очигледно,
нема више потребе за Голим отоком. И континентални део земље
даје задовољавајуће резултате. У том смислу, суђења невиним
особама значајна су са становишта обогаћивања теорије и прак-
се нашег правосуђа. Главни судија није приметио да је ударен, јер
му помоћник ништа није сигнализирао. Осуђени има право жалбе.
Може да се жали коме хоће.
Прави човек на правом  месту је наше највеће богатство. Стога се
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његовој експлоатацији поклања посебна пажња. Да није пресе-
дан, не би Вођа био наше благо непроценљиве вредности. Још не
знамо колико нас кошта. Оно што не ваља највише нас кошта. 
Криза је захватила цео свет, а једино се код нас манифестује.
Србија излази из светске кризе и наставља где је домаћа стала.
Зато, ако ми помогнете и позајмите новац, остаћу ваш доживотни
дужник. Не губите наду. Најгоре тек долази.
Редовно обављам своје брачне дужности, а нико за то ни хвала
да ми каже. Моја жена је чекала принца на коњу, али је морала да
се задовољи половичним решењем. А што се тиче равноправно-
сти полова, она не може да ме види кад сам пијан, а ја њу кад сам
трезан. 
Зоран Т. Поповић је давно написао: кад порастем, бићу велики.
Потом је демантовао себе - не престаје да расте.

Илија Марковић
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