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Dr Jan Jankovič (Bratislava, Slovačka)

PRILAGODLJIVOST PESNIŠTVA 
ZVEZDANOG RAZDOBLJA

Legitiman i izuzetno važan deo slavistike predstavlja istraživanje na-
stanka ideje slovenstva i njenog daljeg postojanja u svim oblicima. Pe-
sništvo je imalo jednu od ključnih uloga, pa neke pesme i danas mo-
žemo smatrati manifestima ideje slovenstva.Takva je, nesumnjivo, pe-
sma Samuela Tomášika Hej, Slováci, koja je izvan Slovačke poznata
pod naslovom Hej, Sloveni i nazivana je sveslovenskom himnom.
Zato moramo da smatramo sretnim spletom okolnosti činjenicu da
170. godišnjicu objavljivanja Tomášikove pesme obeležavamo upravo
na XIV međunarodnom slavističkom kongresu.*
Ipak, u interesu naučne objektivnosti kojoj u radu težim, moram doda-
ti da je kalendar za 1838. godinu, u kojem je prvi put objavljena, bio
dostupan još u godini koja joj je prethodila. Tačnije, reč je o godišnjici
datuma koji je zabeležen u kalendaru, a koji je opšteprihvaćen kao
godina njenog prvog objavljivanja.
Koristim priliku da podsetim na starije i novije verzije te pesme na ra-
znim jezicima; usredsrediću se na prevode i adaptacije na srpskom i
hrvatskom jeziku; u beleškama ću ukazati i na neke prevode i adap-
tacije nastale na drugim jezicima nakon razdoblja koje je u ovoj studi-
ji predmet mog interesovanja.
U istraživanju uzajamnih prevoda i obrada u slovačkoj, srpskoj i hrvat-
skoj sredini ukazaću na to da je u pesništvu tog razdoblja, doduše,
prevladavalo zajedničko slovensko idejno stanovište, ali su u svakoj
od tih sredina dolazile do izraza posebnosti koje su bile posledica raz-
ličitog društveno-političkog razvoja u ranijoj prošlosti i u razdoblju ob-

* XIV međunarodni slavistički kongres održan je u Ohridu 10–16. septembra 2008.
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likovanja nacionalnih pokreta, za koje je bio karakterističan postupan
prelaz od Kollárove ideje sveslovenstva prema idejama koje su na ba-
zi slovenstva oblikovale i jačale nacionalni identitet. Biću prisiljen i na
neke kritičke primedbe u odnosu na pojave koje su pratile postojanje
tog fenomena.
Himnička pesma Hej, Slováci slovačkog autora Sama Tomášika
(1813–1887) nastala je 1834. godine u Pragu, gde je Tomášik svim
svojim bićem doživeo koliko germanizacija ugrožava Slovene. Alar-
mantni krik bio je ne samo ukazivanje na opasnost, nego i ohrabrenje
u borbi za opstanak naroda. Istraživanje istorije treba da služi istini i
znanju – no neću da ukazujem na paralele između germanizacije i
globalizacije. Umesto toga, naglasiću da nastanak Tomášikove pesme
treba sagledavati u širem kontekstu. U Nemačkoj su studirali čitavi na-
raštaji Slovaka i upravo su u Tomášikovo vreme studenti, profesori, ali
i građani u Wartburgu pokraj velike vatre držali govore i pevali slobo-
darske pesme, a bacili su u vatru kaplarsku palicu kao simbol austro-
mađarske moći, pruski oficirski gajtan i ruski kančuk (bič, korbač).
U takvom širem shvatanju radi se, dakle, o pesmi koja, uz svoju slo-
vačku i slovensku, ima i humanističku dimenziju, što se obično ne na-
glašava.
Idejno i umetnički vrlo snažna, pesma se, nakon Tomášikovog povrat-
ka iz Nemačke (u jesen 1835), počela širiti usmenim predanjem i pre-
pisima; u Slovačkoj je postala opštepoznata; ubrzo je postala popu-
larna u Češkoj i Moravskoj; dobro su je poznavali i često pevali i voj-
vođanski i sremski Slovaci. Šire prostore slovenskog sveta osvojila je
nakon što je objavljena u Fejérpatakyjevom Novom i starom rodolju-
bivom kalendaru za 1838. godinu, koji je objavljen 1837, a od te godi-
ne počinje se pojavljivati u časopisima drugih slovenskih naroda, u iz-
vornom obliku ili obradama.

Pesma je zauzimala i zauzima izuzetno mesto u društvenom životu
Slovaka, ali i u kontaktima Slovaka sa ostatkom sveta: šturovci su je
pevali zajedno sa južnoslovenskim studentima na istorijskom izletu na
Devínu 21. aprila 1836. godine. Nedugo nakon toga osvojila je čitavu
Slovačku, oživljavala je slovačku nacionalnu svest, pevana je u ra-
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znim svečanim prilikama, bila je izuzetno popularna za vreme revolu-
cije 1848–1849, a u Pragu su je pevali na barikadama. Potrebno je,
međutim, naglasiti da Tomášik ima nekoliko apelativnih pesama u ko-
jima poziva u boj (Do boja, Slováci / Sad u boj, Slovaci; Do boja,
Slovák / Slovače, u boj; Boj za slobodu / Boj za slobodu). U poređe-
nju sa njima, u pesmi Hej, Slováci poziv u boj, tačnije u odbrambenu
borbu ili odbranu je – diskretan. Pesma se često mogla čuti 1860-ih,
u godinama Memoranduma slovačkog naroda. Slovaci su njome is-
praćali svoje mučenike u mađarske zatvore i dočekivali ih na povrat-
ku, a u Prvom svetskom ratu pevali su je legionari u Rusiji. Do 1918.
godine, mađarske vlasti su je zabranjivale, a nepoštovanje zabrane
kažnjavale isključivanjem iz škola i zatvorskom kaznom (uobičajeno je
bilo osam godina zatvora).
Pesma je za Slovake postala sveta i kao slovačku nacionalnu himnu
prihvatio ju je i na engleski preveo branilac Slovaka engleski istoričar
Scotus Viator (R.W. Seton-Watson, 1879–1951) i 1908. objavio u knji-
zi Racial problems in Hungary (Nacionalno pitanje u Ugarskoj). U spo-
menutoj knjizi se, pod slovačkim naslovom Hej, Slováci, nalazi prevod
koji počinje rečima Up, ye Slovaks. Scotus Viator je slovački duh do-
sledno očuvao i u prevodu kultne pesme Nitra, milá Nitra (Nitra, swe-
etest Nitra).1

No, prvi su bili prevodi i adaptacije na hrvatski i na srpski jezik, i o nji-
ma govori tekst koji sledi. Nakon njih, postupno su nastale i adaptaci-
je na drugim slovenskim jezicima. Još oko 1840. godine, za Lužičke
Srbe prilagodio ju je Handrij Zejler (1804–1872); njen prvi stih je gla-
sio Hišće Serbstwo njezhubjene, a pesma se obično navodi pod na-
slovom Serbow narodny spěw. U Ukrajini je postala temelj himne Šče

1 Nitra, sweetest Nitra, throned so proudly, / Where are now the days of thy bloom and
glory? // Nitra, sweetest Nitra, mother of the Slovaks, / Bitter tears of sorrow flow when
I behold thee. // Once thou wert the mistress of those wide dominions / Whitch the
March and Danube an the Visla water. // Svatopluk our hero held high court withim
thee. / When his royal sceptre still compelled obedience. // Once thou wert the holy city
of Methodius, / When he won our fathers to our Lord´s Evangel. // Now upon thy glory
lies a gloomy shadow, / Such are time´s sad changes, such the world´s revenges.
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ne vmerla Ukrajina, koja je, kao i Tomášikovo delo, na određeni način
povezana sa poljskom himničkom pesmom Jeszcze Polska nie zgi-
nęła (tekst i melodija Józef Wybicki, 1747–1822; pesma je nastala
1797. za poljsku legiju, koju je osnovao general Dąmbrovsky u Bona-
partinoj službi u Italiji). Kad govorim o vezama sa poljskom himnom,
mislim ponajpre na oblik (npr. izvorni napev Wybickog i korišćenje re-
frena). Autor ukrajinskog teksta, nastalog u jesen 1862, jeste etnograf,
folklorist i pesnik Pavlo Platonovič Čubinski (1839–1884). Ukrajinska
nacionalna himna ima više verzija. Potkraj 19. veka, Tomášikova pe-
sma se našla u rukama još jednog ukrajinskog književnika Pavla Hra-
bovskog (1864–1902).1a U Rusiju je Tomášikova himnička pesma do-
spela pre Prvog svetskog rata u prevodima Dimitrija Nikolajeviča Ver-
guna (1871–1951)1b i Leonida Nikolajeviča Afanasijeva (1865–1920).
U Rusiji je, međutim, pesma zabranjivana, jer su je zbog njenog na-
peva smatrali polonofilskom.2 Na bugarski je Tomášikov tekst kasnije
preveo Stilijan Hadžidobrev Čiligirov (1881–1962). Na području bivše
Jugoslavije, Tomášikova pesma bila je dugo popularna – pre Prvog
svetskog rata, u razdoblju između dva svetska rata i u vreme Drugog
svetskog rata; u partizanskim jedinicama pevalo se nekoliko verzija.
Neko vreme je bila i jugoslovenska državna himna (u Srbiji sve do
2006). U bivšoj Jugoslaviji najraširenije su bile dve verzije, koje se mi-
nimalno razlikuju (jošte živi riječ/duh naših djedova/dedova), a nasta-
li su i prevodi na slovenački, rusinski i makedonski (i, najnoviji, na boš-
njački). Prevod na rusinski jezik nastao je prema srpskoj verziji Hej,
Sloveni i verovatno ga je priredio Gavril G. Nađ (1913–1983), ali je

1a Trenutno znam samo podatke o tome da su prevodi/adaptacije izašli u knjigama
(1895. i 1959).
1b Trenutno mi je na raspolaganju tek prepis (ne prevod!) prve strofe na azbuku, koji
počinje s Gej slaviane, ešče naša slovanská rěč žije. VERGUN, D. Gejslavjane. Raz-
kaz. Slavjanskij věk, Beč, 1/14. XII 1901, br. 57.
2 U vezi sa tim problemom, potrebno je naglasiti da Tomášik nije tačno oponašao polj-
sku himničku pesmu: strofe u njegovoj pesmi imaju četiri stiha po četrnaest slogova sa
rimom AABB, a u poljskoj himničkoj pesmi Jeszcze Polska nie zginęła četvorostihovi
imaju naizmenčno 8 i 6 slogova, rimuju se po rasporedu ABAB, a refren takođe ima
četiri stiha s nepravilnim brojem slogova (5, 7, 6, 6) i parnu rimu (AABB).
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moguće i to da ga je priredio Jaša Bakov (1906–1974). Taj prevod je
objavljen 1946. godine. I prevod na makedonski nastao je tek nakon
Drugog svetskog rata, nakon kodifikacije makedonskog književnog je-
zika. Prevodilac je bio Georgi Stalev-Popovski (rođen 1930), pesnik,
prozaist, književnonaučni radnik i univerzitetski profesor, koji je prevo-
dio mnoge značajne autore.

U interesu naučne objektivnosti, potrebno je razjasniti neke činjenice
koje su u kasnijem razvoju komplikovale recepciju te pesme, poseb-
no s obzirom na pitanje autorstva i njenog naziva. Nakon uvodnih stra-
nica, uobičajenih za onovremene kalendare, sledila je rubrika (blok)
nazvana Wšelicos pro zabawenj. Pod tim se naslovom nalazio podna-
slov Zpiewanky, ispod njega rimska brojka I. Iza nje je sledila pesma
bez navedenog naslova, koja je počinjala rečima Kde Adrya se pěnj.
Taj incipit kasnije je postao naslov pesme Kde Adria se pění (Gde se
Adrija peni), čiji je autor Ľudovít Štúr. Iza rimske brojke II sledio je na-
glašeni tekst Nápěw: Ginie ojczyna i u novom je retku pesma počinja-
la rečima W rumjch Slowensko. Incipit je postao naslov još jedne
Štúrove pesme V rumích Slovensko (Porušena Slovačka), ispod ko-
jega se u zagradama navodi (Nápěv: ginie ojczyna). Nakon rimske
brojke III sledio je naglašeni tekst Nápěw: Nitra, milá Nitra. Pesma je
počinjala rečima Děwjn, milý Děwjn, hrade osiralý. Ta Štúrova pesma
kasnije je naslovljena prema incipitu Děvín, milý Děvín (Devin, dragi
Devin). Pod naslovom se u zagradama navodi (Nápěv: Nitra, milá Ni-
tra). Nakon rimske brojke IV sledio je naglašeni naslov Slowenský
Krakowiak, a sledilo je i dvanaest stihova, a prvi je glasio: Holubice
smutná zletovala krage. Taj stih se prepisuje kao Holubice smutná zle-
tovala kraje (Golubica tužna letela je krajem) i unosi kao drugi deo (od
tri) ciklusa Krakovjáky. Sve pesme označene su kao češke, sve su na-
stale 1836. godine i potpisao ih je Lud. Štúr (Ľudovít Štúr). Zatim, iza
rimske brojke V, naglašenim pismom, usledio je naslov Na Slowany,
s podnaslovom Zpjwá se gako: Jestcze Polska niezginiela, a t. d. Po-
sle rimske brojke I sledio je incipit Hei, Slowáci! gešte naše Slowen-
ská řeč žije. Iza rimske brojke VI nalazio se naglašeni naslov Pod
Muráněm, s podnaslovom Zpjwá se gako: O to iuż pora dla nas Po-
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laków, a t. d. Posle rimske brojke I sledio je incipit Hei, pod Muráněm
to je krásný swět!
I pesma koja je u kalendaru označena kao Pod Muráněm kasnije je
označavana prema incipitu Hej, pod Muráněm (Hej, pod Muráňom –
danas se peva Hej, pod Kriváňom). Odmah ispod pesme bili su inici-
jali S. T. (Samuel Tomášik). Bez razmaka, sledio je novi prilog (I. Zná-
most wěci...), tako da je manje pažljiv čitalac mogao da previdi inicija-
le ili da pomisli kako se odnose na prilog u nastavku.
Činjenica da je Samuel (Samo) Tomášik, čije ime tada još nije bilo do-
voljno poznato, bio ispod svojih pesama potpisan samo inicijalima,
zajedno sa činjenicom da je središnji naslov rubrike (bloka) glasio Zpi-
ewanky, značila je da se njegova pesma, iako je u Slovačkoj bila po-
znata i popularna još pre objavljivanja, mogla smatrati (i smatrana je)
narodnom pesmom. Naslov rubrike (poglavlja) je, naime, evocirao
Národnie zpiewanky čili pjsně swětské Slowáků w Uhrách od Jana
Kollára (Narodne pesme odnosno svetovne pesme Slovaka u Ugar-
skoj od Jána Kollára), objavljene 1834. Usput rečeno, i kod Kollára su
se nalazile pesme koje su napisali slovački pesnici, ali su smatrane
narodnim, te su kao takve izazvale pažnju na slovenskom jugu.
Na temelju navedenog, može se konstatovati: prilikom sastavljanja
kalendara Fejérpataky je relativno slobodno označavao pojedine pe-
sme i navodio imena autora. U daljnjem razmatranju nije potrebno is-
traživati je li naslovom Na Slowany pesmu označio njen autor Tomášik
ili sastavljač kalendara Fejérpataky, kao što nije potrebno istraživati ni
to je li jedan autor (Štúr) želeo da se navede njegovo ime, a drugi
(Tomášik) samo inicijali (pseudonim).
Označenje (naslov) pesme i njenog autorstva treba shvatiti kao knji-
ževnu činjenicu i pokušati da se ona tumači u odnosu na daljnju sud-
binu pesme i njenog naslova. U Slovačkoj je pesma zaživela pod na-
slovom Hej, Slováci, dakle prema incipitu. Izvan Slovačke, posebno
na fleksibilnoj liniji naslov pesme – prva dva dominantna i odlučujuća
stiha, situacija je složenija. Za slovačkog recipijenta sadržaj i svrha pe-
sme Hej, Slováci i „naslov“ Na Slowany znače jedinstvo, međusobno
se prožimaju – oslovljeni Slovak oseća se istovremeno i Slovenom i
Slovakom. Kod najstarijih prevoda/adaptacija (pre nego što je počeo
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prevladavati naslov prema prilagođenom incipitu) na hrvatskom, srp-
skom i lužičkosrpskom jeziku činjenica postojanja naslova (označe-
nja) pesme uzimala se u obzir. No, autori adaptacije/prevoda bili su,
doduše, Sloveni, ali nisu bili Slovaci, i zato su u posredovanju idejne
dimenzije pesme morali rešavati odnos između „naslova“ i incipita,
tačnije između „naslova“ i prva dva signifikantna stiha.

Već se 1830-ih i 1840-ih pokazalo da ni u sredinama koje su bliske
Slovacima temeljna idejna dimenzija (slovačko-slovenska) ne može
funkcionisati na slovačkim izvorima, da se naslov i prva dva stiha ne
mogu prevesti, nego se moraju prilagoditi. Prvi prevodilac na srpski je-
zik Pavle Stamatović pokušao je s hibridnim rešenjem (Pěsma k Slo-
vacima. Oj Slovaci, iošte jezik naš Slovenski živi), a prvi prevodilac na
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hrvatski jezik Dragutin Rakovac prilagodio je već naslov i prvi stih
(Duh slavjanski. O Iliri! jošte živi rěč naših dědovah). Usput rečeno,
u hrvatskom tekstu je ubrzo po nastanku obrade „otpao“ njen naslov,
te je postala poznata prema incipitu. Prvi prevodilac na lužičkosrpski
Handrij Zejler je u incipitu upotrebio reči Hišće Serbstwo njezhubjene /
Swoj škit we nas ma, a pesma je objavljena pod naslovom Serbow na-
rodny spěw, no opštepoznata je i označavana prema incipitu.Druga srp-
ska verzija Miloša Popovića je adaptacija, koja je sa izvornikom poveza-
na vrlo labavo (Davorija. Hoj! naš Ustav braćo Srblji, Iošte Srpski živi).
U češkoj sredini Tomášikova pesma „napisana na čehoslovačkom“ (re-
či samoga Tomášika) vrlo brzo postaje popularna, ali (kao što ću poka-
zati dalje u tekstu) i ovde je ubrzo izgubila svoj uži slovački identitet, pa
je postala dominantna njena sveslovenska dimenzija. Pesma se počela
širiti usmenim predanjem i u prepisima nakon Tomášikovog povratka iz
Nemačke (u jesen 1835).Tačna rekonstrukcija njenog kretanja u Slovač-
koj, ali i Češkoj i Moravskoj, nije moguća i, s obzirom na glavnu temu stu-
dije, nije ni bitna. Više izvora iz tog razdoblja potvrđuje da su je šturovci
još pre objavljivanja pevali (verovatno na slovačkom) već na istorijskom
izletu na Devínu (24. aprila 1836), dakle, posle nekoliko meseci bila je
opštepoznata.Starija stručna literatura3 navodi nekoliko puteva kojima je
pesma dospela u geografski ali i duhovno blisku češku sredinu – autori
su podsećali da je 1839.godine J.M.Hurban (1817–1888) za vreme pra-
znika putovao po Češkoj i Moravskoj i informisao o pesmi, a podsećali
su i na to da se iste godine pisac Matěj Mikšíček (1815–1892; kasniji
učesnik u slovačkom ustanku 1848), nakon praznika koje je proveo u
Zvolenu, vratio u rodnu Moravsku sa zapisom teksta i notnim zapisom
napeva pesme i da je nedugo zatim Mikšíčekov prijatelj, autor didaktič-
ke i rodoljubive poezije Vincenc Furch (1817–1864), promenio „Slovake“
iz incipita u „Slovene“ i da se pesma proširila Češkom i Moravskom (gde
su je ponekad pevali i kao „Hej, Moravci“).

3 Gessayová-Brestenská, Elena: Hymna Hej, Slováci! Jej pôvodca, vznik a osudy.
K 100. výročiu z poverenia Literárneho odboru Slovenskej ligy. Tlačou Kníhtlačiarne
Sv. Andreja, Bratislava 1834, str. 16; Čajak, Ján: Storočná pamiatka slovenskej hymny
Hej, Slováci. Náš život, 2, 1934, br. 3–4, str. 108–116.
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No činjenice su drugačije: još je u jesen 1837. češku javnost
o Tomášikovoj pesmi informisao Josef Václav Justin Michl
(1810–1862), češki sveštenik, književni istoričar, slavista, učitelj i pre-
poroditelj. U časopisu Česká včela (broj 45, izdanje datirano 7. no-
vembra 1837), pod naslovom Literatura, na stranicama 359–360, ob-
javio je za to vreme opsežan članak o Fejérpatakyjevom Novom i sta-
rom kalendaru za 1838. godinu. U uvodu je navodio imena knjižára
koji će (kada stigne) kalendar prodavati u Pragu i Brnu. Michl je članak
napisao prema primerku koji je u Prag doneo „gospodin Vrkátko putu-
gicj po Uhrách“, a on ga je dobio od samog Fejérpatakyja. Za našu te-
mu je najvažnije to što je Tomášikovu pesmu citirao gotovo doslovno,
zadržao je incipit Hei, Slováci, ali u Tomášikovom sklopu reči Slowen-
ská řeč prepisao je s malim slovom (slowenská řeč). Objavio je i: dve
strofe iz druge Tomášikove pesme (Hei, pod Muráňem), dve anegdote
koje su ismevale mađarone i šaljivu noticu o tome koliko je reči engle-
ski jezik preuzeo iz drugih jezika. Poenta notice bile su reči koje su sle-
dile nakon crtice „kad bi reč slovačka tako bila skuvana, kakvu bi gala-
mu ljudi podigli!“. Michl je u informativni članak odabrao najudarnije pe-
sme iz kalendara, nastojao je da anegdotama ukaže na ključne proble-
me tadašnje Slovačke i da, istovremeno, okarakteriše kalendar gospo-
dina Fejérpataky-Belopotockoga, koji je u potpunosti bio u službi borbe
slovačkog naroda za materijalno i kulturno oslobođenje.
Kasnije, kada je Tomášikova pesma počela da izlazi u Češkoj i Morav-
skoj pod naslovom Hej, Slované, to je izazvalo negodovanje i osudu
njenog propagatora J. M. Hurbana, koji je 1851. godine napisao: „Mi
bismo želeli da ova pesma, onako kako ju je pesnik komponovao, bu-
de proširena preko prijatelja slovenske pesme. Ona je postala narod-
na, prešla je u život, a osim pesničke vrednosti ima i narodnu vrednost
i posebno značenje. Trebalo bi je, dakle, uvek štampati izvorno: ‚Hej,
Slovaci! itd.‘.“4

4 Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literatúru. Ďjel II. 25. Červenca (jula), 1851,
Svjazok 1, s. 26.
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J. M. Hurban, 1851. godine, i češki profesor Albert Pražák (1880–1956),
mnogo godina kasnije (1934), nisu shvatili da su sveslovenski polet i va-
paj za vlastitim opstankom morali da na brojčano manje i ugnjetavane
slovenske narode u neslovačkim sredinama deluju drugačije nego što
je Tomášik delovao na pripadnike svog naroda. Sveslovenska dimenzi-
ja pesme prikrila je njen slovački duh, a idejna snaga omogućila je da
pesma postane opšteprihvaćena, da prođe kroz proces prelaza od do-
minacije pojedinačnog (slovačko) prema dominaciji opšteg (slovensko).
Slovački jezik i slovački narod iz prvog i drugog stiha morali su biti za-
menjeni drugim pojmovima. No, problem je u tome što, dok je Hurban
protestovao protiv adaptacije i zahtevao prevod, Pražák je adaptaciju
(Hej, Slované) pozdravio, ali ju je neadekvatno obrazlagao: „Slovaci su
iz toga (iz invokacije-incipita, prim. J.J.) zaključili da su se izrazi Slovan
i Slovák, slovanský i slovenský mešali i uglavnom označavali Slovena
(Tomášik, prim.J.J.).Pod izrazom Slovák i slovenský mislio je (Tomášik,
prim. J.J.) zapravo Slovan i slovanský, kao što je izričito priznao prire-
đujući tu pesmu u posmrtnom izdanju.“5

Ne želim da iznosim pretpostavke o tome šta je Tomášik mislio služe-
ći se izrazima Slovan – Slovák (Sloven – Slovak), ali na temelju nje-
govog teksta, na koji se Pražák poziva,6 nije moguće tvrditi da je „izri-

5 Pražák, Albert: Sto let hymny „Hej, Slované!“, Slovanský přehled, 26, 1934, č. 6, s.
149–155.
6 Původce (Tomášik, Samuel):u:Básně a písně Sama Tomášika.České a slovenské.Pra-
ha, Nákladem kníhkupectví I. L. Kobra 1888.Tomášik je napisao uvod za knjigu 1885. go-
dine (dve godine pre smrti) i u tekstu eksplicitno govori samo o tome kako je pesma ob-
javljena prvi put i kako je objavljivana kasnije: „Budući da su moje pesme od 1834. do, ot-
prilike, 1854. bile pisane i štampane na čehoslovačkom, a tek kasnije na slovačkom, ov-
de ih donosim upravo onako kako se nalaze štampane u raznim časopisima i kalendari-
ma, u nadi da mi to ni jedna ni druga strana neće zameriti, nego da ću time nekako do-
prineti uzajamnoj bratskoj slozi između Čeha i Slovaka na knjževnom polju.“
Najpoznatija Tomášikova pesma Hej, Slované! predstavlja uvod u knjigu. Iza naslova
nalazi se zvezdica, a ispod teksta komentar: „Ova pesma je prvi put štampana godine
1838. u kalendaru Kašpara Fejérpatakyja, knjigovesca iz Sv. Mikoláša, na čehoslovač-
kom književnom jeziku s naslovom N a  S l o v a n y; počinje pak: Hej, Slováci!“ Taj
tekst može se smatrati tekstom izdavača, koji je u knjizi napisao i kratak uvod, koji već
ima naznake kasnije ideologije čehoslovakizma.
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čito priznao da je priredio tu pesmu“. Može se tvrditi samo to da slo-
vački bard dosledno govori o dva bratska naroda, o „čehoslovačkom
jeziku“, ali ne govori o „čehoslovačkoj domovini“.Tomášik je samo pri-
hvatio situaciju: „pesma pisana na čehoslovačkom“, „ovde ih (pesme
– prim. J.J.) prenosim onako kako se upravo nalaze štampane u raz-
ličitim časopisima i kalendarima!“. Tomášiku se ne može poreći slo-
venski, ali ni nacionalni osećaj, a isto tako ne može se poreći činjeni-
ca nesvakidašnje bliskosti češkog i slovačkog naroda, o čemu svedo-
či i to da se u Slovačkoj zajedno s Tomášikovom pesmom pevala
i češka himnička pesma Kde domov můj. Prisno poznavanje najzna-
čajnijih pesama srodnog i prijateljskog naroda jačalo je među Česima
i Slovacima svest o zajedništvu, davalo im snagu u borbi za nacional-
no preživljavanje.6a

Prvo izdanje, u kojem pesnik oslovljava Slovake – narod koji govori slo-
vački jer je dar slovačkog jezika dobio od Boga, ostaje književnonaučna
činjenica. Objektivnosti radi, potrebno je naglasiti da sam Pražák u citi-
ranom članku priznaje da, kada su Slovaci pesmu pevali u slovenskom
žaru, pevali su je kao Hej, Slováci! Preostaje samo da se konstatuje da
je idejna i estetska snaga Tomášikove pesme živela i dan-danas živi vla-
stiti život. Danas se adaptacije označavaju prema incipitu – izvorni inci-
pit Hej, Slováci koristi se samo u Slovačkoj, dok se u ostalim jezicima
koristi Hej, Sloveni, a slovački jezik zamenjen je slovenskim jezikom i,
eventualno, ekvivalent koji izražava povezanost sa narodom (duh i sl.).
Michlov članak, koji je izašao u Českoj včeli u jesen 1837. godine, ubr-
zo je (decembar 1837) objavljen u Danici ilirskoj.7 Naglašavam da je
članak počinjao na naslovnoj stranici i izašao pod naslovom Slovstvo,

6a U vezi sa temom rada, podsećam na to da je himnička pesma Kde domov můj pri-
lagođena na slovački jezik. Npr. Pavol Dobšinský (1828–1885) navodi je u članku Výle-
ty po Tatrách (Izleti po Tatrama, Sokol, 1860, br. 13, str. 110–111). Poslednje stihove
prve strofe A to je tá krásná země, / země česká domov můj prilagodio je rečima: A to
je tá krásna zeme, / Zem slovenská domov môj / Zem slovenská domov môj (A to je
ta krasna zemlja / zemlja slovačka, moj dom / zemlja slovačka, moj dom). U drugim
strofama je iskoristio čitav niz slovačkih geografskih i istorijskih realija.
7 Danica ilirska, Tečaj III, Dana 9. prosinca 1837, broj 50, str. 202 (naslovna i sledeća
stranica). U prevodu pesme reč Perun se objašnjava: „Perun (Jupiter) bog pravde.“
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što je onovremeni ekvivalent češkog izraza za književnost. U podna-
slovu je, u zagradama, podatak Iz Češke pčele 1837, br. 45. Članak
je preuzeo datiranje iz češke periodike (U Pragu 4. septembra 1837),
a izvorno označenje autorstva (J. Michl) uredništvo je proširilo na Ju-
stin Michl, c. k. professor reda učionicah pobožnih. Autor je, dakle, bio
poznat u hrvatskoj sredini; s obzirom na njegovu slavističku orijenta-
ciju, dolazi u obzir mogućnost da je članak u Danicu poslao Michl,
eventualno i to da ga je preveo na hrvatski, jer je poznavao nekoliko
slovenskih jezika. U zvezdanom razdoblju bilo je uobičajeno preuzi-
manje članaka i informisanje o knjigama, kalendarima i zbornicima
koji su izašli na jezicima drugih slovenskih naroda i nije bilo neuobiča-
jeno da autori svoje članke pišu na drugim slovenskim jezicima. No,
moguće je da je članak preveden u Zagrebu. Slovak Bohoslav-Bogu-
slav Šulek došao je u Hrvatsku tek iduće godine (1838) i bio urednik
Danice od 1841. do 1846. godine. Članak i Tomášikovu himničku pe-
smu mogao je prevesti i Dragutin Rakovac (1813–1854), koji je u raz-
doblju 1836–1837. bio urednik Danice.
Prevod iz 1837. godine je informativan, dosta manjkav, nepoetičan i
znatno se razlikuje od kasnije Rakovčeve pesničke obrade, koja je na-
stala 1838. a objavljena 1842. godine. No neizbrušenost prevoda, ako
prihvatimo tezu da je prevodilac bio Rakovac, moguće je vrlo jedno-
stavno pojasniti. Radilo se o brzom pružanju informacije, a verovatno
su svoje odigrali nedostatak vremena i Rakovčeva preopterećenost.
Naime, poznato je ne samo to da je Ljudevitu Gaju (1809–1872) u Da-
nici pomagalo nekoliko značajnih pisaca, nego i to da su urednici oba-
vljali sav posao.

Istovremeno su u izvorniku i prevodu navedene dve poslednje strofe druge
Tomášikove pesme. Doslovni tekst, prema Danici, glasi: VI Pěsma „Hei, pod
Muráněm“, iz koje: // Když wolá králůw dále swatý hlas, / Do boge za wlast gjt we
hrozný čas / (Kada zove kralje dalje sveti glas / U boj za dom iti u grozni čas:) // Každý
spěcha hned tam gjti, / Za krále, za wlast zemřjti / (Svaki hiti tak’ tam iti / Za kralja, za
dom umriti) // A když ukrutnj hrozj tyrani / Potupit Sláwu a dát gj rány: / Chrabrý šuhag
za ni wyleg / Wěrně i ostatnu krůpeg. / (A kad okrutni groze tirani / Sakrušit Slávu ter
da se ráni / Hrabri momče tergni sablju / Zadnju za nju litlij kaplju).
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Prevod u Danici zadržava bitne slovačke atribute Tomášikove pesme.
Ne sme nas zavarati izraz jezik naš slovenski, jer se u zvezdanom
razdoblju (kao što će se pokazati u nastavku teksta), adjektiv sloven-
ski posve uobičajeno upotrebljavao u značenju „slovački“. Ovde ću
upozoriti na prvi stih: Hej, Slovaci! jošter jezik naš slovenski žive.
Godine 1839, Pavle Stamatović je objavio prvi srpski prevod, a drugi
srpski prevod je 1843. objavio Miloš Popović, koji je zatim napisao i
vlastitu pesmu Uzvik inspirisanu Tomášikom. Pesma je postupno pre-
vedena, odnosno adaptirana u drugim slovenskim jezicima, postala je
sveslovenska himna, a poznato je da je upravo u bivšoj Jugoslaviji ne-
ko vreme bila i državna himna. Zato su nastali prevodi/adaptacije na
jezicima naroda i narodnosti te federacije. Budući da je to iza vremen-
skog horizonta kojim se bavim, podsetio bih samo na to da je zanimlji-
vo te verzije upoređivati s Tomášikovim predloškom (predlošcima),
kao i pojedine adaptacije međusobno. U iscrpnijem radu, bilo bi zani-
mljivo uporediti verzije nastale u bivšoj Jugoslaviji, kao i adaptacije na-
stale u drugim sredinama, na primer, uporediti „rusinsku“ adaptaciju iz
srpske Vojvodine sa rusinskom adaptacijom nastalom na području
bivšeg Sovjetskog Saveza.8

U šire shvaćenom radu, bilo bi produktivno uporediti datume nastan-
ka pojedinih adaptacija, jer se pokazuje da su adaptacije/prevodi po-

8 Književni jezik „južnoslovenskih“ Rusina (Rusnaka) razlikuje se od rusinskog jezika
koji se koristi drugde u svetu svojim jezikom i pravopisom. Objavljena potkarpatska
verzija ima drugačiji jezik i pravopis.9 Prevodi Kćeri Slave u zvezdanom razdoblju na
srpski jezik: prvi je prevod Georgija Magaraševića Soneti G. Ioanna Kollara, prevede-
ni s češkog jezika, Letopis Matice srpske, 1827, br. 10, str. 89–91; anonimni prevodio-
ci: Slavi Dcera, Letopis Matice srpske, 1837, br. 40, str. 65; Slika sveslavenska, Podu-
navka, 16. aprila 1848, br. 16, str. 65. Na hrvatski je jezik slobodno preveo Stanko Vraz,
koji je sonetima davao naslove: Žalobne svetkovine, Danica horvatska, slavonska i
dalmatinska, 10, 1844, br. 24, str. 93; Miriteljica, Krěpost, Sila lěposti, Carica, Danica
horvatska, slavonska i dalmatinska, 11, 1845, br. 10, (naslovna i iduća, 34. stranica);
Danica, Muči!, Pogled, Moja srěća, Danica horvatska, slavonska i dalmatinska, 11,
1845, br. 11, (naslovna i iduća stranica); Lěkar, Molitva, Amanet, Čija je krivnja, Dani-
ca horvatska, slavonska i dalmatinska, 11, 1845, br. 12, (naslovna i iduća, 42. strani-
ca); Iskra, Zabavni sastavec od više domorodnih pisatelja. Izdao Ivan Havliček, Zagreb
1846, str. 70.
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čeli da nastaju najpre u sredinama brojčano manjih i najviše ugrože-
nih naroda, pri čemu geografske pozicije nisu bile odlučujuće (hrvat-
ski, srpski – Balkan, lužičkosrpski – zapadna Europa). Prevodi na je-
zike dominantnih i brojčano većih naroda nisu izrastali iz potrebe bor-
be za slobodu i očuvanja nacionalnoga identiteta, nego su bili motivi-
sani idejama slovenstva, odnosno interesovanjem za Slovene.
U svakoj od tri sredine (slovačkoj, hrvatskoj, srpskoj) bile su obrazo-
vane ličnosti prožete duhom evropskog humanizma i pune entuzija-
zma za svoj narod i slovenstvo. Usprkos idejnom jedinstvu izvornog
stvaralaštva, u prevodima i adaptacijama nije moglo biti da razlike ne
dođu do izražaja, a one su bile posledica čitavog kompleksa geopoli-
tičkih odrednica i razlika u prethodnom razvoju. Posle kratkog razdo-
blja samostalne države i svojih vladara, Slovaci su priključeni ugarskoj
državi, nemajući vekovima svoje više plemstvo, a niže plemstvo koje
je imalo nacionalni osećaj i slovačka buržoazija u nastajanju nisu ima-
li odgovarajuće ekonomsko zaleđe, što je umanjivalo mogućnosti slo-
vačke politike i kulture. U srpskoj sredini bogate i kulturno osvešćene
mecene sa nacionalnim osećajem bile su iz redova plemstva i buržo-
azije. Značajnu ulogu je odigrala svest o tradiciji (srednjovekovna srp-
ska država, njena politička i kulturna ostavština, autokefalna pravo-
slavna crkva). I nakon bitke na Kosovom polju, na području Srbije pri-
sutan je stalni otpor protiv Turaka, što je dopiralo i do svesti Srba
u Ugarskoj i odražavalo se u većem nivou nacionalne samosvesti,
smelijoj i delotvornijoj politici, ali i u usmenoj epici i književnosti (logič-
no, i u prevodima i adaptacijama). Hrvati su nekoliko vekova imali vla-
stite vladare, i nakon nastanka personalne unije i priključenja ugarskoj
državi vekovima su zadržali značajnu autonomiju na svojim istorijskim
područjima, imali su svoj sabor i svoga bana, a u nacionalni pokret su
se uključili i predstavnici visokog plemstva i buržoazije koja je nastaja-
la. Svest o državnopravnoj tradiciji, bogatoj kulturnoj tradiciji (renesan-
sni Dubrovnik), kao i bogatstvo gornjih slojeva hrvatskog društva stva-
rali su povoljnije uslove za nacionalni pokret. Slovaci su od Južnih
Slovena dobijali pomoć, Hrvati i Srbi su Slovake smatrali svojim naj-
bližim i najprirodnijim saveznicima, vezivali su ih emocionalni i racio-
nalni odnosi. Polazeći od ideja i ideologije slovenstva, težili su nacio-
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nalnom oslobođenju, materijalnom i kulturnom uzdizanju, pri čemu im
ni u toj situaciji nije nedostajalo humanizma. Uprkos neslobodi, među
njima je bilo slobodnog kretanja ideja, prirodno je bilo uzajamno pre-
vođenje i prilagođavanje pesništva, koje je u zvezdanom razdoblju
(posebno u Slovačkoj) ispunjavalo i one zadatke koje je u slobodnim
zemljama ispunjavala politika.
U vezi sa činjenicom da su na hrvatski i srpski jezik prevođene, odno-
sno obrađivane samo najrevolucionarnije slovačke pesme, treba prime-
titi da su slovački pesnici u znatnoj meri crpili revolucionarnost iz južno-
slovenskih izvora – iz realnosti neprekinutog protivturskog i protivhab-
sburškog otpora i iz samog karaktera književnosti ne samo s idejne, ne-
go i s formalne strane.To je olakšavalo nastanak adaptacija koje su če-
sto povećavale smelost slovačkih izvornika, što je bilo potpuno u skla-
du sa prevladavajućim mišljenjem da Južni Sloveni igraju avangardnu
ulogu u borbi za nacionalnu slobodu i slovensko jedinstvo.
Tomášikova pesma je najizrazitiji dokaz prilagodljivosti slovačkog pe-
sništva u srpskoj i hrvatskoj sredini u zvezdanom razdoblju, kako nazi-
vam razdoblje intenzivnih međusobnih književnih slovačko–južnoslo-
venskih odnosa, koje u slovačkim prilikama predstavljaju tridesete i če-
trdesete godine 19. veka. U povoljnijim srpskim prilikama srpsko–slo-
vački književni odnosi započeli su nešto ranije, 1827. godine, kada je
Georgije Magarašević (1793–1830), u Letopisu Matice srpske, objavio
prevode soneta iz Kollárove Slávy dcére (Kćer slave). Bili su to prvi pre-
vodi dela jedinstvene estetske i idejne snage. Kollár je, zatim, bio prevo-
đen u kontinuitetu podjednako u srpskoj i u hrvatskoj sredini, a prevodi
Kćeri slave postupno su se širili čitavom Evropom. Idejno značenje naj-
poznatije Kollárove pesme neosporno je, no treba naglasiti da su u srp-
skoj (i hrvatskoj) sredini dosta prevođeni soneti u kojima je izrazitija slo-
venska ideologija, dok su tragovi klasicizma manje izraženi.
Naglašavanje idejnih dimenzija Kollárovog stvaralaštva potvrdio je i
Jovan Pačić (1771–1849), kada je 1841. godine ekspresno preveo10

10 Kollár, Ján: Půwod Lipska, Zora, Almanach na rok 1840, Štwrtí Ročník. W Buďíňe.
Literami král. univers. ťiskárňe, str. 7–10; Povod Lipske, preveo Jovan Pačić, Letopis
Matice srpske, 1841, br. 54, str. 103–105.
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baladu Původ Lipska (Povod Lipske), koja, doduše, ne dostiže estet-
sku vrednost ranijeg Kollárovog pesničkoga stvaralaštva, ali je njena
tema (Lužički Srbi i njihovo buntovništvo) izrazito idejno eksponirana.
Ako već ne želimo da govorimo o prilagodljivosti Kollárovog stvaralaš-
tva, svakako možemo da govorimo o kontaktibilnosti, jer su u svim
prevodima bile odlučujuće idejne pozicije, koje su bile dominantne i u
ostalom slovačkom, srpskom i hrvatskom izvornom i prevodnom stva-
ralaštvu.
Tek nekoliko godina nakon Magaraševićevog prevoda Kollárovih
soneta, na srpski jezik su prevedena i druga dela slovačke književ-
nosti. Godine 1836, Pavle Stamatović (1805–1864) preveo je na-
rodnu pesmu Nitra milá, Nitra (Nitra, mila Nitra), kratku narodnu pe-
smu Ide kuruc pri Dunaji (Ide kuruc kraj Dunava) i, istovremeno, pe-
smu Nad Tatrou sa nebo kalí (Nad Tatrom se nebo mrači) Sama
Chalupke (1812–1883), koju je nazvao Nad Tatrom se nebo namrš-
tilo.11 Napominjem da Chalupkino ime prevodilac nije naveo; vero-
vatno je smatrao da je reč o narodnom pesništvu, jer su sva tri pre-
voda bila deo informativnog članka o izdavanju Kollárovih Spievan-
ki.
Prevođenjem slovačkog pesništva 1840-ih bavio se ponajviše Jo-
van Subotić (1817–1866). Slovačko usmeno pesništvo prevođeno
je na srpski jezik uglavnom zato što se usmenoj književnosti prida-
vao veliki značaj, što je bilo u skladu s idejnim temeljem tadašnjeg
književnog programa, dakle i ono je na neki način bilo prilagodljivo
u književnom prostoru.
Presudan deo književne komunikacije čine prevodi. Pored dela zna-
čajnih slovačkih pesnika (S. Tomášik, S. Chalupka) i osobenog Sa-
ma Bohdana Hroboňa (1820–1894), bili su to prevodi pesama ma-
nje značajnih, gotovo marginalnih autora (Drahotín Antal, Michal
Godra, Bohumil Nosák, Samuel Orphanides, Ľudovít Žello). Većinu
je priredio Miloš Popović (1820–1879), a jednu manje poznati pisac

11 Srpska pčela, 1836, str. 149–150.
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Ivan Šimatović. (O adaptacijama manje važnih pesnika govoriću
zasebno.) 
Na kraju zvezdanog razdoblja, 1847. godine, Jovan Ilić
(1823–1901) prepevao je Čiernu Horu (Crnu Goru) Andreja Slád-
koviča (1820–1872), pri čemu su za srpsku sredinu značajnije od
apoteoze junačke Crne Gore bile ideje slovenstva, koje je umetnič-
ki snažna pesma sadržavala. Iz gledišta središnje teme (prilagodlji-
vost pesništva) može se podsetiti na to da i ovde izvornik i prevod
nastupaju, doduše, u slovenskom jedinstvu, ali u obrnutoj poziciji –
za slovačkog recipijenta bitan je bio primer (uputstva) borbe za slo-
bodu, a za srpskog je bilo važnije jačanje slovenske svesti.

Slovačka recepcija srpskog pesništva u zvezdanom razdoblju pola-
zila je od istih idejnih postavki i bila je isto tako skromna. Naime,
izišla su tek tri slučajna i prigodna prevoda, ali se radilo o najzna-
čajnijim predstavnicima srpske poezije (Lukijan Mušicki, Sima Milu-
tinović Sarajlija, Petar II Petrović Njegoš).12 Sva tri prevoda bila su
izrazito povezana sa aktuelnom situacijom, što je njihova dodirna
točka s pojmom prilagodljivosti.
Analogna je bila situacija u slovačko-hrvatskom prostoru. Paradok-
salno, za zvezdano je razdoblje bilo vrlo simbolično to što je prvi
prevod objavljen na hrvatskom jeziku priredio Ľudovít Štúr
(1815–1851), vodeća ličnost slovačkog romantizma. Značajan uče-
snik u slovačko–južnoslovenskim odnosima objavio je 1837. godine
u Danici narodnu pesmu Nitra, milá Nitra. Za uzajamne odnose
i zvezdano razdoblje upravo je simbolično što u hrvatskoj i srpskoj
sredini istorija prevoda slovačke poezije i slovačkog narodnog stva-
ralaštva počinju prevodom te elegične pesme, koja spada u slovač-

12 Mušicki, Lukijan: Oda Přjteli mému Michalu Witkowićowi wel. Konsistoře Budjniské
Fiškalu, preveo Michal Hodža, Hronka, Djl. II, sveska II, 1837, str. 183–186; Milutinović
Sarajlija, Sima: Pozdrav Slowenskoj bratje Slovacima / Slowensky, dvojezično, Tatran-
ka, Díl Druhý, Swazek Třetí, 1842, str. 79; Petrović Njegoš, Petar: Pěsma / Pjeseň, dvo-
jezično, preveo Bohuš Nosák-Nezabudov, Orol tatránski, Ročňík II, 1847, 5. Vel. Seč-
na, 51. broj, naslovna strana.
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ke kultne pesme i peva se s verskim osećajem. Jednako je simbo-
lično i to što su Hrvati prilagođavali slovačke pesme uvereni da je
reč o usmenoj književnosti. Nakon Štúrovog prevoda sledio je pre-
vod pesme Nad Tatrou sa nebo kalí Sama Chalupke. Prevodilac
Mato Topalović (1812–1862) objavio je pesmu 1837. godine u Da-
nici, pod pseudonimom Rodoljub Zdenčanin i naslovio je Slovak
i Tatra. Usledile su dve obrade. Nakon spomenute obrade Draguti-
na Rakovca, revolucionarne 1848. godine Mato Topalović je obra-
dio Chalupkinu pesmu Volanie ke zbroji (Poziv na oružje, kasniji na-
slov Pod Tatrou zástavy vejú – Ispod Tatri barjaci se viju) i naslovio
je Poziv u boj.13 I iz nevelikog broja slučajeva vidljivo je da je hrvat-
ska recepcija slovačkog pesništva dosledno polazila od idejnih po-
treba vremena, kojima su najbolje odgovarale najrevolucionarnije i
estetski najsnažnije slovačke pesme.
Slovačka recepcija hrvatskog pesništva u zvezdanom razdoblju bi-
la je na istom idejnom talasu, no brojčano skromnija. Ctiboh Zoch
(1815–1865) je 1836. godine brzo obradio revolucionarnu pesmu
Pěsma Horvatov (poznatu po prvom stihu Nek se hrusti šaka ma-
la) Ljudevita Vukotinovića (1813–1893). Pesma je, doduše, ostala u
rukopisu, ali je, zajedno sa ostalim himničkim i prigodnim pesma-
ma, bila vrlo popularna i poznata pod naslovom Ať se durdí Maďa-
rové (pevala se, međutim, i na hrvatskom jeziku). Bohuš Nosák-Ne-
zabudov (1818–1877) objavio je 1840. godine prevod pesme Dimi-
trija Demetera (1811–1872) Král Matěj (Kralj Matijaš), čija je idejna
dimenzija neosporna.
Neprevođenje poezije, odnosno prevođenje u minimalnom obimu
nije bilo posledica odsustva interesa ili ograničenih izdavačkih mo-
gućnosti, nego toga što se nije osećala potreba za prevođenjem.
Šturovci su poznavali hrvatski i srpski jezik, temeljno su poznavali
realije i istoriju oba prijateljska naroda sa kojima su imali racional-
ne i emocionalne veze.

13 Poziv u boj (Chalupka, Samo: Volanie ke zbroji / Pod Tatrou zástavy vejú, adaptaci-
ja Zdenčanin (Mato Topalović), Danica horvatska, slavonska i dalmatinska, br. 36, 2.
Rujna 1848, Tečaj XIV, naslovna strana.
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Posebnu, vrlo produktivnu liniju u svakoj od tri književnosti čine sti-
hovi uzajamnosti, pesme posvećene prijateljskom narodu i njego-
vim predstavnicima, stihovi koji naglašavaju s?radnju sl?venskih
naroda. U srpsko-slovačkoj sredini to su bile pesme u čast Jána
Kollára, Pavla Jozefa Šafárika i Bohuša Nosák-Nezabudova.14

Bard srpskog pesništva Sima Milutinović Sarajlija (1791–1847) na-
pisao je pesmu u čast Slovacima, koja je objavljena u slovačko?
i srpsko? štampi.15 Nastalo je nekoliko pesama kojima su autori
odali priznanje Ľudovítu Štúru.16 Na drugoj strani, Ľudovít Štúr je
napisao pesme u čast Save Tekelije (1761–1842) i Teodora Pavlo-
vića (1804–1854), značajnih ličnosti zvezdanog razdoblja i prijate-
lja Slovaka. Karakteristično je da je pesma u čast Tekelije na slo-

14 Arnovljev, Antonije Arnot: Šafariku / Istom. Serbskij Letopis (Letopis Matice srp-
ske), 7, 1832, br. 29, 2, str. 61–62; Pačić, Jovan: Visokoučenome G. I. P. Šafariku
kad je postao Sočlenom Varšavskog učenog Sodružestva, Letopis Matice srpske,
1832, br. 30, str. 45–47; Pačić, Jovan: Čestijejšemu Gospodinu Ioannu Kollaru,
Evangeličeskom Peštanskom Propovjedniku, Visokopočitajemomu Prijatelju, peva-
na njegovim prijateljem Ioannom Pačićem C. K. I. Kapetan, Kon. Letopis Matice
srpske, 1834, br. 36, str. 20–23; Pavlović, Teodor: G. I. Kollaru / Istom, Srpskij na-
rodnij list, 1, 1835, br. 25, str. 196; Pavlović, Teodor: G. I. P. Šaffariku, Srpskij narod-
nij list, 1, 1835, br. 25, str. 196; Stefanović, Stefan: Dr-u Pavlu Iosifu Šaffariku (god.
1826), Bačka vila, 1, 1841, str. 160–162. Među pesme u Kollárovu čast može se
uvrstiti i poznata pesma Brodari, koju je napisao Svetozar Miletić, Slavianka 1847,
str. 116–123; Jovanović, Dimitrije: Visokoučenom Gospodinu Bogoslavu Nosaku,
Peštansko-budimski skoroteča, 3, 30. aprilia 1844, br. 34, str. 197.
15 Na slovačkom jeziku u Hronki 1842. godine (vidi belešku 12), na srpskom jeziku
beogradski almanah Golubica, 4. godište, 1842, str. 120–121.
16 Popović Šapčanin, Pavle: Srb u Tatrama, Podunavka, 7. dekembra 1845, No 49,
naslovna strana; Hadžić, Jovan: Pozdrav mladeži srbskoj učećoj se u Požunu, pě-
vašoj 7. januarija 1845, Podunavka, 24. marta 1845, No 12, naslovna strana; Ma-
gjarskoj agjarskoj opoziciji uzdarje na „zajutrak“ Spomen dana 16/27 siečnja 1848
od mladeži Sárbske u Požunu, Danica horvatska, slavonska i dalmatinska, br. 13,
25. ožujka 1848, Tečaj XIV, naslovna strana. Deo autora koji se bave naukom o knji-
ževnosti smatra da je u Štúrovu čast napisana Pěsma Petra Petrovića Njegoša
(1847). U srpske počasti na svoj način spada i pesma slovačkog autora Bohuša
Nosák-Nezabudova Nadkrivanski oro, napisana na srpskom i objavljena u srpskoj
periodici (Serbskij narodnij list, 10, 1845, br. 25, str. 193 (naslovna strana).
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vačkom i na srpskom prvi put objavljena u srpskoj sredini, a pesma
u spomen Teodoru Pavloviću izašla je tek nakon mnogo godina.17

Napisana je i pesma u čast Pavla Popovića.18 Od prigodnih pesa-
ma zabeležili smo samo pesmu Karola Kuzmányja (1806–1866),
koju je napisao nakon izbora novog srpskog mitropolita.19

I u hrvatsko-slovačkoj sredini nastajale su pesme u slavu narodnih
preporodilaca. Hrvati su u više navrata odavali priznanje Jánu Kol-
láru,20 pesme u odbranu Slovaka pisali su značajni hrvatski pesnici
i preporodioci, prijatelji Slovačke i Slovaka Mirko Bogović, Ivan Kuku-
ljević Sakcinski i drugi.21 U njihovu čast su mladi šturovci napisali pri-
godne pesme; neke nisu sačuvane, a druge su izašle tek nakon mno-

17 Štúr, Ľudovít: Slowanstva welkoduchému prjzniwci Sabbovi Tökölimu G. C. Kr. Ga-
snosti raddowi, rytijri zlaté ostrohy atd. gménem mnohopočetných Slovanských bratrů
od Ludewjta Štúra, Novi serpski lětopis, 1837; Slavenstva velikom Meceni Savvi Tëkëlii
N. C. Kr. veličenstva sovjetniku, kao i kavaleru zlatne nadpetice i proč. u ime mnogo-
čiselne braće Slovenske ot Ljudevita Štura, preveo Petar Petrović Srempodlužanin,
Novi serbski lětopis, 43, 1838, str. 67–68. Štúr, Ľudovít: Na Pavloviće, napisano 1837.
za pripremani zbornik City vděčnosti. Štampa Štúr, Ľudovít: Básne, Dielo v piatich
zväzkoch, Zväzok IV, Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1954, str.
66–67, izdanje priredio i bieleške i komentare napisao Jozef Ambruš.
18 Maškovský-Maróthy, Daniel: Pamjatke P. Popovića, Orol tatránski, III, 16. maja 1848.
19 Kuzmány, Karol: Ke sláwnému wywolenj wys. důstogného pana biskupa welkom.
pana Štěpána Stankowiče za metrolopitu Karloweckého od 75 zástupců národu na
tamž držaném sboru dne 23. listopadu 1837 (od K. Kuzmányho). Květy, Příloha ku
Květům. Čjslo III. Literatura a krásné uměnj, 8. února 1838.
20 Kukuljević Sakcinski, Ivan: Pozdrav Visokoučenomu gospodinu Ivanu Kollaru na dan
njegove nazočnosti u Zagrebu, Danica ilirska, VII, 1841; Štoos, Pavao: Pozdrav Viso-
kučenome gospodinu gospodinu Ivanu Kolaru kao velikome Pěsniku i uzajemnosti
sveslavjanske neumárlom pisatelju, Danica ilirska, Tečaj VII, 18. Rujna 1841, br. 38. str.
153–154, naslovna i iduća stranica; Mihanović, Antun: Odziv Danice Ivanu Kollaru,
Danica, 10, 1844, br. 18, str. 69, naslovna.
21 Bogović, Mirko: Slovakom, Danica horvatska, slavonska i dalmatinska, Tečaj XI, 30.
Kolovoza 1845, br. 35. naslovna; Bogović, Mirko: Glas iz Orave, Danica horvatska, sla-
vonska i dalmatinska, br. 11, 15. Ožujka 1845, Tečaj 11; Bogović, Mirko: Jutro na Kar-
patih, Domorodni glasovi, Rijeka 1848, str. 37–40; Kukuljević Sakcinski, Ivan: Krivane!
Krivane! Ti sérce Slavjanah, Slavjanke, 1848, str. 16; Kukuljević Sakcinski, Ivan: Glad
u Oravi; Šimagović, Franjo: Odziv Ilirie na molbu Tatrie, Danica ilirska, Tečaj VI, dana
29. Kolovoza 1840, br. 35. naslovna.
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go godina.22 Izuzetno popularne bile su i pesme koje tematizuju za-
jedništvo i prijateljstvo.23

Osobitom i specifičnom prilagodljivošću slovačkoga pesništva može
se smatrati pet pesama Bohuša Nosák-Nezabudova napisanih na
srpskom i objavljenih u srpskim časopisima 1840-ih godina.24

U situaciji u kojoj su se naglašavala idejna stanovišta ne čudi visoka
frekvencija adaptacija; ako je tekst slovačkog autora, koji je bio umet-
nički manje uverljiv, sadržavao idejne poruke (a njih je u tom razdoblju
sadržavao gotovo svaki tekst), mogao je poslužiti kao podloga za
adaptaciju ili slobodnu obradu. Na stranicama tadašnje štampe slo-
vački autor ili slovački izvor navode se retko; autori adaptacija nastu-
pali su kao autori; izvorni tekst se retko navodio; adaptacije su često
imale sasvim drugačiji naslov nego izvornici; prevodi i adaptacije izla-
zili su i u važnim i manje poznatim časopisima.
Adaptacije pesništva u zvezdanom razdoblju treba shvatati kao legiti-
man deo naših nacionalnih književnosti. U njima se odražavaju speci-
fični znakovi ove ili one nacionalne književnosti (povezanost sa istori-

22 Maróthy-Maškovský, Daniel: Báseň Blahorodňjemu Pánovi Mirkovi Bogovićovi Sta-
tňiemu Illirie Sinovi Od Slovákov Bratislavskích, Podaná dňa 28. Pros. 1845. Arhiva
HAZU, Bogovićeva ostavština, fond XV-3, br. II, 7. Maróthyjeva pesma u čast Ivana Ku-
kuljevića Sakcinskog ne nalazi se u rukopisnoj zbirci Básnňickje Začjatki D. Vahobora
Maróthyho Maškovskjeho od dňa 27. prosinca 1845 v Bratislave nad Dunajom, ôsmy
zošit, iako to tvrdi starija stručna literatura; Pauliny-Tóth, Viliam: Bogovićovi. Pesma je
nastala 1845. povodom posete M. Bogovića Bratislavi. Objavljeno: Vongrej, Pavol:
Z neznámych veršov slovenského romantizmu. U: Literárny archív. Martin: Matica
slovenská 1965.
23 Nosák-Nezabudov, Bohuš: Molitva Tatrie, Danica ilirska, Tečaj VI, dana 23. Svibnja
1840, br. 21. Drugi put objavljeno: Pěsmarica, sbirka I, Zagreb 1842; Černo, Ludomil
Karol: Horvátom pri lúčeňí, Nitra III, Pešta 1846, str. 166–167; Kmeť, Jaroslav Ján: Nad
nami sa krúťa sokoli. Pesmu su pevali slovački studenti 1844. na odlasku u Levoču, na
rastanku s hrvatskim studentima. Nitra III, Pešta 1846, str. 168; Grajchman, Jakub: Na
dunajskom brehu bratja sa schádzajú, Nitra III, Pešta 1846, str. 169–170.
24 Nosák-Nezabudov, Bohuš: Na valovitoj Tisi, Serbskij narodnij list, 9, 10. februarja
1844, br. 6, str. 41; Pěsnik slovenskij, Peštansko-budimski skoroteča, 3, 3. februaria
1844, br. 10, str. 49; Serbskoj matici, Serbskij narodnij list, 9, 10. avgusta 1844, br. 32,
str. 249; Jugoslavenkama, Podunavka, 8. aprila 1844, No 15, naslovna str.; Nadkrivan-
ski oro, Serbskij narodnij list, 10, 1845, br. 25, str. 193.
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jom i potrebama naroda) i izražena je tendencija aktualizacije idejno-
političkih komponenata, ponekad po cenu izostavljanja pojedinih od-
lomaka, koji su u razdoblju dinamičnog razvoja prevladani (austrosla-
vizam), ali ima i izostavljanja strofe o mađarskom ugnjetavanju Slova-
ka.
Elemente karakteristične za adaptacije možemo naći i u prevodima,
pa čak i u prevodu kultne slovačke pesme Nitra, milá Nitra. Iako je već
iz naslova, geografskih realija i istorijskih osobenosti (Svatopluk, Me-
tod) jasno da se radi o Slovačkoj, srpski prevodilac Pavle Stamatović
deo trećeg stiha ty slovenská mati! prevodi kao ti Slovenska mati! Mo-
že se raditi o uticaju slovačkog jezika ili o prevodilačkoj grešci (za slo-
vačke izraze Slovák – Slovensko srpski jezik ima nazive Slovak – Slo-
vačka, a za izraze Slovinec – Slovinské na srpskom postoje reči Slo-
venac – Slovenija), no u ovom slučaju se verovatno radilo o odstupa-
nju u interesu naglašavanja ideologije slovenstva i o nastojanju da se
slovački jezik približi srpskoj sredini.
Podsećam da Stamatovićev prevod (objavljen 1839) starija istorija
književnosti25 označava kao prvi prevod Tomášikove pesme na južno-
slovenske jezike, a drugi je Rakovčev prevod, objavljen 1842. u Pě-
smarici,26 iako se u knjizi eksplicitno navodi 1838. godina kao datum
njegovog nastanka. S obzirom na to da je prvi prevod objavljen 1837.
u Danici, potrebno je te starije konstatacije svesti na pravu meru – tre-
ba smatrati da je prvi prevod, iako manjkav i umetnički manje snažan,
onaj anonimni prevod iz Danice (1837), a drugi je Stamatovićev pre-
vod (1839), koji se kreće na granici prevoda i adaptacije i ne odlikuje
ga visoka umetnička vrednost. Prvim umetničkim predstavljanjem
Tomášikove pesme u južnoslovenskim jezicima treba smatrati Rakov-
čevu adaptaciju.
Što se tiče pitanja odnosa Stamatovićevog i Rakovčevog teksta po-
trebno je, radi tačnosti, dodati nekoliko napomena. Rakovac je u svo-
joj adaptaciji nastojao da očuva vezu sa Tomášikovim izvornikom (na-

25 Kovijanić, Risto: Hej, Slováci u Srbov, Náš život, 2, 1934, br. 3–4, str. 108–116.
26 Pjesmarica – pjesme domorodne, Zagreb 1842, str. 74–75.
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slov Na Slowany, prvi stih Hei, Slowáci! geště naše slowenská řeč ži-
ge). I u nauci o književnosti čest je uzrok nejasnoća činjenica da je u
naslovu Rakovčeve obrade (Duh Slavjinski) očita štamparska greška.
U trećem stihu tačno piše duh slavjanski. Rakovčeva obrada nije onaj
neizbrušeni prevod koji je izašao u Danici u vreme kada je Rakovac
bio urednik tog časopisa. No, treba naglasiti činjenicu da je tekstu u
Danici (pa dakle i u tekstu iz Fejérpatakyjevog kalendara) bliži Stama-
tovićev tekst; znamo da je Stamatović mislio da je reč o narodnoj pe-
smi. Stamatović se kretao na granici između prevoda i adaptacije. Na-
slov Pěsma k Slovacima može se smatrati hibridnim, kao i prvi stih Oj
Slovaci, iošte jezik naš Slovenskij živi. Drugi srpski autor Miloš Popo-
vić je Tomášikovu pesmu posredovao žanrovski jednoznačno, može
se čak reći da se kretao na granici adaptacije i izvornog stvaralaštva.
Svoj tekst je nazvao Davorija (davorija je naziv borbene pesme, izve-
den od imena Davor, Davorije – bog rata) i već u prvom stihu poslu-
žio se sklopom reči braćo Srbi, pri čemu je i podnaslovom (Polag po-
dobne slovačke pěsme) dao do znanja da je reč o adaptaciji (narav-
no, ovaj termin se nije tada koristio). Taj Popovićev trend (autorski
adaptirati predložak na stranom jeziku) dokazuje i činjenica da je ka-
snije napisao pesmu Uzvik, koja je sa Tomášikovom pesmom još la-
bavije povezana nego Davorija.
U oba slučaja (Popović, Rakovac) reč je o umetničkim delima, svako
od njih ima svoje pesničko pismo, a povezuje ih ideja Tomášikovog
predloška. Tomášik je na temeljima slovenstva naglasio slovački duh
(interese i potrebe slovačkoga naroda), a autori, i srpski i hrvatski, na-
glasili su, na istim temeljima, interese svojih naroda. I za dve južnoslo-
venske adaptacije vredi da na oblik književnog dela utiču i širi istorij-
ski i aktuelni kontekst. Pripadnik ilirskoga pokreta Hrvat Dragutin Ra-
kovac prilagodio je pesmu za hrvatske prilike. Nakon naslova Duh sla-
vjanski sledi incipit s jasnim odgovorom: O Iliri! jošte živi rěč naših dě-
dovah. U tekstu rěč naših dědovah treba videti i političku dimenziju, jer
je hrvatski nacionalni pokret postavljao ustavnopravne zahteve, koji
su se oslanjali na „dedovinu“, dakle postojanje samostalne hrvatske
države (na šta se slovački autor nije mogao pozvati). I poslednji stih
(ekscipit) može se shvatiti u dosledno nacionalnom tonu, jer Rakovac
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u njemu proklinje izdajnike domovine – Bio proklet izdaica svaki do-
movine! Politička hiperaktuelnost Popovićevog teksta evidentna je iz
naslova (Davorija) i incipita (Hoj! naš Ustav, braćo Srbi, iošte Srbskij
živi). I u ovom slučaju treba podsetiti na to da se u Popovićevom tek-
stu odražava istorijska i aktuelna odlučnost srpske sredine.
Drugim rečima, Popović i Rakovac su prilagodili tekst slovačkog auto-
ra u umetnički uverljivom obliku za potrebe svojih naroda i svojih knji-
ževnosti. Stamatović je ostao na pola puta između prevoda i adapta-
cije, a uz to je pokazao slabije poznavanje jezika izvornog teksta.
Estetska strana pesme umanjuje snagu ideje, jer u njegovoj obradi
ima samo nekoliko slučajnih rima (ostvarenja Popovića i Rakovca na
nivou su savremene izvorne poezije).
U slučaju Miloša Popovića (1820–1879), najizrazitije prevodilačke lič-
nosti zvezdanog razdoblja, termin prilagodljivost bilo bi moguće nado-
mestiti pojmom valencija; dok su drugi prevodili nedosledno i nesiste-
matično, za Popovićevo stvaralaštvo je karakteristična valencija. Na-
ravno, nije reč o sposobnosti atoma da uz sebe veže drugi atom ili
skup atoma, nego se radi o imanentnoj sposobnosti Popovićeve lič-
nosti da stvara čvrste veze među atomima slovačke i srpske poezije
(pojedine pesme) i među skupovima atoma (slovačka i srpska knji-
ževnost). Osim toga, radi se i o čvrstoj sprezi između njegovog vlastitog
stvaralaštva i njegovog prevodilačkog rada, o sprezi između ideja i njiho-
ve umetničke konkretizacije, ukratko, reč je o očiglednom primeru kako
prevod i stvaralaštvo nije moguće svoditi u istu ravan, da se može raditi
o funkcionalnoj podudarnosti, što dokazuje i pesma Uzvik iz 1846. godi-
ne, u kojoj je očigledna inspiracija Tomášikovom kultnom pesmom.27

Popović je prevodio toliko slobodno da se može govoriti ne samo
o adaptaciji, nego doslovno o političkoj aktuelizaciji. Krajem 1842, iz

27 УзвикЪ // Живи СрбинЪ, іоште живи;/ А тко мЫсли, да неживи, / Нека зна, да
у тай часЪ / ОнЪ изЪ гроба диже гласЪ .// Живи СрбинЪ, вěнце віје, / За слобоу
крвцу ліје;/ На отачбе милЫй гласЪ / Свакій гине измеђЪ насЪ. // Живи СрбинЪ,
волjанЪ живи, /Негази га тиранЪ дивЫй;/ КадЪ бЫ сЪ нова бЫо спетЪ, / Пропао
на ма´ светЪ. Prepis prema: Mač i pero. Pěsni Miloša Popovića, u Beogradu, 1846,
str. 15.
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Srbije je proteran knez Mihailo Obrenović, koji je, poput njegovog oca
Miloša, pokušavao da vlada apsolutistički. Vođe kampanje protiv
Obrenovića sami su sebe nazvali ustavobraniteljima, a Popović je bio
njihov vatreni pristalica. Zato je 1843.Tomášikovo oduševljenje Slova-
cima već u prva dva stiha zamenio oduševljenjem Srba u borbi za
ustav.
Podsećam da je nakon tri godine, kada je Davoriju objavio u zbirci
Mač i pero (1846), tekst još više radikalizovao, kada je Tomášikov
tekst Bůh ge s námi: kdo proti nám, toho Párom zmete, koji je u Po-
dunavci glasio Bog je s nami! Ko proti’ nami – / Grom će ga streti, pre-
radio u Bog je s nami! Ko prot nami, / Sablja će ga streti. Popović je
izvukao sablju, koje kod Tomášika nema. No, tekst je radikalizovao
i na drugi način, kada je svaki Tomášikov stih pretvorio u dva stiha, ve-
rovatno radi veće ofanzivnosti i lakše pamtljivosti. U Podunavci se pe-
sma završavala stihovima: Neka zemlja tog proguta, / Ko se kloni ra-
da, a u knjizi zemlja više ne treba da proguta onoga ko se kloni rada,
nego onoga ko je izdajnik, ko beži iz reda: Neka zemlja tog proguta /
Ko běži iz reda! Novo rešenje je bliže izvorniku (Černá zem poheltj to-
ho, kdož odstaupj zradně!), bolje izražava nameru autora da mobiliše
u borbu za ispunjenje političkog programa.
Popović je politički program ispunjavao i vlastitim pesmama, koje je
redovno objavljivao na uvodnim stranicama časopisa Podunavka.
Kao ispunjavanje programa treba shvatiti i objavljivanje još dve obra-
de slovačkih pesama, koje su, kao i Davorija, izašle na uvodnim stra-
nicama u vremenskom rasponu od jednog meseca (Podunavka, 13. II
– 13. III 1843).
Iz stvaralaštva Jána Chalupke najpre je pažnju pobudila pesma Nad
Tatrou sa nebo kalí. Stamatovićev prevod na srpski jezik (Nad Tatrom
se nebo namrštilo, 1836) i Topalovićev na hrvatski jezik (Slovak i Ta-
tra, 1842) ostaju verni slovačkom predlošku. Stamatović, doduše, ni-
je preveo jednu strofu, a Topalović se u trećoj strofi poslužio neodgo-
varajućim oblikom (krev slovenská verná / krev Slovenska věrna), što
ovde nije „slovenizacija“ slovačkog teksta, nego više uticaj slovačkog
jezika i, eventualno, težnja da se slovački jezik približi hrvatskom. Do-
kaz za to je i činjenica da je u poslednjoj strofi „pogrešku“ ponovio
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zbog rime (cvětom novim / poljem Slovakovim). Oba prevoda zadrža-
la su sve slovačke realije (Tatra, Váh, Hron), a prevodioci elegične pe-
sme nisu osećali potrebu da je aktuelizuju ili prilagode. Zanimljivo je i
to da su nekoliko godina pre revolucije još prihvatali Chalupkin austro-
slavizam. Stihove bude tvoj rod okrývati / krídlom svojím vták dvoj-
hlavý Stamatović prevodi ovako: svagda věruj rod tvoj čuvatiće / kril-
ma svojim „orao dvoglavnij“, a Topalović ovako: Bude tvoj rod zakriva-
ti / Krilom svojim ptić dvoglavi.
Nedugo nakon toga (1839), Stamatović je objavio prevod Chalupkine
pesme Má wlast / Moje otečestvo. Doduše, geografski nazivi su oču-
vani (Hron, Váh, Tatry), što nesumnjivo ukazuje na Slovačku, ali se
sam pojam Slovensko u petom stihu zamenjuje širim i manje određe-
nim pojmom zemlja Slovačka. U poslednjoj strofi radi se o izražavanju
želje da slovački kraj oživi, da procveta novim cvetom i da slovačke re-
ke teku poljem Slovakovim (reč je, dakle, o prisvojnom odnosu – da
Slovačka pripada Slovacima). U prevodu se taj smisao ne gubi u ce-
losti, ali je zasigurno blaži, jer prema prevodiocu „Váh i Hron opet će
bistro teći kroz slovačke gore“. U tom kontekstu, moglo bi se razmiš-
ljati i o tome zašto Stamatović nije preveo treću strofu. U toj strofi slo-
vački autor bez konkretnog navođenja (!) optužuje jedan narod koji
ugnjetava Slovake. Štaviše, u strofi se javlja značajna formulacija
verná slovenská krv (verna slovačka krv), koja ukazuje na lojalnost
Slovaka habsburškom dvoru. Neprevođenjem te strofe zamagljuje se
idejna i ideološka suština tadašnje slovačke političke tendencije. U ka-
snijim obradama, taj pristup se ponavlja.
U prevodu Chalupkine pesme Má wlast već prevod naslova (Moje ote-
čestvo) nagoveštava u kojem će smeru ići srpski tekst. I u tadašnjem
nejedinstvenom srpskom jeziku bilo je nekoliko reči pomoću kojih se
mogao izraziti pojam vlasť (domovina), no Stamatović je upotrebio
reč otečestvo, koja je jezički i stilski upućivala na tada već nestajući cr-
kvenoslovenski jezik i stariju književnu epohu klasicizma. Taj element
retardacije u prevodu je prisutan na nekoliko ključnih mesta. Chalup-
ka u trećoj strofi razlikuje kolarovsko sveslovenstvo i svoju slovačku
pripadnost, iako ih, naravno, shvata u slovenskom kontekstu (Tam
pod lipami swatými / Slowenka mať mě povila / Kogila ňadry Slawský-
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mi / Zpěwy slawskými bavila). Iako Stamatović u prvoj i drugoj strofi
zadržava slovačke realije, u problematičnoj trećoj strofi generalno ih
„slovenizuje“: Povila me Slavo-majka / I doila nědrom slavskim / Slav-
skom pěsmom zabavljala.Tome pristupu ostaje veran i u sedmoj stro-
fi (Bydlo slowenské rodiny = Postojbine Slav plemena). U Stamatovi-
ćevom prevodu mogu se naći i protivrečnosti. Na primer, u sledećoj
strofi zadržava krajeve uz reke Váh i Hron, ali Slovakinju iz iste strofe
pretvara u Slovenku. Napominjem da Miloš Popović u srpskoj obradi
jedne slovačke pesme zamenjuje slavnu slovačku mitsku Nitru rekom
Sitnicom, koja teče mitskim Kosovom. I u drugim strofama Stamato-
vić rešava situacije prilično protivrečno, kada prevod pesme koja ope-
va intimni odnos i ljubav prema rodnoj grudi u završnici dospeva u pot-
puno drugu dimenziju. U poslednjoj strofi ima odjeka ono što se poja-
vilo u naslovu – umesto rodnog kraja, odnosno domovine, Stamato-
vić je upotrebio reč otčizna, koja ima istu konotaciju kao i otečestvo,
koje je korišćeno u naslovu. Stamatović je bio pravoslavni sveštenik,
njegova crkva se u to vreme branila od novih trendova u jeziku i knji-
ževnosti. Zato njegova „obrada“ ima znakove retardacije i u kontradik-
ciji je sa postupcima u obradama Miloša Popovića, koje su nastale ne-
koliko godina kasnije.
Slovački pesnik Samo Chalupka, pripadnik naroda bez državotvorne
tradicije, naroda bez vlastitog visokog plemstva i, naravno, bez svog,
slovačkog kralja, u pesmi Pod Tatrou zástavy vejú poziva Slovake
u boj stihom Kráľ volá, tvoj volá kraj (Kralj zove, tvoj zove kraj). U taj
stih je utkana sva tragika slovačkog naroda. Hrvat Mato Topalović je,
revolucionarne 1848. godine, u svom Pozivu u boj prilagodio taj stih:
Ban te zove, i zavičaj. To je nešto sasvim drugo. Kakvi god da su bili
politički profili hrvatskih banova, ban je uvek bio pripadnik hrvatskog
plemstva – ban je bila titula kraljevskog namesnika za jasno određe-
na upravna područja na kojima su živeli Hrvati. Zatim, primarno zna-
čenje reči zavičaj je domovina, dom, pa tek onda rodni kraj, dakle to
je prilično širok i neprecizan pojam, sličan Chalupkinom kraju iz nave-
denog stiha. Doduše, na drugim mestima u pesmi Chalupka se služi
rečima Tatre i domovina, ali u tom mobilišućem stihu nije mogao do-
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vesti u direktnu vezu domovinu, narod, zemlju, državu i njenog vrhov-
nog predstavnika onako kako je to mogao da učini hrvatski pesnik.

Kao što sam ranije naveo, nisu prilagođavane samo pesme značajnih
autora, nego i manje značajnih, čak marginalnih; slovačkom pesništvu
su poklanjali pažnju ne samo važni preporodioci, nego i pisci koji su
danas de facto nepoznati. Kad govorim o poznatim piscima u srpskoj
sredini, mislim na plodnog Miloša Popovića, a govoreći o zanemare-
nim i marginalnim, mislim na – Ivana Šimatovića.
Miloš Popović je počeo prevodom pesme Bohumila Nosáka
(1819–1887; mlađeg brata Bohuša Nosák-Nezabudova), koji je pisao
pod uticajem rodoljubivog pesništva klasicizma i romantizma, a spa-
dao je u najaktivnije članove levočke mladeži i bio jedan od inicijatora
Jitřenke, u kojoj je objavljena i njegova pesma V noci. Miloš Popović
je boravio u Levoči u godini nakon izdavanja almanaha, u razdoblju
kada je Bohumil Nosák vodio sastanke tamošnjeg Ústava. Nema
sumnje da su se dvadesetogodišnji mladići Nosák i Popović poznava-
li, da su bili na ustom idejnom talasu i goreli istim mladalačkim zano-
som. Već se u prvom Popovićevom prevodu sa slovačkog jezika ocr-
tava put kojim će se kasnije kretati. U podnaslovu pesme U noći, Po-
pović28 u zagradama navodi: „po česko-slovenskom od B. Nošaka“,
gde rečju po nagoveštava da se ne radi o čistom prevodu. Razlike su
već u broju stihova (Nosák 36, Popović 30) i oblikovanju strofa.
Kod Nosáka se razlikuju prve tri strofe sastavljene od četiri stiha
(ABAB, AABB, AABB), a svi drugi stihovi (24) čine jednu strofu, što,
međutim, može biti i štamparska greška, jer je izmenjivanje rime slič-
no kao u prve tri strofe. Popović ima pet strofa od po šest stihova
s ustaljenom strukturom rime (ABABCC). Usprkos različitoj organiza-
ciji teksta i rime, moglo bi se govoriti o prevodu, bez obzira na to što
nisu prevedeni svi stihovi. Ipak, pre bi se moglo govoriti o adaptaciji,

28 U noći, preveo Miloš Popović, Bačka vila, II, 1842, str. 22–23. Ispod naslova pesme
u zagradama se navodi: „po česko-slovenskom od B. Nošaka“(sic!). Prevodilac je pot-
pisan kao „Miloslav“.
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jer je Popović učinio takve promene izvornog teksta koje, zajedno
sa neprevođenjem poslednje Nosákove strofe, ne omogućavaju da
govorimo o prevodu u pravom smislu te reči.
Popović je na odgovarajući način preneo romantičnu atmosferu teš-
ke, jezive noći ugnjetavanja i nade u skorašnje jutro, u oslobođenje,
kao i diskretne pozive u borbu, iako je u šestom stihu četvrte strofe ne-
spretno izrazio Nosákove reči Srdce lepšj časy hlásá (Srdce lěpše
vreme stiže!). U sledećoj strofi buduće vreme i nadu u bolja vremena
izrazio je tačno (Skoro jutra vjek će zlatnij, prijatniji donjet’ zrak), ali
slovačka osećanja (rodoljublje) Nosákova u slovenskom kontekstu
uopšte nisu našla mesto u srpskom tekstu. Direktno ohrabrivanje Slo-
vaka Hoi! Wzhůru mužnj Slowáci! / Ať i sewer teď burácj! – / I we střed
bauře pewně stůg / Kým slawská koluge krew! preveo je/prilagodio je
kao Hoj! Na noge braćo draga / Hot sad na nas skuplja vraga! Popo-
vić nije preveo, ni prilagodio poziv Slowenský neustupug wog. Taj po-
stupak je neminovno uticao na to da ne prevede poslednju strofu,
u kojoj Nosák ohrabruje statné plémě (časno pleme) Slovaka, poziva
u borbu za polje slawenské země (slovenske zemlje) i za domovinu
našeg jezika.
Popoviću se teško može prigovoriti zbog uportrebe sintagme braćo
draga! umesto muževnih Slovaka, kao i zbog toga što je iz Nosákove
pesme uklonio Slovake i idejni odnos Slovaci – slovenstvo. Bilo mu je,
pre svega, važno da ispuni idejni program, dakle ideje slovenstva i po-
ziva u borbu, što je u potpunosti ušlo i u srpski tekst. Bilo je slično i u
prevodima sa južnoslovenskih jezika na slovački. Tek u 20. veku, ka-
da su se pesme tog razdoblja prevodile kao književno nasleđe, u dija-
metralno različitoj društveno-političkoj situaciji, slovački pesnici su za-
državali realije izvornika (ime naroda, jezika – vidi belešku 34).
U Orphanidesovoj pesmi Naděge blaženěgších časů, prvi stih glasi
Plesegtež Slowané statnj! Sláwtež Boha wěrně. Popović29 je „preveo“
Vzigrajte Srblji hrabri! Věrno Boga slav’te! On zatim, u daljnjem teksu,

29 Nada bolji vremena, Podunavka, 13. fevruarija 1843, No 7, naslovna str. Ne navodi
se da se radi o adaptaciji.
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ne samo da Slovene dosledno zamenjuje Srbima, nego umeće i ono-
vremene političke prilike. Dok Ľudovít Samuel Orphanides
(1818–1895) govori s nadom da u budućnosti Sloveni više neće trpe-
ti, Popović u četvrtoj strofi konstatuje da Srbi više na pate pod tirani-
ma koji su gazili po njihovom viteštvu, slavi, časti i muškosti. To kon-
statuje zato što obrenovićevci više nisu bili na vlasti. Dok je Orphani-
des u pretposlednjoj strofi pozivao Slovene da se brane muški, jer ih
čeka predivna nagrada, Popović govori o hrabroj odbrani ustava.
Pesmu Atlas Slávie, koju je napisao Ján Maróthy (1814–1864), Popo-
vić je preveo kao Serbije atlas; u Podunavci30 je reč atlas štampana
malim slovom a, ali je tu ozbiljnu grešku ispravio u knjizi. Za slovač-
kog pesnika je Atlas – div iz antičkih mitova koji na svojim ramenina
drži čitavi nebeski svod – bio Ján Kollár, celého Slawska Atlas, kojega
je seslal Bůh Tebe národu, / Odwrátit od něg zkázu hroznau / A zdě-
děnau zachowat mu sláwu! Miloš Popović, međutim, ne spominje Kol-
lára, pa ni slovačke realije (Dunav, Váh), a još manje potčinjavanje
Slovaka od strane Mađara, naroda jenž mužů / Od nás wypugčil so-
bě welkých / Zhognil aby swogi nectně sláwu. Taj deo pete strofe na-
domestio je „posuđenicom“ iz rimske istorije: Dične pograbiti / Romu-
lu htěde věnce Nero, / Svoju da nakiti sramnu glavu! Kada je, nakon
gradacije u poslednjoj strofi, trebalo da bude navedeno ime Atlasa
Slavije Kollára, tu su čast dobili Avram i Vučić, koje je „Srbiji poslao
Bog“. Reč je o dvojici istaknutih velikana koji su delovali u istom poli-
tičkom krilu kao i Popović. Avram Petronijević (1791–1852) rođen je u
rumunskoj Oršavi, gde je njegova porodicaj izbegla nakon austro–tur-
skog rata. Vratio se u Srbiju 1817. godine, a zatim je delovao kao pi-
sar srpske diplomatske misije u Carigradu. Nakon donošenja Sretenj-
skog ustava 1835, postao je ministar spoljnih poslova. Posle proteri-
vanja knjaza Miloša Obrenovića, bio je član namesništva, zajedno
s Tomom Vučićem Perišićem, kojega zajedno s njim Popović spomi-
nje u poslednjoj strofi. Kada je na vlast došao Aleksandar Karađorđe-

30 Serbije atlas, Podunavka, 13. marta 1843, No 11, naslovna str.
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vić, Petronijević je postao predsednik vlade i ministar spoljnih poslo-
va. Umro je u Carigradu za vreme službenog puta u Tursku.
Samo je Bohdan Hroboň (1820–1894) objavljivao stihove još pre ob-
javljivanja Jitřenke, u kojoj je izašla njegova pesma Jitřenka (u ondaš-
njoj grafiji Gitřenka). Popović je Hroboňove na češkom jeziku pisane
stihove književnog klasicizma i sveslovenskih ideja naveo pod naslo-
vom Žabarka31 i već je od prva dva stiha jasno da se radi o adaptaci-
ji. Miloš Popović je vrlo delotvorno zamenio Nitru, grad drevne slave
Slovaka, isto tako slavnom, simboličnom i uverljivom realijom. Sitnica
je reka koja teče kroz Kosovo, na mestu gde se 1389. odigrala krva-
va bitka, čije su posledice bile tragične za istoriju srpskog naroda i ko-
ja je trajno ostala u njegovom pamćenju. U usmenoj književnosti se
povezuje sa padom srpske srednjovekovne države, iako su borbe sa
Turcima potrajale još nekoliko decenija, sve do 1459. godine.
Popović Slovačku dosledno zamenjuje Srbijom, pevca Sláva Slavo-
Srbom, a temeljno menja i ekscipit. U poslednja dva stiha Hroboň po-
ziva: Na Slowenska rozwalinách, bratřj! / Založme chrám swatý Wšes-
lowensku!, što Popović prilagođava rečima Na starije razvalina, braćo
/ Svesrbaljstva hram dignimo novij.
Prevod te pesme je na neki način i Popovićevo prisećanje na Levoču,
na godine mladosti i na Jitřenku, a to je vidljivo i iz toga što se u srp-
skom tekstu reč Žabarka piše velikim početnim slovom i naglaša-
va drugim tipom pisma – što je jasna aluzija na levočki almanah i sve
što je s njim bilo povezano – dok je u Hroboňovoj pesmi jitřenka obič-
na zvezda Danica ponikla iz ruševina.
Zaboravljeni pesnik Ján Drahotín Antal (1820–?), organizator levočke
studentske mladeži, pisao je pod uticajem Jána Kollára i u Jitřenki ob-
javio pesmu Vysoce učenému muži p. Michalu Hlaváčkovi (Visokou-
čenom čoveku Gospodinu Michalu Hlaváčeku). Pesma je poslužila
Milošu Popoviću kao podsticaj ili inspiracija za njegovu pesmu32 Na
Vračaru 2. septembra 1842, koja je u vrlo labavom odnosu sa slovač-

31 Žabarka, prepis prema: Mač i pero. Pěsni Miloša Popovića, u Beogradu, 1846, str. 5.
32 Na Vračaru, prepis prema: Mač i pero. Pěsni Miloša Popovića, u Beogradu, 1846,
str. 6–7.
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kim tekstom. U oba slučaja, radi se o rimovanoj odi pojedincu, a u njoj
se preklapaju neki spojevi reči i neke slike. Dok levočki student Antal
odaje počast svome profesoru, koji je u Levoču doneo slovenski duh,
Popović dosledno ispunjava svoj srpski politički program, kao što pro-
izlazi već iz samog naslova. Danas deo Beograda, Vračar je mesto na
kojem je, početkom 19. veka, bilo sedište vođstva ustanika koji su se
borili protiv Turaka. Moto iz Dositeja Obradovića, u kojem se spominje
već oslobođena Srbija, nesumnjivo upućuje na ono što je potvrđeno
već u prvoj strofi, u kojoj pesnik veselim okom gleda na srpski život.
Druga strofa se može smatrati prevodom, no reč je tek o opisu mnoš-
tva koje se veseli na brežuljku. Popović je heyno lidj w krogi ged-
nakém, dakle ljude u narodnim nošnjama, presvukao u vojničke odo-
re, što, naravno, ima sasvim drugo značenje; u ovom slučaju su odo-
re čak direktno povezane sa ondašnjom situacijom (sličnih, iako
s idejne strane ne toliko ozbiljnih netačnosti ima i u drugim pesmama).
No treća i četvrta strofa opet su čisto srpske i, naravno, politički aktu-
alizovne. Avalu, planinu nad Beogradom, na kojoj borave muze, mo-
žemo vrlo slobodno povezati sa Levočom profesora i studenata, no
umesto opevavanja profesora Hlaváčeka, srpski pesnik odaje počast
novom vladaru Aleksandru Karađorđeviću.

Ivan Šimatović, danas praktično nepoznat pisac, objavio je godine
1841. u Bačkoj vili33 pesmu koju je napisao Michal Godra
(1801–1874) i objavio je 1836. u almanahu Zora, a ona je bila naslo-
vljena Zpěv Slováků k prvnímu dni roku 1836 (Pev Slovaka na prvi
dan leta 1836). Bila je to poletna čestitka vladaru Ferdinandu V Hab-
sburškom, koji je došao na vlast godinu dana pre toga, a vladao je do
1848. i bio oslonac evropske reakcije. Poruku pesme naglašava i to
što je pretposlednja, šesta strofa štampana kurzivom. Autor u njoj vla-
daru pripisuje naklonost Slovenima, poziva ga da i dalje bude podjed-

33 Michal Godra: Slavija, preveo Ivan Šimatović, prepis prema: Bačka vila, 1, 1841, str.
162–164. Ispod naslova pesme u zagradama piše: „s slovačkog od Mih. Godre“. Be-
leška prema izvoru. Prevodilac je potpisan; zanimljivo je da se u komentaru potpisao
kao „Prepisivač“.
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nako pravedan prema svim narodima i, naravno, želi mu dug život.
Autor je pesmu napisao na idejnoj platformi austroslavizma, s pozici-
ja lojalnog „Ugroslovaka“, koji je 1835. postao upravnik niže gimnazi-
je u srpskom Vrbasu.
Lojalnost vladaru i naivno verovanje u mogućnost nacionalnog i slo-
venskog uspona u okviru monarhije čine idejni temelj pesme. Pre ne-
go što ju je napisao, Godra je izdao dve zbirke latinskih i jednu zbirku
čeških prigodnih pesama. Nije imao prevelikog pesničkog dara, ali je
bio dovoljno obrazovan i učen. Doduše, njegova pesma nosi obelež-
je žanra i starijeg književnog stila, ali je bila dovoljno razumljiva i poš-
tovala je načela pesništva.
Šimatovićeva obrada nastala je pet godina kasnije, kada se društve-
no-politička situacija promenila: austroslavizam je postupno gubio po-
pularnost. Autor teksta objavljenog u srpskoj periodici bio je Hrvat
i sam je sebe označio rečju prepisatelj, dakle prepisivač. Uprkos toj ni-
malo laskavoj tituli, težio je očuvanju rime (AABBCC), no znatno je za-
ostajao za iskusnim slovačkim retorom i stihotvorcem. Ponegde dola-
zi do izražaja nerazumevanje teksta ili neprevladavanje uticaja slovač-
kog jezika na srodni slovenski jezik. Tim problemima, kao i kod drugih
prevoda, bavim se samo u slučajevima kada je to uticalo na idejni
i značenjski nivo.
Promena naslova pesme ukazivala je na promenu njene idejne sušti-
ne (Zpěv Slovaků – Slavije).Već prva strofa izrazito određuje novi pro-
stor i novi pristup: umesto da „dobre“ i „časne“ slovenske Indoevro-
pljane poziva na proslavu idiličnog jedinstva, Ivan Šimatović dovodi na
scenu „Slavije hrabre sinove“, koje mila Danica (!!!) poziva da odbace
prokleti san da će jednom svanuti lepši dan. Šimatović, takođe, pozi-
va na jedinstvo, ali na način koji predstavlja poziv u nastupajući boj.
Dakle, nema pokornosti, nema idile. Odstupanja od smisla druge stro-
fe na granici su prihvatljivosti, treća strofa, međutim, pokazuje nerazu-
mevanje primarnog značenja polazišnog teksta. Godra govori kako
slava naroda ide u korak sa umetnošću, kako svi moraju da ulože na-
por da činom (verovatno umetničkim stvaralaštvom) poštuju milu Sla-
viju, jer svima treba da bude važna čast Slovena. U prvom stihu treće
strofe reč je o kalku (s uměnim), koji je autoru bio potreban za rimu.
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U trećem i četvrtom stihu Šimatović, doduše, poziva na naprezanje
snaga, ali se izgubilo suštinsko značenje – slaviti Slaviju činom i misli-
ti na čast svih Slovena.
Četvrta strofa predstavlja težište Godrine ideologije i direktno kore-
spondira sa naslovom. Ako je u drugom stihu prve strofe Šimatović
uveo u pesmu Danicu (danica – zvezda Danica, ali i Danica ilirska, ča-
sopis ilirskoga pokreta), ako se odlučio za obradu, mogao je u toj stro-
fi „materinski slovački“ jezik zameniti nekim od južnoslovenskih jezika,
jer se Godri radilo o negovanju i programskom razvijanju materinskog
jezika, što treba da bude nastojanje svih, jer to vodi prema cilju. Idejni
i ideološki akcenat, iako šifrovan, potpuno se izgubio. Godra je ljubav
prema slovačkom jeziku morao, zbog tadašnje ideologije, da kompen-
zira ili maskira lojalnošću, čašću „Ugroslovaka“. Šimatović govori o
čuvanju i „prosvetljenju“ otadžbine, u njegovoj obradi do cilja vodi
umetnost a ne maternji jezik, a čast Ugroslovaka i otadžbine pretvara
se u čast svih slovenskih naroda.
U petoj strofi, Šimatović nije shvatio da se ne radi o osećaju i oseća-
jima, nego o poštovaocu: ispod pesme mora da komplikovano pojaš-
njava reč izvučenu iz prašine, za koju u današnjem srpskom jeziku
postoji (a verovatno je postojao i u starom srpskom) izraz obožava-
lac. Slična greška nalazi se i u poslednjem stihu sledeće strofe – vla-
darevu milost pravedno dodeljenu svima Šimatović je zamenio „vlada-
vinom mladosti“, a u poslednjoj strofi jasnu situaciju završne zdravice
svim sinovima i kćerima Slave komplikuje upotrebom neuobičajenog
oblika zamenice koji, i zato ga mora staviti u navodnike („kii“), pri če-
mu je teško dokučivo zašto ga je zapravo upotrebio...

Prvi hrvatski pesnički tekst koji je u Slovačkoj naišao na šire prihvata-
nje bila je poletna koračnica koja se u stručnoj literaturi označava pre-
ma prvom stihu kao Nek se hrusti šaka mala. Slovaci su je u izvorni-
ku pevali već na istorijskom izletu na Devínu, u aprilu 1836. godine,
a iste je godine njenu slovačku adaptaciju priredio Ctiboh Zoch. Reč
je o pesmi Ljudevita Vukotinovića (1813–1893), koju je, pod naslovom
Pěsma Horvatov, 1835. objavila Danica, s beleškom da će se ona pe-
vati na hrvatskom jeziku za vreme pauze u zagrebačkom nemačkom
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pozorištu. Obrada Ctiboha Zocha poznata je među stručnjacima po
prvom stihu Ať se durdí Maďarové (rukopis 1836).
Mladi šturovci su, dakle, na hrvatskom pevali antimađarsku pesmu,
za koju je postojala i slovačka obrada. I prvi objavljeni prevod sa hr-
vatskog jezika bio je vezan za Mađare – u okviru konvencije tog raz-
doblja ugarski kralj Matija, kojega su idealizovali Hrvati i Slovaci, u De-
meterovoj pesmi i Nosákovom prevodu, sprema se za borbu protiv tu-
đina za národa čest znectěnou (za čast naroda obeščašćenu). Bile su
to uzaludne konstrukcije, isto kao i one koje su računale na praved-
nost Austrije Bude tvoj rod okrývati / krídlom svojim vták dvojhlavý –
Tvoj će narod zakriliti / krilom svojim ptica dvoglava, Chalupka). U vre-
me nastanka i procvata naših nacionalnih pokreta, Hrvati i Slovaci su
bili prirodni saveznici u borbi protiv mađarizacije, zato adaptacije i pre-
vod imaju mobilizacijski karakter.
Zochov tekst zadržava mobilizacijsku energičnost hrvatskog predloš-
ka, no istovremeno umanjuje snagu izvornika. S jedne strane, situaci-
ja je zahtevala revolucionarna dela, a ista ta situacija, s druge strane,
pod pretnjom smrtne kazne, vezivala je ruke. Duh Vukotinovićeve bud-
nice bio je blizak studentu bratislavskog liceja, koji je iste godine na
istorijskom devínskom sastanku 24. aprila 1836. godine recitovao
svoju revolucionarnu pesmu (Už um chce kraľovať, traste sa tyrani, /
Už voľnosť prichodí, tešte sa, otroci! – Um će kraljevati, drhtite tirani,
/ sloboda već stiže, radujte se, robovi!). Indikativno je da su u tom re-
volucionarnom raspoloženju šturovci pevali Vukotinovićevu koračnicu
u izvorniku.
Način na koji je Zoch obradio hrvatski tekst anticipacija je filozofije pre-
vodilaštva sa južnoslavenskih jezika, koja je važila kroz mnogo dece-
nija koje su sledile: razvijati svest genetske srodnosti, zajedništva i slo-
venske uzajamnosti i unositi odlučnost u borbu za nacionalno biće.
Upravo ekspresni prevod (izvornik iz 1835. godine, prevod iz 1836)
i jačanje značenjske i idejne strane imenovanjem neprijatelja slovač-
kog naroda bili su značajan iskorak, ali je Zoch, poreklom iz skromnih
privatnih i nacionalnih prilika, istovremeno morao da učini i dva kora-
ka unazad. Nije se radilo o pomanjkanju hrabrosti, nego pre o tome
što se na češki, tadašnji književni jezik omalovažavanog i u očima Ma-
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đara nepostojećeg slovačkog naroda, jednostavno nije dalo prevesti
ni prilagoditi ono što je odrešito izrazio samouvereni ilirski pesnik, pri-
padnik hrvatskog plemstva i hrvatskog naroda, koji je imao bogatu dr-
žavnopravnu tradiciju.
Napominjem da je na ekspresnost prevoda, uz urgentnost situacije
i usku saradnju slovačkih i hrvatskih pisaca i poznavanje hrvatskog je-
zika, svakako imalo utjecaja i to što je Vukotinović spadao u one južne
Slovene koji su studirali u Bratislavi, pa je čak i kao pravnik (jurat) na-
kon 1832. delovao u Bratislavi. U Bratislavi je, u razdoblju od 1833. do
1837. godine, studirao Ctiboh Zoch. Opštepoznato je da su tih godina
u Bratislavu, na zasedanja ugarskog sabora, dolazili mnogi predstav-
nici hrvatskog plemstva sa svojim mladim pratiocima, tako da je viso-
ka informisanost o aktuelnim društveno-političkim događanjima u Hr-
vatskoj bila prirodna. Zato ta pesma nije mogla da ostane neprimeće-
na, zato je sa Save, iz zagrebačkog nemačkog pozorišta, gde je prvi
put otpevana na hrvatskom jeziku za vreme pauze, ekspresno stigla
pod Karpate, na Dunav, gde su je s istim oduševljenjem pevali Slova-
ci.
Iako smo do sada govorili o prevodu, potrebno je naglasiti da se, sa
stručnog gledišta, radi o adaptaciji; Zoch je hrvatski tekst prilagodio
slovačkim okolnostima, što je moguće pratiti u nekoliko ravni. Na činje-
nicu da je reč o adaptaciji upućuje to što se na slovačkom ne koristi
naslov pesme prema izvorniku (Pěsma Horvatov). No, za uvršćenje
teksta u adaptacije postoje i ozbiljniji razlozi.Već formalne razlike upo-
zoravaju na to da se ne radi o prevodu. Izvornik ima sedam strofa, a
adaptacija pet; Zoch je očuvao rimu (AABBC), ali nije preuzeo grafič-
ki oblik strofe. Nije, međutim, reč o jednostavnom smanjenju obima ili
nepoštovanju grafičkog oblika; formalne razlike proizašle su iz idejne
obrade predloška, što je opet bilo određeno ukupnim slovačkim prili-
kama.
Ni revolucionar Zoch, i to čak ni u pesmi koja nije bila objavljena, nije
mogao prepevati sintagme i strofe koje su pozivale na oružanu, krva-
vu borbu. Boj i mačevi su u slovačkom tekstu ostali u vrlo diskretnoj
poziciji i, praktično, tek u pretposlednjoj strofi (za zlatou svobodu hoří,
/ co se příčí, mečem boří – za zlatnu slobodu gori / sve što se buni
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i mačem bori). U izvorniku, u skladu sa zakonima kompozicije i grada-
cije, četvrta strofa se završava uzvikom Oštrim mečem brani se!,
a sledeća, peta strofa, razvija tu ključnu temu (Dakle, oštrit jest nam
meče / Davor [slovenski bog rata, prim. J.J.] moćni k nam priteče, /
U potoku kervin jalne / Prati sve poderge žalne, / Budi perva zapo-
věd!). Zoch je adaptirao šestu strofu, ponovo ublažavajući izvorni
tekst, i nije preveo ni adaptirao poslednju, sedmu strofu: Van se dižte
iz tog‘ praha, / Hajd u smert prez svakog‘ straha! / Zlobu nek razbije
zloba, / Van sad van iz sužnjeg‘ groba / K stanovitom vladanju!
U izvorniku je svaki peti stih izdvojen rimom i grafički zato što ima
funkciju da budi i pokreće, što naglašava i uzvičnik. Peti stihovi imaju
logičku, retoričku i kompozicijsku gradaciju i predstavljaju sažetak ide-
je pesme (1. strofa Udrit će i za nas sat!, 2. Nit‘ zatrěti Slavski rod, 3.
I zakapa narodnost!, 4. Oštrim mečem brani se!, 5. [oprati krvlju rane]
Budi perva zapověd!, 6. Dana vam je jaka moć!, 7. K stanovitom vla-
danju!).
Različit pristup, koji je posledica razlika u životu naših naroda, dolazi
do izražaja već u načinu na koji je Zoch rešio prvu i poslednju strofu,
odnosno i incipit i ekscipit.Vukotinović je u prvoj strofi ofanzivan (... ne-
ka jala / Ružne vu vas baca strěle). Zoch svoje recipijente ohrabruje
„slabošću“ Mađara (bez žihadla co troudové – bez žalaca poput tru-
tova), poziva se na sazrele snage Slovaka i očekuje da će kucnuti nji-
hov čas, no, ostao je prisutan pasivni, odbrambeni momenat (ať své
na nás sypou strěly – neka svoje na nas bacaju strele), koji je u odre-
đenoj suprotnosti sa rešenjem u izvorniku. Dok tu situaciju možemo
shvatiti samo kao nijansu, rešenje poslednjeg stiha i ekscipita već iz-
ričitije govori o razlikama.Vukotinović u poslednjoj, sedmoj strofi pozi-
va u boj i po cenu smrti, poziva narod da se podigne iz prašine i rop-
skog groba i dođe k stanovitom vladanju! Zoch u poslednjoj strofi, do-
duše, takođe poziva u boj, no njegov poziv je u poređenju sa izvorni-
kom „diskretan“, u svakom slučaju blaži. Dok hrvatski autor poziva:
zlobu nek razbije zloba, Zoch se zadovoljava sa potrieť pyšných so-
kov (satrti ohole protivnike). Dok je cilj hrvatskog autora (i ekscipita)
stanovito vladanje, slovački autor se u poslednjem stihu i ekscipitu
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(ochraňmež! – odbranimo) zadovoljava odbranom naroda – Zoch je
tek na tom mestu upotrebio prvi i jedini uzvičnik.
Bilo je više razloga zbog kojih je slovački pesnik upravo na taj način
obradio hrvatski tekst. Prvenstveno je to bilo zbog drugačijeg položa-
ja hrvatskog naroda, koji nije bio „prevodiv“ ni „prilagodljiv“. Na opštem
planu, doduše, imao je funkciju ohrabrenja, kao primer i uzor koji va-
lja slediti, no u praksi je bio vrlo udaljen i u ono vreme neostvariv. Za-
to ni u konkretnoj situaciji nije bilo moguće određene delove Vukotino-
vićeve pesme ni prevoditi ni adaptirati. Objašnjenje te konstatacije
i dokaz za nju nalazimo i u samoj pesmi. Vukotinović se već u drugoj
strofi poziva na državnopravnu tradiciju Hrvata, koja je bila moralni
oslonac i pravno-politički argument u njihovoj borbi. Slovaci nisu ima-
li nikakva svoja stara prava i slobode (stare svoje slobodnosti); slovač-
ka „sloboda“ ili „slobodica mila“ vuče poreklo od hajdučkih pesama, no
mogla je biti i nejasna uspomena na kratko razdoblje vladavine slo-
vačkih kneževa u davnim vekovima. U stvarnosti 19. veka narodna
sloboda je bila samo san, želja i nada. I, naravno, cilj svih težnji. Naci-
onalna prava i slobode nisu u književnosti (i u životu) u Slovačkoj ima-
le onu snagu argumenata i mobilizacije kao u Hrvatskoj. Zato je bilo
potrebno prevoditi budnice s hrvatskog jezika, i to i onda kada se nije
moglo sve prevoditi ili adaptirati.
Postupci prilagođavanja (i znatnog odstupanja od izvornika) očiti su
i na drugim mestima. Hrvate iz druge strofe, u kojima još ima krvi i ni-
su poput slabih crva u prašini, Zoch pretvara u muževnog Slovaka ko-
ji, kao ni zmiji koja puže, ne dopušta nanošenje štete svome rodu.
U slovačkoj obradi ne mogu se pronaći ni Hrvati iz pretposlednje stro-
fe. Uz određenu dozu spekulativnosti, može se reći da bi možda bilo
čak smešno da je Zoch sirotim Slovacima pripisao one osobine koje
je hrvatski autor pripisao vlastitom narodu (Slavstva dičnog‘ silni bra-
ti, / Dana vam je jaka moć!).

Mogu da konstatujem da u prevodima značajnih pesnika prevodioci,
po pravilu, nisu dosegnuli nivo izvornika, a u nekim slučajevima nisu
tome ni težili (Jovan Pačić s Kollárovom baladom Pôvod Lipska).
S druge strane, adaptacije Tomášikove pesme su, poetološki gleda-
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no, na nivou savremenog izvornog stvaralaštva. Kod pesnika drugog i
sledećih usmerenja tek na nekim mestima možemo uočiti nastojanje
da očuvaju poetiku izvornika (npr. Popović je nastojao da očuva Orp-
hanidesov klasicistički duh i metar). Prevodi i adaptacije u srpskoj sre-
dini objavljivani su u nekoliko časopisa, u zbirkama i almanasima, a
u hrvatskoj sredini, po pravilu, u Danici. Autori prevoda i obrada služi-
li su se prvim izdanjima Kollárovih Spievanki i kalendara (gde nisu bi-
li navedeni slovački autori) i malobrojnih almanaha. Najproduktivniji,
Miloš Popović, crpio je uglavnom iz almanaha Jitřenka (Gitřenka), ko-
ji je doneo nakon svog kratkog boravka u Slovačkoj. Poezija manje
značajnih pesnika (debitovali su na stranicama Jitřenke) služila je,
po pravilu, samo kao podsticaj ili inspiracija za slobodniju obradu. Za-
to su pesme često objavljivane bez imena slovačkog autora, a u ne-
koliko slučajeva već naslov ukazuje na znatno značenjsko i idejno od-
stupanje od izvornika (Ján Pravoľub Maróthy: Slávie Atlas – Miloš Po-
pović: Serbije Atlas; Ján Drahotín Antal: Ke poctě Dwogctihodnému
a Wysoce Učenému muži p. Michalu Hlawáčkowi – Miloš Popović: Na
Vračaru; Michal Godra: Zpěv Slováků – Ivan Šimatović: Slavija).
Elementi karakteristični za adaptacije nalaze se i u prevodima pesa-
ma, kao i u prevodu kultne slovačke pesme Nitra, milá Nitra (Nitra, mi-
la Nitra). Prevodioci su, po pravilu, zadržali slovačke geografske rea-
lije (Tatre, Považje, Pohronje, Dunaj, Váh, Hron) i istorijske ličnosti
(Svatopluk, Metod), ali su pojmove „slovački“, „Slovačka“ i sl. zame-
njivali drugim pojmovima. Na taj problem treba gledati sa nekoliko sta-
novišta: pre svega, termin Slovačka u to vreme, i to posebno u poezi-
ji, nije bio odviše uvrežen – slovački pesnici su za označavanje svoje
zemlje koristili različite simbolične oznake, koje su se najčešće odno-
sile na geografske realije, prvenstveno na Tatre, no javljale su se
i oznake kao što su: „kolevka svih Slovena“, „zemlja Svatoplukova“ i
sl. U to vreme je geografsko-politički pojam Slovačka bio tek san i onih
najhrabrijih. U takvoj situaciji, ne čudi što slovački autor, koji je Hurba-
nove Slovenské pohľady (!) preporučivao mladim Hrvatima i Srbima
(!), svoj narod nije nazivao Slovacima, nego „Slovensko-Tatranskim
rodom snažnog duha“ (!!!).
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Taj problem je najizrazitiji u Topalovićevom prevodu pesme Jána Cha-
lupke Pod Tatrou zástavy vejú. Mada su slovački pesnici dosledno
razlikovali slovačko od slovenskog (a istovremeno su te pojmove
shvatali u slovenskom jedinstvu), u prevodima i adaptacijama postoji
čitav niz situacija u kojima hrvatski i srpski pesnici nisu uzeli u obzir tu
značajnu okolnost. Primer za to je i činjenica da je u Chalupkinoj pe-
smi, koja sadrži mnogo slovačkih realija, srpski prevodilac sintagmu
slovačka mati (slovenská mať) zamenio sintagmom slovenska mati
(slovanská mať). U tom i ostalim sličnim primerima moglo se raditi o
prevodilačkom lapsusu, koji je čest u prevodima sa srodnih slovenskih
jezika (Slovan – Slovania, slovanský, a na hrvatskom i srpskom Slo-
ven – Sloveni, slovenski; Slovák – Slovensko, slovenský, a na hrvat-
skom i srpskom Slovak – Slovačka, slovački). Netačnost dolazi do iz-
raza posebno kod prideva – hrvatski i srpski pridev slovenski ima isti
oblik (posebno kod izgovora) kao slovački pridevi koji se tiču Slovač-
ke, Slovaka, resp. slovačkog jezika: slovenski – slovenský. Takođe, u
Ľ. Štúrovom prevodu pesme Nitra nalazimo: „Slovenska mati“.
U zvezdanom razdoblju takva odstupanja mogla su nastajati (a pone-
kad su i nastajala) u interesu naglašavanja ideologije slovenstva, ko-
ja je prezentovana i u obliku nastojanja da se svesno srpski jezik pri-
bliži hrvatskom, i obrnuto. No, daljnji kontekst nesumnjivo ukazuje na
to da su ta „odstupanja“ bila povezana sa koncepcijom prilagođava-
nja, a ne prevođenja pesništva slovačkih autora. Hrvatski i srpski pe-
snici prilagođavali su i druge segmente – ponekad u slovenskom
(sveslovenskom) duhu, ali češće u nacionalnom duhu (hrvatskom i
srpskom).
Podsećam na to da je u prevodima na slovački jezik, kao i u izvornom
slovačkom stvaralaštvu s južnoslovenskim motivima, ta pojava izrazi-
to prisutna – ponekad su u jeziku izvornika ostavljane ne samo reči i
sintagme, nego i sentencije i druge celovite rečenice. Slovački duh
slovačke poezije očuvao se u prevodima i adaptacijama upotrebom
slovačkih realija (posebno onih sa simboličkim značenjem), a Slovaci
iz stihova slovačkih pesnika zamenjivani su u prevodima i adaptacija-
ma Srbima ili Ilirima. Istorijski položaj Slovaka u Ugarskoj nije zanimao
prevodioce: ili su ga zaobišli, ili prilagodili srpskim okolnostima. U jed-
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nom slučaju, radilo se o posuđenici, paraleli iz istorije Rima. Nepozna-
vanje slovačkog jezika i pomanjkanje umetničke veštine kompenzira-
ni su nastojanjem da se očuva idejno polazište.
U nepovoljnijim slovačkim uslovima, u minimalnom prostoru za obja-
vljivanje i u situaciji kada se zbog srodnosti jezika nije osećala potre-
ba za prevođenjem hrvatskog i srpskog pesništva, zabeležili smo, s
jedne strane, dobro poznavanje tadašnje književne produkcije u Hr-
vatskoj i Srbiji, ali je, s druge strane, nastalo tek nekoliko prevoda i
adaptacija. U zvezdanom razdoblju bila su to tri prevoda srpskih s idej-
ne strane značajnih pesama; svaki prevod je na svoj način bio prigo-
dan, ali uvek aktuelan. Nije slučajnost što je prvi prevod priredio Mic-
hal Miloslav Hodža (1811–1870), član najznačajnije trojke (Štúr, Hur-
ban, Hodža) zvezdanog razdoblja slovačke istorije i književnosti. Pe-
sma Lukijana Mušickog (1777–1837), koji se smatra prvim srpskim
pesnikom umetnikom, u slovačkom prevodu je nosila naslov Oda Přj-
teli mému Michalu Witkowičowi wel.’ Konsistoře Budjniské Fiškalu.
Oda je napisana 1811. godine, a Hodžin prevod objavljen je u Hronki
1837. godine (kao deo nekrologa srpskom bardu). No, u dvostruko pri-
godnoj pesmi bile su očite i jasne idejne postavke zakasnelog prevo-
da, jer je glavna tema pesme Mušickog bila središnji problem slovač-
koga bića, a to je bila mađarizacija, i to uprkos tome što u toj fazi raz-
voja mađarski šovinizam nije još bio toliko izražen, no i u Slovačkoj je
bila prihvaćana kritika otpadnika od naroda. Kratku prigodnu pesmu
u čast Slovaka koju je napisao bard Sima Milutinović Sarajlija
(1791–1847) preveo je anonimni prevodilac i objavljena je dvojezično
(1842). Dvojezično je objavljena 1847. godine i Pěsma / Pjeseň Petra
Petrovića Njegoša (1813–1851); prevod Bohuša Nosák-Nezabudova
smatram dominantnim prevodom zvezdanog razdoblja. Nije nastala
nijedna slovačka adaptacija iz srpske poezije.
Od hrvatskih pesama objavljen je (1840) tek Nosákov prevod Deme-
terove pesme koja idealizuje kralja Matiju. Usprkos tome što je dugo
ostala u rukopisu, poznata je bila Zochova adaptacija Ať se durdí Ma-
ďarové, koja je nastala prema Vukotinovićevoj budnici Pěsme Horva-
tov. U kasnijim razdobljima nastalo je više prevoda i nekoliko zanimlji-

IZVORNIK 45



vih adaptacija, koje su pratile osnovnu idejnu liniju koja je važila još od
zvezdanog razdoblja.34 

I minimum činjenica književnog karaktera omogućava zaključak da su
u zvezdanom razdoblju hrvatska i srpska poezija ulazile u slovački
književni kontekst ponajpre pesmama koje su produbljivale osećaj
srodnosti i prijateljstva na podlozi ideologije slovenstva. Isti zaključak
važi i za prevođenje i adaptiranje slovačke poezije na hrvatski i srpski
jezik. Zato je, zaključujući, moguće reći: pesništvo sva tri naroda bilo
je prilagodljivo i kontaktibilno, a za međusobne prevode i adaptacije
podjednako su bili odlučujući zajednička ideja i ideologija slovenstva,
kao i oblikovanje i jačanje nacionalnog identiteta.

34 Godine 1867, prvo knjižno izdanje prevoda s južnoslovenskih književnosti bila je
adaptacija pesme Ilije Okrugića (1827–1897) Naša Zora, koju je preveo i pre toga u
časopisu objavio Juraj Slota (1819–1882). Milina Zochová (1854–1944) je 1898. obja-
vila adaptaciju pesme Petra Preradovića (1818–1872) Rodu o jazyku. Antun Mihano-
vić (1796–1861) je 1835. u Danici objavio pesmu Hrvatska domovina, koja je kasnije
postala hrvatska himna. Peter Bella-Horal (1842–1919) je 1905. objavio deo pesme
naslovljen Naša domovina. Već je naslov upućivao na to da je reč o adaptaciji, a ne o
prevodu, pri tom je još Bella ispod teksta izričito napisao: „Prema Antunu Mihanoviću
Horal.“ Početkom 20. veka, kada je slovačka nesloboda još trajala, Horal je pesmu pri-
lagodio za slovačke prilike i potrebe. Zato se ne govori o Savi, ni o tome da Hrvat lju-
bi svoju domovinu i narod. Slovački pesnik nalaže: Tečte rieky naše, tečte, / od Karpa-
tov ku Dunaju,/ a šumejúc svetu recte: / Slovák verný svojmu kraju. A Slovak će takav
biti dok bude sunce sijalo, dok bude njegovo srce tuklo i dok ga ne sakrije tamni grob.
U vreme nezavisne Slovačke Republike, značajni slovački pesnik Valentín Beniak
(1894–1973) nije više morao da adaptira, već je mogao da prepeva. Za razliku od Bel-
le, preveo je čitavu pesmu, nazvao je prema izvorniku Chorvátska domovina, a oču-
vao je ne samo strofe izvornika i ostale odlike Mihanovićeve poezije, nego i geograf-
ske i druge realije. Zato u pretposlednjoj strofi Sava teče u bistrom letu, a Hrvat ljubi
svoj narod.
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BELEŠKA O JANU JANKOVIČU

Slovački slavista dr Jan Jankovič rođen je 21. jula 1943. godine u Po-
važskoj Bistrici, gde je završio osnovnu i srednju školu. Radom o srp-
skom pripovedaču Lazi Lazareviću diplomirao je na Filozofskom fakul-
tetu Univerziteta Komenskog u Bratislavi, a zatim odbranio i doktorat
posvećen hrvatskom romantičaru Antunu Nemčiću.
Daleko je najproduktivniji prevodilac sa južnoslovenskih jezika u svo-
joj zemlji, sa više od sto pedeset prevedenih i publikovanih dela i če-
trdesetak premijera pozorišnih tekstova. Dr Jankovič je u svojoj boga-
toj karijeri obavljao više značajnih funkcija, kao što su: glavni urednik
i direktor izdavačke kuće „Veda“ Slovačke akademije nauka, odnosno
zamenik direktora bratislavskog Instituta za svetsku književnost, gde
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je već četvrt veka naučni saradnik. Takođe, uredničkim poslom se ba-
vio i u redakciji Čehoslovačkog radija, izdavačkom preduzeću „Tatran“
i časopisu „Revija svetske književnosti“.
Autor je više naslova teorijskog, esejističkog i publicističkog karaktera,
među kojima se izdvaja knjiga „Jugoslavija“, prevedena na više svet-
skih jezika, kao i studije „Náš Duško Kovačević nuda vylúčená alebo /
Ili Duškov marš na Slovačku“ (2002), „Srbská dráma na Slovensku“
(„Srpska drama na slovačkom“, 2006), „Poézia slovensko-srbskej
vzájomnosti 1827–1938. Abeceda pobratimstva“ („Poezija slovačko-
srpske uzajamnosti 1827–1938. Bukvar bratimljenja“, 2008).
Od 1991. godine dr Jankovič u sopstvenom izdavačkom preduzeću
„Juga“ objavljuje rukopise sa prostora bivše Jugoslavije, ali i slovačku
beletrsitiku, umetničke monografije, naučne radove iz domena istori-
je, prava, medicine...
Osnivač je i prvi predsednik Društva prijatelja naroda Jugoslavije, član
Društva slovačkih književnika i Slovačkog udruženja književnih prevo-
dilaca. Za prevodilaštvo, književni i naučni rad nagrađivan je u Slovač-
koj, Srbiji, Hrvatskoj i Makedoniji.
Dr Jan Jankovič živi u Bratislavi.

Dušan Vidaković
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Радован Ковачевић, Београд

ПОСРТАЊЕ БРАТСТВА

– Срби католици и југонационалисти између 
илузија о словенству и сна о властитој држави 

(Белешке из Далмације, Сплит–Задар–Книн, 1971–1985)

Знано је да се у далматинским градовима у другој половини 19.
века међу далматинским Хрватима појавио покрет за нужно пре-
вазилажење политичких разлика у крилу јужнословенског хри-
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шћанства, јер вера и нација нису исто! То су доказивали бројни
интелектуалци који су се декларисали као Срби католици.
У Дубровнику, у сенци Кнежева двора, ту појаву новинару обја-
шњава универзитетски професор Јосип Луетић,1 и то као „уфање
међу Хрватима, као сев наде у слободу”! Кад је почетком 19. ве-
ка уз библијске жртве ослобођена Србија успела да успостави
своју државу, бројни католици из Дубровника, а и из других дело-
ва Далмације, присетили се свог периодног система политичких
елемената и потражили излаз у окретању Београду као чароб-
ном брегу, као могућој идентификацији, чак и као матици! Ти љу-
ди – махом интелектуалци као Матија Бан2 – неговали су српство
алтруистички, с мистеријом нежности, а при том су – подразуме-
вало се – увек задржавали свест о својој етничкој припадности…
Службена Србија је, не придајући баш много важности Вуковом
принципу о Србима „сва три закона”, одговарала повременим
разумевањем, охрабривањем, извесном помоћи… Лујо Бакотић3

је тврдио да Срба католика у Далмацији и Боки, пред крај 19. ве-
ка, има до 25.000. Франо Супило,4 напротив, сводио је тај број у
Дубровнику на занемарљивих осамдесетак људи. Према накнад-
ним истраживањима, тај број је, можда, био негде између, али је
њихов значај измицао нумеричким категоријама.5

Професор Луетић: „Имам један необјављени текст академика
Јорја Тадића,6 који је – пишући о Дубровнику – побројао највиђе-
није Србе католике. Били су то Медо и Нико Пуцић, Валтазар Бо-

1 Угледни историчар Ј. Луетић био је директор Поморског института ЈАЗУ у Ду-
бровнику.
2 Матија Бан (1818–1903), песник и драмски писац, професор београдског Лице-
ја, српски дипломата.
3 Лујо Бакотић (1867–1941), правник, публицист, лексикограф; шеф делегације
Краљевине Србије у преговорима са Ватиканом о конкордату.
4 Франо Супило (1870–1917), публицист, једно време истакнутиа личност Срп-
ско-хрватске коалиције.
5 Више о томе: Светозар Борак, Срби католици, Нови Сад 1988.
6 Јорјо Тадић (1899–1969), историчар, универзитетски професор, декларисан као
Србин католик.
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гишић, Милан Решетар, Матија Бан, Луко Зоре, Лујо Војновић,
Лујо и Вице Адамовић, Антун Фабрис, Марко Мурат, Перо Колен-
дић, Франо Кулишић, Игњат Јоб… – импозантна плејада умних
глава, умјетника, јавних радника, окупљених око часописа ‘Ду-
бровник’… Феномен није био само далматински – јављао се ско-
ро свуда дуж Јадрана. Његовање српске политичке мисли, пр-
венствено, било је израз напора да се умањи сопствени срамни
положај у Аустроугарској. Заправо, такво братство са Србијанци-
ма схватили су тада Срби католици као призивање посљедње хр-
ватске шансе да остваре сан о националном ослобођењу…”7

Помиње Луетић и докторску дисертацију коју је осамдесетих го-
дина 20. столећа бранио професор Никола Тоља. Дело још није
било објављено и тек ретки су могли да листају неколико копира-
них примерака рукописа. Занимљив је став тог аутора да су Ср-
би католици у Дубровнику, у ствари, били прворазредна култур-
ни и политички сој – госпар до госпара! Али били су и толики за-
љубљеници у свој град да су само ретки изградили каријеру у Ср-
бији… Једна од оцена Н. Тоља: ти Срби католици нису били пре-
тече каснијег унитаризма, нити су свој град, опредељењем за Ср-
бе, изнели на политичку тржницу – као што су схватали екстрем-
нији кроатоцентрици тог времена. Били су цвет „словинске Ати-
не”, како се називао Дубровник. И француски књижевник и исто-
ричар Шарл Иријарт (Charles Yriarte, 1833–1898), у две књиге о
балканским земљама, запазио је – прво код Шибеника а потом и
у Дубровнику – да гуслари певају „националне песме Србије”,
исте оне које је путописац нешто раније слушао у Београду или
Црној Гори: „Кад смо први пут наишли на једног од тих рапсода с
инструментом у руци, и чули га како пева грленим гласом с меке-
тавим извијањем и пискавим тоновима, имали смо неки опор осе-
ћај, живљи, ређи и дубљи него онај који доживљавамо када први

7 На изборима 1911. године, Српска странка на Приморју, чији је председник био
Антон Пуљези, у Општинском вијећу Дубровника од укупно 36 чланова имала је
15 већника, од којих су 12 били Срби католици.
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пут, у планинама Ронде у Андалузији или каквој хуерти8 у околи-
ни Хаена, затекнемо групу Андалужана како певају весело на ги-
тари…” И Миљенко Смоје9 се сећао како је његов дида, као и
многи у сплитском Варошу, још тридесетих година 20. столећа,
гуслао о Милошу и Марку, углавном из „јуначких писмарица фра
Андрије Качића Миошића”, које су се шириле по Далмацији, а по-
нешто и онако – како би се чуло од Босанаца.
Неки стари професори, код Ј. Луетића, и при бетулавању10 про-
веравају обавештеност радозналца: зна ли се у Србији ко су би-
ли Срби католици? Одређеније, ко је био Перо Будмани?11 Упам-
ћен је као убеђени следбеник Вука Караџића и аутор врло цење-
не Граматике српско-хрватског језика на италијанском, пре све-
га као један од највећих лингвистичких ауторитета свих времена
међу Јужним Словенима. Знао је десетак европских језика, међу
којима и фински и норвешки (да би изворно читао Ибзена!); тако-
ђе, добро се сналазио и са персијским и кинеским! При опреде-
љивању за штокавце, декларисао се као Србин католик, за раз-
лику од чакаваца Хрвата. После Ђуре Даничића био је уредник
Рјечника хрватскога или српскога језика у издању Југославенске
академије у Загребу, што му није сметало да брани тезу о српској
политичкој и етничкој граници на Неретви, а да при томе не до-
води у питање ни српство Дубровника. Авај, пред Први светски
рат доживео је колапс својих уверења у родном граду, усред по-
громашких антисрпских демонстрација на Страдуну по бечкој на-
руџбини. Старац се толико био ражестио, да је зграбио пиштољ:
хтео је да пуца на франковачку гомилу! Ускоро је, оjађен, умро у
Анкони.
Ипак, мoгло се схватити да већина Срба католика никад неће ви-
дети своју домовину по срцу! Неки од њих су били врло побожни

8 Хуерта, шпански израз за плодну долину.
9 Миљенко Смоје (1923–1995), истакнути сплитски новинар и књижевник.
10 Бетулатање, у Далмацији, израз за кафански разговор.
11 Перо Будмани (1835–1914), професор, лексикограф, посланик у Далматин-
ском сабору.
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римокатолици, као дон Јаков Групковић у Сплиту,12 који је међу
првима указао на разорну политику Јошуе Франка – на инстру-
ментализацију хрватства као мостобрана преко којег ће Аустрија
продирати на Балкан...13 Блистав је био и лик дум Ивана Стојано-
вића, каноника и декана католичке школе у Дубровнику, који се
на овај начин одредио: „Србин си по роду и обичајима, у српству
ти је једини спас, вјера ти ни најмање не пријечи да будеш Ср-
бин…”14 Због тих речи био је оптужен нунцију и конгрегацијама у
Ватикану, али је ипак до краја остао веома уважен међу поште-
ним верницима свога града. Суштину појаве Срба католика је мо-
жда најбоље објаснио Лујо Бакотић: „У политичком погледу нам
је изгледало да у народу, као што је наш, који није бројно велик
ни политички зрео, а осим тога је и распарчан међу разним др-
жавама, не може бити места за две националне идеје, него само
за једну. Две идеје воде (међусобну) борбу, једна води у слободу.
Зато смо ми увек најживље желели остварење потпуног спора-
зума са Хрватима на темељу права самоопредељења, на које
имају право сви народи…” Али, он није заборавио да спомене нај-
теже искуство – Србе католике су (част изузецима) највише мр-
зели клерикалци, „они којима је вера занат”!15

Са том тезом се не слаже сасвим дон Анте Салацан, с којим раз-
говарам у дубровачкој Градској кавани. Каже да је, као млад ка-
толички свећеник, ступио у партизане као Југословен, „јако ин-
клинирајући Србима католицима, и са добрим политичким веза-
ма међу Србијанцима…” Кад је затражио благослов од надређе-
ног которског бискупа, он му је само рекао да се определи по ср-
цу и савести: „Моја политичка каријера затим није овисила од

12 Јаков Групковић (1831–1911), фрањевац, гимназијски професор, аскета и до-
брочинитељ; прогањан због просрпских политичких ставова.
13 Јошуа Јосип Франк (1844–1911), адвокат и политичар, вођа Чисте странке
права, касније инспиратор Велеиздајничког процеса, прогона Срба и усташке
идеологије.
14 Цитирано по Борак, н.д., 20.
15 Исто, 21.
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Свете столице – страдао сам послије рата тек кад сам се, као по-
сланик Народне скупштине, заједно својим великим пријатељем
Драгољубом Јовановићем, успротивио Моши Пијаде, па и Титу
лично, током кампање око колхоза, илити сељачких радних за-
друга…”16

Но, то је ипак дигресија. За оне Далматинце који су били искре-
но опијени идејом уједињења Јужних Словена југословенство је
представљало културни, цивилизацијски излаз, и то за дуже вре-
ме, ко зна – можда за вечност! О томе, у мајско предвечерје
1970, говори новинару уважена шјора Марија Маја Нижетић, док
се из њеног врта, пред кућицом изнад Бачвица, чује како доле,
дубоко у стењу, хучи, разбија се море… Сећа се како је 1909.
кроз Сплит пропутовао млади Александар Карађорђевић са се-
стром Јеленом, на путу према Цетињу ради посете свом деди цр-
ногорском краљу Николи. При одласку и повратку млади југона-
ционалисти су му у Сплиту, упркос жандармерији и агентима,
приредили – за те услове – најсвечаније могуће дочеке…17 Али
зато су млади Сплићани врло хладно отпратили Паулину Прера-
довић,18 унуку Петра Прерадовића. Као рођена Бечлијка, она је
током кратког боравка у Далмацији, бунцала нешто о гусарској и
гусларској лирици, о изгубљеној домовини…, да би брже-боље,
пред Први светски рат, пожурила у Минхен на болничарски курс.
Њена помоћ царским трупама које су се спремале за упад у Ср-
бију гротескна је мутација милосрђа с последњим капима краји-
шничке крви.
Чим је почео Први светски рат, аустријска управа је похапсила
све младе људе по Далмацији који су, на било који начин, изра-
зили наклоност према Србији! Било их је, сећа се Маја, барем

16 Драгољуб Јовановић (1895–1977), грађански политичар, вођа тзв. опозиције у
Јединственом народно-ослободилачком фронту Југославије.
17 Више о томе код: Ј.Чулић, Једна драга успомена, у: Алманах Јадранске стра-
же 1926, 52–56.
18 Паулина Прерадовић (1887–1951), ћерка Душана, јединог сина Петра Прера-
довића, аустријска песникиња.
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триста у првом налету. Покупили су и њу, заједно са вереником
Јерком Чулићем, и спровели у сплитску луку на пароброд „Више-
град”… Стицајем околности, ту се показа чудан прст судбине – на
броду таквог имена је био и Иво Андрић!
Он је, по Мајиним речима, стигао у Сплит нешто раније – био је
болестан и сматрало се да би на мору, сунчајући се, могао да из-
лечи своју туберкулозу. Позвао га је у госте Владимир Черина, у
чијем часопису Вихор је Андрић објављивао своје прве радове…
Млади Сплићани су Андрића одушевљено прихватили, не толико
као песника и због наговештених пропламсаја књижевног генија,
већ због (раскошнијег!) ореола припадништва организацији Мла-
да Босна.
„Али за нас, припаднике револуционарне југонационалистичке
омладине, којој је био циљ рушење Аустроугарске и уједињење
Јужних Славена, он је већ био доказани борац, скоро идол, па
смо у Сплиту пратили сваки његов корак, сваки гест. Као да смо
наслућивали да нас судбина већ повезује, да ће нас пратити стра-
шна искушења… Дакако, све су то била наша осматрања с ра-
зумне дистанце, јер Иво је био под непрестаном паском полици-
је и могао је да се виђа с врло малим бројем људи, а дружења са
њим нису била могућа… Била су то мрачна времена, непосред-
но прије и одмах послије атентата у Сарајеву. Ми смо хјели дру-
жење зарад информација, а он је само писао… Ту је срочио и свој
запис да се налази у Далмацији, ‘где је Босна дала мору своју
снагу, а море Босни своју лепоту’.”
Тако је пролазио део тог сплитског лета, које је на 22-годишњег
песника – неким чудом – деловало окрепљујуће! Али затишје
пред ратни оркан се врло брзо и мучно окончало – одмах после
аустро-угарског ултиматума Србији, почели су мобилизација и
прогони. Иво Андрић је негде записао: „Одмах сутрадан видех
жандарме где спроводе неке Сплићане које до тада нисам позна-
вао, а који ће ми доцније постати најбољи другови, и ја се вратих
у стан, погледах још једном пажљиво своје књиге и хартије и на-
писах писмо својима да ми се не надају скоро…” Два дана касни-
је ухапшен је. На „Вишеграду”, сабијени у потпалубље, дахтали
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су од врућине и жеђи, очајни што не могу да омету насилно уда-
љење према врло извесном робијању. Најдубљи мук, препун цр-
них слутњи, уследио је у Задру, где је укрцана још једна група
„велеиздајника” везаних ланцима.
„Били смо запрепаштени“, казује Маја. „Окренула сам се и у маг-
новењу видјела на Андрићевом лицу грч, у очима сузе…”
После три дуга дана, преко Ријеке је та југонационалистичка мла-
деж транспортована возом на север. На успутним станицама –
бескрајна чекања док се пропусте маршрутне војничке компози-
ције, који тутње на исток, ка Србији… Коначно, далматински југо-
националисти, као непријатељи царства, стижу у Марибор.
Маја не мора да се ослања на присећање како им је било у роби-
јашници, јер опет листа неки Андрићев рукопис о првом дану у
затвору – страшном, а ипак драгоценом искуству: „Иза тих зидо-
ва сам једног дана осетио прву страхоту тамнице, али иза тих зи-
дова сам срео најдраже људе и стекао најбоље пријатеље и упо-
знао у њима душу јединственог града Сплита, једноставну и бла-
городну…” Драма младог Андрића у првој ноћи неслободе била
је огромна: „Па ово је тамница, губитак, неизвесност, смрт”, писао
је касније, сећајући се те ноћи. „Јурну ми крв у главу и зној ме за-
ли. Притиснух рукама уста, да не завриштим као дете. Сву ноћ
слушам како ми срце бије и како се морем довикују сирене лађа,
и у свакој секунди сам знао да сам то ја који дрхти на тамничкој
постељи и да за све нас почиње дуга патња…”
„Отпочела су дуга испитивања, малтретирање“, казује даље Ма-
ја. „У ходнику намјерно извјешане насловне странице новина о
Поћорековим ‘блиставим побједама’, о паду Ваљева. Срце нам се
стеже… Ипак, једног јутра, при мимоилажењу, Иво ми је успио
додати парче новинског папира. Кришом сам га развила и прочи-
тала – био је то Коријере дела сера (Corriere della sera). Халапљи-
во сам гутала сваку ријеч док нисам схватила: Наши побјеђују! –
планула сам. Аустроугарске трупе су отјеране преко Саве! – ши-
рила се радосна вијест робијашницом, уз помоћ само нама разу-
мљивих тактилних и звучних знакова. Био је то наш велики пра-
зник…”
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Ова храбра жена, некад учитељица на Брачу, сећа се своје југо-
националистичке младости као најлепшег сна. У тамници су ство-
рили тајни разговорник и таблицу сигнала, да би лакше комуни-
цирали међусобно. Чува један запушач од плуте, који је пажљи-
во издубљен да би се писамца сместила у њега и преносила. Та-
ко је до ње и стигла порука од Андрића почетком 1915. године:
„Мене одустало од прогона…” Била је то прва нада за песника,
наговештај какве-такве слободе, мада он још неће моћи да оде
из Марибора! Затим дуго Андрићево ћутање, па једна дописна
карта коју су власти некако пропустиле: „Опрости, драга пријате-
љице, да овако касно захваљујем на честитци. Благодарим на до-
брим жељама и вјеруј ми да је моје тамновање много лакше кад
помислим колико сам вас, добрих и честитих пријатеља упознао
и заволио баш овдје. Чујем да си добила срдачне поздраве из
Сплита.19 Али, буди без бриге и вјеруј, да ни влас са главе нико-
ме не пада без воље Божије… Ја сам слаб, али ведар, настојим
све да поднесем како најбоље умијем. Бољи дани морају доћи…”
Маја објашњава да је Андрић пуштен из затвора пре осталих
због болести, али и даље је стално био под строгом полицијском
паском. „Путујем као отрован, не смијем се нигдје задржати… Те-
же ми је овдје него на робији”, писао је сплитским пријатељима.
Неким чудом, затворска управа је дозволила Маји да се венча са
својим Јерком; ускоро им се у заточеништву родио син… Конач-
но, Аустроугарска је капитулирала. Међутим, бољи дани – које је
најављивао Андрић – ипак нису наилазили.
Дошло је до суочавања са драматичним последицама светског
рата – паничан страх да Хрватској запрети нестајање са политич-
ке карте: утопиће је велики у каљузи поделе ратног плена – при-
пашће већим делом Италији… По тумачењу Анте Трумбића, Хр-
вати су до тада били „некодифицирани” народ, практично нису по-

19 „Срдачни поздрав” – реч је, у ствари, о оптужници која је из Сплита доставље-
на преком суду у Марибору, на основу које је за Марију Мају Нижетић затраже-
на смртна казна. Ипак, захваљујући одбрани др Матка Лагиње, осуђена је на пет
година робије.
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стојали за оне који су кројили нову карту Европе, а било је „врло
мало наде да ће Париским мировним уговором ипак бити призна-
ти”.20 Једини могући излаз је био онај на који су указивали југо-
националисти – на добру вољу (а и на интерес!) истакнутих срп-
ских политичара и владајуће династије да заснују југословенску
државу! То премошћење показало се као спасавајући потез –
чак и Старчевићева Странка права, позната по крајњој србофо-
бији, бар за трен променила је тактику, изразивши „захвалност
братској Краљевини Србији” због „дјела ослобођења и уједиње-
ња народа Хрвата, Срба и Словенаца”!21

Али тај циљ је требало достићи. Далмацију је окупирала италијан-
ска војска у позну јесен 1918. У Задру је „половица српско-хрват-
ског пучанства кипила од гњева против присаједињавања Задра,
Шибеника, Сплита Краљевини Италији…”22 Окупационе трупе
забраниле су шибенском бискупу да „испјева мису захвалницу за
уједињење Југославије, али народ је ипак дошао у цркву и певао
химну ‘Боже правде’”…23

Мајино сећање је сликовито, а припомаже се и неким хроничар-
ским записима – како су се тада у Сплиту југословенски национа-
листи итали бованима24 против талијанаша: било је разбијених
глава, крв по риви…У луци су се нашле, као по Тијардовићевом
сценарију, и две јапанске торпиљарке које су, по одлуци великих
сила, биле ту да одржавају ред; али домаћи талијанаши, под за-
штитом италијанске морнарице, зграбили су јапанску и српску
заставу, свезали их и запалили…25 Коначно, у Паризу су Пашић,

20 Писмо Анте Трумбића Председништву Народног вијећа Срба, Хрвата и Сло-
венаца 4. децембра 1918. (Извор: Бранко Петрановић – Момчило Зечевић, Југо-
славија 1918–1988, тематска збирка докумената, Београд 1988.)
21 Резолуција Старчевићеве Странке права, Загреб 12. децембра 1918. (Извор:
Петрановић – Зечевић, н.д.,143.)
22 Јурај Бјанкини, Прва два мјесеца италијанске окупације Далмације, Алманах
Јадранска стража за 1928–29. годину, 113.
23 Исто, 116.
24 Итање бованима, израз за обрачун каменицама.
25 Бјанкини, исто,130.
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Трумбић и Корошец потписали уговор о оснивању јединствене ју-
гословенске државе коју је признала Антанта! Задарски Народни
лист је освануо са коментаром из којег френетично одзвања
жар југословенства: „Ни Хрватска, ни Црна Гора, ни Босна, ни Ср-
бија, осамљене и слабе, не стекоше ништа за зеленим столом
старих дипломатских играча! На мјесто њихово ступа у слободно
коло народа јединствена држава Срба, Хрвата и Словенаца –
ступа млада и јака Југославија. У нашем сретном хисторичком
часу се радосни и поносни и државнички осјећамо једним тије-
лом и једном душом са нашом крвном браћом од Соче до Варда-
ра…”! То Задар није спасло – заједно са Ластовом и још неким
општинама, ипак је припао Италији. Велика жртва, али главнина
Далмације је ипак спасена!
Тријумф југонационалиста еруптирао је само три дана после ве-
сти из Париза: српска војска је, под командом потпуковника Мур-
џића, стигла до Дубровника! У тај град долази и Никола Пашић с
поруком да битка за земље заједничке државе још није оконча-
на – „нећемо предати ниједно југословенско село туђинцу!” У
Сплиту маса народа – цео град чека на обали српске војнике.
Пристиже их мало, тек нешто више од стотину, али и то је довољ-
но да Јосип Смодлака,26 „под сунцем народно-државним”, у име
Земаљске владе Далмације, поздрави торжествено „српску ју-
начку војску с одушевљењем неописивим”. При том је киптио по-
себно реториком: „наш препород”, „наше ускрснуће” и сл. При-
знао је да је слобода Сплита и Далмације „у највећој мјери дјело
ваше, дјело српске војске” и “Зато вас волимо, војници српски, за-
то вас славимо, зато вам име дижемо у небеса…”27

26 Јосип Смодлака (1869–1956), политичар, оснивач Хрватске демократске
странке; залагао се у Народном вијећу за уједињење са Србијом. Током Другог
светског рата, у окупираном Сплиту, био је председник илегалног народног од-
бора, а као члан АВНОЈ-а повереник за иностране послове у првој влади нове
Југославије.
27 Исто, 79.
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Као да је све то, чинило се југонационалистима, био идеалан
предложак за остварење политике као размене, уз законитост
понуде и потражње – ја теби сан, ти мени лојалност, или барем
саосећање! Изгледало је да се Католичка црква мора помирити
са преустројством југоисточне Европе. Али, она није оклевала да
испостави своје услове, између осталог тражећи од нових кра-
љевских власти да обаве оно на шта она вековима није ни у сну
помишљала – да се изврши аграрна реформа на рачун велепосе-
да, и то због „неимашног дијела сељачког сталежа”.28 Шта све
Крлежа није написао на то и слична фриволна фолирања…
Из тадашњих новина може се сазнати како је на Перистилу Ди-
оклецијанове палате сплитски бискуп Јурај Царић „заносно бла-
госиљао поворку која прати колону српске војске према касар-
ни“. Усхићење је достигло врхунац када се мајор Стојан Трноко-
повић поклонио бискупу љубећи му руку, а онда узвикнуо пред
народом: „Српска војска, која је седам година крварила, знаће и
даље крв проливати, ако буде требало и за одбрану ове наше ле-
пе југословенске земље Далмације…”
О мајору Стојану су се у Сплиту песме певале, величан је као ни-
један страни војник који је дошао овде – више него било који мле-
тачки провидур или аустријски војвода, више чак и од Наполео-
новог маршала Мармона! У сплитској луци главни мул, пристани-
ште, назваше ускоро по мајору Стојану и исклесаше му камену
плочу са овим натписом:

„Neka se znade da je 20. XI 1918. za regencije Aleksandra
Karagiorgjevica, hrabra vojska kralja Srbije Petra I, pod vod-
stvom majora Trnokopovica na ovaj pristan pobjedonosno stu-
pila pozdravljena, zagrljena od cjelokupnog naroda i gradanst-
va Splita.”

Тако је изгледао финални, драматски узносит чин стварања југо-
словенске државе – епохални догађај којим је требало да се

28 Закључци конференције католичког епископата, Загреб 29. новембра 1918, у:
Ф. Шишић, Документи, 262–263.
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остваре историјске тежње неколико народа, њихових интелекту-
алних и грађанских елита.
Не случајно, тада су родитељи новорођеним малим Сплићанима
давали имена: Мијодраг, Часлав, Душан, Војислав…, дакако и
Лепосава, Босиљка, Радојка… Али то одушевљење није одмакло
даље од мора: нове власти нису успеле да мобилишу трупе за Ја-
дранску дивизију – обвезници масовно дезертирају чим сазнају
да ће ићи на фронт према Ријеци, за одбрану од Италије. У Сињу,
Имотском, Метковићу, Конавлима, Љубушком, Госпићу…, по цр-
квама, опет призивају Аустрију и цара Карла. Зато сплитски по-
литички прваци моле Трнокоповића да солунски борци и обве-
зници из Србије остану целе зиме на Јадрану, да одржавају ред.
У ствари, Сплит није, као ни Загреб и други градови, постао трај-
на и стамена тријумфална капија за српске пешаке-прашинаре.
Славолук је стајао само док је слављен престанак рата и одлазак
Аустро-угарске, посебно Краљевине Италије, јер се Хрватска ко-
начно искобељала из средњовековног уговора Pacta conventa са
Мађарима, и из разних других државних споразума и нагодби. Не
мирећи се са губитком независности који је потрајао осам столе-
ћа, Хрвати су све то време сневали о обнављању сопствене суве-
рености, на што је трошена „огромна, поштовања достојна енер-
гија”, не би ли се остварио какав-такав континуитет државно-
сти.29 Тако је, са губитничке ратујуће стране, без већег напора,
Хрватска утрчала у Југославију, преносећи успут потребу (и дуго
развијану навику!) политичког парничења, коју је с променљивим
успехом вековима одржавала с Будимпештом и Бечом. Законо-
мерно, да би створила простор за спорове у новој државној зајед-
ници, која је од почетка сматрана пролазним решењем, у наред-
ним годинама спласнуле су идеје о Југославији, о којој је Павли-
новић писао као о „скупу побратимских народа”. Све чешће, хр-
ватски политички прваци су нову државу нападно идентификова-
ли са српским великодржављем. У ствари, та политика временом

29 Василије Ђ. Крестић, Геноцидом до Велике Хрватске, Јагодина 2002, 109.
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никако није успевала да задовољи своју дубинску опсесију – да
хрватску националну и државну корист „види и налази искључи-
во у српској штети”. Већ тада се указивала злоћудна мисао да су
непријатељи Србије, у хрватском доживљају властитих нацио-
налних интереса, „важни само ако чине зло Србима”!30 Групна
параноја којој нема краја? Не, већ само још један од предвидљи-
вих (и логичних!) корака аморфне идеје о нацији, на путу ка (још
далеком) циљу.
Да није било Југославије, простор и подлога такве борбе би био
неко други! То је истина о хрватској националној елити која упор-
но, (а каткад и маестрално!) балансира са одавно утврђеном иде-
јом о самосталности, не одустајући од вођења свог народа. Зато
се пројугословенска еуфорија у Далмацији после Првог светског
рата кратко одржала – испухала се у само пар година мира! Они
који су стварали нову државу нису ни слутили да ће их из заседе
заскочити ситне етнопсихолошке тајне које се сврставају у кор-
пус синдрома малих разлика. Ескалирале су најпре из цркве пре-
ма селу, а касније, с брзим, вратоломним променама, почеле да
доминирају политичком ареном. О „српским ослободиоцима” су, у
међувремену, ширене приче с циљем да се ефикасно, па макар
и грубо, изврши детронизација једног мита.31 Трнокоповићеви
војници, уморни и незаинтересовани за форму и титулисање, јер
им је све то досадило као пуко лацманско цифање и пренемага-
ње, све мање су били занимљиви Сплићанима. Тако и на ту ег-
залтацију паде слепа мрља прошлости, што се сматра почетком
(никад сасвим дозрелог) сазнања да Срби и Хрвати доиста нису
умели да говоре истим језиком.32

Једино југонационалисти нису узмицали. Али да капацитет њихо-
ве идеје у Далмацији није био превелик, видело се кад су одабра-

30 Миљенко Јерговић, Држава није холдинг, у: Политика 17. децембра 2009.
31 У Сплиту је, на пример, ширена гласина која никад није потанко истражена,
да је Трнокоповић одобравао чин атентата на Стјепана Радића у Народној скуп-
штини.
32 Дејан Медаковић (1922–2008), историчар уметности, академик.
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ли оснивање Орјуне за наставак своје улоге у историји.33 Залу-
тали су током 1941. у историјском прекиду на везама, поготову
с устанком у Хрватској, кад су, пред чаробним брегом властите
државе, макар и усташке, потиснуте нужности демократије,
слободе и социјалног бунта. Празњикавом југословенству није
много помогла врцава комунистичка рапсодија о јужнословен-
ском братству и јединству, при чему је било много суштинских
падова, минимум каквих-таквих успона. Наводно је Бакарић
лансирао интригу о Ради Кончару као шпијуну Гестапоа, само
да би га се решио као секретара хрватског ЦККП, па је Тито по-
сле Керестинца морао наврат-нанос да шаље у Загреб Влади-
мира Поповића34 и Благоја Нешковића35 са мандатом строгих
истражитеља, после чега је изрекао познате казне.36 У Далма-
цији је с устанком можда било најгоре, иако се знало за бести-
јално клање Срба – без сметње „суптилног” класног или поли-
тичког приступа!37 Покушај накнадног објашњења да нису сви
Хрвати аметом пошли под „U“ кокарду, и да су злочине вршили
само они са Јанка Пусте – дакле, Павелићева гарда – није био
уверљив, иако је тих ендехазијских првобораца доиста било ма-
ло. Били би безначајни да у маси простог народа није пробуђе-
на атавистичка крвожедност, у чему је католичка црква имала
значајног удела.
Зато је устанак прво подигнут у српским крајевима, пре свега на
простору бивше Војне крајине, да би се одмах се прелио низ Ве-
лебит – преко Плавна и Мокрог Поља у северну Далмацију. Тек у

33 У Сплиту је 1921. основана Орјуна – Организација југословенске национа-
листичке омладине; забрањена 1929. прогласом Шестојануарске диктатуре.
34 Владимир Поповић (1914–1972) био је представник ЦККП Југославије при
ЦК Хрватске.
35 Благоје Нешковић (1907–1986), ратни секретар ЦК Србије.
36 Подаци из необјављеног рукописа Венцеслава Глишића „Прилози за био-
графију о Родољубу Чолаковићу”.
37 Тито се почетком рата прибојавао да ће „за ове зулуме одговарати читав
хрватски народ” (Билтен Главног штаба НОВ и ПОЈ, 1. октобар 1941, Сабрана
дјела, књига 1, том 1, 23).
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лето наредне ратне године Вицко Крстуловић38 ће на висоравни
Цинцара, на катуну Мала Дрежница, полагати рачун Титу – за-
што је далматинским комунистима требало тако много времена
да прегазе уски појас од мора до Динаре и Босне, где Срби тако-
ђе гаје веру у југословенски пројекат. У доњем ливањском крају,
као и у Лици, већ су имали своју слободну територију, где су све
хрватске партизане – без обзира на грозоморне злочине усташа
– примили без велике скепсе негујући свој део братства. Отворе-
на је школа коју је, додуше, водила једна попадија, супруга про-
те Воја Шешума, али учило се из пригодног, партизанског буква-
ра, а у Сајковићима, нешто већем селу, партизани и омладина
припремали су Нушићеву трагедију „Кнез Иво од Семберије” – јер
је међу горштацима Кулин Капетан био врло разумљива метафо-
ра! 
Али на доста старих фотографија види се Вицко са штабом Дал-
матинско-динарског одреда, а на њима устобочени Срби с брчи-
нама и шајкачама, само Вицко носи тророгу капу која је, ко зна
зашто, посебно кројена само за хрватске партизане. Вицко пред
Титом није крио понос због своје Четврте оперативне зоне са хи-
љаду и по бораца, мада огромним делом Срба.39 Они знају да се
љуто боре, свака част – истрајаће у свом репродуктивном живо-
ту… Истина је да немају неке културе – једва да се наиђе на пи-
сменијег, али им је у крви ратовање (ваљда је то прилика да по-
кажу индивидуалне особине, а и главне врлине једног народа,
што Шибенчани овако коментаришу: Не знају православци за бо-
ље!).
За Тита – коме није недостајало војничке храбрости, док је недо-
статак у вештини командовања и ратоводства надокнађивао по-
стављањем бивших генералшабних официра из краљевске вој-
ске уз себе – коначан излазак Далмације преко Динаре је био

38 Вицко Крстуловић (1905–1998), политички радник, организатор партизанских
одреда у Далмацији.
39 Статистички, бројно стање Хрвата у НОБ-у изједначиће се са Србима у Хрват-
ској тек 1944.
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прихватљив, штавише изврстан потез! И он сам ће се још вртети
по том делу Босне, до Неретве. Тада је у Ливну признао да се у
партизанској војсци „...од самог почетка до данас налазе у огром-
ној већини баш Срби, умјесто да буде обратно(!). Баш српски,
црногорски, босански и лички партизани, и бригаде које су саста-
вљене искључиво од Срба, водиле су и данас воде немилосрдну
борбу против четника Драже Михаиловића и осталих непријате-
ља угњетених народа… Српски народ је дао и још увијек даје нај-
већи допринос у борби против окупатора и његових издајничких
слугу!”40

Истовремено, далматинским комунистима одговарала је реал-
ност да Срби немају довољно писмених људи. Зато се ко мало ка-
сније загледа и друге старе фотосе неће изненадити кад приме-
ти обрнути сразмер у групи политичких руководилаца за Далма-
цију – шест Хрвата и само једног Србина, Дејана Поповића! Исто-
времено, национални сразмер у јединицама дуго ће остати исти,
па још и гори – прве и друге ратне године је на неколико десети-
на Срба био тек по један Хрват! Али то као да је, по ко зна који
пут, само показивало и сумњиву способност српских сељака да
се интересно организују у оквиру јужнословенске идеје, и да као
и други делују према дозвољеном минимуму властитог национал-
ног или регионалног програма. Али таква је била мултиетничка
ратна идила.

А шта је било с носиоцима југословенства после рата? Довољан
је пример др Ивана Жанка, који се, као један од ретких људи из
хрватског државног врха, усудио да анализира и критикује поја-
ве хрватског шовинизма… Трагом питања о неуспеху комуниста
у разрешењу питања нације, нашао сам се пре тога у Далматин-
ској Загори, прикупљајући податке за репортажу о Мештровиће-
вом маузолеју у Отавицама. По Петровом пољу, између Загоре и
Свилаје, расута су српска и хрватска села, сасвим измешана. Не-

40 Пролетер, децембра 1942, у: Сабрана дјела, књига 1, том 1, 139.
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ко ме подсећа да је овде римокатоличка црква, у свом прозелит-
ском походу, оставила врло грубе трагове почетком 19. века у ви-
ду унијаћења, па је међунационални мир привидан.41

Уместо непостојећег кустоса, неуки чувар из даље родбине Ме-
штровића ромори о Ивану као дечаку пастиру, коме су руке не-
мирно музицирале по „клавијатури камена”(!). Ипак, неко је у по-
родици сконтао да ће од клипете бити нешто, па су сакупили не-
што пара и дали га у Сплит на „споменичарски”, клесарски занат,
али је он, као и у свакој легенди, ипак гледао много даље. Гладо-
вао је изучавајући вајарство у Бечу, све док се није пробио на из-
ложби сецесије у престоници дунавске монархије са велелепном
фонтаном за неког индустријалца. Ускоро је показао и дар фајте-
ра, без чега нема пролаза до мецена – успева да се приближи
крунисаним главама и портретира балканске владаре. Посебно
има много посла код српског краља Петра I Карађорђевића, а по-
стаје и лични пријатељ принца Александра.
Прича нам чувар о гробовима, али и о небризи власти да се са-
нира објект који „капи и пушћа воду”. Додаје понешто и о својој
несигурној плати – дрнишка општина је сиромашна, а Иванови
наследници из Америке, који додуше често долазе, не дреше ке-
су.
Славни Мештровић је овде сахрањен пре десетак година,42 а
својевремено је око тога избила афера која је грубо одјекнула у
свету! Породица је, наводно, добила уверавања од Тита, тачније
од његовог личног секретара, да се власт ничим неће мешати у
религиозни обред, па је планирано да се посмртни остаци Ивано-
ви задрже два дана у Загребу, где би била одржана понтификал-
на миса.43 Затим би се све то репризирало у Сплиту и Дрнишу,
па коначно у Отавицама… Изненада, Мештровићи су сазнали у

41 О томе је врло документовано писао Душан Рашковић: Унијаћење Срба у Др-
нишу и Петрову пољу.
42 За сахрану је испрва био одређен 28. јануар 1962, али је он покопан четири
дана раније! 
43 Понтификална миса је, у смислу врховног обреда, чак папског значаја.
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Загребу, од представника републичке владе, да је неко хитно
пребацио ковчег у Далмацију, наводно због високих снежних на-
мета у Лици! Ни на једној згради, чак ни на Ликовној академији,
није истакнута застава на пола копља; ту врсту почасти је мајсто-
ру с US пасошом одао само амерички конзул. У Дрнишу, такође,
није било никаквог знака жалости, а новине и радио у Сплиту су
о свему ћутали. Тада је наступила римокатоличка црква, показу-
јући уобичајени смисао за утицај на руралну паству, али и ред и
организацију, и стари вајар је овде врло свечано сахрањен уз
опело два бискупа и у присуству око три хиљаде људи! Пораз
трапавих комуниста био је очит – сачуван је и филмски запис ка-
ко маса влаја с традиционалним капицама носи капсил (ковчег)
свог великог Мештра… Мати, Ивановом сину, то је био повод да
с огорчењем протестује у писму Титу због скандала у Загребу,
али га је он игнорисао. Зато је Мештровић јуниор у америчким но-
винама жестоко осуо паљбу по комунистичкој власти и Удби: Ти-
това клика се уплашила једног спровода као могуће прилике за
побуну!44 Хрватска емигрантска штампа је једногласно, по нави-
ци, свалила кривицу на „бирочетнике” из Београда.45

Немогуће је (и непотребно) правдати хрватски политички врх,
али, судећи по касније објављеним документима, у случају Дал-
матинске Загоре је било неког разлога за страх. У политичко-
безбедносним анализама о крају где је сахрана одржана, пола-
зило се од немоћног признања да је комунистички утицај у тим
селима „незнатан” или никакав. На голом загорском камењару,
између Мосећа, Свилаје и Подинарја, одувек се тешко живело,
школе су биле слабе или никакве, али „фратри су деценијама
успијевали да смишљено и упорно шире идеологију која се сво-

44 Мате Мештровић је већ годинама био у сукобу са југословенскм властима.
Према његовој тврдњи, од 1962. је био на индексу „хрватских националиста, не-
пријатеља социјализма, агената ЦИА” (Мате Мештровић, У вртологу хрватске
политке, Загреб 2003, 118).
45 Тако су, по једној етнонационалистичкој класификацији, називани савезни
функционери.
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дила на тврдњу да су Срби и Југославија, поред комуниста, нај-
веће зло”. Листам један од темељније срочених партијских доку-
мената: „У неким дијеловима овог краја успјели су свећеници у
приличној мјери затровати народ. Стваранe су франковачке орга-
низације по селима у виду разних црквених друштава, у првом
реду крижара. Из тих средина регрутирао се највећи дио пред-
ратне усташке емиграције окупљене око Павелића у Италији и
Јанка Пусти у Мађарској. Ти емигранти, који се са Павелићем
на њемачким тенковима враћају у земљу и активирају франко-
вачка упоришта, одиграли су пресудну улогу, не само као глав-
ни ослонац усташа приликом оснивања НДХ, већ и као главна
снага која је онемогућила брзи развој устанка у Далмацији
1941, задајући смртоносне ударце првим партизанским одреди-
ма у Далмацији.”46

Таква оцена опстајала је дуго, као тежак жиг.47 Доиста, oви голо-
трби и гологузи горштаци су обично врло жилави, отпорни и пре-
ма маћехи природи, па како не би пркосили и комунистичкој вла-
сти. Бар су се трудили да сачувају илузију да им, осим лошег ви-
на, „нико и ништа не море”. Али су зато у свакој прилици демон-
стрирали вишезначну подложност олтару као највиши израз до-
мољубља, па чак и културе уопште.
Мате Мештровић је тврдио да је сплитском надбискупу Франи
Франићу полиција запретила затвором ако покуша да сахрану
искористи за политичке циљеве, што је врло вероватно. Зато је
штампа у Сједињеним Државама бацила рукавицу у лице Титу –
каква му је то држава кад стрепи од шаке свештеника и обичног
окупљања неколико хиљада ненаоружаних сељака? Против те
кампање је, макар за домаћу употребу, гурнута батерија репу-

46 Анализа продора национализма, елаборат радне групе Конференције СКХ за
Далмацију, Сплит ожујак 1972.
47 Тек 1975. наилазимо на заједничку акцију Срба и Хрвата у селима Падина,
Главица, Отавица, Кањана, Ружића, Баљака, Парчића, Бучића и још неких, за
изградњу пута који је требало да носи име Ивана Мештровића. Акцију су водили
просветни радници Србин и Хрват Слободан Грубач и Анте Вукушић.
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бличких медија, па је коментаторка Вјесника Неда Крмпотић48 за-
питала како се антикомунисти усуђују да „отворено клевећу соци-
јалистичку Југославију” хистерично распирујући етнонационали-
зам и злоупотребљавајући „патриотска осјећања обичног свијета”.
За дубље тумачење ове неприлике помаже ово присећање: кад
се, две године раније, Мештар сениор спремао на Брионе ради
тродневног разговора са Титом, Бакарић је избегао сусрет са
њим, што додатно објашњава корене касније афере око сахране.
И Тито је тада морао да прогута врло неугодну кнедлу – пре не-
го што је примио Ивана Мештровића као уваженог госта, овај је
поставио услов да прво посети Степинца, интернираног у Краши-
ћу!49 Тај чин је био изузетно важан за католичку пропаганду, јер
– како је касније објашњено у Ватикану – Степинац је својим др-
жањем пред судом у Загребу, чим се усудио да се супротстави
Титу и комунизму, девалвирао, а фактички и поништио оптужбу
за „чињење и нечињење у Независној Држави Хрватској”.50

Касније ће се дознати да је Милован Ђилас, само неколико дана
пре једног од својих арестовања (и не упуштајући се дубље у сми-

48 Неду Крмпотић помињемо зато што ће ускоро нагло променити страну и зау-
зети високо место у маспоку; упамћена је по каламбуру на њен рачун: “Благо Хр-
ватској, њу не да Неда!”
49 Кардинал Степинац је био тешко болестан; и умро је почетком фебруара 1960,
дакле мало пре И. Мештровића. Упамћен је, поред осталог, и по тврдњи да је „пра-
вославље горе од протестантизма”. Његова сахрана, упркос великом труду хрват-
ских комуниста, претворила се у значајну политичку демонстрацију. (Више о томе
код Радмиле Радић: Држава и верске заједнице 1945–1970, Београд 2002.)
50 Поред осталих, ту тезу је заступао и Алекса Бенигар у књизи Алојзије Сте-
пинац, хрватски кардинал (објављеној у Риму 1974). Нека новија истражива-
ња, рецимо америчког историчара Мајкла Ферера, указују на то да је потез Ва-
тикана – да се Степинац на суђењу брани ћутањем – био врло промишљен, лу-
кав… Да је проговорио, лако би му се доказала кривица, јер је надбискуп дои-
ста здушно подржавао усташе. Ни папа Пије XII никад није јавно осудио Паве-
лића, његов режим и злочине над Србима и Јеврејима! Ћутањем, Степинац је
релативизовао подршку Ватикана геноцидној усташкој држави. За награду, по-
стао је кардинал, а две године пред истек миленијума је беатификован – про-
глашен “блаженим”!
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сао политичке акције Мате Мештровића), потврдио процену да
се власт доиста плашила шта све може да се изроди из „ризич-
ног” обреда у Отавицама. Церемоније неретко могу да буду „по-
вод нечему другом”, али у овом случају је Загреб погрешио у про-
цени, јер – и по Ђиласовом мишљењу – за некакав немир „није
било довољно критичне енергије”. Али плашљивост је својство
оних који брину само о себи: коме су у страху велике очи „не ми-
сли баш логично, и тешко му је ишта доказати”, закључио је ве-
лики комунистички отпадник.

Мисао о старом Мештровићу: какав живот! Изломљена парабо-
ла од свилајског крша до светских уметничких врхунаца, али у
неким етапама и до недосега судбинске провалије, поготову кад
су га и обичне усташке протуве, усред ратног Загреба, могле
убити без суда и закона… Каква политичка луталица – од југо-
словенства и дирљиве верности династији Карађорђевића, до
Независне Државе Хрватске и Степинчева скута. У међувреме-
ну, стизао је и на Брионе, да дуго и поверљиво разговара с Ти-
том у тој острвској аркадији.
После Отавица, о свему причам у оближњем Шибенику са ста-
рим новинаром Драгутином Гргуревићем, кога сви зову Данде. Он
мала своје аматерске пејсаже, које иначе успешно продаје стра-
ним туристима. „Као наиву!”, коментарише он боемски, дакле и
шаљиво на свој рачун, па започиње причу о варљивој синусоиди
„политичке ситуације” пред почетак седамдесетих година, али
његово доброћудно мумлање није доцирање, још мање филозо-
фија, него покушај логичког повезивања неких имена са датуми-
ма и местима, да би извео закључак: „Ови наши црвени манита-
ши у партијским комитетима се не сналазе, а и они црни су жа-
лост једна, брале!” – „Који црни?“ – „Маспок!”, одговара он крат-
ко. „Од недавна, не допада ми се Мико Трипало.“51 Такође, ни Ба-

51 Мико Трипало је тада био истакнути представник Хрватске у Председништву
СФР Југославије.
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карић му није по вољи, а ни Савка52. Зашто? „Одбацили су југо-
славенство у шковаце53 повијести и почели су се нагло додвора-
вати националистима! Окренули су се на ту банду као овце на со-
лило, а не слуте да ће их усташија, држећи се свог бревијара, од-
вести жедне прико воде, брале!” Онда гунђа како је компартија
још горе замрсила национално питање. Заправо, све почиње од
„комуниста националаца”. Кажем му да сам у Отавицама видео
Мату Мештровића. Његов гест руком је у смислу пропала ствар:
„Мали син великог оца…” Одједном се прене: „Знаш ли тко је пр-
ви на Балкану планирао атентат на Франца Фердинанда?”
–„Млада Босна, Апис…“ – „Ниси у праву, брале: овдје крај Шибе-
ника се то догодило, и у такав револуционарни чин је био умије-
шан Иван Мештровић. Мало је фалило да буде међу главним ак-
терима… А да су их открили, и он штрик би омастио!”
Говори о вајару, који је пред Први светски рат био тридесетогоди-
шњак, a већ славан! У Београду је моделовао своју Алегорију, ре-
кло би се задивљен победама српских војника у Балканским ра-
товима – како дроње и чарапани гурнуше Османску царевину са
Балкана у рециклажу историје! Подсећа да је његова монумен-
тална фонтана, у чијем је центру пројектован Победник, требало
да зажубори на Теразијама… Данде збори замишљено, приље-
жно осликавајући тај портрет међу маскама: „О мајсторовим та-
дањим осјећајима нека пишу други; на примјер, зашто је баш у то
вријеме почео радити и дрвени рељеф Скидање с крижа – на јед-
ној страни узвишени усклик тријумфа, с друге најдубља контем-
плација фанатичног вјерника… Зашто је своју мајку Марту, иначе
душевну и забринуту као што су и све матере на свијету, прика-
зао као кип из којег избија лед, сушта неприступност?” Али било
је то време велике изборне победе српско-хрватске коалиције, и
Анексионе кризе, Фридјунга и Велеиздајничког процеса. У За-
гребу на власт долази Славко Цувај, на кога један студент поку-

52 Савка Дабчевић Кучар је тада била на челу хрватског ЦКСК.
53 Шковаце, у Далмацији, израз за смеће.
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шава да изврши атентат, па почиње терор; па неки релативно
објективни посматрач – какав је био језуитски фратар Пунтигам –
упозорава поверљивим писмом уреднике бечких новина да нико
неће моћи да спречи стварање јужнословенске државе, јер је ве-
лики део Хрвата, нарочито Далматинаца, „пребјегао на другу
страну од Аустрије”. И да је „католицизам једина ствар која још
задржава неке Хрвате, нарочито свећенике, да се не удруже са
Србима”.

Тако се, после Срба католика, јавља спонтани револуционарни
покрет младих у границама Аустроугарске, чак и међу исељени-
цима у прекоморским земљама, а све групе уједињавао је исти
циљ – рушење Хабсбуршког царства. Није те омладине било мно-
го, као ни присталица југословенске идеје уопште, али су то били
угледни, утицајни људи, интелектуалци који су будили су наду.
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Данде се прене: „Зашто ја све ово причам? Често се заборавља
да је Иван Мештровић у то вријеме организационо припадао ва-
жној групи револуционарне југонационалистичке омладине у Ши-
бенику.54 Е, управо то је важно знати…” У лето 1913, наставља
своју причу, до Јадрана се прочуло да ће Франц Фердинанд, као
хабсбуршки престолонаследник, током припрема за рат против
Србије, посетити средњу Далмацију, дакле и Шибеник. Тајно
удружење, у којем су се поред Мештровића нашли још и песни-
ци Владимир Черина55 и Тин Ујевић,56 као и Милостислав Барту-
лица57 – сви под утицајем Димитрија Митриновића58 – донело је
одлуку да према незваном госту из Виене примени класичну ме-
ру индивидуалног терора – бомбу, нож, пиштољ! Мештровић се,
после свог бечког периода и првих великих успеха у Србији са
својим Косовским циклусом, одмарао у Дрнишу, и зато од друго-
ва није добио никакав посебан задатак. Ипак, дознао је шта се
спрема аустријском надвојводи – тајност подухвата је била тра-
љава – и проценивши да би полиција баш њега међу првима
шчепала, одмах је отпутовао возом за Сплит. Међутим, у Перко-
вићу, где се укрштају колосеци, пронашао га је Черина и пожу-
рио да га обавести шта се спрема – зато нека се склони одмах,

54 О том покрету Крлежа је писао с наглашеним потцењивањем, па и негира-
њем; по њему, била је то незнатна снага колико год и веровања у „безазлене ви-
довданске фразе” (види: Крлежа, Десет крвавих година – Први дан апокалип-
се,16.17).
55 Владимир Черина (1892–1932), књижевник; пре Првог светског рата био један
од вођа југословенске националне омладине у Хрватској. Ипак,његов случај је,
сматра Крлежа, „симптоматичан за једну готово незнатну групу омладинску, ко-
ја је својим слутњама предвиђала фатални сљед догађаја, али за коју се не би
могло рећи да је у том погледу представљала масовну вољу…” (Крлежа, н.д., 19).
56 Тин Ујевић (1891–1955), књижевник, један од највећих песника међу Јужним
Словенима.
57 Милостислав Бартулица (1893–1984), новинар и књижевник; аустроугарски
режим га је прогањао због југословенства као политичког опредељења и дело-
вања.
58 Димитрије Митриновић (1880–1953), песник и филозоф, један од идеолога
Младе Босне.

IZVORNIK 73



јер ће бити потребнији за неке друге прилике! Организација атен-
тата била је прилично наивна, на ивици саможртвовања: Черина
и Ујевић биће у заседи, и то испод једног моста крај Дрниша пре-
ко којег поворка с надвојводом треба да пређе, а два песника ће
муњевито излетети с припремљеним бомбама.
„Неће нам умаћи жив!”, довикнуо је Черина Мештровићу док су се
растајали. Као да полиција није посебно чувала баш мостове и
слична места. Али од свега тога остао је само спомен на план, јер
Фердинанд није дошао – у последњи час, ваљда и због безбед-
ности, променио је правац кретања и цела замисао је пропала.

Одакле Гргуревићу та потка за балкански блуз, и лежерно откли-
завање у прошлост с нефиксираним корацима? Шибеник је мало
мисто и сви знају за старог публицисту и јасеновачког страдал-
ника Ђорђа Милишу, коме је Данде пријатељски помагао у сре-
ђивању неких папира.59 Тако је сазнао за податке који би могли
да буду занимљива допуна историјском бурету без дна. Милиша
је, истражујући дрнишку епизоду, писао Бартулици, који после

59 Према каснијем сазнању, Милиша је тајно, све до смрти 1973, радио на својој
другој књизи о Јасеновцу. Хрватска Државна безбедност (ДБ) сазнала је за то и
запленила му рукопис и архиву.
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Београда и Загреба живи негде у Латинској Америци. Одговор је
био потврдан – све је истина, план за атентат је био спреман, али
је пропао, па је и само спомињање излишно. Милиша се успро-
тивио – није баш тако! Нису само у Србији и Босни били кивни на
Фердинанда, и то толико да су му радили о глави, и зато све тре-
ба забележити! Зато се обратио Мештровићу, који је још био
жив, и он му је – преко сина Мате – одговорио да је све тачно!
Описао је и место заседе: тај дрнишки мост је ниже варошице, на
путу према Книну. Било је и алтернативних локација, а требало је
да се Черини и Ујевићу придруже још неки завереници. Резервни
план је био: ако надвојводу не би убиле атентаторске бомбе, он-
да ће они срчано скочити са исуканим ножевима.
Ипак, ако је судбина брод, онда и случајност кормилари – негде
у звездама је било записано да Фердинанда сачека неко други…
Зашто Милиша то не објави? Данде нема одговора. Ипак, важни-
је му је сазнање да су и хрватски југонационалисти имали петље
да искоче из гнезда искрених заточника. И то изнад свега зато
што се Фердинанд одиозно држао према Јужним Словенима, не
кријући свој став да све њих – католике, православне и муслима-
не – треба прво ставити у исти котао, на гомилу, да се варе и чва-
ре, па тек после такве политичке, социолошке и ко зна какве још
пургације да се само хрватским католицима пружи шанса да се
искобељају! Данде каже да су југонационалистички омладинци
због тога били огорчени и нису стали код Дрниша. „Зна се да је
сплитски средњошколац Лујо Аљиновић такођер требало, без
ичије помоћи, покушати с атентатом на Фердинанда, али је от-
кривен и осуђен. Тако је било онда, а ипак су ускоро франковци,
као и сада маспоковци, од тог надвојводе и Хабсбурга уопће ство-
рили мит, не хајући за хисторијску истину о градњи јужнославен-
ске државе.”

Сутрадан сам поново у Имотском. Град издигут изнад винородног
поља Кујунџуше, сав је као осматрачница. Овде претежно живе
Хрвати, али има и Срба у неколико села. Зову их ‘ришћани’, ‘рка-
ћи’ и слично, и тако ће бити док се убрзано не изгубе. У Камен-
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мосту сусрећемо Јову Кнежевића Рају, који једва сме да помене
партизанију и рат из којег је изашао као поручник. Каже да је о
имотским Србима поново у оптицају израз ‘византинци’ – стерео-
тип о неприличним аутсајдерима опет звучи као најава грубих да-
на! Да ли само зато што је цена сваке етнички чисте државе на
Балкану често подизана превисоко, из наметнутог уверења да
нација, да би задобила своје место у историји, треба да пролије
много крви?
Јављам се мудром професору Анти Ујевићу, који годинама деши-
фрује Фортисову „Жалостну пјесанцу племените Асанагинице”.60

Ускоро ће два века од тог догађаја, а балада не престаје да збу-
њује и опчињава читаоце и стручњаке, да изазива питања, али и
да сама потресно сведочи. Професор показује шеснаест њених
превода на све светске језике, па чак и препев Малајца Пангка-
та. Казује како је овај крај пао под турску власт крајем 16. века,
кад је у Имотском установљен кадилук који је имао „потпуну суд-
беност, па и смртну” над имотским, љубушким, дувањским, а из-
гледа и макарским крајем. Кадија Ибрахим Ризванбеговић је до-
шао на своју дедовину – кула му је била изнад она два имотска
језера која узбуђују својом чудном лепотом. Професор Ујевић наг-
нут је над рукописом „Историја Имотске крајине“, у којем тврди да
је под кадијином надлежношћу био и Хасан-ага Араповић, ди-
здар у вргорачком крају, феудални господар забиоковских места
Задварје, Жупа, Загвозд и Грабовац. Не зна се да ли је био Ар-
банас или Османлија, али је, и у затишјима пакла Кандијског ра-
та,61 жестоко жарио и палио по каурским крајевима, пленио и од-
влачио робље. Трећа тачка те сцене је тврди град Клис изнад
Сплита, где је заменик команданта санџака био Пинтеровић-бег,
који је имао сестру која се звала Фатима (или можда Зарина?).
Све је, дакле, склопљено за драму о трагичном неспоразуму из-

60 Анте Ујевић, професор, писац неколико књига о Имотској крајини.
61 Рат између Млетака и Турака од 1645. до 1669. године, који је добио име по
острву Кандији (Криту).
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међу мужа и жене, само зато што се срамила да дође ратнику,
своме мужу, под чадор („а љубовца од стида не могла!”).
Таква је, говори Ујевић, комплетност појаве, али и свакодневица
наше жене из многих времена. Врло је зазорно било, и под прет-
њом осуде јавности, да супруга обедује с мужем, да му се обисне
о врат, да покаже љубав или бол… Она мора да остане по стра-
ни, да не слуша говор свога срца – такав је вековни ред! Зато је,
зловољом свемоћног мужјака, Хасанагиница отпуштена, отера-
на! Морала је да се врати на Клис своме брату, а он је онда, све-
стан само свог света, брже-боље уступио имотском кадији, који
је, изгледа, Фатиму знао из детињства. Топографска анализа по-
казује да су сватови затим на путу ка Имотском морали да прођу
баш кроз Загвозд и поред Хасанагине куле, где се и одиграло по-
тресно финале баладе.
Фатимин–Хасанагиничин гроб се, тврди Ујевић, налазио близу ку-
ле њеног несуђеног другог мужа, имотског кадије – на узвисини крај
Модрог језера, одакле иначе пуца поглед на ову Крајину и на људе
који су знали како да сачувају драму од заборава. Зна се и то да се
Хасан-ага, распуштеник, и даље лечио! Према турским документи-
ма, долазио му је ећим из Макарске, однекле из сребренасто-зеле-
ног дима маслина, а касније, пошто је излечен, погинуо је „у боју с
каурима” код Задварја изнад реке Цетине. Записан је чак и тачан
датум његовог скончања – 17. март 1669, али ништа више о њему
није забележено О песми се још дуго, све до данашњих дана, раз-
мишља као о једној од најлепших балада коју је уопште људски ум
срочио о жени, мајци, о окову стида, немуштом крику беспомоћне
душе у камењару мрачног миленија.
Нема више Хасанагинице, али кадије, па и диздари и нововреме-
не колоритне паше, неким другим намерама шарају по пољу и
кршу. О томе размишљам кад ми, седмицу касније, Јошко Кулу-
шић у антикварници иза сплитског хотела „Белви“ показује неки
случајно откривен библиофилски раритет.62 Каже да је дуго тра-

62 Јошко Кулушић (1938–1998), уредник Недјељне Далмације.
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гао за том књигом из 1944, без које ипак тешко може да се раз-
уме оно што се догађа сада, у јесен 1969. године. Аутор је Филип
Лукас, председник Матице хрватске од 1928, а наслов његовог
главног дела јасно звучи као декларација: „Хрватски народ и хр-
ватска народна мисао“, с поднасловом: Закони земље – крви –
духа.63 У време Павелићевих припрема за бекство из Загреба,
док су ионако крхке темеље Независне Државе Хрватске потре-
сале вести о приближавању Титових армија, он је штампао заве-
штање свом народу за стаменост опредељења и важан путоказ ре-
ваншистичког национализма у будућности! Основна порука гласи
да је у том тренутку битка за хрватску државност изгубљена, али
рат се наставља! Биће прилика још… По томе, Лукас је предста-
вљао „једну од централних фигура хрватског национализма 20. ви-
јека“,64 али је и међу најодговорнијима што се хрватска национална
политика од Старчевићевог времена, и једина међу европским на-
родима, углавном није мењала. Као да је саркастична дефиниција
нације („о народу с ризницом навика, обичаја и скамењеном про-
шлошћу“!) скована само за овдашња правила понашања.65

Кажем колеги Кулушићу да је мисао о нацији ипак вредност с ро-
ком трајања, дакле почесто кварљива роба. Не слаже се; он код
Лукаса налази да је то оцена космополита, и марксиста, дакле
промашај, грозна јерес. Јер, ево, пише: „Нација је врхунаравни,
надкатегоријални појам.“ Не помињући кометенцију, кажем му да
је Лукас био географ и професор Комерцијалне школе у Загребу,
познат и као писац уџбеника о скандинавским државама, дакле
није ни историчар, ни социолог, ни философ… Колико вреди ње-
гов почетни став да је „повијест, заправо, биологија народа”, од-
носно да је историја „примијењена социологија као резултат дје-
ловања свих социјалних сила времена”?66 Барем је човеку такве

63 Филип Лукас (1871–1958); 1945. у Загребу осуђен на смрт.
64 Чедомир Вишњић, „Једна наша маргина“, у: Љетопис Српског културног дру-
штва „Просвјета”, Загреб 2008, 447–489.
65 Ортега и Гасет, Европа и идеја нације, Београд 2003, 14.
66 Ф. Лукас, Западна Европа – Скандинавија, Загреб 1935, 5.
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струке морало да буде јасно да је људски род населио малу и вр-
ло рањиву планету, да истрајава уз једну такође малу звезду као
пуки космолошки уживалац живота, и да не би требало придава-
ти толики значај искрицама националних нуклеуса које се идео-
лошки пале и гасе! Велика је мука кад се склизне у метафизику
и посрне ка бездану шизофреног завођења народа ка сјајној хи-
мери етничке чисте државе…
Немирно прелиставам ту књигу. Нација је – поручује Лукас – онај
чаробни брег којем Хрвати морају праволинијски да стреме, да-
кле главом без обзира:

„Нација је посљедње и најдјелотворније народно јединство,
у коме су људи урасли и као нација створили највишу мо-
гућност своје духовности. Изнад нације нема даљег изгона,
нити у националном погледу какова развоја и напретка…
Тко у то духовно бивство не вјерује, он лута у тами и не мо-
же схватити вјечне законе о удесу народа… Једини путо-
каз и свјетлост у тмини јест та идеја, а ту идеју остварити и
за њу радити наша је највећа дужност…“ 

Веровао је Лукас, такође, и да „народни субјект по својим расним
и етничко-психичким особинама остаје увијек исти“, али и да се
„у прошлости налазе премисе које су се у социјалној еволуцији
остваривале до садашњице“.67 Депримирано враћам књигу иако
је лако препознати провинцијални комплекс историјске свести
малих народа и њихове илузије о могућности независног и рав-
ноправног развоја која се нуди „само у облику етнички чисте др-
жаве“.68 То је поуздање у апсолут етноцентризма, јер само он на-
изглед има „решења“ за апстрактне, па и утопистичке идеје, не
питајући по коју цену се оне могу остварити.
Зар се не може друкчије у Хрватској, где фетиш нације очиглед-
но опет води ка духовном и физичком насртању на недужне, до
поновног истребљења Срба као „реметилачког“ фактора? Тај на-

67 Исто, 6.
68 Тодор Куљић, Култура сећања, Београд 2006, 2008.
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ционализам у културном пољу, и кад је деловао у име цивилиза-
ције, а поготову кад је „на бранику кршћанства“ наступао у име
европске цивилизације, у ствари се расистички окретао против
„барбарског“ Балкана, Истока уопште. Изнад свега му је била
битна сакралност граница – без ње, по Лукасу, нема ни иденти-
тета! Изгледа да он није читао све белешке свог претходника Ми-
ховила Павлиновића, који је у једном тренутку просветљења ипак
закључио да се врло вара онај ко мисли „да сама заједница крви
и језика одлучује у стварању јаких и сретних држава“.69 Такав фа-
натизам, у затвореној форми идеје о нацији и власти, подразуме-
ва пад у шовинистичку загриженост. Узалуд те опомене – сада је
највиши „досег“ Матице хрватске ипак у рушењу идеје јединства
са Србима, само да би се доказала „хрватска посебност“. Тешко
је ослободити се резигнације – Матица је, док је Лукас био пред-
седник, усмеравана ка томе да буде јака спона између усташтва
и фашизма. И зато та стара институција70 од средине шездесетих
постаје снажан опозицијски центар, да би се коначно нашла у
једном од два епицентра најважнијих збивања у Хрватској.

Раније, у већини својих апатичних села, далматински Срби нису
могли да живе од ненарушене аутентичности, ни да у властито
национално освешћење крену са полуписменим трговчићима, од
њих једва бољим учитељима и свештенством. Ретки интелекту-
алци били су махом оријентисани према Београду, али често и ка
Загребу и приморским католичким градовима, где им се повре-
мено разгоревао (или још чешће гасио!) национални осећај. Ка-
сније, у Титовој Југославији, и на само спомињање чињенице да
су српски ђаци још под аустријском управом могли да користе уџ-
бенике штампане ћирилицом, хрватски комунисти би гракнули,
јединствени у негативном ставу који је одзвањао као душебри-
жничка притворност: зар Србима уопште треба посебан језик и

69 Миховил Павлиновић, Хрватски разговори, Загреб 1973, 32.
70 Основана 1842. као Матица илирска.
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писмо кад је то за њих пут у национални гето! Међу хрватским ко-
мунистима, на једном каснијем конгресу комуниста у Загребу, је-
дино је директор загребачког Вјесника Маринко Груић покренуо
питање ревитализације неких српских националних права, али је
тај усамљени покушај брже-боље заметен медом еуфемизама и
чемером ускогрудости. Посрнуће братства било је очито.
О томе разговарам са професором Павлом Ивићем, одмарајући
се крај прашне макадамске џаде усред Равних Котара. Горко се
смеје на подозрење комитета СКХ из Задра: шта он ту тражи?
Какав великосрпски емисар, какви бакрачи! Стигао је овде као
посвећеник у тајне језика, да поново ослушне акценте, мелоди-
ку, сугласничко треперење у говору овог краја… Врхунском
стручњаку, научнику који је врло уважен у свету и већем делу
своје земље, јасна је повезаност и прожимање говора овдашњих
људи са говорима Срба у суседној Лици, Славонији, Барањи, ис-
точној Босни, западној Србији. Овде је дуго била у употреби бо-
санчица, коју су фратри називали „српско писмо“: „Сви су ти гово-
ри истог порекла! Где им је матична област? У простору источно
од Неретве, дакле у делу Херцеговине и северозападне Црне Го-
ре који је некада припадао немањићкој држави… Иако је записа-
но да је земља једро, а народ ветар, Буковчани се држе свог је-
зика и то врло чврсто, па је природно што њихов говор, помало
архаичан, поседује и чврст штокавски карактер, иако су му у не-
посрдном суседству чакавци…“71 Питам: Колико су у праву они
загребачки лингвисти који језик бенковачког краја хладно сврста-
вају у значајке хрватског корпуса? Професор зна за то, праћење
литературе му је део заната, али остаје у ставу индигнације – не-
достојно је трошити речи… Смеје се и препричава детаљ из спи-
са Александра Ф. Гиљфердинга,72 који је, као руски конзул у Мо-
стару, био у прилици да чује у Сарајеву неког далматинског гу-

71 Резултат свог рада у Далмацији Ивић је објавио 1987. у Бенковачком зборни-
ку 1, под насловом „О пореклу ијекавског говора у бенковачком крају“, 157–170.
72 А. Ф. Гиљфердинг (1831–1872), руски историчар, филолог и дипломата.
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слара који је певао о Краљевићу Марку – али не као српском, не-
го као о латинском јунаку! То слуша неки муслиман, па љутито
истргне гусле певачу и опсује: „Бре, четир’ стотинe година турчи-
мо Марка и никако да га потурчимо, а ти би га полацманио за
дан!“
Од свега тога остају само невесела подсећања на времена про-
шла, на посртања наоко великих идеја. Како се, у ствари, памте
некадашњи витезови југословенства?
Разговарам са Оливером Тихим73 после његовог повратка из За-
греба. На Мирогоју је, запањен, открио гроб Тина Ујевића, с ис-
трулелом дрвеном крстачом у шипражју – заборављен од свих,
па и од власника тантијема. Зато одлазимо у брда, у Вргорац –
сликар хоће да види песникову родну кућу, тамо је био могући по-
четак снова „о цвету и о сонету”.74 Ненавикли да им посетоци са
стране ремете тешку тишину крша, неки Вргорчани питају: „Ка-
кав Тин? Гдје би он могао бити рођен… Можда мислите на кулу
бегова Диздаревића?” Је ли им прече сећање на паше и субаше?
Повисока камена грађевина у градићу некад је била турска кара-
ула на војничкој и сиротињској раскрсници и граници два царства
– али у њој је рођен песник „Свакидашње јадиковке”! Као да та
уморна корачница и сада одзвања над читавим забиоковским
крајем: „Како је тешко бити слаб…” А кула прихвата тај јаук као
ехо. Камена утврда са три прозора с чела и једним са стране –
какве пушкарнице! Изнутра бије мемла. Кажем да је у Тиновој бе-
ди било нешто краљевско, што је мудро и прецизно записао
Влатко Павлетић.
Као да у варошици у каменитој планини ништа тако не узбуђује
као сенке које лелујају око ове куће! Томе је допринео и Тин – ту-
марао је по свету, а Вргорцу се тек повремено враћао, да га же-
ља мине. И сам је био уверен да је рођен другде, у вргорачкој ку-
ли Цукариновића, што је и записао у својим „Фрагментима” из

73 Оливер Тихи (1943–1994), академски сликар; живео и радио у Верони.
74 Тин Ујевић, „Звезде у висини“, из збирке Песме, Београд 1937.
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1935. године: „Моја је колијевка била пуна чаролије, мјесечевих
враголија и чарања, пређе прича, басана и гатка, маштовите за-
гонетности…” Тин се шалио – бити треће дете вргорачких учите-
ља, нормалан је услов за генијалност, мада не и једини. Сећао се
само да је кула у којој је живео била напукла од удара грома, а у
голом Биокову су такве канонаде честе. Никако није волео да но-
си панталонице с нараменицама: „Боље сам се осјећао као дје-
војчица, као Ахил на Лемносу…”
У настајања тог записа, Тин се није исувише шалио, чак ни с бо-
емским садругом Раком Драинцем – речи су му, судећи по списи-
ма, већ постајале трагично тешке. У неком новом размишљању
о родном месту („На повратку”) о њему самом „ћуте мртве стије-
не. Дишу мраз дувари. Праг домаћи руше стравом и празни-
ном…” Ипак, у Тину, величанственом жрецу снажног израза,
стално је тињало питање: где је та кућа у којој се родио? Иако је
за себе тврдио да је „противник животописа” (треба видети њего-
во „Размишљање против аутобиографије, еголатрије и филантро-
пије”), он се чешће навраћао на двоумљење о којој кули је овде
реч – имао је права да сазна где је први пут прогледао… Касни-
је ће, поражен несхватањем, довикивати животу с гађењем: “Пе-
чали времена, јаде нових људи…” Али ни то му није помогло да
открије тајну о родној кући.
Тек две године по његовој смрти, на Диздаревића кући је поста-
вљена спомен-плоча: „У овој кули се родио 5. 12. 1891. хрватски
пјесник Тин Ујевић.” И стих „Ја јесам прах и живот, и цјелост свје-
тлости, и ништа више.” Наводно, нико тог тренутка, па ни вајар
Шиме Вулас који је обрадио обележје, није сумњао да се Тин ро-
дио баш у тој згради, и да цела прича треба да буде тако и окон-
чана. Авај, постхумно су се умешали ситни власнички интереси –
неки мештани су навалили да плочу уклоне, да је преместе на не-
ку другу стару развалину, како би имали одрешене руке за руше-
ње. Спор је морао пред суд, па су коначно историчари позвани у
помоћ – барем нека вајда од њих! Испливали су још неки доку-
менти и коначно учврстили сазнање: Диздаревића кула је она
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права. У њу – одмах се планирало – ваља сместити Тинов музеј
и све ставити под заштиту државе, кад се здање обнови
Тихи седи на камену, наздравља Тину чашом црног вина из вр-
горског поља Језеро: „Ти си мој старији брат: био си пијанац ска-
дарлијски, а ја на исти начин чинодејствујем од Тучепа до Веро-
не… Касно сам сазнао да си хтео да бациш бомбу на оног беч-
ког надвојводу, пре мог великог земљака, али сам се и касно ро-
дио да бих вам правио друштво…” Тихи је, наиме, родом из Ну-
глашице код Босанског Грахова, па би му, по томе, Гаврило Прин-
цип, родом из суседног Грахова поља, био комшија и рођак.
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Божидар Јововић, Београд 

ХЕРЦЕГОВАЧКИ ФРАТРИ 

И СРПСКА ОСОБОДИЛАЧКА МИСАО

Ма колико да је католичка црква имала успеха у „освајању душа“
на простору савремене Херцеговине, у преломним тренуцима
историје знатан део херцеговачких католика пристајао је уз срп-
ске ослободилачке покрете. Негде дубоко у психи овога народа
непрестано је тињала неугасла жишка некадашњег заједничког
националног огњишта. Ти пламенови били су краткотрајни; не-
стајали су чим би се католичка црква прибрала и одредила начи-
не како да све опет врати у старе токове живота. Али, уза сва
верска трвења, неслагања, па и мржњу, ови односи никада пре
Другог светског рата нису доводили до трагичних последица, ко-
је су настајале и касније, до нашег времена. Разлог овим појава-
ма је искључивост католичке вере и њена затвореност према
свим утицајима. Тако је створена нека врста „католичке нације“,
верски уобличене творевине, потпуно затворене законитостима
црквене догме.1 Трагови тих преверавања још увек су, не само
веома видљиви, већ се ти процеси и данас настављају. Оно што

1 Колико је католичка вера успевала да у потпуности обезобличи традиционал-
не особине народа видимо у једној анализи великог француског познаваоца Сло-
вена Луја Лежеа: „Хрвати представљају тип доста редак у данашњој Европи; на-
цију потпуно религиозну, где је слобода мишљења сасвим непозната. Ко каже
Хрват, истовремено каже и католик“ (62). „Срби у бити изражавају демократију и
равноправност; непозната је било каква аристократичност нити икаква социјал-
на разлика“ (60). У: Louis Leger, La Save, le Danube et le Balkan. Voyage chez les
Slovиnes, les Croates, les Serbes et les Bulgares, Paris, 1884. Бројеви у загради
означавају странице.
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је покатоличено, то је истовремено и похрваћено. Овај поступак
се упорно примењује и у науци. Многобројни су примери за то ка-
ко хрватски научници посвајају оно што припада другом, посебно
српском народу.
Сведочења бројних истраживача говоре о томе да су католички
мисионари потпуно гасили сваку искру националног осећаја и да су
ти преверци били без икаквог знања о својој традицији. О томе го-
воре и бројни турски документи, који су одређивали место и права
католика у Отоманској царевини.2 Неки хрватски аутори у потпуно-
сти оспоравају постојање Срба и признају само Хрвате православ-
не вере, а негде не спомињу чак ни то.3 Али, ово излагање може
послужити само као предговор у развијању наше замисли.
Иако бројни документи говоре и о неборбености каталичког све-
та и помирљивости с ропством под Турцима,4 ипак су уз херцего-
вачки устанак 1875. године пристали и католички верници из до-
ње Неретве у источној Херцеговини. Ово је управо заслуга поје-
диних католичких верских вођа, који су знали да превазиђу вер-
ску одбојност, осећајући заједништво и заједничку потребу бор-
бе за слободу. Међу младим католичким свештеницима и фра-
трима у другој половини деветнаестог века распламсавала се ре-
волуционарна побуда и жеља да се прикључе српској ослободи-
лачкој мисли ради ослобођења од Турака и уједињења јужних
Словена у заједничку државу. Њихови погледи су окренути пре-
ма младој српској кнежевини, која је све успешније скидала са

2 Ванчо Бошков, „Турски документи о односу католичке и православне цркве у
Босни, Херцеговини и Далмацији“, у: Споменик САНУ, СХХХI, 1992, стр. 11. При
напомени српског имена веже се и православље, а уз придев католички (турски:
френк) не наводи се никаква национална припадност: Френк кефереси – като-
лички неверници; реч френк унутар царства означавала је католика.
3 Radoslav Glavaš, Spomenica pedesetogodišnjice hercegovačke Franjevačke
Redodržave, Mostar, 1897.
4 Julijan Jelenić, Kultura i bosanski franjevci II (1870–1878), Sarajevo, 1915, стр.
271–272, „nastadoše i katolici, pošto na ponuku franjevaca uz ustaše (ustanike, B.J.)
ne pristadoše“. Он овде наводи неутемељену тврдњу Радосалва Главаша да су
херцеговачки устанак дигли „katolici a ne grko-istočnjaci“.
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себе део по део вазалних обавеза. Она је била једина јужносло-
венска покрајина која је већ грабила ка својој државности и неза-
висности, што су је оспоравалe само неке чисто политичке фор-
малности. Нарочито је значајан продор међу католике био напра-
вио Вук Караџић својим великим културним замахом и просвети-
тељским покретом. Тај његов рад осетио се и међу светом затво-
рених католика, чија се духовна потиснутост отварала пред за-
мамном речитошћу српске народне песме и њеног патриотског
позива.5 Ова нова мисао младе католичке интелигенције замет-
нула се у познатом самостану на Широком Бријегу, касније по
злу чувеном леглу усташтва и међунационалне мржње. Ћири-
личко писмо, као заједничко наслеђе Срба свих трију вера, упор-
но је чувала управо установа католичке цркве, сматрајући то и
особитошћу свог етничког одређења.6 Потакнути идејама и
остварењима кнеза Михаила, радом Другог намесништва, посеб-
но његовог члана Јована Ристића, католички сјемеништарци су
своје присталаштво тим кретањима исказивали учењем ћирили-
це и дописивањем овим писмом међу собом. Код већег дела њих
пробудила се свест о припадности српском народу и жеља да по-
моћу Срба пробуде своје успаване једновернике. Многи од њих
запутили су се ка Београду, мислећи да их тамо једва чекају да
заједнички крену у борбу. Али, околности су биле сасвим друга-
чије, непознате њихову младалачком искуству.

Стари и млади фрањевци

Присталице ослободилачког покрета у Босни и Херцеговини би-
ли су млађи припадници католичког свештенства и монаштва.
Они су били надахнути револуционарним покретима који су се

5 Gaston Thomson, L?Erzйgovine, Paris, 1875. Он каже да је „Полазак на Косово
једна од најлепших и најотменијих песама која постоји у било ком језику’’, стр. 38.
6 Вид Вулетић Вукасовић, „Ћирилица код присташа римокатоличке цркве до свр-
шетка XVIII в.“, у: Споменик СКА, 39, 1893, Београд, 1903, стр. 117–125.
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ковитлали Европом у време њихова младалачког стасавања и
сазревања. Старији припадници више су се везивали за католич-
ку веру него за националне покрете. Зато су већином били уз
Аустроугарску, као заштитницу католичанства, не марећи за по-
литику и националну државу. Још у време када је балкански са-
вез држава намеравао да Турској објави рат за своје ослобође-
ње, Аустрија је јавила своме конзулу у Сарајеву да поради код ка-
толика и њихових заступника фрањеваца, као и код представни-
ка муслимана, да се одупру сједињењу са Србијом и Црном Го-
ром. Требало је покренути католичке масе у противљењу према
заједничким интересима са Србима, а исто тако за њихову подр-
шку придобити припаднике муслимана. Отуда и онај писани про-
тест који је сачинио фра Грга Мартић, некада ватрени заговорник
српске идеје и присталица сједињења са Србијом.7 Сав његов
младалачки занос истопио се у надмоћнијем верском осећају
према католичкој држави. Нестали су сви национални идеали, ко-
јима је у својој младости био до крајности прожет, одакле је буј-
ном снагом избијала она заносна поезија, посвећена српству. Са-
да се све то утопило у јединственом осећају вере, макар она до-
лазила и од туђинца. Није се постављало питање што католици у
Босни и Херцеговини представљају знатну мањину у односу са-
мо на Србе, а да и не говоримо према православном и мухаме-
данском становништву узетом заједно. Поред свега тога, била им
је ближа католичка Аустрија, иако ће их то касније довести у ве-
лико разочарење.
„Велеславна владо!
Пошто се гласа и чујемо, да Србија иште Босну за се, ми католи-
ци уопће против тога устајемо, будући да Србија иза седамдесет
година своје управе у својој земљи није напредовала, а друго осо-

7 „Дијелом повјесничари, а дијелом савремене српске агитације Мартића су до-
тле завеле, да он у младим данима не само попут Недића (фра Мартина Недића,
који се заносио српством, Б.Ј.), Јукића (фра Иван Франо Јукић, у младости на-
клоњен српству, Б.Ј.) и осталих са Србима као Илирима симпатизира, што се та-
кође и Србином признаје’’ (Julijan Jelenić, n.d., str. 176).
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бито, што је тако интолерантна према католичанству, да досад
није дозволила изградит ниједну католичку цркву,8 него и сада у
Београду тиха се света миса служи у једној соби у конзулату
аустријском... Зато протестирамо...“9

Копију овога протеста послао је „свим главним новинама“, а за-
тим се потрудио да овај поступак потврде сви босански и херце-
говачки фратри. Мостарски бискуп Краљевић одговорио је о пре-
даји Херцеговине Црној Гори онако као што је Мартић говорио о
предаји Босне Србији.10

Дакле, међу католичким клером постојале су две струје: једна
млада, револуционарна, занесењачка, жељна промена, незадо-
вољна старим уређењем унутар саме цркве, и друга, окренута
искључиво према католицизму, без обзира на то што је он био ту-
ђински и за највећи део становништва у Босни и Херцеговини не-
прихватљив. Тако се може рећи да је овај борбени занос младих
католичких клерика био већ унапред осуђен на пропаст без по-
дршке у својој рођеној држави. Тај однос старих и младих био је
толико супротан и заоштрен да су стари, већ по биолошком чи-
ниоцу били на положају одакле су могли заповедати и одређива-
ти правац кретањима у цркви. Још ако се зна да су били незамен-
љиви вођи народа, који им је у свему био до крајности послушан.
Тако младо покољење католичког нараштаја није имало никакве
могућности да утиче на промене. Стари су чак отворено претили
младима да ће их предати властима ако се буду заносили неким
ослободилачким замислима.

8 Овај део навода Стеван Роца приписује фра Мати Мркоњићу, који је то изгово-
рио поводом 150. годишњице песника фра Грге Мартића у фрањевачком мана-
стиру Крешеву 1972. године (Православље, бр. 132, 1972, стр. 4. Роца оповргава
истинитост ових навода).
9 Fra Grga Martić, Zapamćenja (1829–1878), Zagreb, 1906, стр. 88–89.
10 Колико је фра Грга Мартић био присталица Србије види се из једног његовог
разговора са старцем Пантелијом, код кога је био на конаку. Кад је старац рекао
да је „ово српска земља“, Мартић је касније записао: „...а ја гризем зубима и жде-
рем пљувачку’’ (Zapamćenja, str. 113).
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Овим се потврђује искуство бројних етнолога, који су примећива-
ли да преверавањем у католицизам нестаје свака веза с нацио-
налном свешћу и наступа потпуна потчињеност вођи, фратру или
попу, потпуна послушност његовој вољи. Религиозна паства се
претварала у стадо у дословном значењу, неспособно и немоћно
да о било чему размишља без одобрења црквених вођа. Ово је
доводило до тога да је католички свет увек остајао изван свих на-
ционалних покрета, ропски понизан власти и господару. То се на-
рочито лепо види из споменице коју је упутио мостарски бискуп
Рафо Баришић аустријском цару Фернинанду 1838. године, пово-
дом несношљивости турских власти. Он га моли, „уз сузе свих ка-
толика“, да их заштити и узме под своје окриље. И тада, наравно,
за православце се није бринуо, нити се питао пристају ли и они
„уз сузе свих католика“. У тој споменици католички клер исказује
своје крајње подаништво сваком господару, не питајући се за
свој сопствени народ, само да се удовољи животу његових вођа.
Иако се овде говори о конкретном односу католичког пука према
свом бечком заштитнику, јасно се уочава и однос према сваком
владару, макар он био и тиранин. Католичка вера је наметала
потпуну покорност господару, па отуда и оно одсуство католика
из свих ослободилачких покрета.
„Никада се за све вриеме нашег робовања нисмо што проти вла-
стима противно плели, нити не само, да ниесмо опћи мир нару-
шили, што нам исти Турци признају, премда смо на најжалоснији
начин тлачени, него смо за цара исти иметак и живот стављали
у погибељ, особито ових задњих времена, када је читава Босна
била ужасним поприштем ратног бјеснила, ипак смо дали при-
мјер наше старе вјерности.“11

По угледу на босанске фрањевце, и херцеговачки су послали не-
ку врсту протеста свом валији (намеснику) Али-паши, истичући:
„У случају да би турска управа хтјела или морала да престане у
Босни, католици протестирају против анексије њихове домовине

11 Julije Jelenić, n.d., 150–151.

90 IZVORNIK



Србији или пак Црној Гори па изјављују да би се у том случају ује-
динили са славним аустриским царством с којим су уско повеза-
ни својом историјом...“12

Такво је било духовно стање католичког пука у Босни и Херцего-
вини у 19. веку, па и пред устанком 1875. године. Зато је врло за-
нимљива појава пристајања католичке омладине уз српску осло-
бодилачку мисао и активно учешће херцеговачких католика у
борбеном ослободилачком покрету познатом под именом „Неве-
сињска пушка“.

Изненађење на Широком Бријегу и узбуна по Босни

Децембра месеца 1869. године десио се необичан, а можда и је-
динствен догађај у неком католичком самостану, где је била и
школа која је спремала верске учитеље, фратре и попове. То се
одмах јавило по читавој званичној босанској држави, па је власт
била покренута да онемогући намеру бегунаца. Наиме, по речи-
ма управо Грге Мартића, „један мисник по имену фра Грга Шка-
рић и још осам наших филозофа клерика побјегло је из манасти-
ра Широког Бријега у Херцеговини, код Мостара. Побјегли преко
ноћи...“13 Није познато, или бар извори за то нису познати, како
је све то припремано, али се десило баш онда „кад му вријеме ни-
је“, усред зиме, а каква је она у Босни, то је познато. Дакле, не-
што врло важно навело је ову групу младића са својим старијим
вођом на далек и неизвесан пут, где ништа није било договорено
ни предвиђено.
Мора да је узбуна била велика и трагови о њој вероватно још и
данас почивају негде помакнути у ризницама католичких само-
стана. Јер, одмах иза тога догађаја, обавештење је допрло и до

12 Marko Vego, Don Ivan Musić i Hrvati u hercegovačkom ustanku 1875–1878 godine,
Sarajevo, 1953, str. 8.
13 Zapamćenja, str. 54.
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страних конзулата Босне и Херцеговине. Католички извори не
придају овом догађају неки нарочити значај. Било је то као: ето,
десила се необузданој младости нека авантура. Али, без њихова
обавештења ни званичне власти не би знали о чему се радило.
Границе су одмах добро затворене а турска полиција предузела
потеру за бегунцима. Они су се, углавном, и вратили. Прешли су,
како подаци говоре, само Томо Ковачевић14 и фра Грга Шкарић.
Јеленић помиње „неколико католичких клерика опчињених осло-
бодилачком идејом помоћу Срба“. Замисао им није успела, „а
осамљени фра Бартол Ковачевић побјегне у Србију, ту пријеђе на
православље, добије службу и у Србији остане све до смрти“.15

Међу онима којима је успело да пребегну у Србију био је и фра
Грга Шкарић, за којега знамо, из његових обраћања намеснику
Јовану Ристићу, да је живео веома бедно. Не зна се куд је пошао
из Београда, али га Грга Мартић помиње у „Запамћењима“ да је
виђен у Цариграду.16 Ни наш познати историчар Гргур Јакшић,
који се бавио радом фра Грге Шкарића, није написао ништа о ње-
говој даљој судбини, а био је у много бољој прилици него што се
то може урадити данас.17 За двојицу између бегунаца, којима та-
кође није успело да пребегну, а који су били посебно уочљиви
властима као даровити младићи, одређено је да уче медицину у
Цариграду. То су били Бајо Божић и Иван Мусић. Они су на шко-
ловању провели око годину дана. Иза тога они се нађу поново у
Србији. Божић је остао једно време, како се чини, да учи на Ве-
ликој школи. Мусић је продужио у Острогон (Мађарска), где се

14 Јулијан Јеленић га назива Бартол Ковачевић, описујући укратко његов даљи
живот у Србији.
15 Томо Ковачевић је у Србији радио као државни службеник. Написао је књигу
Опис Босне и Херцеговине, 2. издање 1879.
16 Zapamćenja, str. 73.
17 Гргур Јакшић је прво у Политици (8–11. априла 1939), а касније у склопу књи-
ге Из новије српске историје (Београд, 1953), објавио рад „Припрема једне по-
литичке и духовне револуције у Херцеговини“, где је изложио један план Грге
Шкарића из 1869. године. Јакшић овде није искористио све ондашње могућно-
сти да ово боље и јасније прикаже. Остало је доста непознатог.
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запопи и поново се врати у Херцеговину. Тамо га је примио би-
скуп и поставио га за жупника у Расну. Ово је све било, како Гр-
га Мартић говори у „Запамћењима“, пред херцеговачки устанак.
За Баја Божића, фра Грга Мартић даје неколико података у који-
ма видимо што се касније с њим збивало. Он је, са избијањем
устанка, напустио Београд и стигао у Посавину (босанску) са још
неколико другова. Тамо су краће време заметали некакве чарке
а касније су се придружили херцеговачком устанку на простору
ливањскога краја. Тамо су им се прикључили неки фратри из Бо-
сне, фра Мијо Кутлеша и неки Шарић, четујући док је трајао уста-
нак. Наступањем окупације, Бајо је био примљен у државне чи-
новнике, прво у Травнику, затим у Тузли, Мостару, да би на кра-
ју завршио као коратски предстојник у Прозору. Мартић истиче
да га је окупацијска власт ценила.18

Разговарајући касније с овим бегунцима из Широког Бријега о то-
ме што их је навело на такав поступак, они су му, наводно, одго-
ворили да су били понесени писањем у његовим „Осветницима“.
Овим је фра Грга Мартић, макар и нехотице, потврдио своје мла-
далачко одређење и одушевљење према српској ослободилачкој
мисли, чега се у зрелим годинама сасвим одрекао и опорекао са-
мога себе.
Осврћући се на ово време, фра Јулијан Јеленић каже за мостар-
ског бискупа Рафа Баришића да је прогонио младе клерике и оп-
туживао их пред турским властима због наводне „намјере да ди-
жу буну“. Међу њима је било и „неких грко-источњака“, хоће ре-
ћи Срба. Из овога се разабире да су међу собом идејно били мно-
го ближи млади католици и православци него млади и стари ка-
толици. Србија је свима била примамљива као слободна земља
где није било страних господара. Та мисао је уједињавала све
младе, без разлике у верским осећањима.
„Кршћанство се без разлике вјере поче збијати у редове; а 8 мла-
дих херцеговачких фрањеваца са својим мештром фра Гргом

18 Grga Martić, n.d., str. 58–59.
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Шкарићем учине 1868.19 ексцес: оставе на Широком Бријегу фи-
лозофијски завод у намјери, да подигну устанак, крену према Ср-
бији. Међутим их османлијска власт похвата и намјеру у коријену
осујети.“20

Овај догађај међу младим клерицима у католичком училишту на
Широком Бријегу много је јаче уздрмао јавност него што то като-
лички писци казују. За тај догађај одмах сазнаје француски кон-
зул у Мостару, али и сарајевски паша. Питају се: што то значи
„осам фратара и један мисник“? Мартић објашњава да су они би-
ли „заклети“ те се морају похватати, јер су постали „војнички де-
зертирци“. Врло је вероватно да би овај случај дошао и пред зва-
ничне турске власти у Босни, али је то католичка црквена власт
смирила, умањујући, макар и против своје воље, озбиљност слу-
чаја. Осим тога, том приликом би изнела у јавност повезаност
младе католичке интелигенције са српском ослободилачком иде-
јом, против чега је листом била стара католичка гарнитура вла-
сти.

Најдоследније међу бегунцима са Широког Бријега

Мада се за Херцеговачки устанак зна да су га подигли Срби у око-
лини Невесиња и да се због тога другачије и зове Невесињска пу-
шка, нико није оспоравао да су покрету прилазили и католици у
Херцеговини и да су се заједно са Србима борили против турске
власти. Међутим, готово сви католички писци оспоравају првенство
Србима и приписују га католичком живљу и његовим вођама. Они
овде редом долазе у опречност с основним ставом католичке цркве
да је верна господару и да је потчињена свакој власти. Према томе,
ни до учешћа у херцеговачком устанку не би дошло да се на том
простору није десио управо један од бегунаца са Широког Бријега.
Његов поступак, придруживање српским устаницима, ови „истори-

19 Година је означена погрешно. Случај се десио у децембру 1869.
20 Julijan Jelenić, n.d., str. 197.
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чари“ тумаче као испружену руку аустријске политике и борбу за
њене интересе у Босни и Херцеговини. Тиме би се потврдила она
„споменица“ фра Грге Мартића да католици не желе да се придру-
же Србији. Могуће је да су аустријске власти подржавале дон Ива-
на Мусића у покретању католичких сељака у долини Неретве, али
је значајно и то да је на чело устанка стао управо један од оних бе-
гунаца који су били задојени српском ослободилачком идејом и ко-
ји је њено остварење видео само уз помоћ Србије и Црне Горе.
Осим тога, он је био свестан чина, да се бекством огрешио о став
католичке цркве да остане верна господару и да се не меша у не-
мире.Ако је дон Иван Мусић што и радио у савезу с Аустријом и ње-
ним препорукама, на крају је одбио њене „великодушне дарове“,
презриво одбивши чак и новчану награду. После устанка, пошто је
часно завршио свој део посла, упутио се у живот који је сам иза-
брао.
Иван Мусић рођен је 24.децембра 1848.године у селу Клобуку (Ши-
љевшиту), код Љубушког.То је онај најкатоличкији крај у коме се од
најстаријих времена помињу Хрвати, звани Бротњо.21 Мајка му је
била сестра мостарског бискупа Рафа Баришића, који га је уписао
у богословију и о његовом се школовању бринуо. Истакнут међу
својим вршњацима природном бистрином, он је боље од других
разумевао збивања и у самој школи и у цркви. Није без неког вели-
ког и јаког разлога управо бискупов сестрић усред зиме повио ћебе
преко рамена и упутио се у потпуну неизвесност. О Србији је могао
знати највише из Вукових књига или преко гласова разних тргова-
ца и путника који су походили те крајеве. Али не би било нетачно и
то да је читао многе књиге које су слали из Србије разним школа-
ма, помажући тако просвету „једнокрвне браће“.22

После повратка с недовршених медицинских наука у Цариграду,
упутио се у мађарски град Острогон, који је примао и школовао хр-
ватску католичку омладину. Тамо је заређен у свештеника и одре-

21 Подаци су из књиге Марка Вега, биљ. 12, јер мислимо да је он дао најтачније
податке о дон Ивану Мусићу.
22 Из Србије су разна друштва слала књиге просветним установама као помоћ за
унапређивање просвете. Овим пошиљкама није био заобиђен ни Широки Бријег.
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ђен у жупу Равно. Познато је колико су на католичку паству утица-
ли сви редовници, а колико их је тек везао за себе један искусни,
образовани и надарени свештеник. Оно што је за тај крај и време
било значајно у ставу и раду дон Мусића јесте његово схватање на-
рода различитих вера на простору Херцеговине. Овим својим са-
знањем он је спречио могући братоубилачки рат хришћана и вешто
повезао једну и другу веру против заједничког поробљивача.Мусић
је тек на крају устанка видео колика је била дволичност и превртљи-
вост аустријске политике, кад су сва обећања која су му дата оти-
шла у ветар. Црногорски и херцеговачки главари, ценећи његов
значај на простору Херцеговине, дали су му звање војводе и поста-
вили га заповедником над Хрватима и Србима у доњој Неретви, на
њеној левој обали. Приликом произвођења у звање војводе, дон
Ивану Мусићу није било тешко да скине мантију, коју више неће ни-
када обући, и да на себе стави живописно народно рухо. Тим пово-
дом дошли су у манастир Завалу представници кнеза Николе: вој-
вода Божо Петровић, војвода Шако Петровић и пивски војвода Ла-
зар Сочица.Војвода Божо Петровић обратио се устаницима, рекав-
ши: „Ваш командант дон Иван Мусић био је до сада свећеник, сад
ће бити заклет и биће вам војвода.“ Мусић је тада скинуо свећенич-
ку мантију и обукао скадарски фермен и доламу, ставио капу завра-
ту с грбом, припасао сабљу, заденуо за појас ханџар и револвер.
Тада је војвода Божо заклео Мусића – сви су дигли три прста и вик-
нули: „Живио кнез Никола!“23 После завршене свечаности, војвода
Лазар Сочица скинуо је свој орден и окачио га на прса Ивану Му-
сићу. То је био знак поштовања овом разборитом и храбром уста-
нику, који је први пут ујединио народ двеју вера против заједничког
непријатеља. На тим се просторима то више никада није догодило.
Напротив, многи његови потомци оставили су касније страшну сли-
ку надметања у злочину против својих сународника друге вере.Њи-
хов споменик су пуне јаме жртава у околини Неретве.
Католички писци о Херцеговачком устанку слажу се у томе да је
Аустрија искористила услуге дон Ивана Мусића, али му није одгово-

23 Према подацима Марка Вега.
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рила наградом коју је заслуживао. Он је онда све презриво одбио,
повео своју заручницу Цвију Вукасовић из Стоца и пошао у Црну Го-
ру.Тамо је покушао да се венча, али није успео.Продужио је за Бе-
оград, где се оженио и добио службу у пошти. Године 1886. умрла
му је вољена Цвија, а две године иза ње отишао је за њом и он. По-
водом његове смрти, лист „Видело“ донео је некролог на пуна два
ступца, уз прикладни говор сарадника „Видела“ Милоша Биљчеви-
ћа. Мусић је умро 23. децембра (по новом календару) 1888. Опело
је било у Вазнесењској цркви уз високе државне и црквене званич-
нике. Хроничар је забележио да је у поворци за покојником ишао
„сав погружен и млади херцеговачки бег Љубовић из Невесиња“.
Лист „Браник“ од 22. XII 1888 / 3. I 1889, на трећој страни доноси оп-
ширне вести о смрти дон Ивана Мусића. Напомиње се да је иза се-
бе оставио јединицу кћер Зелфу од осам година.24 Према опису по-
греба у „Бранику“ види се да су Београђани веома свечано и са
свим почастима испратили свога суграђанина: чинодејствовао је
епископ жички Никанор са шеснаест свештеника, певачи друшта-
ва „Корнелије“ и „Даворје“, слушаоци богословије и поштанско-те-
леграфског курса.
Католички писци – међу њима Грга Мартић и, касније, Никола Бу-
цоњић – једнострано оцењују заслуге дон Ивана Мусића. Нису му
никако опростили сарадњу с православцима, поготово његов пре-
лазак на православље.
Фра Грга Мартић у „Запамћењима“ наводи како је у својим сећањи-
ма поменуо и Мусића, ради тога да би се знало како су се уз Србе
борили и католици: „...а зато сам га уврстио, да се зна, да је било и
католика у устанку херцеговачком, да не рекну хришћани:сами смо
извојевали“.25

24 Никола Буцоњић каже (Povijest ustanka u Hercegovini, Mostar, 1911, str. 217) да
су Мусићу остале две кћерке, „од којих једна, Делфа, учитељица и списатељица“.
Милан Ђ. Милићевић, у Дневнику, св. XIV од 1. I 1888, под датумом 29. јула 1890,
пише: „Мала кћерка сироче Ивана Мусића и жене му. Прими га Катарина Боги-
ћевић, па је сада као у мајчиним недрима.“
25 Grga Martić, n.d., str. 58.

IZVORNIK 97



Један други загрижени католик, који не види нигде Србина у Хер-
цеговини, фра Радослав Главаш, каже да је „прва пушка одлучнога
устанка пукла у Габели, а не у Невесињу“, те су „католици а не гр-
ко-источњаци заиграли... крваво коло под хрватском заставом уз
поклич: ‘Живио хрватски краљ’ “.26

Оваквих непроверених података има више и они су накнадно беле-
жени. Тешко је веровати првенству католика у подизању устанка
управо зато што то њима није било у нарави да се дижу и боре про-
тив господара и власти.Ипак, ова појава католичке омладине у срп-
ским ослободилачким намерама говори о тој вечно живој ватри, чи-
ји пламен с времена на време запламти бујније, како би дао знака
о постојању горива које још стоји запретано и притуљено. Ова се
ватра некако увек повремено разгорева, али је исто тако упорно га-
се они што неће да буду оно што су, а то, ипак, не могу да сакрију.
Тај сакривени и потиснути осећај излије се повремено бујним неми-
ром да опет затихне до идуће прилике. Хрватски повјесничари су
тумачили појаву Срба католика као одзив на устанак у Босни и Хер-
цеговини, а не као излив потиснуте националне свести. Овакви се
покрети не јављају тамо где су другачији етнички корени становни-
штва, па се и не може пробудити никаква друга свест. Католички
писци, кад је реч о Херцеговини, невероватно су осетљиви, па ни-
како не могу да прикрију наглашени отпор према свему што им от-
крива трагове који воде до заједничког исходишта.

Уз писма фра Грге Шкарића

Један од оних девег бегунаца са Широког Бријега, фра Грго Шка-
рић, изгубио се некуд из вида наших историчара. Као да им је би-
ло довољно што је рекао своје, а за његову даљу судбину као да
их није било ни брига. Он је, у једним иначе очајним условима, ис-
казао своје искрено и недвосмислено гледање на стање у Босни
и Херцеговини. Као човек тога поднебља, способан да осети би-

26 Наведено према: Julijan Jelenić, n. d., str. 230.
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Сло народног осећаја, он је непогрешиво бележио стварност на-
ционалне свести и услове у којима настаје и опстаје. Не може му
нико пребацити да је некога издао нити да је искористио оно што
је рекао и зашто је патио. Ма што да је учинио после онога ста-
ња у које су га довеле највише српске власти, не би му требало
замерити. Одједном су се сви оглушили о његове невоље, као да
им је било довољно само његово признање, што ће га неко иско-
ристити за своје циљеве и намере.
Ни тумач његових писама Гргур Јакшић није прикладно поступио
према њему и његовој судбини. Оно што се у писмима истиче не
слаже се с оним што је касније учињено, а није учињено ништа.
Сви ти његови планови остали су да висе у ваздуху, нестварни и
неостварљиви, без историографског коментара. Занимљиво је да
се његовом судбином не баве ни католички писци, у чијим списи-
ма га само успутно помињу, мада се види да је био вођа тога по-
крета на Широком Бријегу, као најстарији међу њима, па и њихов
учитељ. Нема сумње да је том догађају претходио дуг разговор и
рад у коме је он имао главну улогу.
Гргур Јакшић је само део Шкарићевих написа изложио и проту-
мачио. Чини нам се да је доста тога остало недоречено и научно
неусмерено. Како до сада највећи део ових списа није објављен,
сада ће моћи да их користе они које овај покрет занима.
Академик Милорад Екмечић је сасвим другачије видео улогу
Ивана Мусића у Херцеговачком устанку. Он тврди да је Мусић
био дволичан у односу на Црну Гору и да је до самога краја остао
уз Аустроугарску. Ову своју тврдњу заснива на дописивању дон
Ивана Мусића и врховне Аустроугарске власти. Колико нам је по-
знато, ове његове закључке није до сада нико потиснуо ни оспо-
рио.27

27 Видети: Milorad Ekmеčić, „Uloga don Ivana Musića u Hercegovačkom ustanku
1875–1878.“, u: Godišnjak Istorijskog društva Bosne i Hercegovine, god. VII, 1955.
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Прилог:

Писма и планови фра Грге Шкарића,
упућени министру и намеснику Јовану Ристићу

Високо Славни Господине

Ово је план и вјет дружтва Омладине Римо-католичке у Ерцего-
вини установљен од ниже подписаног у ниже нацртаним точка-
ма, и у смислу истих са свим силама да се ради пробудити из мр-
твила туђег робства Народ, и да се изведе на правац што хитни-
је исти Народ народнога духа, и народне идее слободе и незави-
сности за опћенито уједињење свих Србах, и придружење к’оста-
лој браћи Славне Књажевине Србске, и њезини Славних На-
мјестниках и свим Њиовим начелима у свакоме случају покрета
за избављење и растргнутје ланаца робства свих покраинах и
Србскога Народа.
1.-ва Да се сва средства употребе да се дигне мржња између Ри-
мо-католиках на прама Православног Вјероизповидања, која је
усијана од истога Свештенства римо-западнога Обреда и њиових
глупаках, да тием правцем лакше заваде и рашципе Народ један,
једне Вјере; једне мајке Домовине, за кориснији рачун њиов, и
њиова абсолутизма у томе можноме Народу; а то особито у четр-
нестоме (14) вику под Францисканским упливом; пак да се фак-
тично и практично убавјести и увјери Народ, да је главни узрок
свих наших несрећах, и робства нашега.
2.-га Да се фактично и практично покаже и увјери та елеменат да
та абсолутизам Римо-Католичкога Свештенства јако је још одав-
на скопчан с’ Аустриом и политиком њезиних начелах на прама
нашега Народа; да га т.ј. под сјенком Вјероизповидања, и Рели-
гиозног фанатизма што могу више заваде, од своје браће Србах
одциепе; и тако једне и друге немогућне учине за слободу и не-
зависност себе, и своје Домовине; пак тако једне и друге, за свој
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рачун особни, у жешће ланце и окове робства и туђег господар-
ства стегну и учврсте.
3.-ћа Да се буди што више море дух Народности Србске; да се бу-
ди идеа слободе и независности, увјеривши ови елеменат Римо-
Католички, да то никада добити неће кодни (!) с’иностраним на-
родима, као Аустриом оли другом којом му било; него са самим
нашим уједињењем свих рашчапаних Србских огранаках; ово
пак уједињење добити неможемо неискоренивши из темеља с’
наше стране ону мржњу напоменуту у парвој точки, усијану од
абсолутизма Римо-Католичког Свештенства и Аустрие, којих и
данас слиде исто и јако о томе раде; за то што ше (!) више море
будити слободу подпуног толерантизма сваке Сљедбе.
4.-та Да се та Народ вас што прије и хитније води дозриењу идее
ове слободе, и независности себе и своје Домовине, у исто доба
да се увјери вас Народ и елеменат Римо-Католички, да потпуну
савршеност те идее добити неморе, нити ће ју добити нехитивши
се вјерно и одано у наручај своје природне браће Србах, и Владе
нашега Пресјајнога Књаза Милана М. Обреновића, и Славних
Његових Намјестниках, ко јих су сами по природи, по изреку, по
народности, по Вјероизповидању, сами правах (!) наша браћа,
правих (!) и јединих (!) пријатељи и Отци, којих (!) сами осјећају се
тужних наших ранах, нашега робства и упропашћења нашега.
5.-та Да се фактично и практично покаже и увјери елеменат Ри-
мо-Католички, да су свих (!) наши старих (!) још били пак Право-
славног Вјероизповидања, као и осталих (!) огранци Србскога На-
рода све до четрнестога (14) вика, доклен смо и сретно били, и
наше Господаре и Владаоце имали; али таман тада кад су наши
Францисканци међу нас, и завладали у Народу с’фанатизмом и
абсолутизмом западног Римо-Католичкога Вјероизповидања и
Обреда, хитише огањ и распру у Народ, хитише сумњу и невјер-
ство међу господу и господаре, раставише нас и одципише, и у
робство Турско хитише! у коме и данас чамимо!
6.-та Да се је Свештенство наше и прије женило, пак у истоме
елементу Римо-Католичкога Обреда, како и данас жени се Све-
штенство све Римо-Католичкога Вјероизповидања, Обреда Из-
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точнога; али фанатизам и абсолутизам Римо-Католичкога Све-
штенства и Папе, за свој бољи рачун, на велику штету Народах,
учинили су заповид безженства Свештенству, која је од велике
штете Народу, особито нашему овди у нас: даклен није од бога
ни од Исуса, него од Папе другог вика заповид издана, која већ
се нетрпи, за то мора се укинути.
7.-ма Даклен да се ради одушевљено увјерити елеменат Римо-
Католички, да риеч Србин, незначи Вјероизповиедање; што би
хитило увјерити глупарство старога Свештенства Римо-Католич-
ког, него само један једини Народ, једнога истога изрека, једне
исте Народности, једних истих обичајах, једне исте Домовине, за
то једне исте независности и слободе, једних истих правах, ну
разчапан и разкољен у различите одјеле од насиља иностраних
силах; као Турске Аустрије, и фанатизма и абсолутизма Свештен-
ства Западног.
8.-ма За то да није истина да Србија тражи превести оли да би
превела све на Православно Вјероизповидање, што поговара
Свештенство старо Римо-Католичко; ну на противно она води на
пољу подпуне праве слободе, и слободне државе, свакога оста-
вљајући у подпуној слободи своје Савјести и Вјероизповидања,
да море слидити које год тко хоће у подпуној слободи; брез ика-
ква презирања; ну њој је на срцу једино наше ослобођење из
робства и ланаца наше Домовине опћените, којим је стегнута од
туђега насиља, и уједињење наше народно, брез кога ми се роб-
ства нећемо друкчије избавити.
9.-та За фактично и практично да се што боље, више, крипкије и
хитрије уведе и пробуди сва могућа популарност, и симпатија у
ови елеменат Римо-Католички, а и у Турски по могућности с’опа-
зностју, за Србију и њезину Владу нек нам је потље лакше.
10.-та Да се офма учини један билижник, и у исти што се више
море, Младежи т.ј. Момаках купи и подписује, под строгом закле-
твом своје оданости и превржености Србији и Народу за сваки
случај опћенитога покрета, да у свакој пригоди буду справни и го-
тови предружити се к’ осталој браћи Србах за ослобођење свога
Народа и Домовине.
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11.-та Да се заведе један фонд, Сандук Народни под именом и
сјенком за Учионе узмножати по свим окружјима, и за истих уз-
држање, и њиових Учитељах; тијем Сандуком да сами Народ
влада и господари брез икаква уплива Свештенства; т.ј. да Народ
са својим новцем себи тражи вриедне Учитеље, којих (!) ће раз-
вијати с’умом у Дјечици и Младежи прави дух и идеу Народности,
независности, и Слободе: ну главни циљ и сврха тога фонда, да
се по могућности тојест претече у помоћи браћи и подписаној
Младежи наведеној у точки десетој.
12.-та Да се замоли и изпроси милост од Владе Србске (ако је
могуће), пак да се изабере по неколико ваљале Дјечице, и спре-
ми у Биоград на науке и ту да се штогод претече с’фондом, напо-
менутим у точки једанестој, у помоћ, барем плативши јим пут до
у Биоград, и аљинице покроивши јим; да тако буде у Биограду за-
црпе прави дух и ћутство Народно, слободу и независност своју и
своје Домовине; ну под тврдим уговором да се морају вратити на-
траг опет како доспију своје науке; и тако нека овди раде у Наро-
ду и у Народноме духу ко га су тамо зацрпили у опћеној смисли
свога Србскога Народа.
Ово је план мој, рада народнога, и приопћен вас још четверици
Младићах најваљалијих и повјеренијих у Народу од Свештенства,
под строгом заклетвом да би и до изгубљења главе дошло, да се
одати нема план, ни његов почетник, ни рађеници којих (!) по-
средно оло непосредно раде на истоме у Народу: наша је задаћа
прикупљати рађениках овоме плану и од Свештениках и од Све-
товњаках што се више море; ну то с’великом опазностју ни пошто
неприопћујући свих точака новим члановима, осим да би се има-
ла правах (!) темељенах (!) изкуставах (!) његове вјерности и ода-
ности; него учити прије пригнутјах, нарави, и сјећањах (!) његовах
(!); пак онда дати му ону точку, која му се слаже с’нарави и њего-
вим одношајима, нека правцем те точке ради у Народу, и смислу
исте буди Свиест Народну. Да се изпроси код Намјестништва мо-
гућа заштита и подпора оним члановима, којих (!) би по несрећи
пострадали због ове радње народне у оним крајевима, теби пре-
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сиљени били оставити свој Дом и Завичај, било до Владе, било
од Фратарах.

Да се Пресјајноме Намјесништву поднесе ови план, и Он са
својом оштроумностју га прегледа, и проциени, пак да би што
увидети штетно опћенитоме интересу, да изниме, а боље и кори-
сније уметну, и тако да у једноме смислу на опћениту корист На-
родну радимо.

Писано у Биограду на 10 Децембра 1869 Приклонити Фр:
Грго Шкарић

саставио

Народ Ерговачки вас, тоје народ Србски брез да икаква другога
у истоме умјешана има, и то сами они исти признају из своји оби-
чаја, из свога наричја, и из придања од нeпантивјека своји пра-
дједова; но то јих увјеравају развалине стари Градова и заводах
старог Србског народа његови прадједах што је варварство Ази-
јатско поразило и уништило; шта више, надгробни камен и црта-
ња по истом свиедоче да ту почива прах Србах прадједова њио-
ви, који су жртвом пали за слободу рода и домовине своје: али је
овај народ брез икакве просвете, и брез икаква развитка у васпи-
тању књижевности, и на жалост растављен је у три стихије Рели-
гионарне, које овако неваспитане, брез просвете, и икаква раз-
витка и знања књижевнога самим фанатизмом владане једна
другу дави и убија: ну наши непријатељи добро су увидили ову
прилику, и преко своји прoпаганда непрестано разјарују ови фа-
натизам да се неби народ ујединијо, и осилијо, ну на противно да
сам себе смиче и убија: наравно један народ када се најде у ова-
ко несретну стању тиријанском фанатизму подјармљен, сами је и
једини његов велики фактор свештенство: он само њега гледа,
слуша, и на његов глас он се одзива; и на његов позив свуда и
свакуд је спремљен и готов: а тотије тако у свој Ерцеговини. Да-
клен уништити сваки успје радњах ових пропаганда, треба уни-
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штити фанатизам, уништење фанатизма зависи о свештенству
једном и другоме; Свештенство даклен најпре мора бити одуше-
вљено, и освиешћено идеом слободе и независности народне,
тада фанатизам изчезава, стране пропаганде падају, само наша
остаје као природна непобједива сила, која ће мањоветичном
снагом за собом повући и притегнути. Младо Свештенство једно
и друго одушевљено је овом идеом, и за народ освиешћено; са-
мо правца нејма којим би повело народ, једном ричју нису у пра-
вом споразумљењу међусобно; и за то њиов рад не само да сла-
бо напредује, него је више путах брез икаква успјеха: а главноје
то, да се бар ова два Вјероизповидања споразуме, прекуче, и ује-
дине, а то само преко Свештенства једног и другог море бити, и
то овако:

1. Изабрати из Свештенства једног и другога људе зрела, па-
метне, слободне, храбрене, младе у идеи народној, пак међу со-
бом свету аллеанцу нека учине са свом оданостју и подпуним
повјрењем један на другога, да се море једна и друга стихија сје-
тити те њежности и оданости из међу исти која влада, у свакоме
случају и радњи особито гди се народа и народности тиче.

2. Овај комитет нека буде барем од осам чланова с’ једне, а та-
ко и з’ друге стране, у све некји буде шеснест: сваки члан овога
комитета мора имати по једнога највјернијег, и најпаметнијег чо-
вјека у свакоме окружју: који морају бити као помоћници не само
свака јим јављајући, него паметније и ваљалије људе преставља-
јући истим за радњу и посо; овоме комитету надлежаће таке из-
кушати, увјерит се, и у круг примит јих.

3. По што се увјере у таке људе, нека се опет из међу истих
изаберу највриеднији, и најпаметнији, и у са свим скровне после
некји себи придруже, задужившији да свагда и свуда вичу на фа-
натизам, а будећи братску слогу и уједињење, и што више од сва-
ке класе нека прикупљају друштва: али без да се већ икако опи-
ру на Свештенство, него сами они собом нек се купе, љубе, ми-
лују, и уједињују.

4. У оним стварима Свештенствоје једног и другог Вјероизпо-
видања сами и једини велики фактор, они када се уједине, од њиа
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када народ види и чује озбиљно преповједати за братску слогу и
уједињење; од њиа народ када види тако понашање међусобне
љубави и повјерење, фанатизам је добивен, и маса народа брез
икакве сумње већ је сва у руци.

5. Понашање њиово нек је јавно једној и другој стихији њиове
љубави и повјерења, и без икаква презирања на Вјероизповида-
ње нека са свием бране, и чувају један другога, и све интересе у
опће једне и друге стихије, по тај начин да заслуже код публике
једне и друге стихије право повјерење и почитовање брез обзи-
ра на Религију и њене сјенке, слободећи народ да иде слободно
у једну и другу Цркву, и истим међусобно да помоћ дају у свием
временитим потребама, учећга и свитујући јавно у Црквама и при-
ватно од убитачног фанатизма дага одврате и одуче.

6. Ово је једини правац, тојест ови комитет, по коме се море
дигнути несретни фанатизам из овога народа тада неће бити ви-
ше презирања, неће шпија, неће издаја, нити икаква невјерства,
тада је готово уједињење, и у случају од овуда братја када пођу
нитко друкчије, од те бар двие стихије, сматрати неће него као
праву природну браћу своју и пријатеље искрене макако био та
долазак.

7. Овај комитет с’ опазностју мого би и у стихији изтурчене на-
ше братје велики уплив имати, и исте на руку добити, у свакој
прилици разложећјим о историји нашој, и њиховој старини; шта
су били, и како су пали; по други пут мржњу сијући на Османли-
је, у приликама особито кадајим претужују дањцим, или радом; а
на против сијући симпатију за наше уједињење, пак тек онда и за
Србију, и то индиректе, побијајући, тојест, све лажи сви пропаган-
да што сипљу на исту у ономе народу, да она тојест мрзи и пре-
зире све и сва што није њено по вјероизповидању.

8. Овај комитет мора имати овди бар једнога или два своја чла-
на који као иммедиати органи из међу Владе, комитета, и народа
све и сва нека прелази преко исти, чинећи у исто доба Владу као
неутралну без да се игди изазивље, осим само кад би се риеши-
ло ударити за опће ослобођење: само то толико желитје од Вла-
де да нештеди новца у оваким приликама од оваки људи, јер то
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није нуждно велика томачења за докучити да сваки човјек брез
новца он је као убијен, и морално и фисично сметен нити има, ни-
ти море имати икакве енергије, особито бар они који су на челу
овога рада; особито у које народ има повјерење; и сваки новац
потрошен на ову свету сврху стострук ће нам потље новац пре-
нити. Овоје сами правац којим без опазности а у врло кратко вре-
ме моглиби народ ујединити и за сваки случај преправити.

Фра Грго Шкарић

Високо Славно Намјештништво
Књажевског Достојанства

Још од млађаних добах у природи мојој будила се је јака одуше-
вљена идеа слободе и независности Народне; ну с’ прегодом про-
свете и науках дошо сам у ближе познање несретна положаја и
робства нашега Народа, које ме је тако дирнуло у срце, да ме је
са свим већ нагла жеља и мисао занимала како би прескочио у
помоћ Народу, и крај учинили несретну положају и нашему робо-
вању: од тога часа пропустио нисам по могућности учити несрет-
не узроке којих (!) нас хитише у оваки положај, и по могућности
сва сретства уложио сам небили јим лиек нашао, и Народ освие-
стио, и уједињењу довео идее независности и ослобођења њего-
ва; које настојање доведеме да заметнем план (поднешени Вам
преко господина Дучића), по коме би радио за напоменуту неза-
виснос и ослобођење Народно; имадући истинито поуздање, да
би нашо у Народу одзива и вриедних члановах којих (!) би ми по-
могли: ну нада ме непривари; Народ не само озовну се, него и сва
Младеж Свештенства пробуди се, и к’ мени придружи; из међу
којих, изабро сам четири Члана најспособнија, и вас мој план јим
приопћио: како префати само рад, Народ се освиести, и поче као
иза сна будити се, пак префати се и скупи око мене, а Младеж за
највише; ну судба мога несретна положаја да сам зависан о ста-
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ром Свештенству, истих немогућности трпити ту одушевљеност
народну, пресилими њиов абсолутизам једну од дви примити, оли
да ће ме придати Турској Власти као бунтовника у Народу против
Влади, оли да идем у заточење у Беч: просио сам које ближње
мјесто, али с’ великим мојим ожалошћењем ниесам био услушан,
јербо и ту су ме сматрали као бунтовника у народу погибљива за
њиов и Владин рачун.
Бачен у оваки несретан случај, ја сам се био изгубио, не због ме-
не истога и мога жртвовања, него што сам се имо растати од На-
рода у најлипшој нада и успјеху мога рада; те сам се мислио ка-
ко би му опет мого помоћ дати. Ну познајући величествену искре-
ност Вашег Славнога Намјештништва Књажевског Достојанства,
и милог Народа Србскога прама пострадајућим, усудио сам се хи-
тити у Отчински величествени Ваш наручај, најпокорније просе-
ћи да ме примите милостиво под могућу заштиту и обрану Вашу,
и да моме (?) провидите, и управите, и у тиесну садањем стању и
положају моме с’ урођеном величественом искреностју помогне-
те, да могу тако са свом могућом силом узспјешити наду плана и
рада на опћениту корист нашега Народа, нај вјерније и најодани-
је предајући ја себе Вами гди год Мудрост и Великодушје Ваше
увидити буде да могу користан бити нашему Народу Србскоме, и
интересу истога, да моме (!) по вољи полажете, владате и упра-
вљате, пак то у коме му драго стању било: а ја желим, и од Бога
просим прегоду крв моју жртвовати, пак с’ истом запечатити вјер-
ност и оданост моју Славноме Нашему Намјестништву Књажев-
ског Достојанства, и свим начелима за сваку корист Народну.
У истинитој нади да ће моје понизне молбе примљене и услиша-
не бити у свему код урођене Величанствене Наше Доброте, с’
најдубљом покорностју и зафалностју најискренијом и т.д.

У Биограду дне 11 Децембра 1869 Препонизни Слуга
фра Грго Шкарић

из Ерцеговине
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Високо Славному Намјестништву
Књажевског Достојанству 
У Биограду

Веле Славни Намјестниче Књажевскога Достојанства

Крајно сјеромаштво у које сам пао због мога прегнања из Ерце-
говине пропавши ми са слободом у оним странама и све гди сам
год што имао било у ствари, било у новцу тако да сам једва имао
довољан новац за доћи до овога мјеста спаса мога, гди сам од
Ваше Величанствене Учтивости не само примљен био, него раз-
говорен и охрабрен тако, да сам све жртвовање већ заборавио,
примивши сувише још и помоћ новчану мјесечно како уздржат
се: ну ни ту није крај био Урођеној Доброти Ваше Учтивости него
ми и хаљине зимне провидисте да неби оштрој зимној клими жр-
твом пао; на којој Отчинској милости и доброти Вашој ја нејмам
довољни риечи како изтомачити благодарност моју и осјећање
љубави и харности коју пробудише у срцу моме с’ толиком учти-
востју, него од Бога просим само прилику да с’ пролитјем најзад-
ње капљи крви моје запечатим исту с’ оданостју и вјерности Ва-
шем Величеству.
Али на жалост крајне моје сјеромаштво и оскудица у свему, не-
вјештина и непознавање нигди никога овди, скупоћа квартира,
коста, и сваке друге ствари, пребивање по гостионицама до сада
кријућ се љубопитљивости публике због непревидни незгода од-
кривши мој карактер, што би мого, море бити, поузроковати, по-
казивао сам се као трговац, и све осим оно право што сам: сва го-
ри наведена помоћ у оваким околштинама незгодним, неможе
ми припричити да непаднем у неприлике дуга од двадесет и осам
дуката, што на жалост понижава са свим мој карактер, и чиниме
немогућна на икакав одважан рад како што би желио, и што би
зактивала дужност мога стања и положаја; и као да сам убијен
морално и фисично, морално због мога карактера, и до сада ни-
кад ненавикнута на оваке неприлике, постидљивост опет мије на-
рави дотлен је да се ја ни сада никако неби мого усудити ове све
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моје крајне нужде представити Вам, нити би мого ономадне Ва-
шем Величеству приступити колико због стида, толико због тога
што ме неки одвраћају од Вас, да Вам тојест недосађујем, да ме
није овај исти, преко кога ће те примити ову понизну молбеницу
услободио, и да рекнем натјеро када је разумио моју страшну ну-
жду и сјеромаштво кога сам допао, него би ћутио док би се са
свием пропао, особито када сам представио господину Аркиман-
дриту Дучићу још у почетку моје стање, и немогућност икако из-
ићи крају с’ оволиком платом, сматрајући особито моје сјерома-
штво, положај мога рада, који неморе бити брез трошка, уздржа-
ње мога карактера, а скупоћу свега овди; који ми на све одгово-
ри даје он једва измолио да се примакну бар још два дуката па
нека буде десет дуката место осам што је било одређено мјесеч-
не плате; зато, вели, ја немогу више повишење изкати, нити мо-
гу разбијати главе више, вели, Вашим Добротама: од тада ја сам
већ био клонуо духом, и мал да не већ изгубио се, сматрајући осо-
бито да с’ овом платом тек што могу квартир платити, кост, и пра-
ње, а камоли рад и дописе какве почети, и сјером(а)штву моме и
оскудици у помоћ претећи неимајући осим ове једне хаљине нит
гди ишта другога потребита за човјека што ми се непристоји све
и сва овди набрајти: стога је да немогу ни да радим, стога је да
сам као и физично убијен неимајући зашто папира узети да књи-
гу коју напишем незадуживши се: само када промислим да боле-
сти какве допанем у овакоме стању невољну, штаби од мене би-
ло? а то чиними се избјећи нећу моћ када би овако остао што је
немогућно да ће то допустити Ваша Величествена Урођена До-
брота, оне људе особито који су страдали због рода и домовине,
и који ће најзадњу капљу крви дати за освиешћење и спас милог
рода и домовине, и за Вас који сте дика и понис свему народу на-
шему, и све наше поуздање.
Зато се ја хитам у овакој крајној нужди мојој са свом оданостју у
милосно Крило Отчинско Ваше да ме избавите из ови незгода и
неприлика, и да ми дате таку помоћ да се могу одужити са свием
од ово двадесет и осам дуката, од који шеснест морам одма са-
да дати на дваест и шест Марта, а остало на пет Априла; и да ме
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непустите више у напред не само да панем у оваке неприлике,
него да ме тако провидите не само да се непатим, него да могу
радити са свием енергично, уздржати радњу исту, себе и карак-
тер свој, а то повишивши ми плату, без кога повишења ја никако
уздржат се немогу, а камоли ишта радити, и кориспонденцие за-
метнути што је од велике нужде.
Уздам се у родољубиво и милосно Срце Отчинско Ваше да ће те
примити, и милосно услишати ову понизну молбу највјернијег и
најоданијег Вашег покорног слуге и родољубца, и са свием утје-
шит га и разговорити у крајним нуждама његовим, с`најдубљом
покорностју, и зафалностју најискренијом остајем очекујући ми-
лост.

Београд дне 20 Марта 1870 Понизни Слуга Фра Грго Шкарић
из Ерцеговине

Веле Славном Намјестнику
Књажевскога Достојанства
Јови Христићу
у Београд

Веле Славно Намјестништво Књажевскога Достојанства

Сматрам за свету дужност искрено преказати Вам и преставити
Вам успјех мога путовања и састанка са члановима и заступни-
цима у исто доба циелога елемента западнога Вјероизповидања
све Босне и Ерцеговине, и именито с’ фра Илијом Лекићем из
пред све Ерцеговине, који је и Шекретар Бискупа Ерцеговачкога,
и сада Комисара Генералова уједно; и с’ многопоштованим Фра
Антом Владићем из пред све Босне, који је сада Дефинитор Гене-
ралски свега Реда Францисканскога мале Братје у свему свиету
гди јих има, и уједно сада је опет Комисар Генералов у свој Ерце-
говини, и све истинито и душевно њиове говоре, жеље, и услове
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на пристајања свака овди Вам исписати, и приказати Вам као
што су ми и рекли и наредили да учиним.

1. Да нам се јемчи и обећа, ако не писмено, а то барем устмено
искрено и одушевљено једнакост и равноправност у свему и свагди
брез икакве разлике са Източним Вјероизповидањем у Школама у
просвети у обртности сваке струке свиетовњака, и у уздржању и
подпомагању Свештенства једнако у свему с’ Православним.

2. С’ наше стране, ништа ни најмање нејмате о нами сумњати,
ни бојат се; ми ће мо морално, фисично, и материално наш еле-
менат вас све Босне и Ерцеговине још боље, јаче, и крепкије раз-
вити и припремити тако дасмо ми сви готови за све случаје, и све-
ће о Вами зависити а ништа о нами.

3. Ми нећемо нипошто сада никакав новчани трошак да се
амо у Босни и Ерцеговини чини, ми смо сами Свештеници вели-
ки фактор у нашему елементу; зато ми смо сами, и Ваша поште-
на, јасна, и чиста бесједа и обећање подпуне и циеле равноправ-
ности у свему за сваки ред и стање свагди брез икакве изнимке;
а ми ће мо сами собом договорити и преправити народ брез да се
игди амо Ви излажете у новчани трошак, и одма сутра, ако је
прилика, у сваки случај с’ истим ће мо кренути како год Ви наре-
дите: ово да вјерујете да је овако, брез да се гриешите и варате,
и биће свагда, а не иначе. Нетреба Вам новчани трошак у Еле-
менту Источноме сада, будући и по Религији обавезани симпати-
ом Вами, а никаква успјеха неморе се сада добити, осим природ-
нога, а то већ постоји свагди бар у опћему, осим класе Трговачке
којој је узалуд сваки трошак, а она ће сама лацкаво пристати из
интереса спекулативног ако не иначе, као чемује и научена, кад
се народ и Ви кренете: даклен јели боље штедити који новац, пак
који топ више набавити и фишеках узмножити, и помоћ дати овим
људма кој су амо пропали и све изгубили због народа, а тамо ни-
су ништа нашли? оваки начин више ће јека и одзива амо у свием
елемнтим и народу имати, него икако друкчије да се ради.

4. За Цркву Римокатоличку Ваши подајника преко Стросмаје-
ра Ви неморете ништа израдити, јер он би морао све преко Рима
и Аустрије изпословати, а код једне и другога (?) онје под вели-
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ким подозрењем, сада сами промислите били они престали на
таки предлог овди за Србе Римокатолике преко Стросмајера?
небили под више подозрење исти пао, и жешће компромитирали
истога кад би га у то сплели? Нико Вам у то нетреба него ми и Ви
сами; ми моремо све и брез Рима и икога другога осим Вас, само
ми желимо да нам се дозволи у нутра у Цркви викати и педипса-
ти оне који нису Религији послушни, и подпуну слободу и зашти-
ту у свему од Вас да имамо, а свештеник иначе неће мо да се и
у какве после политичне миша нигди ако Ви желите тако: ми не-
ћемо нипошто ни окоме другоме да зависимо нити ичије друге
оћемо заштите, ни Рима ни пропаганде Римске ни другога осим
Вас, о Вами самим и под Вашом самом заштитом оћемо и жели-
мо бити и остати, и вриедну и поштену плату или Вам награду од-
редите Свештенику којиће Парок бити туде: сада Ви одма сло-
бодно подајте фонд и саградите црквицу и кућу, а ми ћемо одма
Вам по жељи дати Свештеника. Стросмајеру све приопћите, а и
ми ћемо; и Ви једнако се ш’ њиме држите у споразумљењу и при-
атељскоме одношају нити ће те ишта крећати сада и њиова Све-
штеника док се наш необнародује, када већ наш ступи у службу
тада ће мо ми са Стросмајером протјерати политично њиова, и
мораће, Стросмајер свога дигнути да невриђа права законитога
грађанскога Парока, јер закони таки постоје; а Аустрија тада са-
мо уз пркос могла би држати једнога Свештеника за саму лич-
ност конзула свога, што није вјеројатно.

5. Мартићу Фра Грги никако неповјеравајте никакве скровности
ни тајне, не с’ тога што би он био неприатељ, оли ненародни човјек,
боже сачувај, то не, него што је женске природе у сарањивању тај-
нах, и што му се више препоручи тоће ју прије издати;и потље стра-
шивје.

6. Нипошто никаква оружја нешаљите прије него се и Ви крене-
те с’Војском амо к’нами, тада понеситега са собом, и како год Ви гди
ступите, ми ће мо Вас с’ народом дочекати, и Народ Вам предавати,
а Ви народу оружје: јер иначе изложилиби на очиту пропаст циеле
породице, опћине и све оружје брез икаква успјеха народнога не са-
мо, него бог зна на колико би годинах одгодилига; а Ви и ми снагу и
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енергију изгубили би а непријатељи сви јачи и опазнији би били.Тур-
ци би пошли у случају на сусрет Вас, тада би опет ми с’ народом за-
шли и палили би турске куће по селима и Шехеровима; тако би се
смели из међу двие ватре, и то би јака помоћ била Вам од нас.

7. Ми тебе признајемо туде сада за агента и заступника народ-
нога све Босне и Ерцеговине нашега елемента, зато као преко на-
шега органа самога свако споразумљење из међу нас и Владе по-
стојаће и прослидити сваки посо народни, и преко самога тебе оће-
мо и желимо приближење свако и посо ма који нас тичући се да се
врши, зато ми ћемо теби самоме писати и ти престављај Њима, они
шта буду одређивали ви ће те нам јављати: нас је страшно у срце
дирнуло и увридило када смо разумјели да та братја наша у теби ни
карактера нису хтјели оциенити давши ти кукавну и најсјеромашни-
ју плату за уздржање само тек да одглади неумреш, него да жи-
веш, и то несретно и кукавно патећи се у свему, и од свакога сти-
дећ се, то нас тешко чини сумњати о искрености, и одушевљености
за нас и наш посо код братје: ми би друкчије оциенили и почитова-
ли у случајима најнижу маленкост њиову бар с’ пријатељскога гле-
дишта да у теби, не зарад тебе, оциене и уваже карактер свега на-
шега Свештенства све Босне и Ерцеговине, и у теби да вас елеме-
нат наш почитују направивши ти један диван и свито степен туде ко-
јиби њима служио у дику и пофалу, а елементу једна мањеветична
удица у коју падају краљества и народи а камоли елементи:а каква-
је то тегоба једнога чојека немоћ славно уздржати за тако свети рад
и посо! ми амо нетребамо новце, нека у теби тебе помогавши и оци-
енивши као што ваља нас помогну и оциене јели могуће да ми по
нашој сиротињи купимо милостињу да те уздржимо; шта би народ
реко, једнога нашега није се у стању поштено уздржати као што би
требало, каква би симпатија и одушевљење у народу тада пламти-
ло? ми заиста дртемо (?), и на жалост ми ће мо сви при сумњи оста-
ти о искрености и одушевљености у опће једнако за све ти људих
(?) ако непромину се и непоправе ти стање. Ово је све оно што су
желили толико да се састанемо с’ истима, да се бистро и јасно спо-
разумимо, и право споразумљење заведемо; ово је даклен жеља
свега циелога главнога Свештенства и у њему циелога елемента
Западнога Вјероизповидања, и по овоме сада да Влада ступа сло-

114 IZVORNIK



бодно напред, сврху тврде вјере наше рачунајући да ће мо ми ва-
зда справни бити и готови, и ништа никада до нас бити неће, ни до
нашега елемента, само искрено и одушевљено брез двоумљења
нек се од Владе напред ступа; и што год оће слободно нека запови-
дају као правој братји својој: зато особито ја сам желио се с’ вама
састати (вели ми Комисар) да сада у прегоди уредим Ерцеговину,
да укинем, то јест, све противнике, а народне уздигнем и зашти-
тим људе; а то ћу исто и у Босни учинити кроз кратко време, са-
мо сам желио од вас чути како је Србија и Влада разположена
спрама нашему елементу, постојили још тојест оне занешености
за Вјероизповидањима и мрзости на Западњаке; ја сам наравно
овди, као и свагди, по могућности, моју дужност учинио, о сваче-
му добро увјеривши јих; тада он слиди; сада кад тога већ ништа
непостоји, како ме ти увјераваш; ми смо једини велики фактор у
нашему елементу, ми што год оћемо то моремо у истоме учини-
ти, зато кадсу та наша братја тако одушевљена, као што нас увје-
раваш, прама нама, ето то јим прекажите у име нас, и у име ци-
елога нашега елемента, пак слободно нека се изјасњују, и нека
заповједају вазда ће нас наћи справне, и никада за никад до нас
бити неће, ако до Њиа небуде: а и ми ће мо опет вам писати на-
шом руком с’ временом; ми би смо јим све сада ово и друго гото-
во спремили да су нам на време спремили тебе, али сада будући
у Жељезницама, тоје немогуће, него јим то што попантиш изпи-
ши, и на име наше и циелога елемента све Босне и Ерцеговине
предај, а ми ће мо потље опет писати: ако они што сумње и пре-
дају нека се слободно као и ми изјасне, и свагди ће мо јих задо-
вољити. Ово је све и цео успјех мога абокамента с’ гори реченим
људма, које сам увјерио и све точно побиљежио с’ најмогућнијом
искреностју, и Славноме Нашему Намјестништву Књажевскога
Достојанства преказујем на оцјену и одобрење свега, што се на-
дам од Величествене одушевљености Наше за Отечества срећу,
и народа Србскога, којим пламте срца Наша, с’ најдубљим пони-
жењем и оданостју очекујем милост и т.д.

Београд на 26 Маја 1870 Препонизни Слуга и Подајник
вјерни до вика Фра Грго Шкарић
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Ваше Величество!

Дех ради љубави Исуса Христа, и ради љубави Оточества, јер сте
Патер патрие нашега цијелога Србства, смилујте се једном из ме-
ђу највјернији и најоданијих синова и подајника Ваши, који се пати
и што не мрије од глади ево већ четврти мјесец.
Кост сам дужан за три цијела мјесеца по три дуката и по на мјесец,
и већ ми је се свагди одреко, јер нејмам шчијем да платим; кирију за
квартир ево сад ушо је и четврти мјесец платио нијесам, по два ду-
ката и по на мјесец, и оће ме да из квартира избаце јер немам од-
клен да платим, осим голотиње и босотиње!
Ја никуд нити имам нити могу из под Вашега скупа Отчинскога;упо-
требите ме гди год видите, све ћу и сва чинити на што ме год опре-
дјелите, само из под Вашега скута нећу нити могу икуда, па убијте
ме и закољите ме, јер сам за тужну сјеротињу Србску страдо, и на
вијеке свагди, осим у Србству, своју будућност изгубио.
Можда да и моје кривице има због непрактичности у овој публици,
и због од једаред промјенутог изненада мога положаја, која Вас је
побудила на ту казнитељну отчинску опомену, а не на коначну и
вјечиту пропаст моју; а можда и који страни дух због нерасположе-
ности на спрам мене подјејствово је том приликом не за цијело у ин-
тересу оточества и сјеротиње Србске, него можда пре у приватно-
ме интересу какву, којих (!) обично вјешто умиједу увити приватне
интересе, и с општим народа и Оточества ујединити, а не Ви: сјајна
су и неумрла дјела Отчинскога Срца Вашега, пуно сажалитељно-
сти и милости Отчинске на спрам свију и свакога страдалника.
Дех смилујте се и мени у свему поправљена, и пружите ми Отчин-
ску руку помоћи и сажаљења у најтужнијему очајничкому стању
овакоме, и у крило могуће заштите Отчинске Ваше опет ме као што
и пре повратите и примите ради Бога и ради Србства; за које и за
Вас иљаду пута сву ћу крв моју дати.
Очекујући сву могућу помоћ у овакој крајности нужде и јаку отчин-
ску заштиту Вашега Величества и милости срца.

Београд 6 Априла 1873 год. Препонизни и превјерни слуга
и подајник Фра Грго Шкарић

свештеник из Ерцеговине
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Поп Новак Мастиловић

ЦРТИЦЕ, ЗАБИЉЕШКЕ 1

Мој посљедњи разговор са Чедом Милићем,
старјешином Соколске жупе Мостар

Чедо Милић је био миљеник краља Александра Карађорђевића,
по занимању трговац, а по политичком опредјелењу познати Љо-
тићевац. Он је, као старјешина Соколске жупе Мостар, тражио
од Вељка Вишњевца и мене да будемо Љотићевци и да помаже-
мо Љотићев покрет. То је тражио од нас јер смо ми били руково-
диоци наше Соколске чете Надинића код Гацка. То је било пред
крај зиме 1935. године. Дошло је до оштрог сукоба међу нама.
Вељко и ја не само што нисмо пристали да будемо Љотићевци и
да помажемо његов покрет, него смо расформирали нашу Сокол-
ску чету Надинићи, вратили „краљев вијенац“ који смо три пута
узастопце освајали и обојица смо на петомајским изборима 1935.
године гласали за Удружену опозицију.
Од тада па до сусрета у Пивском манастиру, 13. јуна 1941. годи-
не, са Чедом нисам контактирао.
Сада, у битно измијењеним приликама, обојица смо прешли пре-
ко нашег ранијег спора и свађе и један другом пружили руку. Он
је тражио да му опишем читав мој случај, што сам и учинио, а он
је мени испричао како је избјегао усташку замку и преко плани-

1 Све ове моје „цртице“, све ове моје „забиљешке“ нисам водио хронолошки,
онако како су се догађаји одвијали, него како сам их се много касније присјећао.
А записујем их без икаквих претензија да буду јавно публиковане. Оне су, дакле,
за домаћу употребу, да моја унучад, да моје потомство сазна кроз каква сам те-
шка времена пролазио и какве сам све згоде и незгоде преживљавао.
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на се пробио и склонио у Пивски манастир. Нашем разговору
присуствовао је игуман манастира, чијега се имена више не сје-
ћам, а по рођењу мислим да је припадао братству Копривица из
Бањана. Био је крупан, кошчат, а учинило ми се, и доста демо-
кратски настројен човјек. „Да ли си ручао, да ли си гладан?“ упи-
тао ме игуман. „Нисам ручао и гладан сам као курјак“, одговорио
сам ја. „Па шта би да ти донесем?“, пита ме. „Када ме већ питаш,
највише бих волио да ми донесеш добре пршуте, ако се десило“,
велим му ја. „Има, не брини“, каже, и оде да ми припреми ручак.
Чим сам споменуо пршуту, Чедо скочи као опарен, унесе ми се у
лице и сав накостријешен и разгоропађен завика: „Зар се још ни-
јеси опаметио, Божји несрећниче! Увјерен сам да те сам Господ
Бог спасио од очигледне смрти и ти, умијесто да му будеш захва-
лан, и да му се молиш, ти га вријеђаш. Вријеђаш Бога и Божје за-
коне, вријеђаш и црквене законе и обичаје. Јеси ли полудио,
Божји несрећниче!“, љутито заврши Чедо. „Немој, болан Чедо, да
се правиш већи католик од папе. Када већ помињеш црквене за-
коне – треба да знаш да се у првој недјељи послије Васкрса и пр-
вој недјељи послије Тројичин-дана сриједа и петак не посте, јер
су то радосне, свијетле недјеље.“ – „Ја не вјерујем тим црквеним
прописима. Те законе, те прописе увели су људи који и у петак је-
ду месо, као што то чиниш ти, несрећниче један!“, каже Чедо.
Мени више досади да са Чедом о томе расправљам, па завиках:
„Манимо сада, Чедо, питање црквених прописа о посту и пређи-
мо на садашње проблеме нашег народа. Видиш да је дошло: би-
ти или не бити. Стога предлажем да хитно кренеш у Херцегови-
ну, да окуражиш српски живаљ не само да истраје у садашњој
борби за голи живот, него да прикупи снагу и дв достојан допри-
нос у нашој даљњој борби за слободу. Ти си познат у источној
Херцеговини, па би знатно допринио томе циљу само ако би се
истински ангажовао у томе погледу.“ – „Немојте од мене очеки-
вати такав ангажман. Ја за то немам снаге“, каже Чедо. „Уоста-
лом, ја мислим да је та борба данас бесмислена, јер ко може одо-
љети тoликој окупаторској сили, а те несрећне усташе су још по
врху, оне су само испружена рука окупатора. Ја мислим да само

118 IZVORNIK



Господ Бог може да спаси српски народ и ја ћу својим постом и
молитвом молити његову милост да ме услиши и да то учини“, за-
врши Чедо, а затим поче да љуби икону Мајке Божије.
Била је то сићушна икона површине не веће од људског длана.
Била је уоквирена у украсно израђен и позлаћен дрвени оквир.
Уто игуман донесе пршуту и друго јело и пиће. И док ја у сласт је-
дем и пијем црмничко вино, Чедо се грози, окреће главу и наста-
вља да метанише и љуби икону.
То је био мој посљедњи састанак и разговор са Чедом Милићем.

Какав је био мој први сусрет са Јосипом Брозом Титом

Неколико сати прије почетка рада Другог засједања АВНОЈ-а у
Јајцу, шетао сам по томе граду. Најприје сам разгледао водопад
ријеке Пливе и онда кренуо даље. Пролазећи поред садашње
„Електробосне“ опазих једног партизана који ми је ишао у сусрет.
Био је то средовјечан човјек, средњег раста, али темељан и
складно развијен. Био је обувен у чизме, а наступио је сигурним
и чврстим кораком. Поред њега је ишао велики пас вучјак. Чим
сам угледао овога партизана његов лик ми се учинио познат, али
никако нијесам могао да одгонетнем одакле ми је он познат. При-
ликом мимоилажења вучјак је оштро зарежао и устремио се пре-
ма мени, али је партизан муњевито реаговао: једним хитрим по-
кретом руке мало је куцнуо вучјака по глави и пас се умирио. А
онда се партизан окренуо мени, благо се насмијао, и рекао: „Не
бој се, друже, пас је опазио твоју браду, па је мислио да си чет-
ник и због тога је хтјео да те нападне.“ 
Партизан је продужио својим путем, а ја сам застао, окренуо се,
па и даље гледао за њим размишљајући откуда ми је познат ње-
гов лик. Уто је наишао млад и машинком наоружан партизан, ко-
ји је очигледно пратио оног средњевјечног партизана. „Је ли, мо-
лим те друже, ко бјеше овај средњевјечни партизан који сада
овуда прође?“ Младић ме зачуђено погледа и само кратко рече:
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„Зар не знаш? То је друг Стари“, па убрза корак да пристигне вр-
ховног партизанског команданта.
Па да – сину ми у глави: то је онај лик партизана са немачког лет-
ка, када су Швабе уцијениле Тита са 100 000 златних немачких
марака.

Да ли је ратни или је предратни...

Другог дана по засједању ЗАВНОБиХ-а у Мркоњић Граду дође
ми др Васо Бутозан и пренесе мишљење друга Ђуре Пуцара
Старог да би добро било да ја тога дана одслужим службу божју
у Мркоњић Граду. То поготово ради тога што су усташе спалиле
православну цркву у Мркоњићу, а нема ни свештеника, па се бо-
гослужење врло ријетко одржава у једној малој просторији која
се налази поред изгорјеле цркве. Било је јутро када ми је ово Ва-
со рекао. „Добро, Васо“, велим му ја, „али сам ја већ доручковао,
па не могу да служим литургију; могу само јутрењу.“ „Па добра је
и јутрења“, вели Васо и наставља, „ја сам већ добавио црквеног
појца Јова Шункића и он те чека овдје пред вратима; он ће те од-
вести до тих просторија и у свему ће ти бити при руци.“ 
Дошао сам са Јовом до поменутих просторија и успут му рекао
да ћу служити само јутрењу, јер нисам спреман за литургију, по-
што сам доручковао. „Мени је свеједно“, каже Јово, „јер знам свој
посао и у једном и у другом случају.“
Истовремено се у селима око Мркоњића прочуло да је у град до-
шао некакав партизански поп, па су заинтересовани сељаци же-
љели да крсте своју некрштену дјецу. Таман се ја облачим и спре-
мам за богослужење кад опазих неке жене (сељанке) како се ти-
скају око врата. Просторија у којој треба да служим је мала, па чу-
јем како оне обавјештавају Јова да су донијеле двоје-троје дјеце
за крштење, а и кумови су им дошли и ту су у близини. Једна од
жена шапћући пита појца Јова: „Ввла Богу, Јово, јел’ ратни, ил’ је
предратни?“ – „То вам још не могу рећи док не видим, али буди-
те ту, па ћу вам на вријеме казати“, вели Јово.
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Све сам то чуо, али сам се правио невјешт, као да и нијесам ни-
шта чуо, јер ми је синуло у главу да ово питање има дубљи зна-
чај. Наиме, ако је поп предратни – он је квалификован, ако ли је
ратни – он је ништа-поп, он је комунистичка подвала са циљем да
привуче заостали српски живаљ. Ово су вјероватно протурили
прочетнички елементи. Зато сам са још више озбиљности при-
ступио послу и одслужио јутрењу тачно и прецизно по црквеним
правилима. Још нисам ни завршио молитву, кад чујем појца Јова
како шапће сељанкама: „Трчите, зовите кумове – предратни је;
то вам главом гарантујем!“ 
И крштење сам, наравно, обавио тачно онако како тај обред зах-
тијева, па су задовољни били сви присутни.

Мој сусрет са једном четничком бабом

Десета херцеговачка партизанска ударна бригада кретала се од
Плане у правцу Дабарског поља, а ја сам застао на путу у Ора-
ховицама у разговору са неким сељацима, па сам пожурио да
пристигнем бригаду. Ниже цесте, близу Дивина, опазих ониску
сељачку кућу. Пред кућом је стајала једна стара сељанка. Упитах
је: „Бако, је ли овуда давно прошла војска?“ –„Јес“, вели она и од-
мах додаде: „Не иди за њима, јадан не био, могу те виђет’ и у’ва-
тит’, но бљежи амо, сакриј се вође у нашу избу.“ – „Ама ко ће ме
ухватити, бако?“, питам је ја. „Партизани, да ко?“, каже она. „Мо-
же бит’ да иг још има и да ће наљећ’ ‘вуда, па ако те виде – онда
си готов, но бљеж’ у избу, несретниче мој!“ 
Ја јој се примакох ближе, а она се загледа уме, па врисну: „Ау, па
и на твојој капи петокрака! Петокрака и брада – како то може би-
ти? И, ево, богами, и крста! Да ти, болан, нијеси поп?“ – „Јесам“,
велим. „Да ти нијеси онај поп Мастиловић, из Гацка?“ – „Јесам,
вала, бако, и главом и брадом“, кажем јој ја.
Она ме добро одмјери погледом, што се каже, од главе до пете,
па онда гласно узвикну: „Ау, ау, што лажу грдна им рђа додијала
дабогда!“ – „Ко лаже, бако?“, питам. „Четници, болан, ко би дру-
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ги?“, вели она. „Причају да си ти некакав јадо, некакав кржљав-
ко, некакав жгољо и да си од глади запристао за партизанима,
да те они ‘ране и да се за њима једва вучеш, а ја те нешто гле-
дам, па сад видим колико четници грдно лажу, сад видим да ти
нијеси никакав кржљавко, него, богами, један бојни поп. Ајде ти
за својом војском и нек’ ти је сретан пут“, заврши баба, очиглед-
но увјерена колико је четничка пропаганда плитка и лажна.

Како сам у селу Берушица 1942. године 
замало изгубио главу

Уочи Лучиндана 1941. године преселили смо се ја и моја породи-
ца из катуна Брштевац (Пива) у село Јасеник (Гацко) и смјестили
у тамошњој основној школи. У ствари, запосјели смо њену једи-
ну учионицу и скоро је сву испунили, јер нас је били четрнаесто-
ро. Поред мене и моје браће Драга и Мирка, наше мајке Јеле, мо-
је супруге Љубице и Драгове супруге Милеве, моје дјеце Олге,
Бране и Милорада, те Драгове дјеце Ранка и Раде – са нама су
још били: моја ујна Стоја, мајка покојног Вељка Вишњевца, као и
Вељкова жена Зора и кћерка Биљана. Оне су се послије Вељко-
ве погибије прикључиле нама, као најближој родбини. Касније је
дошао и мој сестрић Лазар Д. Жарковић.
Осим тога, скоро сваког дана долазио је понеко од избјеглица и
остајао код нас по више дана. Истина, Драго и (нарочито) Мирко
ријетко су били код куће, јер су радили на терену организујући
партизанске јединице, односно учествујући у њима.
Школа у Јасенику била је врло уочљива мета, па је често била
бомбардована од стране Италијана. Због тога смо у зиму 1942.
године побјегли из јасеничке школе и склонили се у заклонитије
планинско село Берушицу. У томе селу Берушици, године 1942,
два пута замало нисам изгубио главу, а ево како.
Једног дана, негдје пред крај зиме – датума се тачно не сјећам –
падао је густ снијег и дувала страшна мећава. Тога дана, негдје у
први мрак, и по мећави, отишао сам у Гргуреву појату да обиђем
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и нахраним мога доброг коња Дората. По обављеном послу, при
изласку из појате, на самим њеним вратима, сударио сам се са
једном наоружаном партизанком. Веома изненађена, партизанка
је просто крикнула: „Аух, брада!“, а онда је срдито узвикнула:
„Стој, брадоња, нећеш даље!“, и уперила пушку у моје груди. Сре-
ћом, у истом тренутку један партизан, који је био иза партизанке,
муњевито је реаговао и окренуо цијев њезине пушке у страну,
истодобно говорећи: „Не пуцај – ово је поп Мастиловић!“
То се све одиграло у пар секунди, просто филмском брзином, та-
ко да нисам имао ни времена да било како реагујем, а, осим то-
га, био сам тотално изненађен, просто паралисан. Партизанка о
којој је ријеч била је Љубица Ивковић из Невесиња, а партизан
Шућрија Ћимић из Куле Фазлагаћа. Њих двоје имали су конфе-
ренцију са омладином села Жањевица, па су по свршеном послу
преко села Берушице пошли у састав свога батаљона, који се
кретао преко Јасеника према Липнику.
Ни једно, ни друго до тада нисам познавао. Шућрија је, то се при-
мјећивало, био веома радостан што је спријечио несрећу. А Љу-
бица се извињавала: „Опрости, друже, молим те, ми се ових да-
на крвимо са брадоњама, са српским издајицама – четницима, па
знаш како је: чим опазим браду, мени се смркне пред очима и ру-
ка сама лети према обарачу. Моли бога Шућрији за здравље и
срећи што се он налазио одмах иза мене и што ме је вјешто и на
вријеме омео, иначе ја бих тебе, богами, оладила на лицу мјеста,
па ма колико због тога послије одговарала.“
Љубица Ивковић била је чувени и бескомпромисни борац Првог
ударног батаљона. Смртно је рањена од стране четника код се-
ла Грабовица (Невесиње), а умрла је од задобијених рана у селу
Изгорима (Гацко) крајем маја 1942. године. Шућрија Ћимић био је
први муслиман који је из Куле Фазлагића дошао међу гатачке
партизане. Он је, као такав, без сумње, знатно допринио шире-
њу идеја народноослободилачке борбе и револуције међу мусли-
манима гатачког краја. Њега су симпатисали и цијенили како на-
предни муслимани, тако и напредни Срби Гацка и шире, јер се
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одлучно борио за братство и јединство између Срба и муслима-
на. Погинуо је.
Други случај био је исто тако драматичан. Догодио се на Велики
петак 1942. године. Био је лијеп прољетни дан. Сједио сам са мо-
јом мајком Јелом више куће Косте Гргура. Према нама, на коју
десетину метара, сједио је Лако Гргур са својом мајком. Послије
дуге и тешке зиме уживали смо благодети лијепог дана и топлог
сунца. Уто се из правца шуме зване Вучија јама појавила једна
десетина партизана. Наишли су на Лакову кућу и ту застали, а
онда је један од њих, показујући руком према мени, запитао Ла-
ка: „Ко је онај брадоња што сједи тамо?“ Лако му, онако снисхо-
дљиво, одговори: „Оно је, друже, наш поп.“ – „Охо, таман је згод-
но испало да бандита сад уцмекамо!“, извикну партизан. „Немој
тако, друже“, опет ће Лако, „оно је поштен човјек.“ – „Гдје си ти,
сметењаче, видио да поп може бити поштен човјек. Он је по сво-
ме звању реакција и банда која само метак заслужује!“ – „Куку
мени шта сам дочекала данас на Велики петак“, поче гласно да
кука Лакова мајка.
Све се ово толико гласно говори да ја и моја мајка чујемо сваку
ријеч. Мајка ми шапуће: „Бјежи, сине, богом те кумим, бјежи, ви-
диш ли шта су наумили!“ Гргурева кућа је одмах поред шуме, па
и поред тога ја кажем мајци: „Нећу да бјежим, јер немам куда да
бјежим – остајем овдје, па шта год буде.“
У току највеће галаме појави се још један усамљени партизан из
правца Вучије јаме. Он је био заостао иза десетине, па чувши ви-
ку (а можда је и неке ријечи разумио) – убрза корак вичући: „Че-
кајте, чекајте док и ја дођем!“ Када је пристигао, запита: „Шта се
то овдје догађа?“ Онај галамџија који је мени пријетио стисну пе-
сницу и рапортира: „Друже комесаре, свађам се са овим домаћи-
ном и овом бабом. Рекао сам да је испала згодна прилика да
смлатимо ону попину тамо (па показује руком према мени), а они
не дају, него веле да је њихов поп поштен човјек, а ја сам им ре-
као: Ђе поп може бити поштен човјек, кад је он по своме звању
реакција и банда која само метак заслужује. Ето, због чега смо
галамили, друже комесаре”, заврши галамџија.
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Комесар га ошину погледом и подвикну: „Немој да трабуњаш ко-
јешта, немој да лупеташ глупости! И ја се слажем са домаћином
и тврдим да је овај поп поштен човјек, то тврдим јер га добро по-
знајем, пошто смо комшије. Знам да је и он и те како могао бити
четнички војвода и задати нам доста јада, али овај човјек није
хтио у издају и то треба поштовати, а не поступати тако као што
то ти чиниш. А сад, памет у главу – продужи са десетином, ја ћу
вас пристићи. А о овоме инциденту разговараћемо на надлежном
мјесту.“
Када десетина мину, комесар поче да се извињава: „Извини, мо-
лим те, због овог инцидента!“, а онда и да се жали: „Видиш како
је, овакви нам праве медвјеђу услугу и доносе нам више штете
него користи. Партијски радници мораће заиста уложити много
труда, ако желе да овакве сировине, овакве, да кажем, надобуд-
не умишљењаке, а у ствари незналице, изграде у свјесне борце,
који ће правилно проводити линију наше Партије.“
Овај млади комесар, који ми је тога јутра спасио живот, био је Об-
рад А. Петковић из Горњих Бодежишта (Гацко).
Обрад је смртно рањен у борби са четницима на Раткамену, за
вријеме Четврте непријатељске офанзиве, па је у партизанској
болници умро од задобијених рана. Тада је био комесар Омла-
динске чете, Првог батаљона, Десете херцеговачке ударне бри-
гаде.
Његова чета је са сузама у очима примила вијест о смрти свог ко-
месара, о смрти овог честитог и храброг борца.

Четничка бламажа

У току Четврте непријатељске офанзиве побјегао сам са породи-
цом из Фојнице (код Гацка) горје у брда, у моје родно сеоце Та-
рахин До, и смјестио се у кућу Обрена и Лазара Војиновића и њи-
хове мајке Јоване. За вријеме Пете непријатељске офанзиве, као
и одмах иза ње, био сам организатор спасавања наших рањени-
ка и изнемоглих бораца који су се пробијали са Сутјеске. Неке су,
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као непокретне, послије офанзиве доносили наши активисти (То-
шо Срдановић). Непокретан је био и мали Бранко Ђурановић, чи-
је су ране биле пуне црва, па му их је моја једанестогодишња
кћерка Олга, као пионирка, дрвцетом вадила, а да ми тада нисмо
ни знали за то. Оба ова тешка и непокретна рањеника успјели
смо да, преко наших веза, пребацимо у Црну Гору. Осим ове дво-
јице, ми смо више десетина наших рањеника путем наших веза
упутили тамо гдје су они жељели. Поуздано се може рећи да ни-
једног нашег рањеника који је упао у нашу мрежу нису ухватили
ни Нијемци, ни усташе, ни четници. А четници су, као стрвинари,
хватали рањене и изнемогле партизане и мучки их убијали. Разу-
мије се да сам се са овом својом активношћу на спасавању пар-
тизанских рањеника грдно замјерио четницима, па су једва чека-
ли да ми се некако освете.
Шестог јула код мене су у Тарахин До дошли партизани: Обрен
Старовић, Миленко Окиљевић и Жарко Поповић. Послије краћег
задржавања, отишли смо у Горња Бодежишта, да би исти дан
поподне са мјештанима одржали састанак у шуми Добровор и
формирали Бодежишку партизанску чету. Циљ чете био је само-
одбрана, без икаквих офанзивних претензија. Уосталом, тих дана
и партијска директива била је да не треба ићи ни у какве офан-
зивне операције због знатних губитака и изнемоглости партиза-
на у Петој непријатељској офанзиви. Али, исто тако, нисмо жеље-
ли да доживимо судбину Љескова Дуба, гдје су Нијемци и усташе
(а усташе је предводио познати зликовац Смајо Дилић) похвата-
ли преко сто педесет недужних грађана српске народности и све
их поубијали на тај начин што је већина тих жртава била жива
спаљена. Међу жртвама био је и приличан број дјеце у колијевци.
Послије одржаног састанка у Добровору вратили смо се у Тара-
хин До. Код нас су, као гости, заноћили: Обрен, Миленко и Жар-
ко. Они су нам причали о тешким борбама у Петој непријатељској
офанзиви и подвизима наших бораца. Тако смо остали у разгово-
ру до касно у ноћ.
Ту смо направили велику грешку: нисмо отишли у нашу базу Бу-
ковину, гдје смо имали тешки митраљез („бреду“) и доста муници-
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је, него смо сви заноћили у селу. Наши гости и ја смјестили смо
се у једну колибу и заспали тек пред зору. Посљедњи наш стра-
жар био је мој брат Драго. Он у цик зоре упада у колибу, буди ме
и каже: „Устајте – опкољени смо!“ Скочили смо на ноге, истрча-
ли из колибе и опазили како на ивицама околних брда стоје нао-
ружани људи. Кратак договор и пада одлука да се Обрен и дру-
гови пробијају према шуми Добровор, а Драго и ја према кући Во-
јиновића. Међутим, Обрен и другови нису прешли ни триста ме-
тара кад их је дочекао у засједи четник Васо Зиројевић са неко-
лико својих другова. То је значило да су четници опколили село
са свих страна, па су се наши гости у трку вратили назад. И сада
је настала трка између четника и нас: ко ће прије стићи у кућу Во-
јиновића. Зашто смо и једни и други јурили према кући Војинови-
ћа? Ево зашто: непријатељ је почетком 1942. године спалио све
куће у овоме селу, а једино је кућа Војиновића касније оправље-
на. Она је, иначе, била од тврдог материјала, па ко је први запо-
сједне – имао је предност. Срећом ми смо први утрчали у кућу.
Нас је под пушкама било осамнаест, а четници су бројно били ви-
ше него дупло јачи. Био је то костур четничког „корпуса“, са сво-
јим командантом Милорадом Поповићем на челу. Тај костур су
сачињавали, поред поменутог команданта Поповића, командан-
ти бригада, команданти батаљона, команданти чета, команданти
појединих мјеста, пратиоци команданата итд. – укупно око четр-
десет пет људи.
Групу четника од Пријеке њиве предводио је Милорад Поповић,
групу четника од узвишења Гомила Стево Старовић, а на Греди
Комнен Гојковић и Душан Поповић. Четници су осули паљбу са
свих страна. Један њихов метак мало је окрзнуо ногу Влада Не-
надовића, али пошто рана није била тешка, он је наставио борбу.
На четничку паљбу ми смо одговорили истом мјером. Одозго са
Греде неко командује: „Форверц“, а други, из исте групе, зове:
„Обрене, брате, изађи, немој да гинеш са тим издајицама!“ Позив
се односи на Обрена Војиновића, који је једини међу нама до та-
да био четник. Обрен љутито завика колико га грло носи: „Коман-
дујете ‘Форверц’, а зовете ме да издам брата и комшије. Ево вам
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мога одговора“, па опали пушку у правцу четника. Утом Милорад
Поповић командова: „Прекини паљбу!“ Милорад је то учинио из
простог разлога: прво, што је видио да смо ми запосјели кућу и
пружили четницима снажан отпор и, друго, што се приличан број
његових четника налазио близу куће па се препануо да ће му из-
гинути.
Настаде затишје у коме је и једна и друга страна спремала так-
тику за даљу борбу. Наша тактика је била да се што боље утвр-
димо, па су наше жене уносиле камење у кућу, а борци су тим ка-
мењем зазиђивали кућна врата и прозоре. Но наша тактика није
се односила само на фортификацију куће, него и на учвршћење
јединства наших бораца. Борцима сам рекао: „Добро ме чујте,
другови – ја ћу се с пушком у руци до задњег даха борити за спа-
сење живота наших гостију. Ако неко од вас то неће или не мо-
же нека одмах слободно изађе и иде куда хоће, али ако неко од
вас сада пристане да се бори, па нас у току борбе изда – томе ће
мој метак пресудити на лицу мјеста. Толико ради знања, па добро
размислите и сада одлучите, јер је ово борба на живот и смрт.“
У томе часу у кућу утрча веома узбуђена Милева, жена Милана
Дамјанца, који је погинуо у четницима, па позва Миланову браћу
Рада и Алексу да изађу и „да не гину када не морају“. Раде уста-
де и одлучно јој завика: „Снахо, иди дома! Ја и Алекса смо одлу-
чили да се овдје, заједно са комшијама и друговима, боримо до
задњег даха.“ Ове Радове ријечи још више су збиле наше редо-
ве и сви смо као један били одлучни да се боримо до краја.
Четничка тактика – то се видјело касније – састојала се из два ди-
јела. Први дио, може се рећи, састојао се од тражења појачања.
Тако је Милутин Зиројевић узјахао Дамјанчева коња, који је био
припет уступницама, и појурио у Брајићевиће. Он је из Брајићеви-
ћа слао курире у друга села, чак до Луковица, али му се нико ни-
је јавио, па је у повратку довео само неколико Зиројевића.
Капетан Марко Лојовић одјурио је у Липник да дотјера четнички
бацач. Када је већ био кренуо са товаром, пред њега су, сасвим
случајно, искочила два партизанска теренца. Марко се уплашио
и у тој паници побјегао главом без обзира, тако да су наши терен-
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ци без по муке заробили четнички бацач и неколико бацачких
мина.
Тако су се четничка појачања сасвим изјаловила, јер и оно Зиро-
јевића што је Милутин довео били су, углавном, старији људи и
без оружја.
Други дио четничке тактике састојао се у томе да, док им стигне
појачање, путем преговора нешто ушићаре, па су нас позвали на
преговоре. Њихов је позив гласио: „Тражимо да на преговоре до-
ђе поп Новак Мастиловић, а преговори ће се одржати на средо-
краћи између двије војске.“
Ја сам отишао на преговоре, а пратио ме је Рако С. Мастиловић.
Са четничке стране на преговоре су дошли: Милорад Поповић,
Стево Старовић и Васо Зиројевић. Васо је први почео са опту-
жбом, рекавши: „Ви сте се јуче у Добровору договорили да на-
паднете и уништите четничко село Брајићевиће...“ Ја сам то од-
лучно негирао. Рекао сам: „Ми у ово вријеме не мислимо и неће-
мо нападати ниједно село, ни усташко, ни четничко, али нећемо
дозволити да нас задеси судбина Љескова Дуба, него ћемо с пу-
шком у руци бранити нашу нејач. Тући ћемо се одлучно, па било
ко да нас нападне. Ми борци чврсто смо ријешили да се бар до-
стојно замијенимо!“ Али Васо није хтио да одустане од своје тврд-
ње него је и даље оптуживао.
Овдје се поставља питање како је Васо сазнао за наш састанак
у Добровору. Касније сам дознао да се то догодило овако: На дан
нашег састанка у Дубровору, Панто Говедарица из села Дубље-
вића пошао је у своју тазбину у Врбу. Када је био на домак Боде-
жишта, примијетио је да се људи окупљају у шуми Добровор, па
им се и он придружио и на састанку се задржао све до његовог
завршетка. Послије завршеног састанка са нама је дошао до у
Тарахин До, а онда је, са косом на рамену, продужио у своју та-
збину да сјутрадан помогне у косидби своме шури Бориши Субо-
тићу. Чим се састао са Боришом, Панто се распричао, вјероват-
но без зле намјере, како је присуствовао нашем састанку у До-
бровору, како су у Тарахин Долу заноћили партизани Обрен Ста-
ровић, Миленко Окиљевић и Жарко Поповић.
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Бориша је одмах пожурио да о томе обавијести Милорада Попо-
вића, који је са својим четницима логоровао на луци код куће Сте-
вана Давидовића.
Стеван ми је касније причао да је на своје уши чуо ове Бориши-
не ријечи: „Брате Милораде, молим те дођи, јер имам нешто ва-
жно да ти кажем!“ Милорад је изашао преда њ, нешто су пораз-
говарали, а одмах иза тога Милорад је командовао покрет према
Тарахин Долу.
Да сам тих дана пријавио Боришу вјероватно би му отишла гла-
ва, али (нека га ђаво носи) нисам из два разлога: прво, од четнич-
ког испада о коме је ријеч ми нисмо имали никакве штете, него
напротив, он нам је много користио, а четницима је донио праву
бламажу, а друго, моја оптужба би неминовно закачила и Панта
Говедарицу, а Панто је био наш човјек. Он је као делегат учество-
вао на Првом засједању ЗАВНОБИХ-а, а присуствовао је и Дру-
гом засједању АВНОЈ-а у Јајцу.
Али да се, послије ове дигресије, поново вратим преговорима.
„Прелазимо на главну ствар“, чуо се глас Милорада Поповића,
„тражимо од вас, као прво, да сви положите оружје и, као друго,
да нам одмах изручите зликовце: Обрена Старовића, Миленка
Окиљевића, Жарка Поповића, као и попа Новака Мастиловића.“
Иако сам унапријед знао да ће наш одговор у свему бити негати-
ван, нисам хтио да га ја изрекнем, него сам тражио да одем ку-
ћи, да се посавјетујем и да донесем наш заједнички одговор на
постављене четничке захтјеве. Четници су на то пристали, а на-
ма је то добро дошло, јер се наша тактика, поред осталог, састо-
јала и у томе да у преговорима потрошимо што више времена,
како би на тај начин „прогурали дан“, а када дође ноћ, да се на ју-
риш пробијамо из четничке блокаде. Зато сам се у кући дуго за-
држао у разговору са нашим борцима. Када сам се вратио, Ми-
лорад ме пита: „Е, шта нам имаш рећи, пошто си се оволико за-
држао?“ – „Имам вам рећи да у цијелости одбијамо све ваше за-
хтјеве“, одговорио сам Милораду. Четници се онда нешто сашап-
тавају, па након тога Милорад наставља: „Ево смо се сложили да
тебе ослободимо, али да нам предате све оружје и да нам одмах

130 IZVORNIK



изручите она три партизанска злочинца, које тако упорно штити-
те!“ Опет сам рекао да о овоме нећу сам да одлучујем, па су ми
четници дозволили да одем до својих и донесем заједнички одго-
вор. Овога пута, у кући сам се још више задржао. Заједнички смо
саставили наше услове, а главну ријеч је водио Обрен Старовић,
да их, ако буде требало, изнесемо четницима.
У повратку сам укратко обавијестио четнике да оружје не дамо
живи из наших руку, а о изручењу тројице поменутих партизана
да, такође, нема ни говора.
Сунце је већ привило западу, а сва стока се још налази у торови-
ма, па краве мучу, а овце блеје. Стока се узнемирила од глади. И
четници огладнели, па Милорад пита: „Има ли шта да се поједе у
овоме селу и да ли би нам нешто изнијели?“ – „Да сте дошли са
пријатељском намјером, ваљда би се нешто и нашло, а овако до-
бићете само оно што силом отмете, па изволите!“, укратко одго-
ворих Милораду. Сви Милорадови четници окупили су се око нас
преговарача и будно прате сваку нашу ријеч. „Ево нашег посљед-
њег захтјева од кога не одустајемо“, чује се глас Милорадов, „већ
смо рекли да тебе ослобађамо, а сада додајем да вам ни оружје
нећемо одузимати, али енергично тражимо да нам одмах издате
ону тројицу зликоваца. Од тога, још једном понављам, не одуста-
јемо!“ – „Мени ови људи, а колико знам ни осталима у кући, ни-
шта нажао нису учинили, а ако су вама главодужни – ето вам шу-
ма, ето вам кланаца, па се светите како знате, али док су под мо-
јим кровом, не дам ни да им длака са главе фали!“, кажем ја. „А
ви их онда само избаците испод вашег крова, само их изгурајте
преко прага и у реду је ствар и ви нећете бити криви!“, упада ми
у ријеч Милорад. „Види, молим те, тражите од нас ништа мање
него да их издамо, па да сјутра ми за њихову погибију одговара-
мо пред штабом Десете херцеговачке бригаде. Е, то не можемо
себи дозволити. Понављам још једном, да мени ови људи ништа
нажао нису учинили, али да сам, којим случајем, и највећег не-
пријатеља добровољно примио у своју кућу на конак – ја, ни као
домаћин, ни као српски свештеник, не би смио дозволити да
страда док је под мојим кровом, нити да га силом избацујем да му
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други одузме живот.“ – „Тако је, здравља ми“, узвикну Томо Зи-
ројевић Корићкин. „Па какви су онда ваши услови за споразум,
бога вам вашег?“, љутито запита Милорад. „Ево какви: они су
кратки и јасни, донијели смо их заједнички и једногласно, а гла-
се: прво, да се партизани и четници заједнички боре против оку-
патора и усташа све до завршетка рата, али под партизанском
командом. Друго, да сада не постављамо питање шта је ко радио
у досадашњем току рата, али ако се за некога касније докаже да
је у току рата чинио злодјела – тај мора да иде пред народни суд,
па шта га снађе.“ – „Аух, па ви нама постављате услове, ви се
претвористе у тужиоце, бога вам божијега!“, разгоропади се Ми-
лорад, а Васо Зиројевић скочи, унесе ми се у лице и колико га гр-
ло носи завика: „Попе Мастиловићу ј.... ти хиљаду богова – ти си
све ово закувао!“ Мени је већ прекипјело, па и ја скочих на ноге,
и завиках: „Милораде Поповићу, ја овдје више не могу и нећу да
трпим увреде и псовке Васа Зиројевића! Учинио сам све што сам
могао, да овдје данас не пане крв, а што у томе нисам успио – не-
ка је гријех на твоју душу.“ Истрчао сам из гомиле четника и јур-
нуо према кући очекујући сваког трена метак у леђа. Рако ме је у
стопу пратио. И он је, касније ми је то признао, очекивао да ће
четници на нас запуцати. Али ништа од тога: Милорад, умјесто
напада, командује одступницу. Четници одступају у растреситом
облику, како би им евентуални плотун наших бораца нанио што
мање губитака.
Зауставили су се на Мушића осоју и посједали. Одатле су позва-
ли моју мајку Јелу да им дође и да прихвати једно писмо. Усмено
су јој саопштили да су ме због моје сарадње са партизанима, а
нарочито због мога данашњег поступка, осудили на смрт. „Пушка
вам, пушка му“, рекла им је, тешка срца, моја мајка.
У писму које ми, при повратку од четника, донесе мајка, писало
је, поред осталог, и ово: „Поп Новак Мастиловић, својим упорним
залагањем, данас нас је онемогућио да ухватимо три позната
партизанска злочинца, па се таквим својим поступком са њима
сасвим поистовјетио. Аналогно томе и њега, као злочинца, треба
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да стигне заслужена казна од стране наше четничке организаци-
је.“
Сунце је већ зашло и четници одступају уз Дугу рудину према
Брајићевићима. Иду полагано: гладни, незадовољни и покуњени,
послије велике бламаже што су је доживљели у свом неуспјелом
нападу на Тарахин До.
Само што се спустио мрак, низ Присоје се заорила песма. То је
група сељака из Горњих Бодежишта (Петковићи, Аџићи, Терзи-
ћи и други) пошла да, ако буде требало, брани своје комшије од
четничког напада. Они су заједно са мјештанима бучно просла-
вљали партизанску побједу до касно у ноћ.
Дана 8. септембра 1943. године Десета херцеговачка бригада до-
шла је у наш крај и одмах сјутрадан (9. септембра 1943. године)
јурнула на Гацко и Грачаницу и освојила их. У борби за Грачани-
цу јуришала је и колона нових бораца из наших села. Било нас је
тачно шездесет. Наша „бреда“ бректала је пуним рафалима, тако
да су изненађени Грачаничани бјежали главом без обзира.
Ова колона нових бораца из наших села била је први масовнији
прилив бораца у проријеђену Десету херцеговачку бригаду по-
слије њеног повратка са Сутјеске.

Разговор са Сретеном Жујовићем о социјалној помоћи
за Босну и Херцеговину

У првој Народној влади Босне и Херцеговине додијељен ми је ресор
министра за социјалну политику. У томе тешком добу, пуном оску-
дица сваке врсте, пред овим министарством стајали су веома круп-
ни, веома сложени и деликатни задаци, јер се радило о више сто-
тина хиљада крајње угрожених лица, којима је требало пружити
што хитнију помоћ: у смјештају, у храни, у одјећи и обући, у новцу
(наравно!) итд. Министарство је формирано почетком мјесеца маја
1945. године.
Одмах по његовом формирању, зграду министарства почеле су да
опсједају групе ратне сирочади, ратних војних инвалида, породица
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палих бораца, избјеглице и др. Сви су они тражили да им се пружи
нека помоћ.
И ми смо одмах почели да дајемо понешто помоћи, онолико коли-
ко смо тада имали, али је та помоћ била мала и недовољна.Због то-
га сам, негдје пред крај прве половине мјесеца маја, отишао код
претсједника Владе БиХ Родољуба Чолаковића, упознао га са си-
туацијом и затражио да се та помоћ повећа.
Роћко се одмах сложио и преко телефона позвао Хасана Бркића,
који је тада био министар финансија. Хасан је убрзо стигао и Роћко
га је укратко упознао са мојим захтјевом (и узгред напоменуо да се
са њим слаже), па приупита Хасана како стојимо са новцем. „Очај-
но“, одсјече Хасан, као на пању, па поче да објашњава: „Ви знате,
другови, да су се Швабе и њихови помагачи повлачили према За-
паду, у правцу Хрватске и Словеније, и да су са собом однијели нај-
већи дио новца из Босне и Херцеговине.Додуше, замјена новца још
није завршена и ја не знам колико ће се стање поправити, али по
ономе какво је стање данас, ми смо у читавој Босни и Херцеговини
(у државном и приватном сектору, а задружни практично још и не
постоји) у замјени добили – вјеровали или не – свега око 220 мили-
она динара. Када се има у виду и то да од ове своте гро припада
приватном сектору, онда се види да је државна каса веома, веома
танка, да не кажем празна, и да од повећања социјалне помоћи, за
сада, нема ни говора“, заврши Хасан.
Настаде мучан тајац.Роћко се усхода по кабинету, па се послије из-
вјесног размишљања окрену прама мени: „Мораш“, вели, „под хит-
но у Београд, јер другог излаза нама. Иди право код Сретена Жујо-
вића Црног,* изнеси му, као ресорни министар, ове наше тешке со-
цијалне проблеме и замоли га у име ове наше владе и мене лично,
да нам хитно пошаље нешто новаца како би бар донекле ублажи-
ли ову нашу невољу.“ 
Ја сам истог дана, без икаквих папира и документације, отпутовао
за Београд. Податке нисам могао прикупити из два основна разло-

* Сретен Жујовић је био министар финансија Југославије.
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га:прво, због краткоће времена од формирања министарства до мо-
га поласка за Београд и, друго и главније, због изузетно тешке и
сложене ситуације која је тада владала у Босни и Херцеговини. Али
ипак сам одмах кренуо за Београд, јер, како рече Роћко, другог из-
лаза није било.
Сретена Жујовића Црног први пут сам видио и са њим се упознао у
Јајцу, на Другом засједању АВНОЈ-а.Он ме је у свом кабинету у Бе-
ограду лијепо примио и ја сам му изнио проблеме због којих сам до-
шао, и у име Владе БиХ замолио за помоћ, онако како је са Роћком
и Хасаном било договорено.
А онда Жујовић поче да ми поставља слиједећа питања„Колико у
БиХ има ратне сирочади?“ Ја кажем: „Не знам, ни приближно.“ –
„Колико има ратних војних инвалида?“ Ја кажем: „Не знам ни то.“ –
„А колико има породица погинулих бораца?“ – „На ова питања нико
живи, па ни бог-отац данас не би могао дати тачан одговор“, велим
ја.
Када сам ово рекао, Црни се просто накостријеши, па ми повише-
ним гласом подвикну: «Шта ти мислиш? Ти мислиш да ћу ти ја дати
паре на твоје лијепе очи, је ли? Ако тако мислиш, онда се вараш –
иди откуд си дошао, и знај да о помоћи нема ни говора све док ми
не донесеш реалне податке, а дотле – до виђења!“, па се објема ру-
кама ухвати за крајеве фотеље, као да ће да устане и да ми, и на тај
начин, да до знања да је наш састанак завршен.
То је за мене био прави шок. Знао сам добро да се, у овако тешкој
ситуацији, ти реални подаци не могу тако брзо прикупити и да оно-
лика наша љута сиротиња дотле не може издржати и да многи ту
помоћ неће моћи ни дочекати, па ме ухвати права мука. Чуди ме да
тога пренутка нисам добио инфаркт. Али сам се, срећом, брзо при-
брао и почео да говорим: „Друже Црни, треба имати у виду да у Бо-
сни и Херцеговини још траје прави рат, да је прије неколико дана
Дража Михаиловић спалио Фојницу, код Кисељака; да ових дана
наши борци, почев од Калиновика, па преко Зеленгоре до Сутјеске,
воде љуту битку на уништењу четничке скупине Драже Михаило-
вића;да у сваком нашем срезу одјекују пушке;да се наши борци об-
рачунавају са остацима домаћих издајника, јер они још не мирују,
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него убијају наше одборнике, чланове партије и СКОЈ-а. Ето, прије
неколико дана, четнички бандити су, у непосредној близини самог
центра града Сарајева убијали наше активисте. Такође, треба има-
ти у виду“, рекао сам, „да се већина наших људи још налази у на-
шим војним јединицама. А све остало одрасло становништво, и му-
шко и женско, без разлике, сви они који се могу крампом и лопатом
заметнути раде на рашчишћавању рушевина. Све то говори да нас
свакодневно притискају све тежи проблеми, тако да просто нисмо
имали могућности, нити нам је падало на ум, да се бавимо статисти-
ком и да прикупљамо те податке. Зато предлажем да овластите и
учините одговорном Владу БиХ да она руководи и одговара за пра-
вилност употребе ових средстава.“ 
Кад сам завршио, видим да се Црни већ смирио и да на његовом
лицу нема више знакова намрштености и љутине и да је оно попри-
мило смирен и доброћудан израз. Он устаде и пружи ми руку, као
знак одобравања, а одмах затим нареди своме помоћнику Обрену
Благојевићу: „Иди, Обрене, па организуј да им се данас спакује и
упути стотинак милиона динара.“
Обрен је то заиста брзо организовао, тако да је истог дана у Сара-
јево отпослана тражена помоћ у износу од сто пет милиона динара.
Од свих крајње угрожених категорија највише су нам бриге задава-
ли: ратна сирочад и ратни војни инвалиди. Када је ријеч о збриња-
вању ратне сирочади, прва наша акција била је усмјерена на то да
најприје прикупимо ону дјецу која су била без оба родитеља и без
икога свога, која су морала да иду од куће до куће и траже милости-
њу. Овдје треба истаћи да ми у овој, као и у свим каснијим акција-
ма, ратну сирочад никад нисмо дијелили на партизанску, четничку
и усташку, него смо их у принципу једнако третирали, јер смо сма-
трали да дјеца не могу сносити одговорност за гријехе својих роди-
теља, да су то, дакле, све – наша дјеца, коју ћемо васпитати у на-
шем партизанском, односно социјалистичком духу, па ће једнако
бити наши добри грађани, што је касније и пракса показала.
Ми смо у Босни и Херцеговини у току 1945. године организовали,
колико се сјећам, око четрдесет пет дјечјих домова, у које је било
смјештено око пет и по хиљада дјеце разног узраста. То је било као
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кап воде у мору, у односу на број ратне сирочади, јер су касније ста-
тистичке показале да је у Босни и Херцеговини било преко двеста
хиљада ратне сирочади. Осим тога, многи од тих домова више су
личили на азиле, него на пристојне дјечје домове. Због тога смо мо-
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рали да тражимо помоћ од шире друштвене заједнице, па смо мно-
гу нашу дјецу слали у дјечје домове ван Босне и Херцеговине. Да-
ље, били смо принуђени да много наше ратне сирочади смјештамо
код угледнијих партизанских породица, одавде па чак горе до на
врх Словеније, као и код њихове даље родбине, уколико је било
услова. А један број дјеце, у првом реду оне ситне и без оба роди-
теља, усвојили су они брачни парови који нису имали своје рођене
дјеце.

Како је мој отац Глигор Мастиловић одбио
да чува овце и побјегао у школу

Мој отац Глигор желио је да похађа Основну школу у Гацку, па је
више пута молио свог оца Ђорђија да му то омогући.Међутим, Ђор-
ђије није хтио то ни да чује, него је сину Глигору дао у задатак да му
чува овце.
Дјечак Глигор никако се није могао помирити са очевом одлуком,
па је једнога дана оставио овце у планини Живањ и побјегао у Гац-
ко да се школује.Тачније:Глигор је замолио једнога свога друга (чо-
бана) да остављене овце преда Ђорђију и да успут Ђорђију каже да
више неће да чобанује, него да је отишао код своје тетке, удате за
Шолају у село Лазариће, недалеко од вароши Гацко, гдје ће наста-
вати, а одатле ће моћи да похађа школу у Гацку.
Ђорђије је по сваку цијену хтио да врати дјечака да му и даље чува
овце. Да би у томе успио, он замоли сеоског старјешину (кнеза) да
заједно с њим оде код „котарског предстојника“ и да му тако припо-
могне да врати кући свога непослушног сина. Кнез пристане, па се
обојица нађу код котарског предстојника, који их прими и пажљиво
саслуша. „Господине предстојниче“, отпоче кнез, „дошао сам са
овим сиромашком да вас заједнички замолимо да му помогнете у
његовој велико невољи.“ – „О каквој се то невољи ради?“, запита
предстојник. „Најстарији синчић овога сиромашка могао је да при-
помогне своме оцу на тај начин што је требало да му причува не-
што брава, али се он показао као прави неваљалац. А, ево како: он
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је – замислите само – оставио овце у планини да их кољу вуци, а по-
бјегао је у Гацко, да учи школу, па вас и ја са своје стране молим да
наредите ономе коме треба да се овај мали неваљалац, овај баксуз,
што прије врати својој кући и помогне своме оцу, овоме сирома-
шном домаћину. А прије тога, да се добро ишибика!“ 
Котарски предстојник, неки паметан човјек (кажу да је био по на-
родности Чех), посла портира по учитеља и кад овај дође, предстој-
ник га упута има ли у школи такав и такав ђак и какво мишљење
има о њему. Учитељ објасни да је дјечак недавно дошао и да је, на
основу разговора што га је водио с њим, стекао утисак да је дјечак
необично бистар, да је врло марљив, да пажљиво прати наставу, да
добро схвата, па ће, увјерен је, брзо стићи, па и престићи остале ђа-
ке“, заврши учитељ. „Хвала на обавјештењу, господине учитељу –
можете ићи!“, каже котарски предстојник.
А онда се предстојник обрати Ђорђију: „Слушај домаћине, нева-
љалци не бјеже у школу, него из школе. Према томе, твој син није
неваљалац, него дијете са којим се можеш поносити. Буди сретан
што имаш таквог сина! Зато иди кући, па питање чувања своје сто-
ке рјешавај како знаш и умијеш, а дјечак остаје у школи, јер је сам
у њу добјежао. А ти, кнеже, ако ми се још једном обратиш са ова-
квим назадним и глупим приједлозима, бићеш кажњен са пет кру-
на глобе!“, заврши предстојник.
Глигор је Основну школу у Гацку завршио са одличним успјехом и
био најбољи ђак у својој генерацији.

Како сам се опредијелио за народноослободилачки 
покрет и револуцију

За Народноослободилачки покрет и револуцију сам се опредије-
лио из више разлога. Поменио бих прво породични. Рано сам
остао без оца. Мој отац Глигор умро је од шпанске грознице у ја-
нуару 1919. године. Моја мајка Јела, иначе виђена и кршна, а уз
то и релативно млада удовица (испод 35 година), није хтјела да се
поново удаје, мада је за то имала прилике, него је своје руке са-
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вила око нас четворо дјеце, лавовски се борећи да нас подигне и
изведе на пут. Ја сам био најстарије дијете у породици и мајка је
у мене полагала највеће наде. План јој је био да, уз помоћ скром-
не очеве пензије (био је шумар) и свог мукотрпног рада, мене
школује, с тим да јој ја, када завршим школу, прискочим у помоћ
како би и осталу дјецу извукли из забитог планинског села, гдје
смо живјели, и омогућили им нешто бољи живот.
Када сам, како да кажем, дошао до свог комада хљеба, био сам
морално обавезан да прихватим мајку и браћу (сестра се у међу-
времену удала) и да браћу, колико-толико, школујем. То сам и
учинио. Наиме, чим сам се запослио и добио мјесто пароха у На-
динићима код Гацка, себи сам прихватио како мајку, тако и обо-
јицу браће. Мирку сам омогућио да приватно полаже нижу гимна-
зију, а онда сам га, о моме трошку, упутио у Београд, да редовно
похађа геодезију и да заврши за геометра. Са Драгом је било не-
што теже, утолико што је био прерастао за редовно школовање,
али се и ту нашло решење: омогућио сам му да заврши једного-
дишњу шумарску школу и да се запосли као шумар у Коњичком
срезу.
Оба моја брата, и Мирко и Драго, рано су прихватили напредне
идеје, па су као такви ступили у партизане одмах у почетку устан-
ка 1941. године. Оба су носиоци „Споменице 1941. године“. Са-
свим је разумљиво да су они позитивно утицали на мене и знат-
но допринијели да се и ја опредијелим за НОП. Другим ријечима:
ја сам прво школовао њих, а онда су они, касније, на неки начин,
школовали мене и тако ми се реванширали.
То је, рекао бих, породични разлог за моје опредјељење за НОП;
али, највише су на то утицали комунисти, својим и личним примје-
ром, а не неко моје марксистичко образовање, јер школа коју
сам учио – проповиједала је обратно. У тој школи се учило да су
комунисти туђи плаћеници, да су пропалице, да су антихристи
итд.
Међутим, ја сам 1941. године о комунистима стекао сасвим другу
слику. Видио сам да су то прави борци за слободу свога народа,
да не жале дати своје животе за слободу, што су многи и учини-
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ли. Видио сам да је њихово дружељубље на највећој висини, да
се нештедимице жртвују једни за друге, да је њихова скромност
за причу. Читавим својим понашањем настојали су да придобију
што више људи за народноослободилачки покрет и револуцију.
Навешћу неколико примјера. Године 1941, причали су ми обични
борци (партизани) да су неколико пута били очевици како кому-
нисти први иду на непријатељске бункере, а задњи на партизан-
ске казане. Исте године, такође су ми причали неки угледни сео-
ски домаћини како су код њих често навраћали неки комунисти
(наводили су ми њихова имена) и ти су комунисти увијек одбија-
ли да попију понуђену чашу млијека све дотле док се не подми-
ре присутна дјеца.
Разумије се да је овакво понашање комуниста позитивно дјело-
вало на мене, као и на многе друге, и привлачило нас да ступимо
у редове народноослободилачког покрета и револуције.
Како сам доживио капитулацију бивше Југославије? Морам рећи
да ми је тешко пала онако срамна капитулација бивше државе.
Забољела ме и огорчила срамна издаја војног и политичког руко-
водства. Морам рећи да сам био фрапиран и такође озлојеђен
онаквим и оноликим продором пете колоне. Наравно да ме исто
тако забољело комадање наше земље, па онда грозни и масов-
ни најприје усташки, а затим и четнички злочини.
Све ме је то тако бољело и нагонило на дубље размишљање:
шта ја као појединац, као човјек и као свештеник, могу да учиним
да свега тога зла буде што мање, односно како да се у оној стра-
ховито напетој и сложеној ситуацији понашам. Превагнуло је мо-
је основно животно гесло, а то је: да се и као човјек и као свеште-
ник држим народа, да увијек будем уз народ и да служим – коли-
ко могу – његовим виталним интересима. Тако је било и овога пу-
та и као свештеник знао сам да постоји жива црква – то је народ,
и да постоји мртва црква – то је оно здање што га називамо цр-
квом. И није било двоумљења: сматрао сам да је (у оно страшно
вријеме) најважније било водити борбу за спасавање живе цр-
кве, за спасавање народа, јер ако спасимо народ – спасили смо
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и црквена здања и народ ће их подизати и чувати све дотле док
буде сматрао да су му она потребна.
А борба за народ – у условима наше народноослободилачке бор-
бе и револуције – била је, у неку руку, у функцији наше борбе за
братство и јединство наших народа и народности. То је нарочито
било важно код нас у Босни и Херцеговини, гдје су вјековима за-
једно живјели муслимани, Срби и Хрвати, које су подмукло зава-
ђали и бездушно експлоатисали не само страни, него и домаћи
управљачи.

Мајка ми је помогла...

На Видовдан, 28. јуна 1948. године, као посланик Савезне народ-
не скупштине обилазио сам нека села Невесињског среза и та-
мо се задржао до мрклог мрака. Продужио сам за Сарајево и не
свраћајући у варош Невесиње. Због велике спарине нисам се за-
устављао ни у Мостару, него сам изравно продужио према Сара-
јеву, гдје сам стигао негдје иза поноћи.
Улазећи у кућу, био сам изненађен када сам угледао да у моме
стану још гори свјетло. На вратима стана ме је дочекала моја су-
пруга Љубица. Била је сва уплакана, а моја мајка Јела сједила је
дубоко замишљена и забринута.
Узбуђено их обасипљем питањима: „Шта вам је, шта се догоди-
ло, јесу ли нам дјеца жива и здрава?“ – „Па зар не знаш“, кроз
плач ми одговара моја супруга, „да су нас напали Руси!“ – „Како,
гдје, када?“, питам је изненађен. Грцајући у сузама, она натуца:
„Објављена је некаква резолуција... у њој нападају Тита... и ЦК-
а... багателишу нашу борбу... кажу да смо непријатељи Совјет-
ског Савеза... да смо се продали Западу...“ Ја јој често упадам у
ријеч, често запиткујем и тражим да ми каже шта је још чула, а
она све више рида и просто се гуши у плачу.
Моја мајка устаје и прекида моја запиткивања: „Немој више да је
мучиш, него идите на спавање. О тој резолуцији и одговору на-
ших све је опширно речено преко радија, па ће сигурно све то ују-
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тро изаћи и у новинама. Идите на спавање, а ујутро узми новине,
па ћеш видјети о чему се ради. Само упамти што ћу ти ја овако
стара и неписмена рећи: вала ако су и Руси – прећерали су! Оно
што они износе – чиста је лаж! Само не знам што им је ово тре-
бало.“
Легао сам да спавам, али читаву ноћ нисам могао ни ока склопи-
ти. Једва чекам да сване. Рано ујутро узимам „Ослобођење“ у јед-
ну, а оловку у другу руку. Читам полако: ријеч по ријеч и оловком
подвлачим значајнија мјеста у тексту. И што више читам све ми
чешће падају на ум ријечи моје мајке: „Вала ако су и Руси – пре-
ћерали су! Оно што они износе чиста је лаж!“
Моја мајка била је неписмена сељанка. Знала је само да се пот-
пише. Тачније: да „нацрта“ своје име и презиме, а то јој је било по-
требно ради потписивања мјеница и дизања кредита код банке
за моје школовање. Упркос томе, она је знала добро да запажа
разне ствари и појаве и да о свему томе логички резонује. Тако је
она добро уочила све лажи и клевете Резолуције Информбироа
и својим савјетом мени знатно помогла да према Резолуцији, од-
мах иза њеног објављивања, заузмем правилан став.

Мој посљедњи сусрет са академским 
сликаром Лазом Дрљачом

Академског сликара Лаза Дрљачу познавао сам још прије Другог
свјетског рата. Он је два или три пута долазио у Гацко. Ја сам та-
да са њим дуго разговарао и постали смо добри пријатељи. Лазо
се возио у својој малој чези, коју је вукло мршаво ђогатасто кљу-
се, а онда би понегдје застао и у свој блок скицирао поједине пеј-
заже који су му се учинили интересантним.
Једног дана у рано љето 1945. године улази мој секретар код ме-
не и саопштава ми: „Друже министре, у мојој соби се налази је-
дан чудан човјек, каже да вас познаје и жели да вас посјети. Ве-
ли да се зове Лазо Дрљача, да је академски сликар, а ја бих ре-
као да је неки чудак, сав је у ритама и изгледа као прави пусти-

IZVORNIK 143



њак. Смијем ли му дозволити да уђе код вас?“ – „Не само да ће-
те му дозволити да уђе код мене, него одмах за Лазу и мене на-
ручите двије кафе.“
Убрзо се Лазо појавио на вратима мога кабинета. Срдачно смо
се поздравили и пољубили. Прије него што смо сјели, Лазо је она-
ко стојећи, надушак, изговорио: „Чуо сам“, вели, „да си побјегао
са усташког стратишта, сав обливен крвљу и мозговима својих
поубијаних другова, па сам дошао да ти честитам нови живот и
слободу!“ А онда ми је причао о својим невољама, о томе како су
га шиканирали четници за вријеме Четврте непријатељске офан-
зиве. Описивао је како су били запалили неку убогу колибицу, ко-
ја се налазила у подножју планине Прењ, у којој је Лазо живио, и
како су му уништили неке вриједне слике, итд.
Онда је са поносом причао о свом сусрету са пролетерима који
су протјерали те четнике. Посебно је истицао свој сусрет са Мо-
шом Пијаде. „Моша ме је“, вели, „примио најсрдачније, као сли-
кар сликара – и, што је најглавније, Моша ме је охрабрио да ис-
трајем у невољи и увјерио ме да ће побједа неминовно бити на-
ша.“
Док је Лазо причао о својим невољама, ја сам га пажљиво слу-
шао и посматрао. Био је блијед као крпа, мршав као грана и сав
у ритама које су опуштено висиле низ његово слабашно тијело.
На глави је имао шеширић веома уског обода, слијепљен и сав
уфлекан од зноја и дугог ношења, затим неки танки капутић сав
у закрпама, па онда чакшире направљене од неуштављене јаг-
њеће или јареће коже, па су при сваком Лазовом покрету шу-
шкетале и пуцкетале. На ногама је имао опанке опутњаке са све-
га двије-три овричанице. Опанци су били од танке јунеће коже.
Јуне је било жућкасте боје, што се видјело по томе што длака на
опанцима уопште није била обријана. Све у свему, Лазо је изгле-
дао веома биједно. Срце ме је моје забољело гледајући га таквог,
па сам га замолио да мало сачека док се вратим из собе мога се-
кретара. Секретару сам рекао да хитно тркне до нашег прируч-
ног магацина и да изабере једно комплетно мушко одијело које
би одговарало Лазовом стасу и узрасту, затим ципеле, чарапе и

144 IZVORNIK



два пара веша, да све то лијепо упакује и донесе. Секретар се
убрзо са пакетом појавио на вратима кабинета.
А онда сам ја веома опрезно и околишно отпочео: „Друже Лазо,
Министарство за социјалну политику Федералне Босне и Херце-
говине данас је у могућности да, благодарећи нашој заједници
као и међународној помоћи, бар дјелимично изађе у сусрет мно-
гобројним ратним страдалницима. Ја мислим да и ти спадаш у та-
кве, јер си много пропатио, јер си опљачкан, непријатељ ти је уни-
штио многе умјетничке слике, а видим да си сав у ритама, да си про-
сто остао, што се каже, и го и бос. Због тога те молим да примиш
овај наш пакетић у који смо за тебе ставили једно одијело, ципеле
и ...“, ја нисам успио ни да му кажем шта све има у пакету, а Лазо
је скочио као опарен и узвикнуо: „Не, не ја то не примам, ја нисам
просјак, ја нисам овдје дошао да просјачим, него сам овдје дошао
да ти честитам нови живот и слободу, и пошто сам то већ учинио,
онда да си ми здраво!“ Брзо се ухватио руком за кваку од врата и
закорачио да изађе. Био је веома узбуђен. Ја сам се нашао у чуду
и покушао сам да га умирим. Говорио сам како нисам имао намјеру
да вријеђам његов понос, како треба да прими понуђену помоћ, јер
ју је заслужио.Он је застао на вратима, мало се смирио и рекао: „Ја
уопште не сумњам у твоју добру намјеру и на томе ти најљепше за-
хваљујем, али понуђену помоћ, то треба да знаш, нећу примити! Њу
ти подај, молим те, неком старом, самохраном оцу нашег палог бор-
ца!“ А онда ми је, у знак поздрава, пријатељски пружио руку и на-
гло напустио Министарство. Био је то мој посљедњи сусрет са ака-
демским сликаром Лазом Дрљачом.

Три девета јуна

Три пута у три године (1941, 1942. и 1943), деветог јуна замало да
нисам изгубио главу. А ево како.
Деветог јуна 1941. године, пуким случајем сам остао жив и побје-
гао са усташког стратишта сав обливен крвљу и мозгом неког мо-
га погинулог друга. Тај сам случај негдје забиљежио.
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А 9. јуна 1942. године случај се догодио овако. Негдје почетком ју-
на Косто Бјелогрлић ми је послао једно писамце у коме ме је мо-
лио да дођем његовој кући у село Липник и да му крстим дијете.
Деветог јуна, нешто прије подне, дошао сам Костовој кући и кр-
стио Костово мушко дијете. Дали смо му име Иван. Липничани су
донијели још двоје или троје дјеце па сам и њих крстио. После
ручка (цицваре што ју је зналачки припремила Костова мајка Се-
кана), негдје иза подне, кренуо сам у Ђурђев До. Тамо је била мо-
ја супруга Љубица и њена сестра Милица. Оне су отишле у Ђур-
ђев До да посјете из Самобора избјеглу породицу свога оца Ни-
кола Старовића, па сам и ја кренуо тамо у намјери да их прихва-
тим и са њима се вратим у село Берушицу, гдје сам привремено
био настањен. На томе путу пратио ме је Костов брат Новак. Те-
рен између Липника и Ђурђевог Дола је веома кршевит, са по ко-
јим кржљавим грмом и са доста дубоких крашких вртача.
Наједном око нас груну неколико топовских граната, али нас сре-
ћом ниједна не погоди. Ја брзо скочих са коња, па заједно са Но-
ваком скренух десно. Спустили смо се у једну доста уску, али ве-
ома дубоку крашку вртачу. Ја сједох на једну велику камену пло-
чу, а Новак продужи даље. За њим оде и мој коњ Дорат. Зовнух
Новака и питам га зашто иде даље када нас у овако дубокој вр-
тачи топовска граната не може погодити. Новак се окрену и за-
вика: „Могу они зачас запуцати бацачима“, и замаче преко руба
вртаче. Помислих: можда је Новак у праву, па и ја кренух за њим.
Идем полако. Супштам се неколико корака наниже (такав је те-
рен). Наједном груну бацачка мина. Срећом мене не погоди, али
ипак падох као покошен и изгубих дах. Ваљда ме „пресјече“ онај
притисак, па не могу ни да дишем ни да говорим, само се ваљам.
У тај мах Новак се појави на врху вртаче и чујем га како кука: „Је-
сам ли ти рекао да могу окренути бацачима, жалосна ти мајка!
Куку, куку, шта се догоди!“ 
Ја се и даље само ваљам, кад наједном као да се у мени нешто
провали, па истодобно добих и ваздух и проговорих: „Жив сам,
немој да кукаш“, кажем Новаку. Он се обрадова. Устадох и погле-
дах навише, кад имам шта и видјети: дебела камена плоча, на ко-
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јој сам сједио, била је сва изразбијана. Мина из бацача ударила
је тачно на мјесту гдје сам сједио. Да нисам послушао Новака и
пошао за њим био бих директно погођен и сав разнесен у парам-
парчад. Значи и овога пута пратила ме је невјероватна срећа,
баш као истога датума на Павлићу код Степена, само годину да-
на раније.
Талијани настављају бомбардовање само овога пута гађају Ђур-
ђев До. Од тога бомбардовања смртно је рањена Ђурђа (звана
Бјела), друга жена Николе Старовића; моју Љубицу само је мало
окрзнуо један гелер у бутину. Ђурђу смо Обрен Ковачевић и ја,
са још неколико другова, изнијели на Равно (Гргуреве баре), гдје
је у току ноћи умрла, а сјутрадан ту смо је и сахранили.
Мој трећи девети јуни (1943. године) није био тако драматичан
као прва два, али сам и тога пута могао да настрадам, иако сам
се добро чувао. Наиме, тога датума попео сам се са једним дру-
гом на планину Живањ, на њену сјеверну страну, одакле се виде
дијелови планине Зеленгоре. Био је ведар љетни дан, а ја сам
имао добар дурбин, па сам могао добро да посматрам како швап-
ска далекометна артиљерија гађа са Чемерна и како „претражу-
је“ и „пребира“ увале и висове око Горњих и Доњих бара и шире.
Деветог јуна немачка авијација била је активнија него иједног
другог дана за вријеме Пете непријатељске офанзиве. Овдје је
позната швапска педантност дошла до пуног изражаја, а она се
огледала у томе што су се ескадриле смјењивале по тачно утвр-
ђеном плану. Наиме, ескадриле које су одлазиле истог часа дру-
ге су замјењивале, тако да је небо, нарочито над Озреном и Ми-
лин Кладама, стално било покривено немачким авионима.
Поподне смо се ја и мој друг повратили на јужни део планине Жи-
вањ, одакле се, као на длану, види највећи део Гатачког поља, па
и гатачког краја. Ту смо се подуже задржали, ходајући по јужној
ивици планине Живањ, па нас је вјероватно примијетила немач-
ка стража, која се налазила повише саме вароши Гацко. Они су
вјероватно мислили да смо нас двојица извидница неке партизан-
ске герилске групе или одреда. Због тога су Швабе послале свој
извиђачки авион „рода“, који је лежао на Гатачком пољу, да пре-
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тражује планину Живањ. Авион је дуго кружио изнад Живња,
али, наравно, није могао пронаћи никакву партизанску јединицу,
јер их тих дана ту није ни било.
Авион је ипак бацио двије бомбе у правцу коте на којој смо се ми
раније налазили, али узалуд, јер смо ми, срећом, ту коту на ври-
јеме напустили и безбједно се вратили у базу.

Женидба

Почетком мјесеца марта 1931. године одслужио сам свој кадров-
ски рок на Цетињу. Са мном у војсци био је мој школски друг Ра-
дојица Перишић из Горњих Казанаца. Ја сам пошао кући, а Ра-
дојица је имао да остане у војци још око мјесец дана. Приликом
мога одласка, када смо се поздрављали, Радојица ме је упитао:
„Има ли у Гацку добрих дјевојака?“ – „У Гацку има добрих дјево-
јака, али ако тражиш и неку добру миразачу, онда се, у томе по-
гледу, у Гацку нећеш много овајдити“, одговорио сам ја. – „Ја не
тражим миразачу, него неку нашу добру домаћу дјевојку“, каже
Радојица, па наставља: „Рекао ми је један мој добар пријатељ да
у Николе Старовића, у Самобору, има таква дјевојка. Чим одлу-
жим војску одмах идем да видим ту дјевоку и ако ми се имало сви-
ди одмах ћу да је запросим, јер у нашем крају постоји мишљење
да су Старовићи честита српска породица.“ – „Информација тво-
га пријатеља није тачна, јер колико ја знам, Никола Старовић да-
нас нема кћерку за удају.“ – „Откуд знаш?“, пита Радојица. „Ево,
одкуда: братична моје рођене мајке удата је за Јована Старови-
ћа, брата Николина, који је сада предсједник Окружног суда у Ба-
њалуци. Ја Николу, додуше, познајем само онако из виђења, али
из родбинских разговора сам сазнао да се Никола два пута же-
нио. Прва његова жена умрла је од шпанске грознице 1918. годи-
не. Од те прве жене Никола има једну кћерку која се је прије из-
вјесног времена удала за Коначевића у село Срђевиће. Никола
се после рата оженио по други пут. Није ми познато да ли из то-
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га другога брака Никола има кћерку, али ако је и има, она је још
дијете и није за удају“, завршио сам ја.
Радојица је остао разочаран, а вјероватно и љут на свога прија-
теља што га је погрешно информисао, а ја сам био чврсто увјерен
да сам Радојици говорио праву истину, јер заиста тада нисам
знао да Никола из првог брака има двије ћерке, тј. нисам имао
појма да моја будућа супруга Љубица уопште постоји.
Вријеме је пролазило, а ја сам губио дане лутајући по разним мје-
стима и градовима Босне и Херцеговине и никако да се скрасим
и нађем за себе дјевојку. Радећи тако, био сам се поприлично за-
дужио. Једнога дана у мјесецу новебру 1931. године навратио
сам у Гатачку банку да продужим мјеницу. Директор банке Ристо
Грђић почео је да ме критикује што отежем са женидбом. „Немој
да се плашиш“, рекох, „твоја банка неће бити оштећена; зар не
видиш да ја имам јаке жиранте, али ја нећу дозволити да на њих
падне отплата мога дуга, него ћу га ја отплатити.“ Онда сам одла-
гање женидбе покушао да правдам мојом веома сложеном ситу-
ацијом. Наглашавао сам да ми није лако наћи дјевојку која би пот-
пуно била по мојој жељи и укусу, с једне стране, и која би правил-
но схватила мој положај и својски помагала мојој породици дије-
лећи са њом и добро и зло, с друге стране. „Осим тога“, рекао
сам, „православни богослов, при избору своје животне сапутни-
це, мора да има на уму да, када се запопи, нема више право да
се поново ожени. То, разумије се, још више потенцира важност
овог питања.“ То сам, отприлике, рекао Ристу. Он као да се испо-
четка мало љутнуо на моје реаговање око измирења мога дуга
његовој банци, па је све пажљивије почео да прати моје излага-
ње. А онда је устао, пришао ми ближе и узвикнуо: „Зашто ти не
би узео ону Николину дјевојку?“ – „Кога Николе?“, упитао сам ја.
„Па Николе Старовића, брата судије Јована“, заврши Ристо, по-
дигнутим гласом, као да је тиме хтио да каже како је то за мене
право рјешење.
„Никола, брат судије Јована, има једну ћерку из првог брака. Она
је удата за Ковачевића у Срђевиће...“, почех ја. „Ама, чекај“, пре-
киде ме Ристо, „Никола из првог брака има не једну, него двије
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ћерке. Старија је стварно удата за Ковачевића у Срђевиће, али
постоји и млађа, којој је име Љубица. Ја сам за њу интервенисао
да је приме у једногодишњу дјевојачко-домаћинску школу у
Сремској Каменици. Та се школа издржава из Краљевог фонда и
у њу се примају дјевојке из свих крајева Југославије.Чуо сам да
је Љубица ту школу успјешно завршила и да се ових дана врати-
ла кући“, заврши Ристо.
Ја сам био веома изненађен, јер сам тада први пут чуо и сазнао
да моја Љубица постоји. Одмах сам се сјетио (и у себи постидео)
што сам Радојицу (иако несвјесно) обмануо.
Када сам мојој најужој породици детаљно испричао мој разговор
са Ристом Грђићем, сви су били сагласни у томе да је Ристов при-
једлог за мене најбоље рјешење. Нарочито је била одушевљена
моја мајка. Она се одмах присјетила да би Николина кћерка ме-
ни најбоље одговарала, не само по очиној, него и по мајчиној ли-
нији. „Мајка јој је“, вели, „од чувене породице Окиљевића. Она је
рођена сестра Симата и Радоја Окиљевића.“
Сада је, наравно, и код мене све више расла жеља да што прије
видим и упознам Љубицу. Та моја жеља убрзо се и остварила.
Наиме, 30. новембра 1931. године одржана је у Гацку приредба у
част 1. децембра 1918. године – Дана уједињења. На ту приред-
бу дошао сам ја, а некако смо организовали да дође и Љубица.
Ту смо се нас двоје први пут видјели и упознали и одмах сјутра-
дан (1. децембра) вјерили. Била је то љубав, што се каже, на пр-
ви поглед. Вјенчали смо се 24. јануара 1932. године и никад се ни-
смо покајали, ни ја, ни Љубица.
Мој каснији сусрет са Радојицом Перишићем био је веома буран.
„Што ме“, вели, „превари, срам те и стид било! Што не рече да је
Николина кћерка твоја дјевојка? Био си толико неискрен, да си
ме чак увјеравао како та дјевојка и не постоји, а овамо – чувао си
је за себе.“ 
Све ово Радојица је изговорио на душак. Сва моја правдања и за-
клињања да нисам знао да моја Љубица уопште постоји нису по-
могла. Поп Радојица Перишић (касније четнички војвода и коман-
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дант четничког батаљона) чврсто је и даље остао убијеђен да
сам га намјерно преварио.
Већ сам описао да, све до разговора са Ристом Грђићем, нисам
знао да моја Љубица постоји. Она је, међутим, још 1929. године
чула за мене. Врло је интересантна тадашња њена изјава. Наи-
ме, једном приликом, те године, неке њене другарице разговара-
ле су о гатачким момцима, о томе ко је од њих најљепши и најбо-
љи. Међу помињаним било је и моје име. Љубица се наједном
умијешала у те разговоре и узвикнула: „Немојте се отимати око
њега, он је мој и биће мој!“ Ово је Љубица, наравно, рекла само у
шали, с намјером да насмије своје другарице, и не слутећи да ће
се ове њене ријечи остварити.
Нико касније није могао убиједити Љубичине другарице да се она
мени раније није обећала, баш као што ја нисам никако могао
увјерити попа Радојицу Перишића да га нисам намјерно прева-
рио.

Како ме је намучио загубљени динар из Фонда 
за репрезентацију Владе Народне 
Републике Босне и Херцеговине

Дана 3. јула 1952. године позвао ме је предсједник Владе Народ-
не Републике Босне и Херцеговине друг Ђуро Пуцар да дођем у
његов кабинет. Чим сам дошао, Пуцар ми је наредио да одмах од
Хакије Поздерца преузмем дужност генералног секретара Владе
Народне Републике Босне и Херцеговине. „Нека ти Хакија одмах
преда и касу Фонда за репрезентацију и све што она садржи“,
рече.
Са Хакијом сам брзо свршио посао, јер је он, као да је предосје-
ћао да ће бити смјењен, све унапријед припремио. Када ми је
предао дужност одмахнуо је руком и полугласно прогунђао: „Ха-
кија, Хакија, преостаје ти да опет започнеш као сивоња и да се
поново радом докажеш.“ Од Хакије сам примио касу Фонда за
репрезентацију у којој је била позамашна свота новца, затим у
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каси је био низ скупоцјених предмета, као што су златни сатови
и друге ствари којима је предсједник Владе даривао најбоље рад-
нике, умјетнике и друге заслужне људе који су се посебно исти-
цали у раду и дали значајан допринос развитку нашег друштва.
Сви ови предмети били су записани у посебном списку.
У каси је била и једна дебела књига. Она се дијелила на два ди-
јела: на приходе и расходе. Приходе је сачињавала готовина нов-
ца у каси намијењена за подмирење свих трошкова репрезента-
ције. А расходе су представљали сви издаци, од најмањих до нај-
већих. Примјера ради, ту је књижен сваки издатак, почев од са-
мо једне попијене кафе у Предсједништву Владе, па до дочека
разних делегација и њихових пријема или, рецимо, организова-
ња великих банкета поводом државних и других празника итд.
Сваки издатак за неку и најмању набавку или плаћену услугу мо-
рао је имати своју прописну признаницу. Ја сам водио све посло-
ве овога фонда и о томе повремено обавјештавао друга Пуцара.
Због тога сам сваких петнаестак дана, а понекад и чешће, срав-
њивао стање Фонда. То сам, наравно, радио ван радног време-
на. И све је задуго ишло како треба и било у најбољем реду. Али,
једног дана, кад сам сабрао све издатке и сравнио са стањем го-
товине, констатовао сам да ми недостаје 1 (један) динар.
Другог дана дошао сам у свој кабинет у 18 и радио до 20 сати и
опет констатовао да ми фали само један динар. То ме је већ за-
бринуло. Шта да радим? Ја бих радо намирио тај један несрећни
динар, дао бих и коју хиљаду само да се више око тога не мучим,
али сматрао сам да то није рјешење, јер мањак макар и једног
динара показује да моји рачуни нису тачни, да ту нешто није у ре-
ду и да се ту можда крије и недостатак и веће своте новца.
Трећег дана дошао сам у кабинет у 20 сати и почео све испочет-
ка. Обрађивао сам признаницу по признаницу, а било их је више
хиљада. Налаз увијек исти: недостаје само један динар. На кате-
драли откуцава 24 сата, а ја још у кабинету и сав у зноју од муке
што не могу да одгонетнем тајну, тј. што не могу да откријем гре-
шку и установим како је нестао тај проклети динар.
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Најзад, одлучујем да сјутра о свему детаљно обавијестим друга
Пуцара. Предложићу му да он формира комисију која ће прегле-
дати стање фонда и наћи у чему је грешка, јер ја више нисам у
стању да то учиним.
Нагло сам устао, зграбио у руке велику књижетину, подигао је
увис и свом снагом треснуо њоме о мој велики писаћи сто. Најед-
ном, на моје велико изненађење, и не мању радост, из књиге ис-
кочи динар (метални новчић) и поче да скакуће и звецка по мо-
ме писаћем столу. „А, ту ли си, крвниче“, завиках, „што ме оволи-
ко намучи!“

Четнички напад на цркву у Лукавцу

Почетком априла 1944. године позвао ме је Васо Мискин Црни,
секретар Обласног комитета Kомунистичке партије Југославије
за Херцеговину и рекао да народ Лукавца и околних села, Неве-
сињског среза, жели и тражи да ја одслужим службу божју у њи-
ховој цркви и да причестим оне вјернике који то желе. „Добро би
било да им испуниш жељу, јер наш Лукавац то истински заслу-
жује“, вели ми Васо.
Ја сам у заказано вријеме дошао у лукавачку цркву и отпочео бо-
гослужење. Црква је била дупке пуна народа, а онда, у неко до-
ба, запрашташе пушке и митраљези из правца Бежђеђа. Не по-
стаја дуго, кад црквењак Илија Лабало (наш човјек) утрча код ме-
не у олтар и узбуђено завика: „Ево, ударише четници, већ су бли-
зу цркве. Сигурно су сазнали да си дошао да отвориш нашу цр-
кву, а и звона су чули, па хоће да те ухвате, или ако ништа дру-
го, а оно да омету богослужење и да тебе натјерају на бјежање,
а послије да препричају и исмијавају твоје бјежање. Шта да ради-
мо?“ забринут запита, а онда, као да се нечега присјети, поново
додаде: „Знам да горје у брдима, око села Слата, има и нешто
партизана, али бог сами зна да ли они знају да си ти данас овдје.
У сваком случају, ситуација је веома, веома озбиљна! Реци шта
да радимо?“
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Ја сам брзо схватио да би бјежање за мене било не само брука
и срамота, него је оно практично постало и немогуће, јер ми се
четничка пуцњава учинила веома близу, па сам, када већ није
било друге, одлучно рекао: „О бјежању нема ни говора, богослу-
жење се наставља“.
Народ се у цркви узнемирио. Чека развој догађаја, кад одједном,
одозго из правца села Рогача, загракташе пушке. Илија опет утр-
чава код мене у олтар и радосно узвикује: „Не бој се! Чују се и на-
ше пушке!“ Убрзо су се партизани муњевито сјурили низ стрме-
не лукавичке стране и успјешно најурили четнике.
Послије обављеног богослужења и причешћа, народ је пред цр-
квом коментарисао минули догађај. Остале су ми у сјећању рије-
чи старог Пашајлића: „Видјесте ли, људи“, вели, „чудо невиђено.
Четници, који се бакћу да се боре за вјеру у Бога, имадоше изги-
нути да би омели богослужење и нама онемогућили да се приче-
стимо, само зато што је поп партизан, а комунисти, који јавно ка-
жу да не вјерују у Бога, уважише нашу жељу и послаше нам по-
па да задовољи наше вјерске потребе. И не само то, него многи
комунисти, у данашњој борби са четницима, ризиковаше своје
животе да би изашли у сусрет нашим жељама. Сада ми је јасно
ко поштује и уважава жеље и потребе народа, а ко их богатели-
ше“, закључио је стари Пашајлић.
Истога дана поподне, у Лукавцу сам одржао врло успјелу фрон-
товску конференцију, на којој је још једном раскринкана издајнич-
ка четничка политика. Сељаци су сами истицали да је та четнич-
ка политика колико издајничка, толико и плитка или боље рећи
глупа.
Ја ћу овдје изнијети још драстичнији примјер, колико је та поли-
тика заиста била непромишљена и глупа – често окренута про-
тив саме себе. Ево тога примјера.
Четници су у љето 1942. године (за вријеме њихове страховладе
у источној Херцеговини) моју парохијску цркву у селу Надинићи
претворили у своју касарну. Они су се, додуше, пред народом
правдали да су то учинили из нужде, јер су Италијани прије тога
спалили све зграде у селу. Остала је само црква. Њу Италијани
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нису демолирали (узели су само неке црквене уствари, које су
предали Гатачкој цркви и које су касније враћене надинићкој цр-
кви).
Можда је народ, донекле, опростио четницима што су запосјели
цркву, али им никада није могао опростити разне бестијалности
које су у цркви проводили. Народ им није могао опростити што су
својим поступцима оскрнавили цркву, што су пијани по цркви ор-
гијали, што су митраљеским и пушчаним мецима бушили плафон
надинићке цркве, што су олтар цркве претворили у своју коцкар-
ницу, играјући на часној трпези разне врсте карата, углавном у
новац, претежно у италијанске лире, што су их примали од Ита-
лијана, као плату за служење том истом окупатору.
Није онда чудо што су четници, због свега тога, све више губили
повјерење и углед у народу.

Како једном због браде замало нисам изгубио главу,
а како ми је други пут брада спасила живот

Херцеговачка делегација на свом путу на Прво засједање ЗАВ-
НОБиХ-а и Друго засједање АВНОЈ-а кретала се низ долину ри-
јеке Неретве, у правцу Коњичке жупе. Пред Главатичевном са-
знасмо да мост на ријеци Неретви држе четници. Вођа наше ко-
лоне друг Угљеша Даниловић посла једну петорку, на челу са
Ђоком Пашајлићем, да преко селв Локава и Орашца заскоче
четнике. Међутим, четници на вријеме опазише нашу колону, па
се препадоше опкољавања и напустише мост скоро без имало
борбе – опалише свега неколико метака. И одмах затим наша ко-
лона слободно, преко моста у Главатичеву, прелази на десну
обалу ријеке Неретве и креће у правцу села Рибари. Наједном, са
једног ћувика званог Џемила зарешета митраљез и рафал, један
па други, просу се по нашој колони. Ми спонтано јурнусмо напри-
јед, јер узмака и задржавања није било због брисаног простора
на коме смо се налазили. Морам признати да сам се ја у овој бор-
би понио сасвим невојнички. Наиме, ја сам јахао на коњу и била
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ме је некако срамота да сјашем. Срећом, поред мене је натрчао
Угљеша Даниловић и оштро ми узвикнуо: „Скочи с коња, бога ти
твога!“ Ја нисам сјахао, него сам буквално скочио с коња, баш
онако како ми је Угљеша командовао.
Наши се примичу ћувику и чујем како неко од наших виче: „Ју-
риш, да их похватамо живе!“ – „Партизани се не хватају живи!“,
чује се пркосан одговор са ћувика. „Какви партизани? Ко је гор-
је?“ – „А ко је доље?“, настаде објашњавање. „Прекини паљбу.
Можда су стварно партизани, док се овако боре“, чује се Угље-
шина команда и коментар. Убрзо се испоставило да су то заиста
били партизани. Била је то једна мања група Мостарског парти-
занског батаљона, који се налазио у селу Рибарима.
Они су чули пуцњаву око моста на Главатичеву, па су пошли у из-
виђање, хтјели су да виде о чему се ради. Уто се појавила наша
колона и Мостарци, мислећи да смо ми четници, запуцали су на
нас. Срећом није било мртвих ни на једној, ни на другој страни.
Истина, теже је рањен један друг из Мостарског батаљона.
На ћувику смо се срели са Енвером Ћемаловићем, Ибром Шато-
ром и још неким познатим друговима. На Угљешино питање за-
што су се онако упорно борили, Енвер Ћемаловић је одговорио:
„Увјерени смо били да сте ви четници.“ – „На основу чега?“, пита
га Угљеша. „Од попа Новака мислили смо да је, главом и брадом,
војвода Реметић, ето због чега“, каже Енвер. Сви смо се слатко
насмијали.
Много касније, Мостарац Васо Масло ми је рекао: „Моли Бога
што ме је онда, код Главатичева, слагао метак, иначе ти га не би
жив ходао по овој земљи.“ – „Како, Васо?“, питам га ја. „Ево ка-
ко“, наставља Васо, „гледам те ја – јашеш на некаквом високом
коњу, а и ти повисок и још се испрсио, а брада ти црна као угљен,
једном ријечју, прави правцати војвода Реметић. Хватам те ја на
нишан и у себи мислим: е, нећеш даље, ђикане! Одапнем, кад
оно шкљоцну варнице. Слага ме метак. Док сам се ја снашао и
репетирао, ти си муњевито скочио с коња и за мене је све било
касно. Имао си срећу!“, смијући се заврши Васо Масло.
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Овдје су се за мене догодиле двије заиста срећне околности. Пр-
ва, што је Васи Маслу затајио метак и, друга, што је истога трена
пала она Угљешина команда („Скачи с коња!“), коју сам ја муње-
вито извршио. Иначе, да ме је Васо Масло још једном гађао, он
би ме вјероватно и погодио. Према томе, могу рећи да ми је Угље-
ша Даниловић тада спасао живот.
Тако, због браде, у новембру 1943. године замало нисам изгубио
главу, а у јесен 1944. године брада ми је спасила живот. А, ево ка-
ко се то догодило.
Под паролом „Идемо пред Краља!“, четнички мајор В. Лукачевић
мобилисао је више хиљада четника из Санџака, источне Босне и
источне Херцеговине и са њима кренуо према Дубровнику. Циљ
му је био да запосједне Дубровник и тако створи мостобран који
би омогућио искрцавање Енглеза на југословенску обалу, а са
њима и краља Петра II Карађорђевића.
Међутим, ствари су се сасвим другачије одвијале. Нијемци не са-
мо што нису четницима дали ни прићи Дубровнику, него су их до-
бро намлатили и вратили назад. С друге стране, четницима је
пријетила највећа опасност од 29. Херцеговачке дивизије из
правца Требиња. Тако се Лукачевићева четничка скупина нашла
у великом шкрипцу.
Тих дана ја сам одржавао неке састанке и конференције по сели-
ма Попова поља. Једне вечери, дошао сам у варошицу Љубиње.
Ту сам затекао Душана Грка, Младена Кнежевића Трактора, ко-
манданта подручја Тома Анђића и још неке другове. Од наше вој-
ске ту је била само невелика посада Команде подручја. Ту вече
смо дуго разговарали о политичкој ситуацији, и нарочито о Лука-
чевићевој замисли и акцији, па сам Тому Анђићу рекао да Љуби-
њу пријети опасност од Лукачевићевих четника. „У Попову, у се-
лу Пољице, ми имамо два партизанска батаљона. Они неће до-
зволити да четници крену према Љубињу“, каже Томо. „Лукаче-
вић, без обзира на жртве, мора се пробијати у овом правцу, јер
другог пута нема“, одговорио сам ја.
Томо је уважио моје упозорење и послао једну десетину у изви-
ђање према Попову, а и сам је, негдје пред зору, кренуо у изви-
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ђање и пред самим Љубињем сударио се са челом четничке ко-
лоне, док су и десна и лијева четничка побочница биле опасале
Љубиње. Када се увјерио да се пред њим налази велика четнич-
ка колона, Томо је у правцу четника пустио један рафал из ма-
шинке, затим нагло одскочио удесно и склонио се у шипражје бр-
да Радовина. Одмах затим огласило се звоно на љубињској цр-
кви. То су четници давали знак да су освојили варошицу Љубиње,
а ми се још налазимо у центру варошице, у Команди подручја.Па-
да међу нама договор, да се појединачно, а највише по два или
три пробијемо на разне стране.
Поставља се питање како је било могуће да Лукачевићева чет-
ничка колона несметано дође у Љубиње и запосједне га. Ево ка-
ко: партизанска стража у Струјићима била је импресионирана
бројношћу и снагом четничке колоне, па се повукла не опаливши
ниједан метак. Ни Томова десетина није извршила постављени
задатак, него се и она негдје изгубила, па је тако четничкој коло-
ни био широм отворен пут за Љубиње.
Али, да се вратим причи о томе како смо се ја и Владо Дерић, па-
рох требињски, пробијали из четничког обруча. Кроз мало од-
шкринута врата зграде Команде подручја осмотрио сам како чет-
ници, сасвим близу нас, у масама пролазе у правцу Стоца. „Не
смијемо више чекати, него крећемо, па шта буде!“, пришаптах
Влади, па полагано искорачих из зграде, а Владо за мном и за
час се нађосмо међу четницима и укључисмо у њихову колону.
Четницима, по свему судећи, нисмо били сумњиви из два основ-
на разлога. Прво, били смо зарасли у браде, као и они, па су ми-
слили да смо и ми четници и, друго, варошица им није давала ни-
какав отпор, па су скоро безбрижно промицали кроз ноћ. Осим
тога, они су били поспани и веома уморни, па смо Владо и ја и то
користили на најбољи начин. Наиме, ми смо опрезно, корак по
корак, нагињали улијево и кроз нека необрана кукурузишта до-
хватили се првих шумарака брда Радовина, а то је значило да
смо већ ван четничког обруча.
Касније сам сазнао да су неки мјештани, рано изјутра, обавије-
стили четнике да сам и ја заноћио у Љубињу. Истакли су да сам
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значајан обласни партизански функционер; чак су набројали и
функције које сам обављао.
Чим је ово сазнао, Лукачевићев штаб је хитно издао интерну на-
редбу да се пажљиво претраже све зграде у Љубињу, како би се
пронашао поп Новак Мастиловић, затим да се исти одмах дове-
де у штаб ради изрицања заслужене казне.
Акција је, наравно, педантно спроведена, али без успјеха, јер сам
ја већ био ван њиховог домашаја – био сам на слободи!

БЕЛЕШКА О ПИСЦУ

Мастловић, Новак (Тараин До, Гацко, 13.X.1906 – )
Завршио нижу гимназију и богословију. Године 1941 ухапшен од
усташа и изведен на стрељање, али је успео побећи са губили-
шта. 1943 ступио у НОВ. Исте године изабран за председника
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Обласног НОО-а за Херцеговину. Био члан АВНОЈ-а и члан
Председништва ЗАВНОБиХ-а. После ослобођења министар со-
цијалне политике у првој Народној влади БиХ, министар саобра-
ћаја, генерални секретар Владе НРБиХ, потпредседник Президи-
јума Народне скупштине НР БиХ. Посланик Савезне народне
скупштине 1945 – 1958.
(Енциклопедија Југославије, књига 6, стр.37, Загреб 1965; одред-
ницу написала Неванка Бајић, виши стручни сарадник Института
за изучавање историје радничког покрета, Сарајево.) 

Поп Новак Мастиловић је преминуо 1989. године у Сарајеву.
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Др Данило Урошевић, Будимпешта

СРБИ У БУДИМСКОМ ТАБАНУ

(У настојању да подржи српски живаљ у Мађарској и ње-
гове напоре на очувању идентитета, Изворник преузима
овај одломак из публикације Табан др Данила Урошевића
– прим. Јован Јерков.) 

Табан је најстарије предграђе Будима. Овде је пре више хиљада
година било насеље које је јачало и у периоду новог гвозденог до-
ба. За време Келта постало је центар занатства, а Римљани су га
користили као браник своје империје.
У Малој Панонији живели су у ствари Срби који су овде као старо-
седеоци примили хришћанство и писменост током 9. века од Ћири-
ла и Методија, односно њихових ученика. Касније су у ове преде-
ле вековима пристизали нови таласи Срба. Ови плодни, али ретко
насељени простори од Мачве и Београда па све до пољских пла-
нина вековима су прихватали српски народ. (...)

Школство
У Уграској су прилике за материјални и просветни развитак биле
повољне. Витални и далековиди српски живаљ у Угарској отварао
је своје школе. Познато нам је да су током 17. века радиле српске
школе у неким српским насељима Угарске, па тако и Табану. Из
до сада познатих докумената види се да се на свим народним са-
борима говорило и радило на подизању и јачању српских основ-
них, средњих и виших школа.
У Будиму и Табану су поред џамија радиле турске школе зване
мектебе. Не зна се да ли је за време Турака поред српских црка-
ва радила и српска црквена школа. Према документима и писању
Имреа Маџара, у Табану је већ у другој половини 17. века постоја-
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ла српска црквена школа. Исти извори наводе да је у Водној варо-
ши радила мешовита школа са немачким и српским учитељима.
Знамо да су табанску српску школу похађали и католички Раци,
што значи деца Буњеваца, Бошњака и Шокаца, који су говорили
српским језиком.
Школе у буквалном смислу те речи тада још није било, али су Та-
банци имали своје учитеље који су децу учили да пишу, читају и ра-
чунају. Све говори да је Пахомије 1680-их година био добар учи-
тељ, јер су његови ученици били владике, свештеници, трговци...
Од 16. века протестанти су много радили на оснивању народних
школа и ширењу писмености. То су прихватили не само католици,
него и све народности, па и Срби у Угарској, што доказује да су још
пре Велике сеобе постојале српске православне школе у Сентан-
дреји, Табану, Коморану.Срби су схватили не само културни и про-
светни, него и национални значај школа и зато су их отварали. Ин-
тензивније оснивање школа почиње одмах после сеобе. Да би то
омогућио, Арсеније Трећи Чарнојевић већ 1698. тражи од Беча да
му уступе имање у Сечују. Намеравао је да тамо подигне мана-
стир, школе и штампарију.
Први податак о постојању српске школе у Табану датира из 1704.
године. У благајничкој књизи табанско српског Танача-Самоупра-
ве забележено је: „Вертаљ издано мештеру (учитељу) 300 н. и јед-
не чизме од 170 н. вредности.“ Нажалост, из докумената се не ви-
ди ко је био учитељ. Из будимске архиве сазнајемо да је у Табану
већ 1707. радила српска школа са 35 ђака. Учитељ је био Лацко
Кристовљевић, родом из Коморана. Од тог доба редовно је радила
српска школа у Табану. Исте године је на црквеном самбору у Кру-
шедолу одлучено да се оснују у свим насељима у којима живе Ср-
би.
Живље везе између угарских Срба и Русије успостављене су још
за време цара Петра I Великог, коме се за помоћ обраћао митро-
полит Мојсије Петровић 1718. и 1722. године. Резултат је био дола-
зак руских учитеља. Године 1724. у Карловце је стигао Максим Су-
воров, а 1733. стиже још десетак руских учитеља на челу са Ема-
нуилом Козачинским. Са њима су стигле и руске књиге, пре свега
буквари и граматике. На основу ових руских уџбеника, српски пи-

162 IZVORNIK



сци Захарије Орфелин, Стефан Вујановски, Аврам Мразовић и дру-
ги касније су састављали нове уџбенике за почетно читање и дру-
ге језичко-правописне приручнике. Из постојећих података јасно
се види да угарски Срби током целог 18. века нису имали потребан
учитељски кадар. Да су Табанци непрестано водили бригу о својој
школи и цркви, сведочи и чињеница да су 18. марта 1742. године
господин биров Петар Димић, свештеник табанске цркве Јован
Милић и магистар будимске школе Роман Момировић са другим
тначницима купили од карловачке патријаршијске библиотеке
књиге у вредности од 53 дуката и 84 форинте, што је у оно вре-
ме била велика сума. Срби у Угарској су подизање и одржавање
школа као и цело школство сматрали једним од најважнијих зада-
така. О томе сведочи чињеница да су све српске православне цр-
кве, односно црквене општине, биле дужне да редовно годишње
плаћају одређене суме за одржавање школа. Табанска српска цр-
квена општина за овај школски фонд годишње је плаћала 100 фо-
ринти. Захваљујући овим уплатама, као и сакупљању добровољ-
них прилога, створен је школски фонд који је 1768. године распола-
гао са 31.000 форинти.Табански српски општи сабор је са Таначем
21. маја 1746. донео школске уредбе које су одговарале духу и
принципима тадашње европске педагогије. После прихватања
школске реформе Ratio Educationis 1777. почиње систематски рад
и отварање школа у модерном духу. Школска мрежа у Угарској је
била подељена на 9 школских округа. До 1778. године школе су
биле искључиво црквене.Зато су плате учитеља биле чисто цркве-
на ствар. После ступања на снагу школске реформе, државне вла-
сти су утицале на црквене општине по питањима награђивања
учитеља. Дана 12. фебруара 1810. године цар је известио митропо-
лита Стратимировића да је Уроша Несторовића именовао за вр-
ховног инспектора православних школа у Угарској. Несторовић је
извршио нову административну поделу. Све православне школе у
Уграској поделио је на дистриктуалне и директоријалне. После то-
га именовао је дистриктуалне директоре. За будимски дистрикт
именован је Георгије Петровић, коректор славено-српских тексто-
ва и цензор српских књига у штампарији Пештанског универзите-
та. На предлог Несторовића, 18. априла 1815. основана је Депута-
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ција православних националних школа. Међу члановима било је
највише Табанаца: Јован Вилковић, српски свештеник у Табану,
Георгије Петровић, директор будимског школског дистрикта и дру-
ги.
Табанци су, дакле, почев од 17.па све до 19. века имали своје шко-
ле, што у оно доба није била мала ствар. Табанска српска школа
је почетком деветнаестог века била проширена. Године 1809. уво-
ди се трећи разред, у којем су учитељи већ држали предавања и
из латинског језика. У Водној вароши је радила немачко–српска
школа, док је у Табану током 19. века постојала заједничка школа
Срба, Буњеваца и Шокаца, касније звана Илирска школа. Крајем
19. века у Табану су радиле две школе: основна са 530 и српска
православна са 36 ђака. Србима у Табану је користила латинска
школа коју су држали Немци, јер су деца тамо могла да уче немач-
ки, латински, па и мађарски језик. Срби су могли да имају само
основне школе, иако су крајем 18. и почетком 19. века имали висо-
ко образоване учитеље попут Луке Милованова, који има велике
заслуге у састављању прве српске граматике, Вукове писменице
српског језика. У Табану двадесетих година 20. века већ није ради-
ла српска црквена школа, већ су се само одржавале кетехизације.

Културна достигнућа
Душан Ј. Поповић је био у праву када је записао: Будимци су жи-
вели међу Мађарима, у њиховој престоници најближе Бечу, први
од Срба изучили су мађарски и немачки језик, први су на својој ко-
жи осетили начине господствујушчег, а међу Србима били су
свакако најкултурнији и најмоћнији, тако да су први успели да по-
стану грађани. Током 18. и 19. века у Будиму и Пешти се разбук-
тала борба припадника наше нације за културни развитак и јача-
ње националне свести. Атмосфера је била врло повољна за кул-
турну, научну, књижевну делатност, као и за активности на нацио-
налном плану. Подстакнути успесима Мађара у тој области, Срби,
као и други народи, јављају се са сличним настојањима. Србима је
погодовало то што су у Табану, Будиму и Пешти живели и радили
свом народу одани учитељи, свештеници, научници, правници,
књижевници, студенти, трговци и занатлије. У Будиму је владала
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повољна атмосфера за културни и национални рад, а Срби су се
самостално користили тим могућностима. Табанци, Будимци, као и
сви Срби у Угарској свим средствима су помагали поборнике за
развој народног језика, за јачање српског јединства, православља.
О детаљима културног и научног живота Срба у Табану, Будиму и
Пешти током 18. и 19. века не знамо много. Тај период још увек ни-
је довољно истражен, али ипак има података који говоре о иници-
јативама на овим пољима. У то доба у Табану је живео Јован Да-
мјановић, који је 1728. био на ходочашћу у Јерусалиму и у том пе-
риоду написао путопис. Културни, научни, књижевни и национал-
ни живот Срба у Угарској развијао се нарочити интензивно крајем
18. и почетком 19. века под утицајем просветитељства. Они су при-
хватили верску толеранцију аустијског цара Јосифа другог, а мате-
ријални напредак омогућиле су им привредне реформе. Србима је
одговарала царева антитурска политика, због чега не само да при-
хватају његове реформе, већ их и славе, као што је то учинио и До-
ситеј Обрадовић у својој Песми о избављењу Срба. Иако боље не-
го у старом крају, прилике за научни рад на српском језику, наро-
чито на пољу природних наука, код Срба у Угарској у 18. веку ни-
су биле повољне. Они тада још нису имали своја научна друштва,
часописе ни високе школе. Природним наукама могли су да се ба-
ве само они који су похађали немачке и мађарске школе и имали
могућности за издавање својих научних дела. Ипак, ни касније Ср-
би међу научницима нису имали умове који би у већој мери били
Европљани него што су то у 18. веку били Дионисије Новаковић,
Јован Рајић, Захарије Орфелин, Емануило Јанковић, Јован Мушка-
тировић, Јован Стејић, Стефан Стратимировић, Павле Кенгелац,
Еустахије Арсић, Георгиј Лазић и Александар Милуновић, први
професори Пештанског универзитета.

Језичка реформа
Табан, односно Будим, био је један од покретача језичке и право-
писне реформе код Срба. Суштинске реформе су плод непосред-
ног утицаја Луке Милованова и Саве Мркаља, који су у Будиму
1810. покренули корисну реформу српске азбуке. Боравећи на ле-
чењу у Будиму 1810. и 1814. године, Вук Караџић је становао у го-
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сионици Код златног јелена и том приликом се упознао са Ми-
ловановим и Мркаљем. Они су тада већ имали изграђене погле-
де на реформу српског језика, а Мркаљ је и штампао своја де-
ла.
Вук Караџић, кога је Волфганг Гете сматрао себи равним, из Та-
бана је понео непроцењиво богартство – нове идеје о фонет-
ском правоипису и народном језику и српској књижевности. Вук
је своју писменицу (правопис и граматику) састављао уз директ-
ну помоћ Луке Милованова, који је идеје о томе већ обрадио у
свом делу Опит.
Јован Витковић, парох табански и цензор српских књига, био је
и сам помало књижевник и око себе окупљао српске писце сту-
денте, а надалеко је био познат и хваљен као црквени говорник.
Он је 1817. написао дужи чланак о мађарским писцима право-
славне вере. Не можемо се сложити са тврдњом Казинција да
је Михаило Витковић први православац који пише на мађарском
језику. Пре њега су то чинили и други писци који су остали под-
једнако непознати и за мађарску и за српску књижевност, јер
нису посебно истицали своју веру и националну припадност.
Међу њима су Василије Алексић, Никола Анђелић, Стеван Ми-
школци, Арон Георгијевић, Димитрије Николајевић Дорвар, чи-
ја се имена преведена на мађарски језик налазе у Сињеијевом
лексикону.
Крајем 18. и почетком 19. века у Будиму и Пешти студенти су
били велики српски добротвори Сава Текелија, Јован Мушкати-
ровић, Георгије Трљајић, песник српског класицизма или српски
Хорације Лукијан Мушицки, Сава Мркаљ, Лука Милованов, Јо-
ван Берић, Димитрије Давидовић, оснивач Новина сербских ко-
је су излазиле у Бечу од 1813. до 1821, Георгије Магарашевић,
покретач и уредник Летописа 1824, Михаило Витковић, Сече-
њи Срба у Мађарској, Јован Хаџић Светић, Јован Стерија Попо-
вић, Теодор Павловић, уредник и покретач српских листова и и
алманаха, и други.
Током 18. и 19. века Табан, Будим и Пешта постали су привлач-
ни за све становнике Угарске. Тако је прво у Будим, а затим у
Пешту пресељен универзитет из Трнаве. Оснивају се нове на-
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учне и културне установе, због чега долази до концентрације
интелектуалаца, од којих су многи били Срби из свих српских
земаља. Међу будимским Србима је поред књижевника било
много адвоката, свештеника и државних чиновника, па је тако,
на пример, Јован Игњатовић био сенатор Будима.

Штампарство
Прва штампарија код Срба отпочела је своју делатност 1493–1494.
године на Цетињу, а од 1519. српске књиге се штампају у Венеци-
ји, затим у Влашкој, Босни, 1522. у Београду, од 1770. у Бечу, а од
1796. и у Будиму. За то што Будим и Пешта за свега неколико де-
ценија постају културна средишта Срба и што се овде нагло пове-
ћао прилив српских књижевника и научника, у многоме је заслуга
пештанске унивезитетске штампарије, која је 1795. од Стефана
Новаковића откупила фонд ћириличких слова заједно са царским
привилегијама за штампање свих ћириличких књига тог времена.
Овде се од 1796, поред уџбеника, штампају дела лепе књижевно-
сти, календари, листови и часописи, алманаси. Број српских изда-
ња одштампаних до седине 19. века достиже хиљаду библиограф-
ских јединица.Табанци су били велики љубитељи књиге и штампе,
што потврђује списак пренумераната на издања српских књига
штампаних у штампарији Универзитета у Пешти.

Издавачка делатност
После укидања првих српских новина, које су покренуте у Бечу
1791. а угашене 1822. године, Срби у Угарској поново добијају сво-
је гласило када је Теодор Павловић 1835. године покренуо Серб-
ски народни лист, а 1838. и Сербске народне новине. То су биле
новине не само будимских и пештанских, већ и осталих Срба у
Угарској. Познати будимски адвокат и књижевник Антоније Атнот
покренуо је 1839. заједно са Домиником Перласком Сербску нови-
ну, односно Магазин за художество, књижевност и моду. Овај
пештанско–будимски недељни лист успешно је окупио српске пи-
сце. Његови сарадници били су Сима Милутиновић Сарајлија, Јо-
ван Пачић, Милован Видаковић, филолог Драган Драгосављевић.
Лист је објављивао текстове Доситеја Обрадовића и његових след-
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беника. Нешто касније, 1842. године, Димитрије Јовановић покре-
ће Пештанско–будимског скоротечу, недељни лист за књижев-
ност и моду, који већ доноси и текстове представника новије срп-
ске прозе Јакова Игњатовића, као и полемичке текстове Вука Ка-
раџића и његових следбеника. Уз пештанско–будимске календа-
ре, значајну улогу имали су и алманаси. Димитрије Давидовић је
1818.у Будиму штампао свој Забавник.Оснивач Матице српске Јо-
сиф Миловук је 1827. издао алманах Симе Милутиновића Сарајли-
је Зорица, Димитрије Тираљ је такође у Будиму издао свеску Ба-
натског алманаха. Вук Караџић је четврту књигу свог забавника
Даница штампао у Будиму 1829. године. Јулијан Радивојевић Вија-
ловић исте године, такође у Будиму, издаје први српски позоришни
алманах Талија.Павле Стаматовић 1830.покреће годишњак Серб-
ска пчела, а у Будиму су изашле и две свеске Забава за разум и
срце Јована Стејића. Богобој Атанацковић 1845. овде издаје књи-
гу Дарак Србкињи. Нажалост, револуционарни догађаји 1848–49.
трајно су прекинули издавање српских алманаха у Будиму.

Позориште
Велики значај и утицај на Србе у Будиму и Пешти имало је прика-
зивање историјске драме Иштвана Балога о Карађорђу, под нази-
вом Црни Ђорђе или заузеће Београда од Турака, на мађарском
језику. У представи је играла и тада најпопуларнија мађарска глу-
мица Роза Сепатаки Дериница, која је тумачила улогу Ружице.
Због тога је једну арију и један дует певала на српском језику. Му-
зику за предтаву написао је Габор Реткренф. Приликом обележа-
вања педесете годишњице глумачке каријере Иштвана Балога
1857. године, поново је приказан комад Црни Ђорђе, за чију је ре-
призу српске мелодије обрадио композитор Корнелије Станковић,
родом из Табана.
Ништа мањи значај и утицај на Србе није имало ни приказивање
историјске трагедије Кароља Оберника Ђурађ Бранковић у Ма-
ђарском пучком театру 1856. године.Главну улогу играо је у то вре-
ме врло популарни мађарски глумац Габор Егреши, којег је смрт
затекла на позорници, у овој улози.Српски песник Лаза Костић по-
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светио му је своју песму Гаврилу Егрешију, мађарском трагеди
приликом Оберњикове трагедије Бранковић Ђурађ 1861.
Осим ове две драме приказан је још један, сада већ потпуно забо-
рављени комад, за који се зна да су у њему главне улоге тумачи-
ли Срби и да се на сцени свирало на гајдама, певало уз тамбурицу
и играло коло. Комад Дежеа Кампелена Лепа Мара приказан је у
Будиму у Мађарском пучком театру 1862. године.
Да су ове представе имале врло значајан утицај на Србе у Будиму
и Пешти сведочи чињеница да су приказиване у пештанској Рон-
дели, где је 1790. изведена прва мађарска позоришна представа.
Захваљујући плодној сарадњи мађарских и српских позоришних
уметника, у Рондели је приказана прва српска професионална по-
зоришна представа 22. августа 1813. године.
Позоришна дружина састављена од српских студената под руко-
водством Јоакима Вујића, а уз помоћ мађарских глумаца Иштвана
Балога и његове супруге, у Рондели је приказана комедија Аугуста
Коцебуа Крешталица, у три чина, у преводу и обради Јоакима Ву-
јића. Он је са својим представама обилазио сва насеља у Угарској
у којима су живели Срби, а о успешним наступима глумаца писала
је тадашња штампа. Плодна делатност позоришта огледала се и у
томе што су се, по угледу на Вујићев театар, у многим српским на-
сељима оснивале дилетантске позоришне групе. Јоаким Вујић је
1843. објавио драму Црниј Ђорђе или Огњатије Београда од Тура-
ка, која је приказана и у Табану.
Да је Будим и после пропасти мађарске грађанске револуције
1848–49, после неподношљивог бечког апсолутизма још увек био
јак српски центар сведочи и чињеница да је у њему шездесетих го-
дина 19. века радило Српско добровољно позоришно друштво. Од
1861. године оно је у Будиму играло више комада, и то у табанској
кући Јосифа Станковића, старијег брата композитора Корнелија
Станковића. Позоришне представе приказиване су и на позорни-
ци подигнутој у његовој башти, као и у здању црквене општине.
Чланови овог табанског театра били су студенти и други млади љу-
ди из Табана и Пеште. За његову плодну делатност највеће заслу-
ге има Коста Руварац, који се већ као студент истакао својим књи-
жевним критикама, а преводио је и комаде са немачког.У циљу по-
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магања градње Српског народног позориштвта у Новом Саду, 3 ју-
на 1861. године ово друштво извело је Тврдицу Јована Стерије По-
повића.Према документима, позоришна дружина годинама је има-
ла велики успех код свога народа не само у Табану, него и у Пе-
шти.
Ова плодна културна делатност наставља се од 1869. године у
Српској читаоници у Табану. У оквиру ње ниче Коло младежи Ср-
ба у Будимпешти, нешто касније, 1897. године, оснива се удруже-
ње Зора, које је поред мешовитог хора имало и тамбурашко оде-
љење, позоришну групу и књижницу. Ово друштво је редовно при-
ређивало разне забаве са игранкама, на којима је наступао мешо-
вити хор на челу са својим солистима и уз пратњу тамбурашког ор-
кестра. Зора је последњу забаву са игранком одржала 8. јануара
1912. године у просторијама Будимске народне Радуте (Будим Ви-
гало) на Корвиновом тргу. Треба напоменути да је на истом месту
16, 17. и 18. фебруара 1940. године Музичко друштво Станковић
(основано 1881. у Београду) приказало своје програме посвећене
великом Табанцу композитору Корнелију Станковићу (1831–1865).
Табана више нема. Он је непромишљено сравњен са земљом три-
десетих година прошлога века. Остало је свега неколико кућа, го-
стионица Код златног јелена и Рацко купатило. Носталгија за не-
кадашњим чаробним Табаном све више расте. Да би је донекле
ублажили, Удружење пријатеља Табана Вираг Бенедек, не само
што проширује своју базу и делатност, већ сваке године организу-
је једнодневне приредбе посвећене овом некадашњем насељу.
Чувању успомене на Табан допринеће и оснивање збирке, одно-
сно Завичајног музеја у Табану у улици Дебрентен број 9.
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Ратко Марковић Риђанин, Београд

НАРОД НАРОДУ

КАРАЏИЋ: лист за српски народни живот, обичаје и предање /
уређује и издаје Тих[омир] Р. Ђорђевић. – Год. 1 (1899) – год. 4
(1903). – Алексинац, 1899–1903 (Београд: Штампарија Мате Јова-
новића). – 23 цм
Месечно. За прве три године изашло је дванаест свезака, неке су
двоброј. Током 1903. само 4 свеске, потом престаје излазити
услед материјалних тешкоћа.
Сакупљање и објављивање грађе из народнога живота и обича-
ја код Срба, основни је циљ покретању часописа Караџић у Алек-
синцу. Професор алексиначке Учитељске школе Тихомир Р. Ђор-
ђевић сматра да, поред Српског етнографског зборника који об-
јављује САН, треба да постоји центар у Србији који ће прикупља-
ти и објављивати грађу о народном животу у најширем смислу, а
не само научне радове, као што то ради Српски етнографски
зборник. Руководио се тиме што такви центри постоје у Бугарској:
Сборникъ за народни умотворения наука и книжнина и у Загребу:
Zbornik za narodni ћivot i obicaje Juћnih Slavena.
Уредник Тихомир Ђорђевић каже: циљ часописа је да сакупља, об-
рађује и сачува све оно што чини духовно богатство српскога на-
рода. Свој рад заснива према угледу на Вука Ст. Караџића, који је
организовао прикупљање и објављивање грађе из народнога жи-
вота.Одмах иза уводника, М.Ђ.Милићевић указује на штету народ-
ном животу коју је наносила забрана растурања књиге на народ-
ном језику, а коју је објавио Вук Ст.Караџић у Бечу 1852.године под
насловом: Примјери Српско-словенског језика.
Научну и стручну основу часописа Караџић чине прилози од по-
знатих аутора са значајном репутацијом. Доктор Стев. М. Окано-
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вић у првом броју 1899. године износи критички суд на рад немач-
ког научника Штајнтала о ограниченом облику у српској епској
поезији.1 Окановић, наиме, покушава да докаже да косовски ци-
клус епских песама има органску сједињеност изнутра попут епо-
ва код других народа.
Међу сарадницима је и Вид Вулетић Вукасовић, који је на плану
етнографије дао значајне резултате. Он је проучавао народне
обичаје у Далмацији, а из његових радова у првом броју Караџић
доноси прилог „Народни везови у Далмацији“.2 Рад садржи дета-
ље о врстама одеће и обуће (тјарице, бјелача, пршњак, прегача,
јечерма, барутњаче...), као и осврте на друге радове из те обла-
сти. За рад под насловом: „Албум конаваоских народних везо-
ва“,3 Вукасовић захваљује сарадницама Павици Бијелић и Ники
Баларин које су урадиле изложбу везова у Сплиту и Дубровнику.
Његов текст садржи попис везова византијске културне зајед-
нице. Из Вукасовићеве збирке објављен је „Покоп код Срба у Ли-
ци“,4 опис обичаја са свим појединостима. У првој години излаже-
ња објављен је и текст о обичајима у Славонији, о посмртним
обичајима у Мостару, о сакупљању имена. Сви прилози су групи-
сани тематски.
Часопис објављује грађу у рубрикама. Значајна рубрика је: На-
родно предање по местима. Назначено је да ће објављивати на-
родне приче и веровања о местима, уједно, упућен је позив на са-
радњу свима који имају такву грађу. Током 1899. објављено је 28
прилога.
Први прилог према казивању Глигора Поповића забележио је
сам Т. Р. Ђорђевић о месту званом Говен на Морави и судбини
девојке која је своје тело предала радије води, него ли Турцима,
освајачима насеља. У народу се причало да се та девојка сваког
Ђурђевдана појављивала на обали реке пре сунца. Кроз приче и

1 Караџић, 1 (1899), 1:7–11.
2 Караџић, 1 (1899), 2: 25–31.
3 Караџић, 2 (1900), 6/7: 119–128.
4 Караџић, 1 (1899), 5: 89–91.
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легенде народ је неговао и развијао свој духовни живот, чувао
своју веру и снагу у циљу очувања високога моралнога кодекса и
вредности које су залога слободи. Често се мотиви понављају,
као што је прича о божурима везана за Косовску битку, који ра-
сту из крви јунака, исти мотив се везује за битку на Велбужду, где
божури расту из крви изгинулих српских и бугарских ратника око-
ло цркве Спасовице.5

За Видин и Гамзиград везана је прича о сестрама које су основа-
ле та места и превари при разграничењу простора, те је отац из-
рекао клетву: Да Бог дв Видин видео и сам Бог, а по Гамзиграду,
нека гмижу змије и гуштери!6 Забележена је и прича о затрпа-
ном извору бивољим кожама у пољу Друговцу, где је некад био
Драган-град из кога је дошло на Косово 12 оклопника и 70 коња-
ника. То место су, потом, Турци разрушили.7

О манастиру Свети Роман8 у близини Делиграда постоји више
легенди, једна се односи на излечење светогорца чудом и њего-
вој захвалности, као и прича о трговцу с камилама и Црном Жив-
ку који је предано радио на подизању богомоље сакупљајући но-
вац милостињом истичући своју жељу као крајњи животни циљ,
што се и обистини, те умре чим је богомоља завршена. Недале-
ко од Књажевца постоји такозвана Милетина црква,9 за коју је
везана легенда о гаврановима који су предсказали долазак Тура-
ка у време празника и погибију народа, а потом се црква пресе-
лила у долину Тимока да се очисти, о чему сведочи раст траве
низбрдо путем којим је црква сишла. Причу је забележио Ђорђе
Б. Медурић. Овакве легенде у турском времену настајале су
услед пресељавања цркава кришом, често ноћу, стога што је би-
ло забрањено подизати их и одржавати у улози молитвености.
По легендама, имена су често везана за неки обред ради зашти-
те од куге (Суботинац10), од вампира (Божурење11), име места

5 Караџић, 1 (1899), 1:12.
6 Караџић, 1 (1899), 2: 35.
7 Караџић, 1 (1899), 2: 35–36.
8 Караџић, 1 (1899), 3/4: 65.
9 Караџић, 1 (1899), 3/4: 66.
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може бити узроковано и обичним појавама као раније име Кња-
жевца, што је било везано за назив голубова који су били ту на-
стањени, а то су голубови гриваши са именом гургуси, па је рани-
ји назив био Гургусовац.12 Село Бивоља код Крушевца добија
име према анегдоти везаној за Милоша Великог, који је наредио
да се ускоци насељени у неку удолину иселе на здравије место,
на висораван, те они то и ураде по вољи Књаза, тако би воља у
Књаза пређе у име насеља. Имена места бивају везана и за не-
ки догађај као Милошева стена13 близу м. Студенице, где је ован
убио чобанина. Има и легенди везаних за карактер људи, али то
су приче са модификацијама које препокрију основну нит, па се
памте по причи везаној за догађај. Село Топола у беличком сре-
зу има седам кућа зато што је дала само седам оклопника кнезу
Лазару на Косову, уместо седамдесет и седам. Сама прича о
проклетству које их стиже, стоји у позадини, док је основни про-
блем у њиховом неодговорном и неискреном односу према сами-
ма себи и другима, и о подсмеху околине.14 Слична је прича о
Мутници, која у називу крије проклетство кнеза Лазара.15 Бугар
Морава, према легенди, заснива име на освети краља Драгутина
над бугарским пљачкашима. О имену врела Гиса код Бања Луке,
Петар (Ст. Иванчевић), јеромонах манастира Озрен, казује причу
везану за сукобе Турака и Аустрије, где је међа река Сава и пле-
ћа Гаиб ефендије, човека који је погинуо. Освојивши Книн и Сењ,
Турци су нападали Бања Луку и Босанску Градишку. Посвећени
јунак Гаиб, према легенди међу Србима мухамеданцима, поја-
вљује се и отвара лековити извор Гис, потом, прориче проблеме
Бањалуци од њених, дакле, од хришћана.16 Уз село Комаране и
цркву народ је везао име Милоша Обилића и досетку: ко мари за

10 Караџић, 1 (1899), 3/4: 68.
11 Караџић, 1 (1899), 3/4: 67–68.
12 Караџић, 1 (1899), 5: 94.
13 Караџић, 1 (1899), 5: 95.
14 Караџић, 1 (1899), 9/10: 175.
15 Караџић, 1 (1899), 9/10: 175–6.
16 Караџић, 1 (1899), 9/10: 176–7.
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један камен, кад вози пуна кола камена.17 Број 11 (1899) доноси
неколико предања о настанку имена места и вода у Босни. Нај-
чешће име места и воде везано је за судбину неког човека: Кме-
ћани по некаквом кмету, Вилуси по девојци Вила, јер су насеља

настала од њихова потомства, Малкоч речица по Малкочу који је
ту погинуо. Интересантна је легенда везана за име Тичар, поље
код Лознице на коме су Срби победили Турке у Првом устанку
1810. са Антом Богићевићем. На том пољу, по легенди, заметну-
ли су бој скакавци и птице чворци. Чворци изгину да прекрију зе-
мљу, тако то место буде прозвано Тичар.18 Место Змич између
Ћуприје и Параћина везано је за легенду о аждаји коју је ту убио
Св. Ђорђе, а која је ту живела кад је море прекривало те преде-

17 Караџић, 1 (1899), 9/10: 177.
18 Караџић, 1 (1899), 11: 220.
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ле, о чему сведочи и гвоздена алка негде на Јухору за коју су у
давна времена везивани бродови.19

У другој години излажења наставља се с прилозима о предању
по местима. Петар Ст. Иванчевић већ у првом броју 1900. године
казује о настанку имена Црепањска у Босни код Јајца, затим, о
Тимару и Обровцу. Легенда открива проблеме у турском време-
ну и поводе за потурчавање, или тешкоће везане за очување
слободе. Обровац је, по легенди, везан за ширења куге и одбра-
ну од те опаке болести. Драг. Д. Петковић казује легенду о пото-
ку у коме се велики број људи утопио, тако му је дато име Гуше-
вац, а реци која је у некој прилици потопила село и из сваке куће
по некога од људи, дадоше име Црна река.
Дописници су слали прилоге о именима и предањима о насељи-
ма из свих крајева, из Бачке (Земљоград), из Битоља (Лисолај),
из Лешнице (Мандића вир).20 Има места која су везана именом
за Милоша Обилића, као што је манастир Туман и село Малеше-
во у близини Голупца, за цара Трајана прича о Нишану и Тије-
сном камену.21 Има места о којима је народ испрео и више леген-
ди за само име (Благотин, Иђош).22 Све легенде о местима има-
ју упориште или у чињеницама које то место везују за појам (Тр-
стено за тршћак, Црна река за црне догађаје, Благотин за бла-
го, рудно или стоку, Трново за трњак, Братило по братимству
хајдука и јатака...), или за паганска веровања као што је бик из
Стришке баре, који има натприродне особине, а посебно, вели-
ки број имена везан је за историјске личности, као и за хришћан-
ске светитеље. Има и топонима који су настали по легенди у ве-
зи са узречицом ка што је село Бв.23 Врло честа појава је да се
име везује за догађај трагичнога садржаја (Кушиљева),24 а не

19 Караџић, 1 (1899), 12: 261.
20 Караџић, 2 (1900), 4: 64–66.
21 Караџић, 2 (1900) 5: 85–88.
22 Караџић, 2 (1900) 8/9: 145–147.
23 Караџић, 3 (1901) 6/7: 135.
24 Исто, 3 (1901) 6/7135–136.
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ретко име места везано је за човека (Васо – Васовине, Миљ –
Миљевина, Лазо Шејковић – Шејковићи... ).25

Караџић у прве три године доноси низ прилога о Марку Краље-
вићу у народном предању. Разнородни су мотиви за настанак ле-

генди, али, у основи, то је вид истицања моралне и телесне сна-
ге народнога заштитника пред поробљивачем. Како Марко није
стигао на Косово, народ налази оправдање у божанском прови-
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ђењу и ослобађању кривице, потом, ако неки јунак баци камен
далеко, Марко ће га надмашити бацајући даље већи камен. Ле-
генда о Краљевићу Марку раширена је по свим пределима где
живе Срби и шире. Покаткад је Марко у сасвим другоме обличју,
као калуђер пред девојком која вене за његовом лепотом и до-
бротом. А кад се Марко увери у њена осећања, он открива исти-
ну о себи.26 Ову песму: Краљевић Марко, као калуђер и ђевојка
забележио је Вукасовић на Корчули. У околини Сплита забеле-
жена је песма: Марко Краљевић, Никола Гусар, Але Чендигране
и љуба Краљевића 27 у којој је љуба надмудрила убицу свога су-
пруга и осветила га. Без обзира на пораз, у овој песми се чува
част јунака. Народ тежи да надмаши сваку невољу, а песма је
вид казивања којим се то омогућава. Заштитник народа је непо-
бедив, то је оно исконско у вери народа и надању да је правда за-
довољење закона по коме се успоставља виши ред у свету без
кога не би било света.
Посебна вредност часописа је у сабирању српских народних пе-
сама и приповедака у којима се опева судар добра и зла; победа
је на страни добра и моралне чистоте, као у песми епског иска-
за: Зидање двора Галете Ивана,28 где се лепота домаћинског и
породичнога живота опева као појава коју чува божанска милост
од завидљивости и силе моћника. Епску песму Иван Беговина и
цар29 записао је у пиротском крају Т. Р. Ђорђевић, а односи се на
Херцеговину и исказује снагу вере. Јунака спасавају вера и пра-
вославни светитељи, Св. Петка и Св. Неђеља. Поред ових, у истој
свесци су три песме из Босне и Херцеговине које се оснивају на
домишљатости између девојака и младића, једној врсти мудрости
девојачке која надгорњава мушку снагу и напраситост. Из Ник-
шића су објављене песме за децу шаљивога карактера које деца
певају уз игру: Међед и Радоје, Цуцу миле кобиле, Цуцу цуцу,

26 Исто, 1 (1899) 2: 37–38.
27 Исто, 1 (1899) 2: 40–41.
28 Исто, 1 (1899) 3/4: 72–73.
29 Исто, 1 (1899) 3/4: 74–75.
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Цуцкиња30 (наслов је први стих песме јер га у запису нема, песме
су записане према казивању осмогодишње девојчице). На стра-
ницама Караџића наћи ће се и поједине умотворине из збирке
Вукасовића, једна од епско-лирских песама са Корчуле је: Жало-
сни сватови31 са трагичним крајем услед неостварене љубави
којом управља сама судбина, али префињен је тај лирски вез љу-
бави која вечно изгрева, без обзира на судбински расплет. Љу-
бав, и то беспрекорна, јача од смрти, делује и после одласка тро-
је младих преко прага вечног. У св. 11/12 (1900) објављена је еп-
ска песма Почетак устанка у Босан. Крајини, према казивању
Петра Ст. Иванчевића. Песма је настала у време записивања, са
доста елемената у исказу према старијим песмама, али са доста
неуједначеним стилом, без избрушености, тако да споро тече,
нема моралну узвишеност у поенти, па је њен значај локалнога
карактера. У св. бр. 5 (1901) објављена је прегршт српских лир-
ских песама из Пореча у Македонији, које су певане уз пригодне
догађаје, као што су свадбене, гостинске , божићне...
Наше народне песме често су прелазећи из једног краја у други
модификоване, а промене су зависиле од певача, али су оне фор-
малне, суштина је остала иста. Песма Болест Даничића Ђуре у
бр. 8/9(1901) записана је у Александровцу у Србији а има исти са-
држај као песма Кумовање Грчића Манојла из Црне Горе коју је
објавио Вук Караџић. Обе су засноване на огрешењу и замени
деце на кумству, а казна је губитак детета услед греха.
Часопис Караџић, има рубрике и за Српске народне загонетке,
Српске народне пословице, Српске народне клетве и заклетве,
Правне обичаје у Срба, Музичке обичаје у Срба, Технолошке
обичаје у Срба, Народне молитве и побожне песме и Ситне за-
белешке. Грађа је прикупљана на свим подручјима где живи срп-
ски народ: у Србији, Македонији, Босни и Херцеговини, Крајини и
Славонији и Црној Гори. У неколико наставака Т. Ђорђевић доно-

30 Исто, 1 (1899) 5: 98.
31 Исто, 1 (1899) 9/10: 177–179.
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си прилоге и коментаре о духовном народном благу Срба муха-
меднске вере у Босни. Уз записе дата су имена сакупљача или
подаци о књигама из којих су преузимани одређени прилози. Ма
колико да је ова грађа представљала обиље животних инспира-
тивних слика о нашему народу, она није настављена. Часопис је
угашен након четврте свеске у 1904. години. Уредништво изра-
жава, на крају, жељу да неко други настави посао фолклорног
гласила пошто Караџић не може даље излазити. Ово је порука
на крају четврте свеске за 1904. годину.
Без обзира на то што је часопис излазио краћи период, у њему
налазимо обиље грађе из народног живота Срба које су приби-
рали ђаци, учитељи, професори, богослови, писари, официри,
професори факултета и академци. Различите области захтевају и
различита знања и умећа, отуда разноврсност занимања оних
који су прикупљали грађу. Данас народни живот поприма сасвим
друге форме, село умире, стога се и тај вид живота своди на угар-
ке који тињају и чиле. Уместо песме и игре, уместо животне раз-
драганости, села су скоро онемела. Напуштене куће, ливаде и
њиве као да се чуде саме над собом, предивне, а заборављене
зарастају у чекање, у беспутне путеве будућности. У обећања
партијских четобаша. Наравно, ниједан народ не може бити на-
род без предузимљивих појединаца, па и Изворник је плод пред-
узимљивости и покушаја да се оствари импулс и покрене истра-
живачка радозналост. Младе снаге расту изнутра, путеви ће се
просути пред младима кад набујају до преливања.
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Јован Јерков, Нови Сад

СТАРА ПАЛАНКА – ДА ЛИ ЈЕ (ЈОШ) ТАМО?

Из старије историје
Више значајних, вредних помена археолошких локалитета и
других културно-историјских знаменитости својим постојањем
упућује на то да је југозападна Бачка – и паланачки атар у њој
– била насељена српскословенским живљем знатно пре раног
средњег века. Моћно утврђење на десној обали Дунава Вели-
ки Илок, како су га називали поједини историчари, или тврђа-
ва Кукцијум, како су га називали Римљани, био је мета многих
освајачких народа. У његовом подграђу живели су припадници
нижег племства и свештенства, земљорадници и виноградари,
риболовци, сточари, занатлије и бескућници. У случају ратне
или друге невоље само високом племству и свештенству било
је омогућено да бораве у тврђави на узвисини, која је тада би-
ла, а и данас је, заштићена моћним зидинама. Осталима није
било дозвољено да се склоне у град како би сачували главу.
Треба напоменути још и то да се на територији паланачког ата-
ра, са леве стране Дунава, у време Римљана, наспрам Кукци-
јума налазило утврђење Ремизијана – Remisiana.
Којим правцем је Дунав текао у старом веку, није утврђено. Из-
весно је да је он своје корито пронашао знатно касније. Поједи-
не мапе из давних времена упућују на то да је велика река ме-
андрирала на разне начине. Дунав је после повлачења Панон-
ског мора, стално тражећи корито, мењао правце свога тока
све док није челом ударио у планину Алму (Фрушку гору) и од-
био се на исток све до Ђердапске клисуре, и даље, до свог
ушћа. Он се одувек изливао и плавио плодна поља јужне Па-
ноније.
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Приљубљени уз обалу хировите реке, Срби су још у раном
средњем веку користили благодети пловног и рибом богатог
Дунава, бавећи се уобичајеним пословима Панонаца: риболо-
вом, земљорадњом, виноградарством, трговином... Поменути
Велики Илок био је добар потрошач свих добара које су произ-
водили не само људи у његовом подграђу, него и они из њего-
ве шире околине. Занатски производи, поред осталог, били су
веома цењени у аристократским круговима свих утврђења у
најближој околини, као што су Купиник, Бач, као и манастира
у Славонији, Потисју, на Фрушкој гори, у Бачкој и Барањи. Све-
му томе користио је пловни Дунав, јер је чуњевима, чамцима и
дереглијама превожена роба којом се трговало. Ту су на првом
месту биле житарице, затим ситна и крупна стока, вино, свежа
риба, али и све оно што су правиле веште руке спретних зана-
тлија: сабова, кожара, штављара, бакала, кујунџија, тишљера,
златара, опанчара, ковача, пинтера, капаџија, фурунџија, тер-
зија, туфегџија, бузаџија, дунђера, балугџија, халваџија, кола-
ра, ћурчија...
Бројне војске разних завојевача остављале су нежељене тра-
гове, али и део свог наслеђа која је позитивно утицала на све
видове живота и рада људи овога краја. Нарочито је царствују-
шчи Сирмијум имао снажног утицаја на српски живаљ у Срему
и југозападном делу Бачке, којем припада и паланачки атар. У
утврђеном граду Сирмијуму одвијао се богат друштвено-еко-
номски и културни живот који је морао имати великог утицаја
на ближу и даљу околину. Из свих крајева великог римског цар-
ства, пловним рекама, долазили су спретни трговци, војници,
војсковође у један од престоничких градова империје, па за-
што то онда не би чинили и вешти Срби који су насељавали де-
лове средњег Подунавља? 
У једном од четири престоничка града римске империје, а у
Срему, у том 3. и 4. веку после Христовог рођења Сирмијум је
зрачио снагом, лепотом и богатством. Римска варош пружала
је слику јако одмакле културе. Сирмијум је имао правилно тра-
сиране и поплочане улице, а град је био снабдевен водом и јав-
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ним купатилима, трговима и дворницама са стубовима, храмо-
вима, јавним споменицима и пространим позориштима, арена-
ма за борбу са животињама... Куће су украшаване сликама и
мозаицима. Свакакав свет скупљао се око зидова моћнога гра-
да. Понекад, испред добро утврђених капија града могле су се
запазити групе људи које су се битно разликовали од осталих.
Истакнуте и наглашене јагодице, снажне доње вилице, плаве
очи, плећата рамена, јака прса, снажне руке и видљива добро-
ћудност одликовали су људе тог племена. Ти за Римљане по-
мало чудни, снажни а мирољубиви људи говорили су неким
другим језиком а називани су разним именима: Венди, Србме-
ни, Анти, Себи, Будини, Сервијани, Цицимени, Месениани,
Сербљани, Винланди, Сармадији, Срблени, Србати, Срби, Спа-
ли, Трибели, Амали, Пелези... или како су већ сами себе или
како су их други називали. Настањивали су се у Панонији по
недогледним пустарама испресецаним водама великих река,
њихових мртваја и баруштина, и то још неколико векова пре
Христовог рођења. О њима су писаног трага оставили други.
Тако Прокопије описује Србе као високе и снажне људе који
лако подносе жегу, зиму и кишу, голотињу и несташицу у хра-
ни, који често мењају место боравка. Према потреби, њихово
оружје било је копље, носили су и штит, оклопе нису имали, а
главно оружје били су лук и стреле. Нерадо су се борили на
отвореном пољу, а много радије на неравном терену, у шума-
ма, поред реке и рукаваца. Били су добри пливачи и спретни у
борби на води и баруштинама. Тако се за време римског цара
Маврикија помиње Србин Татимир као заповедник једног рим-
ског одреда на Дунаву. По Прокопију, Србима не влада један
човек, него они од давнина живе у демократији, где се о ва-
жним питањима заједнички саветују. Срби с оне, леве, стране
Дунава јављају се као аутономни и без вође.
У једној белешци Теофилакта Симокате (Theophylaktos Simo-
kattes) 591. године помиње се да се у српским земљама живе-
ло безбрижно, и говори се о мирољубивим људима без оружја,
који преко прсију носе музичке инструменте.
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У разним изворима помињу се Срби кao пркосан и поносан на-
род који воли слободу. Вође Срба одговарају Аварима који од
њих траже покоравање и данак: Који је од људи које греју сун-
чеви зраци тако створен да би могао нашу моћ потчинити
себи... ми смо свикли да други не владају над нама.
Друштвено уређење Срба, како описује Тацит, ни по чему се
не разликује од оног код западних Германа. Многа мала племе-
на групишу се по родовима (familiae et propinquietates) са на-
следним краљевима или кнежевима без велике власти, који
могу наређивати у незнатним стварима, док о важнијим збива-
њима одлучује скуп народа.
Зашто толико често помињемо рани средњи век у јужној Пано-
нији и народе који су у њој живели, а посебно српска пламена,
која од давнина насељавају ове крајеве? Пре свега зато да се
недвосмислено укаже на присуство српског живља у патуља-
стим насељима Подунавља, за које се извесно зна да су ту од
давнина.
Насеља која су правила српска племена имала су мали број ку-
ћа скривених од погледа разних завојевача и залуталих разбој-
ника у пролазу. Биле су то колибице, потлеушице, полуземуни-
це и земунице, чатрље, брвнаре најчешће покривене рогозом,
сеном или трском. У време примања хришћанства свако насе-
ље је градило цркву начињену најчешће од прућа и облепље-
ну блатом (плетаре), са олтаром и нужним сасудима. Мукотр-
пан рад на непрегледној равници обраслој травом и испресеца-
ној баруштинама, са шумом која се увек сама подмлађивала,
био је саставни део живота наших предака који су, чувајући
свој интегритет, сачували и наш идентитет и наш потоњи оп-
станак на овим просторима.
Битна одредница за племена досељених, одсељених и расе-
љених Срба била је везана за једну константу – хришћанство.
Свако од племана – а касније и фамилија, задруга, породица –
које је примило источни, византијски обред имало је свога за-
штитника свеца (крсна слава), који је у доста случајева, а то се
задржало све до данас, био и остао један од најзначајнијих чи-
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нилаца њихове идентификације. Поједине фамилије и породице
расељавале су се у свим правцима, али увек носећи са собом
своје знамење, свога свеца заштитника. Неки од њих су се од-
селили до Русије и Украјине где су основали Славеносербију и
Нови Сербију (18. век) и тамо су у потпуности асимиловани. И
тако се клупко одмотавало и замотавало вековима, све до да-
нас, јер овај народ још није престао са миграцијама – расеља-
вањем, избеглиштвом, емиграцијом.
Угрожавани честим изливањем велике реке, становници број-
них насеља у простору југозападне Бачке, у 15. и 16. веку, тра-
жили су и налазили више коте за своја станишта. Тако су Па-
ланчани побегли неколико километара северније од Дунава.
Остала насеља, северно од Паланке и сат-два источније од ве-
лике воде, такође су подигнута на нешто вишим котама које су
обезбеђивале сигурније услове живота. Једна од виших кота у
паланачком атару налазила се на месту где је данашња српска
православна црква, а затим треба поменути и потес земље у
тзв. Загради, Керестуру (потес Крстур), па и Зечији брег. На
тим локацијама подигнуте су прве земунице, полуземунице, ко-
либе, брвнаре, чатрље и кућице од набоја. Бројност породице
и задружни начин живота обезбеђивали су, на неки начин, си-
гурност тих људи. Опет су цркве, најчешће плетаре, у Паланци
и другим насељима југозападног Подунавља надгледале хра-
стову, дудову и багремову шуму. Тек у другој половини 18. ве-
ка изграђене су нове, барокне грађевине од тврдог материјала.
Оне и данас стоје као вечни и неми споменици прецима који су,
добром вољом и ктиторством, приложили део сермије да се из-
граде за добро здравље деце и потомства. Та монументална
здања својим високим торњевима разбијају градоносне облаке
и упиру поглед у бесконачност, привлачећи праисконску енер-
гију под своје сводове, овенчане иконама и иконостасима нај-
бољих мајстора киста тога времена. А и данас хумке у њиховим
портама и мермерни крстови прислоњени уз њихове зидине
чувају успомену на најзаслужније појединце који су оставили
неизбрисиве трагове у историји паланачког поречја.
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Насеља и становништво у југозападној Бачкој
Знатно пре доласка Мађара, Панонија је била насељена срп-
ским живљем. У мањој или већој мери ово становништво било
је увек заступљено између доњег тока Тисе и Дунава. Од тада
па до данас ова област задржала је свој назив Бачка, који је
изведен из имена насеља Бач, чије пак име потиче од речи Ба-
чија, која означава пастирско станиште у нашем, бугарском и
румунском језику. Oвај крај Мађари су називали Тоторсаг (To-
torszag) а све присутне народе који нису били шизматички Ра-
ци називали су Тотовима. Бачка обухвата територију оивичену
Дунавом са запада и југа и Тисом до њеног ушћа у Дунав, на
истоку, а са севера замишљеном линијом од Баје изнад Јан-
ковца до Сегедина и Јегре. Ова област никада није чинила је-
динствену административну целину. Таква управна целина ни-
је постојала ни после освајања Бачке од стране Турака.
У Бачкој је постојао Сантовачки протопрезвитерат, Сомборски
и Паланачки. Паланачком протопрезвитерату припадала су
следећа насеља: Оџак са Сантовцем, Парабућ са Чаковцем,
Голоселиштем и Селенцетом, затим Вајска, Бођан, Плавна са
Мургашем, Товаришево (Велика Банча), Параге са четвртином
Голе Добре и трећином Радојевића, Силбаш са Букином и тре-
ћином Радојевића, Гајдобра са Јосаном, Обровац са Меткови-
ћем, Букин са Калошем, Љубишићем и Сеплаком, Паланка са
Висиндом, Стублином и Крстуром, а ту су још била насеља
Чардаклија, Сен, Gesse.
Података о Бачкој нема много. Православна и римокатоличка
црква чувале су поједине драгоцености; ту су затим полуписме-
ни људи тога времена који су невешто записивали збивања,
догађаје, насеља и фамилије, а затим и учени странци који су
походили Панонију и уписивали понешто. Турци су у време вла-
давине Бачком оставили у тефтерима (дефтерима) убележене
пре свега пореске обвезнике и, спорадично, насеља и војнике
који су ратовали за њихов рачун. Недовољно су познавали је-
зике етничких група и били, наравно, недоследни у транскрип-
цији имена и презимена. Зато се у коришћењу њихових записа
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мора обратити доста пажње како се имена људи и насеља не
би изгубила. Ево само неких примера: карактеристично ић у
српским презименима бележено је на бројне начине; врло че-
сто име у Срба било је Цветко или Живко, а она су уписивана
као Ascotko, односно Zsenoko, а Петровац је уписиван као Petro-
ez и сл. Највише тефтера настало је, ипак, у Бачкој и то са до-
ста тачно уписаним именима, али имена појединих насеља,
баш у њеним јужним деловима, нису читљива. У Крушевском
поменику (Полимље) из 15. и 16. века помињу се поједини Ср-
би приложници који припадају насељима у Бачкој, па су имена
читко и јасно уписана.
После протеривања Турака, аустријска државна власт изврши-
ла је неколико пописа – 1697, 1715, 1720, 1725–26, 1743. и
1778. Попис свештенства и народа у Митрополији карловачкој
обављен је 1769, попис Бачке епархије 1773, а сумарни попис
Бачке епархије урађен је 1792. Из пописа Бачке епархије
(1786. и 1792) постоје подаци само за Кулпин и Паланку, где је
пописан број домова а затим и душа. Оваква евиденција била
је првенствено намењена државној финансијској и економској
контроли, али је поколењима ипак оставила драгоцене подат-
ке о друштвено-културним и правним односима и, посебно, о
историји насељених места.
Од етничких група које су живеле у Бачкој најстарија је српска,
па отуда бројни топоними произилазе из српскога језика, одра-
жавајући на тај начин његово дуго трајање на панонским про-
сторима. Ево само неколико примера који иду у прилог томе –
насеља Бороња, Висинда, Добра, Ловренац, Павловци, Пе-
цељ, Тарана, Дебељак, Плавна, Селенце, или потеси земље,
као што су Кривонадић, Мале баре, Стриковача, Криваја, Вр-
тлог, Јабуковац, Пркосово, Глоговина. Сви они су, очигледно,
српског порекла. Поједина насеља у којима су живеле друге
етничке групације добила су одговарајућа имена. Али нека на-
сеља, као што су Купусина, Брестовац, Вепровац, Дорослово,
у којима су у претходном раздобљу живели Срби, задржала су
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наведена имена иако су у њима, у доцнијем периоду, живеле
друге националне заједнице.
У 15. веку Расцијани–Раци (Рашани), како су их називали Уга-
ри, доселили су у Бачку нешто касније него у Срем и Банат, јер
су српски деспоти Браанковићи и Лазаревићи и њихови племи-
ћи имали мање поседа у Бачкој. Највеће присуство Расцијана
било је у југозападној Бачкој (1526–1553). По доласку из других
српских земаља затицали су увек већи број својих сународни-
ка. Значајно је поменути да је Јован Долић, властелин цара Јо-
вана Ненада Црног, био у Бачу тих година и да је у свом посе-
ду имао Бођан, Силбаш, Вајску, Деспотово и друга насеља у
околини у којима су постојала српска заједница које ће прими-
ти новонасељене Расцијане.
За време турске владавине Бачка се налазила у сегединском
санџаку, подељена у шест нахија и то: бајску, бачку (Бач), се-
гединску, сомборску, суботичку и тителску. Највећа је била
бачка нахија и са највише насељених домова. Најбројније на-
сеље 1570. године била је Плавна са 23 дома и Бан Добра са
39 старешина. Етничка граница, са исељавањем и мањим до-
сељавањем Срба, заокружена је до 1590. Те године налазило
се у Бачкој 291 насеље са 5674 старешинска дома. Док је у 16.
веку српски народ успео да обнови своју патријаршију, а преко
ње и своје етничко уједињење, 17. век био је један од најтежих
за Србе у Бачкој. Најезде Турака и Татара, стална војевања и
велики намети учинили су да је Бачка – што се види на основу
пописа из 1692. и 1697 – сведена на 60 насељених и 153 напу-
штена насеља, међу којима су били Товаришево, Букин, Вај-
ска, Параге, Петровац, Бегеч, Деспот-Сентиван, Силбаш и др.
Игуман манастира Бођани, у дубокој старости (111 година),
толковао је порезницима и набрајао сва насеља у Бачкој која
су се одужила држави за порез. Међутим, добронамерне речи
пролазиле су мимо актуелних власти тога времена. У три тада-
шња округа – Бајском, Сомборском и Бачком (Бач) – налазила
су се 42 насељена места са 2256 старешина породица и 915
ожењене браће и синова. Највећи број насеља, домаћинских
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кућа и душа задржао је Бачки округ. У њему је било 18 насе-
ља: Бач, Варадински Шанац (Нови Сад), Гардиновци, Каћ, Кар-
та, Ковиљ, Кува, Ловренац, Лок, Мошорин, Обровац, Параге и
Футог, док је за Букин, Гложан, Крстур (код Паланке) и Палан-
ку забележено да је генерал Нехем спречио попис у овим ме-
стима. У сваком од наведених насеља било је у просеку око 60
домова. Миром у Карловцима (1699) државна власт је 1702/03.
године одредила и установила граничарска подручја и обавезе
граничарских насеља. Подунавској граници припали су: Вара-
дински Шанац, Вилово, Ковиљ, Паланка, Тител; свако од на-
значених насеља било је у обавези да уведе и своје пустаре.
Да не би помињали остале, Паланка је била у обавези да уз се-
бе има Буљкес, Висинду, Керекић, Љубошић, Мандру, Рајково,
Деспот-Сентиван, Урош и Чардаклију. Број граничара у Палан-
ци, заједно са пустарама, није могао бити мањи од 167 наору-
жаних Срба. Потиска војна граница имала је 14 насеља: Ада,
Бечеј, Жабаљ, Кањижа, Мошорин, Мол, Петрово Село, Сента,
Сентомаш, Сомбор, Суботица, Фелдварац, Чуруг са својим пу-
старама итд.
Прво куга, а затим рат (1716–1718) између Хабзбуршке монар-
хије и Турака, који се водио искључиво на територији српскога
народа, одразили су се врло неповољно по положај Срба у
Бачкој. У поратном добу намети су били тешки и неподношљи-
ви тако да је знатан број српског живља пребегао у Срем и Ба-
рању.
Следили су пописи становништва у Бачкој, која је у то време
била подељена на подручја под грађанском и подручја под вој-
ном управом. У делу под грађанском управом у обе жупаније
(Бачка, Бодрошка) уписано је 58 насеља са 1267 домова. По
етничкој припадности становништво је већином било српско,
затим шокачко и буњевачко. Мађара је било сасвим мало: у
Баји 16 кућа, Варадинском Шанцу 21, Паланци 9, у Дорослову
1, Футогу 1 итд. У Бачкој је било укупно 30 кућа Немаца. Могло
се закључити да је у Бачкој 1720. у односу на 1590. годину ве-
ома смањен број српских домова, иако је у међувремену из Ср-
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бије, у Великој сеоби Срба под патријархом Арсенијем Трећим
Чарнојевићем, пристигло око 40.000 породица, од којих се из-
вестан број задржао у Бачкој, док је намереније већине било
да се населе у северним деловима Паноније – Сентандреји, Бу-
диму, на Чепелском острву, у Ђуру и Коморану и другим мести-
ма.

Култ поречја и плодне земље 
Одувек је бујао живот крај великих водотокова. Питоми предео
у Подунављу успоставио је однос пуног поверења човека пре-
ма природи, животу и будућности. Ти крајеви били су попут ко-
шнице која је својим богатством привлачила досељенике. Дра-
гослав Срејовић сматра да земља постаје основна сировина,
свеопшта хранитељица и велики вишезначни симбол – у њу
се баца семе да донесе плодове и сахрањују се покојници у
ембрионалном положају у нади да ће се из њеног крила опет
родити. Њоме се облажу колибе и од ње се моделирају најра-
зноврснији предмети, а за њу су везане испаше, дрво, камен
и минерали – једном речју, све оно од чега зависи живот ра-
тара.

Занимања људи 
Занимања људи била су уобичајена за равничарско подручје
уз велику реку. Сточарство је била значајна привредна грана.
Гајила се крупна и ситна марва, прва погодна за вучу, а она
друга за исхрану, а обе за трговину или размену. Земљорадња
је имала посебан значај. Земља у Бачкој, посебно у њеном ју-
гозападном делу, орана је два пута, а она слабија и по три пу-
та, и то дрвеним плуговима које је вукло од четири до осам во-
лова. У Бачкој жупанији било је 22.122 ланца оранице и 1.050
откоса ливаде (пожунски ланац имао је од 1.100 до 1.200 кв.
хвати, а откос ливаде 800 – 1.200 кв. хвати). По Ачадијевом
прорачуну, у Бачкој жупанији било је 144.585 мерова жита, а
меров жита плаћан је једну форинту итд. И виноградарство је
било значајна привредна грана. Иако бачка земља никада ни-
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је била нарочито погодна за узгој лозе, виногради су засађива-
ни, а Паланчани су имали своје винограде и на обронцима
Фрушке горе. Цена вина била је једна форинта по чабру. По-
друмарство није било довољно развијено, није му се поклања-
ла одговарајућа пажња, па је вино морало брзо да се троши,
јер већ априла месеца није било за употребу. У Бачкој жупани-
ји било је засађено 797 мотика, а једна мотика, као мера, изно-
сила је 94 кв. хвата. Рибарство је било доста развијено услед
близине Дунава и његових рукаваца, млака и ритова. Занат-
ство је било веома развијено у трговиштима и већим вароши-
ма. Што се трговине тиче, слаба насељеност, економска не-
моћ и културна заосталост спутавала је њен успешнији развој.
Трговишта и веће вароши као што су Баја, Варадински Шанац,
Бач, Сегедин, Футог, Сомбор, Суботица и др., уз способне Цин-
царе, Грке и Јевреје, давали су солидне почетне резултате у
овој значајној грани привреде. Млинарство је било развијено;
биле су три врсте млинова: воденице – које је покретала теку-
ћа вода, ветрењаче – које је покретао ветар, и суваче – које је,
најчешће, покретала коњска запрега.

Племство
У Бачкој, племство су чинили углавном Мађари. Шизматички
Раци то нису могли бити по законима све до 1790. године. Ви-
ђенији и заслужнији Срби добијали су племство од аустријског
цара. Ево само неколико Бачвана са титулом племића: Ратко
Акси-Марковић (1697), Груја Акси-Марковић (1697), Арсеније
Трећи Чарнојевић, патријарх (1704), Василије Јулинац (1732),
Јован Николетић (1735), Иван Богић, Тома и Милош Стратими-
ровић (1745), а затим је известан број официра-граничара тако-
ђе добио племство од бечког двора.
На властелинским имањима постојали су Срби glebac adseripti
– они који нису могли никада да напусте властелинство на ко-
јем су радили и живели и, други, coloni liberae migrationis – кojи
су могли тражити другог властелина и споразумевати се о
условима живота и рада на имању.
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У Бачкој епархији, у то време, налазило се 12.020 српских до-
мова са 83.316 становника. По једном дому било је просечно
око седам душа. У Сомборском протопрезвитерату било је нај-
више брачних парова („женатих пари“), а најмање у Паланач-
ком – укупно 2.969.

Табеларни преглед Срба у Паланачком протопрезвитерату 1785.

Число домов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.866
Женатих пари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.969
Вдови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Вдовице. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Јуноши сверху 15 лет неженати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682
Отроци и младенци мужескога пола . . . . . . . . . . . . . . . . 2.496
Дјевице сверху 15 лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Отроковице и младенци женскога пола . . . . . . . . . . . . . 2.365
Слуге и питомице. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Слушкиње и усвојене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Крестило сја мужеских . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Крестило сја женских . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Вјенчалсја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Исповједалосја четири постох мужеских. . . . . . . . . . . . . 7.541
Исповједалосја четири постох женских. . . . . . . . . . . . . . 8.712
Преставилосја мужеских . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Преставилосја женских. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Сумаријум мужеских . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.962
Сумаријум женских . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.620
Сумаријум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.582

Насеља у југозападној Бачкој
Бака – у Бачкој жупанији убележена први пут 1428. За време тур-
ске владавине, забележена је као насељена у Бачкој нахији. Као
насељена убележена 1569. и 1590. са записаних осам домова;
налазила се на потесу између Паланке и Букина.

192 IZVORNIK



Бороња – године 1720. убележена је на паланачкој пустари јед-
на породица и старешина са презименом Боранац; можда је у
доцнијем периоду ово презиме доживело трансформацију у назив
угледне паланачке породице Бауран.
Добра – насеље убележено 1464. код Деспот-Сентивана. Године
1554. насеље има девет домова.
Илочац – у Бачкој жупанији; и у време турске владавине убеле-
жено је 10 домова (1554). Насеље се налазило поред самог Ду-
нава, вероватно као подграђе Великог Илока, али са леве стране
велике реке.
Калош – насеље забележено у Бачкој нахији (1561) као Мирд Ка-
лош (кал – блато). Тада је имао 13 домова и једну удовицу. Годи-
не 1698. био је ненасељен. Налазио се западно од Букина према
Паланци. Данас се овим именом назива једна улица у Паланци –
поред Дунава.
Кеча – некада насељено место, без података о броју домова, а
налазило се у околини Букина према Паланци. Презиме Кечанин
или Кечански изведено је из имена овог насеља.
Клађе – налазило се између Паланке и Букина, а имало је 21 срп-
ски дом. Услед честих поплава опустело је од 1772. године.
Ловренац – насеље убележено 1408. Држао га у поседу Радо-
слав Челник; 1554. имао је шест домова, а већ 1570. 11 домаћи-
на, па 1590. 13 кућа. Наредне године бележи се као ненасељено
место, а 1732. насељено српским становништвом. Цело насеље
које је било смештено у пољу поред Паланке преселило се у Бу-
кин.
Љубушић – својевремено је био насељен. Године 1698. води се
као ненасељено место, а налазило се између Паланке, Обровца
и Букина.
Менда – насеље се налазило иза Паланке око Букина. Већ 1554.
имало је 15 домова, а 1580. 17 старешинских кућа; убележено је
у Крушевском поменику.
Павловци – у време Бачке жупаније убележено је пет породица,
а 1561. године осам домова. Насеље се налазило у паланачком
атару према Букину.
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Паланка – настала је на месту ранијег насеља које Лазиус, у јед-
ној карти из 1556. године, назива Пест-Ујлак, а популарно је на-
зивана Илочка. За време турске владавине Паланка је била ва-
жно фортификационо утврђење. Уз то утврђење које је било на-
сељено Турцима помиње се и сарај где су одседали уморни и бо-
лесни путници. Реч паланка или planca потиче од Византинаца, а
касније су је преузели Турци (означава ограду од стубова и ко-
ља). Године 1554. имала је два дома, а 1570–1579. осам породи-
ца. Под именом Паланка убележава је генералштабни царски ин-
жењер Марсељи (Marsegli) кao Vuisus Palanca – село преко пута
Илока 1690. године. Већ 1720. имала је 189 старешина, од којих
је 158 српских и девет мађарских. Од 1745. до 1477. Паланка је
имала 119 пореских обвезника и сви су били Срби. Године 1745,
а затим 1764–65. Паланку насељавају Немци; 1770. године место
је имало 251 српски дом, у просеку са седам чланова домаћин-
ства и 77 немачких породица, већином сиромашног стања. Након
две године јавља се Нова Паланка. У 1774. години у Паланци жи-
ви 419 српских породица, Већа група Немаца насељава се 1786.
године, а већ 1792. Немци су се одвојили у посебну општину која
се назива Немачка Паланка. У 322 дома 1792. живело је 2.040
српских душа. Године 1807. насеље добија урбанизовану форму
са правим улицама и сокацима који се секу под правим углом, ко-
ју је задржала до данас. Поменуте 1720. године извршен је први
званични попис; уписано је 2.793 становника. Службена предаја
Паланке грађанским властима обављена је 1745. Пописом из
1747. убележена су 3.024 становника. У то време у Паланци су
живели углавном Срби. После првог, другог и трећег насељава-
ња Немаца (1745, 1764. и 1786) у Паланци има 288 српских и 85
немачких кућа. Број Немаца 1781. износи 506, а Срба 2.800, да
би 1803. године број Немаца порастао на 2.075, док је Срба било
3.000. Каснији пописи (1844) указују на бројчану надмоћ Немаца
(4.067) у односу на Србе (3.326). Број Немаца се у Паланци 1860.
године увећава на 4.500, док Срба има 3.746, Словака 346 и 708
Јевреја. У каснијим пописима (1880) у Паланци има 10.645 ста-
новника, од тога 5.747 Немаца, 3.412 Срба, 583 Мађара, 546 Сло-
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вака, 493 Јевреја, 65 осталих. Из времена првог досељавања
Словака у Паланку, половином 18. века, нема пуно извора. Пре-
ма попису из 1777, словачки живаљ је присутан у четири насеља:
Петровац, Селенча, Бајша и Топола. За остала насеља, као што
су Гложан, Чеб, Бегеч, Силбаш, Лалић, Паланка, Пивнице и др.,
забележено је да су насељена Србима, Немцима и Румунима.
Тек у каснијим пописима и књигама рођених, венчаних, умрлих,
па и на основу надгробних споменика, може се сазнати понешто
о њиховом насељавању. Извесно је да Словаци у Паланци насе-
љавају мочварне пределе у близини Дунава, а касније и друге де-
лове места. Први поуздани подаци о присуству Словака у Палан-
ци датирају из 1792, када је убележено 30 породица из њитран-
ског краја. Поређења ради, у Старој Паланци 1880. живи 412
Словака, у Немачкој Паланци 144, док у Пивницама у исто време
живи њих 2.389, а у Силбашу 811.
У паланачком атару забележени су ови потеси: Атови, Бајина ба-
ра, Бичанске салашине, Бичанске слатине, Врбљак, Гаја мандра,
Велики и Мали гајић, Врба, Вртлог, Гомирова ливада, Илова, Но-
ва илова, Нови гајић, Голубињак, Јабуковац, Јендек, Велики и
Мали Керекић, Крстур, Крстурске слатине, Млаке, Обрва, Павло-
вац, Дивљи пашњак, Познановац, Пашњак, Полој, Попина шума,
Пркосово, Рајлово, Ристићев пут, Силовац, Слатина, Стублина,
Теркина, Трновите њиве, Урошева бара, Циганче, Црквена пу-
стара, Црквина, Чебска шума.
Људи су ретко уписивали значајније датуме о важнијим догађаји-
ма у насељу, фамилији, породици, или, можда, млађе, долазеће
генерације тим тешко читљивим старим и пожутелим хартијама
нису придавале одговарајући значај. Ипак понешто се и сачува-
ло. Ево једног од тих записа: Ja K. Јован рођен од оца Проке и
мајке Латинке у доста сиромашном стању. Изучио сам шест
разреда основне школе и пошто сам бијо сиромашног стања
даље нисам могао да продужим, већ сам морао школу да напу-
стим. После завршене школе, бавијо сам се земљорадњом са
својим родитељима обрађивали смо туђу земљу пошто своје
нисмо имали ништа. Само што смо кућу имали и приликом де-
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лидбе аграрне земље код нас мој отац је добијо седам јутара
земље Пошто је та земља била доста слаба и неродна није се
могло живети с ње. Ја сам са својим родитељима отишао на
туђ салаш за бироша. На салашу туђем смо радили и после
смо отишли ту исту земљу што смо добили од државе а да би
лакше обрађивали земљу и иначе са чиме мој отац је продо ку-
ћу и направијо салаш на тој земљи што смо добили и купили
смо коње и мало радила и обрађивали смо ту земљу...
Рајково – у време турске владавине било је насељено. Бележи се
као ненасељено 1720. године. Из имена насеља изведено је пре-
зиме Рајковац, присутно у Паланци. Насеље се протезало од Па-
ланке према Обровцу.
Темане – у време турске владавине (1554) насеље је имало од
пет до 14 српских кућа; налазило се око Паланке, вероватно на
месту Тамана – назив за пустару и пашњак.
Фелић (Велић) – насеље се налазило поред Паланке. Из имена
насеља формирано је презиме Велицки. Не постоје подаци о бро-
ју домова у овом насељу.
Choich – подаци о насељу и броју домова нису уписани, али је из
имена насеља образовано презиме Којић, које постоји у Палан-
ци, Шиду, Варадинском шанцу (Нови Сад) и др.
Бач – утврђење је грађено од 1338. до 1342. године. (Подаци о
Бачу унесени су у ове податке зато што је цела област добила
назив по овом граду, односно тврђави; бачка жупанија је била је-
дан од највећих у томе делу земље.) О првим становницима твр-
ђаве нема података. Године 1526. Бач је држао цар Јован Ненад;
његов кастелан био је Јован Долић, а касније Стеван Берисла-
вић. За време турске нахије имао је десет домова, а 1570. било је
18 старешина. У Бачу је живело католичко свештенство. Бискуп
Маријан Ибрашимовић кризмао је у Бачу 1640. године 180 душа.
Бач је 1699. године имао 108 домова и 175 ожењених људи. То-
ком Ракоцијеве буне град је спаљен, а број становника знатно се
смањио. Православна парохија основана је 1744. године, када су
се Срби жалили на надбискупа што им није дозволио да подигну
цркву. Јосип Баћањи преселио је Србе у Дероње, а Словаке у
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Ново Село. У граду је оставио само шокачко и и мађарско ста-
новништво.
Потеси у атару Бача: Бајера, Бела ливада, Бела црква, Бело по-
ље, Бискупија, Буџак, Велики јагњевик, Врањак гај, Гувниште,
Злопоље, Каракашевић, Мандре, Облица, Отока, Пава, Велики
пакаш, Парлог, Прљанци, Пумар.

Битне одреднице Доње земље
Доња земља повезана је сувоземним и речним путем са свим
просторима панонско-балканског, подунавско-карпатског и, ши-
ре, европског басена. Поимање Баната, Бачке и Срема као инте-
гралног дела поменутих делова европске целовитости омогућује
да се уоче најбитније појаве континуитета и дугог трајања наро-
да на тим просторима. Ово подручје Паноније одликује: транзит-
ни карактер простора; привлачност за насељавање и настањива-
ње, али и за инвазије и освајање; пролазност етничких група,
култура и цивилизација; изграђивање и подизање војних и од-
брамбених система – од праисторијских утврђења, преко рим-
ских до војне границе у новом веку; велики радови на мелиораци-
јама; настајање и еволуција социјално-економских и политичких
типова односа – феудализам, турски тимарски систем, апсолути-
стичка монархија, организација слободних краљевских градова и
њиховог статуса, система дуалистичке државе; верски покрети,
културне форме и облици, народни обичаји, митови, различити
менталитети итд. Међу њима је најзначајније аграрно обележје
становника. На све то додају се културно-политичке појаве, као
што су националне идеологије и покрети, страначко организова-
ње на националној основи, национална уметност, школство,
образовање, култура и др. Ове појаве се не могу издвојити из
укупне националне историје Срба, Мађара, Шокаца, Хрвата, Бу-
њеваца, Јевреја и, касније, Немаца, Словака, Румуна, Русина и
других националних заједница и етничких група.
Привредне гране и делатности (пољопривреда, занатство, трго-
вина, саобраћај) интензивно су присутне од римског доба, у сред-
њем веку, затим преко Будимског и Темишварског пашалука све
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до 18, 19. и 20. века. Ту је још административно–правна и поли-
тичко–територијална организација, етнички, национални и вер-
ски односи и сукоби.
Вековно и миленијумско размеђе цивилизација битна је одредни-
ца овог подручја Европе. Ту су се сусретале и прожимале, али и
сукобљавале и искључивале римске и варварске вредности, ви-
зантијско–српско–словенске и германско–романске, ислам-
ско–оријенталне и хришћанско–европске, балканске и цивилиза-
ције савремених токова. Не може се заобићи ни поменути однос
патријархалне и урбане културе – традиционалног и модерног.
Одувек су у овој регији уважаване европске духовне вредности,
отвореност и примерена сарадња. Живот на овим просторима
обележавају многонационалност, мултиконфесионалност и мул-
тикултуралност; људи уважавајући себе, прихватају друге и све
њихове испољене вредности, посебности и различитости.

Куће у Паланци
Куће у Старој Паланци грађене су „на бразду“ – уздужно. Основ-
ни материјал била је земља, по могућности иловача. Улице су, по
одлуци државе, трасиране под „винклу“, дакле, увек под правим
углом. Градња куће морала је, према правилима, да буде ускла-
ђена са урбаном поставком улице. На крају сваког шора копана
је земља којом су грађени (набијањем), пре свега, носећи зидо-
ви, затим и попречни; отуда још и данас на рубовима сваке ули-
це постоји јама која је била и остала веома погодна за примање
вишка атмосферске воде из насеља. У касним пролећним, лет-
њим и јесењим месецима постајала је травната оаза украшена
белим радама на којој су се деца играла, док су се краве напаса-
ле увек свежом сочном травом.
У доцнијем периоду, основни грађевински материјал за градњу
био је черпић, опека начињена од земље измешане са плевом и
добро просушеном на сунцу. Знатно касније настале су циглане
које су производиле неопходан број опека за градњу кућа и нус-
просторија. У прво време куће су покриване трском, а ње је било
у изобиљу на рубовима баруштина које су настајале у мртвајама
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након редовног пролећног изливања Дунава. Знатно касније тр-
ску је заменио цреп „бибер“.
Распоред просторија био је идентичан у скоро свим кућама. Цен-
трално место у којем се одвијао најзначајнији део живота била је
кухиња; грађена је без плафона, са димњаком, који је служио за
одвод дима са огњишта, а у зимским месецима са сушење меса.
На веригама, које су висиле изнад ватре, висио је казан у коме се
кувала храна, а постојао је и метални троножац на који је поста-
вљана тепсија за пржење меса. Поједини чланови породице, у
време зимских месеци, спавали су поред огњишта на којем је
увек горела ватра. Кухиња је касније добила своју праву функци-
ју: постављен је плафон, најчешће од дасака, затим зидани шпо-
рет и ормани за одлагање посуђа.
У кући су још биле и предња и стражња соба. У једној од њих од-
вијао се свакодневни живот, док је друга служила за госте. У Па-
ланци је предња соба – са два мала прозора (између којих је ви-
сила икона свеца заштитника куће и породице) и једним „лебр-
њим“ који је вирио у авлију – била просторија у којој се одвијао
живот многочлане породице. У њој су била постављена два кре-
вета и креветац од дасака поред собне зидане пећи, која се ло-
жила огризином или вашинама из кухиње. Пећ је ложена само у
јутарњим, а само према потреби и у вечерњим сатима. Жерави-
ца је „грналом“ сабијана уз унутрашњи руб пећи па је температу-
ра у просторији била сасвим задовољавајућа. Значајно оруђе за
разгоревање жеравице у пећи било „жарлио“. У фуруни је током
јесењих, зимских и ранопролећних дана печен хлеб, куван па-
суљ, печена кромпирача, пржен подварак са ћурком, божићна
печеница и друга јела. Стражња соба, за разлику од других на-
сеља у околини, коришћена је као гостинска просторија. Била је
лепо уређена, са два кревета прекривена ћилимима фине изра-
де, тканих на разбоју у току зимских месеци, а у њој је био и дру-
ги неопходан намештај за одлагање гардеробе и девојачког
„штафира“. Наравно, ту су биле дуње којима се покривало и де-
бели бачки јастуци напуњени гушчијим паперјем. Спавало се на
душецима напуњеним сламом или „љуштикама“. Преко земља-
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ног пода биле су раширене крпаре, ткане од остатака крпица, ко-
је су веселим бојама давале соби жељену „светлост“.
У продужетку куће постојала је остава („шпајз“), где је одлагана
зимница, дунст, а затим и канте масти, бурад за вино и ракију и
друго. Подруми нису копани, јер подземне воде то нису дозвоља-
вале. Штала је била наредна просторија, а служила је за смештај
волова, коња и крава музара. Следила је шупа у коју су оставља-
ни: запрежно возило, запрежне санке, прикључне машине, сит-
нији и крупнији алат, самари за волове, амови за коње и обаве-
зна чобања (спљоштено буре) у којој је ношена вода приликом
одласка на њиву.
На десетак метара од кухиње и других поросторија грађен је сво-
јеврсни украс куће – ђерам. Многозначна је функција ове справе
која је служила за лакше захватање воде; била је најзначајнији,
култни, објекат у сваком дворишту. Копани и зидани бунари има-
ли су у свако доба године довољне количине воде, чему је у знат-
ној мери доприносила велика река и са њом повезане подземне
воде. Ретки су били бунари из којих је чељад могла да пије воду.
Она је коришћена за напајење стоке, умивање и, евентуално, за
кување. На укопаном ракљастом стаблу, висине десетак метара,
најчешће багремовог или „живог“ дудовог дрвета налазила се
осовина, пободена, водоравно, у обе ракље. Полуга дужине 7–8
метара од багремовог дрвета служила је као полуга; централни
део пролазио је кроз осовину у ракљама. На њеном предњем
крају налазило се тање обло дрво које се спуштало у бунар за-
једно са кантом или кабло од дрвета или метала. При вађењу
канте из бунара којом се захватала вода, значајну помоћ пружао
је тег на другом крају полуге. Тег су обично чиниле увезане опе-
ке, камење, отпадно жељезо и други непотребни матријали. Пит-
ка вода доносила се са артешког бунара из Варошког шора. Би-
ла је то обавеза најмлађих у кући. Једна канта задовољавала је
дневне употребе за пиће. Други артешки бунар налазио се у Ка-
лошу. Из оба природна изворишта вода је по цео дан истицала
дебелим и снажним млазевима. Данас се бунари у двориштима,
нажалост, користе као септичке јаме које се никада не празне, а
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по законима спојних судова, оне су загадиле све подземне воде
у Паланци. Бунари са ђермом се више нигде не користе, јер се
становништво снабдева водом помоћу водовода. Још и данас
аутобуси, према потреби, стају „код бунара“, а да при том ретко
ко зна да је ту постојао артешки бунар са ретко добром питком
водом. Данас у томе делу Паланке постоје још два артешка буна-
ра из којих вода врло „стидљиво“ цурка.
Економско двориште – гувно или гумно – било је ограђено од
предњег дворишта, најчешће, у бело окреченим летвицама са
великом капијом и мањим пролазним вратима. У гувну је обавља-
на вршидба житарица, смештане камаре сламе и сена, ту је би-
ла и плевара покривена сламом у којој је, поред плеве, било сме-
штено и неколико корпи у којима је живина „носила“ јаја. По еко-
номском дворишту гегале су се патке, шетали увек орни и бр-
бљиви шарени ћурани и ћурке, гуске, патке, петлови голошијани,
коке носиље, квочке са пилићима златасте боје, морке... Свиња-
ма и свињцу поклањана је посебна пажња. Пространи чардак за
смештај позлаћених клипова кукуруза красио је економско дво-
риште. Поред камара сламе и сена смештано је и неколико сто-
гова курузовине, а иза шупе је било лепо уређено место за одла-
гање гнојива. У продужетку радног дворишта протезала се вели-
ка башта у којој је сејано поврће за домаћинство и понешто „зе-
лениша“ за стоку.
У првој половини 20. века имућнији ратари градили су куће „на
лакат“, „на фронт“, тј. попреко, са великом ајнфорт капијом кроз
коју је могао да прође највећи „воз“ сена, сламе или кукурузови-
не. У једном крилу зграде биле су две-три собе, а у другом мага-
цин. Поједине паорске породице које су поседовале веће „серми-
је“ имале су салаше у којима се боравило у току пролећа, летњих
и јесењих месеци.

Ратари
Сваки део било ког шора, куће, авлије, мајсторски саденуте ка-
маре сена, од дасака лепо уређене капије кроз коју су пролази-
ла запрежна кола, дере на тараби, везаног кера код авлијских
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врата, до оџака и баџе која је у свако годишње доба проветрава-
ла таван на којем је, боже мој, била смештана пшеница, незаме-
њива храна – све то је одавало да је Стара Паланка одувек била
паорски крај. Само незнатан број људи бавио се другим послови-
ма, али и ти су послови били искључиво намењени ратарима и
њиховим потребама. Имовно стање ратара мерено је бројем че-
љади (најчешће синова) способне за обављање паорских посло-
ва и, наравно, величином сермије, односно количином обрадиве
земље, ливаде и винограда. Земља је, у прво време, обрађивана
спорим, али увек поузданим воловима; лагано су се они кретали,
али нико се никада није потужио на њихов учинак. Земља је,
углавном, била удаљена од насеља, па је доста времена троше-
но док би ово споропревозно средство стигло на одредиште.
Имућнији паори су, нешто доцније, користили коње, али више за
обилазак поседа и надничара који су обављали послове, надме-
ћући се лепим изгледом вранаца, жерава, мркова упрегнутих у
чезе или фијакере којима су се „возикали“. Почетком 20. века ко-
њи су заменили спороходне рогате, снажне, волове. Увек је било
домаћина који су поседовали већа имања, али највећи број пао-
ра имао је толико земље да се од ње једва могло преживети, па
су били принуђени да закупљују земљу, да је узимају „у аренду“.
Они први – велепоседници ималии су на својим великим парце-
лама салаше на којима су, током читаве године, живели и ради-
ли тзв. бироши – беземљаши, за договорену накнаду у натури.
Власници већих поседа извозили су вишак производа; њима су
се прикључивали и мањи поседници, али путем добро организо-
ваних задруга. Житница монархије постала је знатно ефикаснија
када је прокопан канал Дунав–Тиса–Дунав и када је изграђена
железнича пруга од Паланке, преко Богојева до Пеште и осталих
метропола.
Вредни паори су устајали зором и радили док не падне први
мрак, а некада и дуже. Најтежи, али и најважнији део посла би-
ла је косидба јечма и пшенице којој су претходиле бројне радње:
плетење ужади, откивање косе, проналажење одговарајуће то-
ље... Баке су у то време молиле Бога и свеца заштитника да ра-
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тарима подари лепо време, а у случају кише задевале су секи-
ру у авлији како граСд, не дај Боже, не би уништио летину. Ко-
сило се ручно. За тај посао били су потребни: снажан косач,
простирач ужади, добра руковедачица, везивач снопља, а на
крају дана сви су денули жито у „деветице“ како не би закисну-
ла влат у случају кише. После одређеног времена просушени
снопови су запрежним колима, опремљеним помоћницама и
чатловима, превожени огромним „возовима“ – који су били до-
бро унакрсно притегнути конопцима, једецима – у двориште,
где је обављана вршидба. Пшеница је и вршена коњима, који
су, идући „у рајчуг“, копитама одвајали зрно од сламе. Револу-
ционарни период је настао када се појавила парна машина ко-
ја је покретала дреш са вредним шпајзером и елеватор који је
одбацивао сламу људима који су је денули у камару. Пшеница
је преношена у џаковима и одлагана на добро почишћен и при-
премљен таван или амбар; тамо се сушила и доцније млела у
воденици коју је покретла снага Дунава, а нешто доцније у пар-
ном млину. Са једног јутра пшенице зване банкут могло се по-
жњети десет метричких центи пшенице уз огромне количине
сламе која је била неопходна за простирку испод крупнијих жи-
вотиња и тако је настајало органско гнојиво неопходно за пре-
храну земље.
Непосредно после жетве следили су послови сечења конопље,
у прво време српом, а знатно доцније и машином косачицом. На-
кон сушења на њиви, конопља је одвожена на један од рукаваца
Дунава где је потапана, мочена у води. Потом је вађена из воде,
сушена и одвожена „возовима“ у економско двориште. Следила
је њена прерада – ређење, упредање преслицом у фине нити и
коришћење за све кућне потребе: од улара, бичева, до најфини-
јег платна тканог на разбоју за одевне и друге потребе.
Кукуруз се доста дуго ручно брао и запрежним колима преносио
у добро припремљену шупу или чардак где се сушио. У то време
кукуруз је коришћен за исхрану стоке, а делимично и за људску
исхрану.
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Ручно вађење репе дворогим вилама, одвајање лишћа и превоз
са наквашених њива, био је један од последњих и најтежих у ни-
зу јесењих послова. „Кантар“ на који је одвожена репа, уз аси-
стенцију проценитеља, увек је показивао да у колима има много
земље а помало и репе. Паори су коментарисали да би од толи-
ке земље, само у једној години, могла настати нова Фрушка го-
ра.

Рибари
У Паланци је одувек било професионалних рибара, људи којима
је то био основни извор прихода. У недогледним висинама панон-
ско-подунавских пространстава још се, вероватно, чује одјек
швапског гласног узвика: „Рипе, рипе!“ Риба је у корпама пре-
ношена трагачама и гурана до шорова удаљенијих од Калоша
– шора уз Дунав који је имао куће само са северне стране, да
би становници могли надгледати своје воденице, лакше прила-
зили реци, којом су пловиле дереглије које су тешком муком ву-
кле терет уз брзу реку или оне које су клизиле низ Дунав. Ка-
лошани (кал – блато) су хватали рибу вршкама и мрежама ко-
је су вешто бацали са чикљи – малих рибарских чамаца; мре-
же су биле са пречником од 4–5 метара, а на рубовима су има-
ле оловне куглице које су се падом у воду састављале и тако
захватале рубу која се тога тренутка нашла испод мреже. Ипак
највећи број Паланчана био је оријентисан на спортско рибо-
ловство. Забациване су дубинске удице, оне на пловак, а сомо-
ви су вађени на тзв. „бућкало“, из чамаца. На брзацима Дунава
пецана је штука и смуђ. Паланчани су захваљујући близини Ду-
нава, његових мртваја и млака, у којима се мрестила риба, би-
ли велики потрошачи пибе и љубитељи добре рибље чорбе,
гурманског паприкаша.

Чобани

Ћира Мишков је имао своје мало стадо, али је, уз одговарајућу
накнаду, и то у натури, чувао и сеоске овце. Прерасподела про-
извода од поверених му оваца зависила је од договора. Прави-
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ла није било, погађало се и веровало на реч. Стадо је пасло на
травњацима поред путева, баирима, полупразним јендецима,
на ливадама, насипима. Пулини, са обавезно окаченом обли-
цом око врата, обављали су свој део посла. Никада ниједна ов-
ца није похрлила на пшеницу, детелину или младе стабљике
кукуруза. С јесени, после жетве, стадо је боравило на кукуру-
зишту. Власник те земље био је у обавези да плаћа накнаду
што му овце земљу ђубре. Није било лако ни једноставно пому-
сти стотинак оваца и развести га двоколицом коју је вукао ма-
гарац, затим усирити млеко, острићи овце, опрати и уредити
вуну, сачувати бројне и несташне јагањце... А Ћира је познавао
сваку овцу у главу, и – по имену, које би јој сам надевао. Повре-
мено је, понеку од њих позивао да би јој испричао своје јаде,
невоље, па и радости. Оне су само ћутале узвраћале пажњом:
гледале су га својим прелепим, крупним и безазленим очима.
Много читаш, рекао ми је једном изненада у пролазу, квариш
очи, а Бог нам их је дао да гледамо лепоту буђења и смираја
дана, ливаду окићену пољским цвећем, лепе снаје и снајице.
Коментар о размишљању тог човека, који је највећи део живо-
та провео у дружењу са природом и успео да постане део ње
саме, нисам имао, можда и зато што он ни мени ни њему није
био потребан. Сусрети паора Ђорђа и Ћире, и разговори које
су водили, били су увек срдачни и пријатељски. Крајње одме-
рене и духовите речи красиле су сваки њихов диван. Коњи
упрегнути у паорска кола, само потезањем узде, заустављала
би се крај дрвене, покретне колибице са, обавезно, ерлавим
точковима, уз чију руду је пасао магарац, а у ‘ладовини на опа-
клији лежао Ћира. Разговор би потекао полако, попут паучине
на узаврелом летњем ваздуху препуном мириса врбе и тополе,
а завршио би се доскочицом једног од њих, (коју је онај други
примао „брез једа“, али чекајући другу прилику да врати истом
мером): Благо теби, Ђоко, ти упрегнеш два коња у плуг, па се
ухватиш за ручке и полагано, ногу пред ногу, узореш за цео
дан јутро, а замисли моју невољу – ја морам понекад да уста-
нем са опаклије и да вратим овце.
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Вредно је поменути још неколико чобана који су својим радом
и људским вредностима оставили значајног трага у месту и, на-
равно, код својих потомака. Међу њима су и чобанин и паор Бе-
квалац из Варошког шора и Перица Вулетин из Зечког сокака.

Још нека занимања у Паланци
Начин и темпо живота, у неком од минулих векова, није дозвоља-
вао паорима да се унтерхалтуједу по којекаквим берберницама
и чекају на бријање или штуцовање. Бербер им је, у заказано
време (а била је то, најчешће, недеља), долазио у кућу. Од раних
јутарњих сати трајало је бријање и шишање великог броја дома-
ћина. Плаћало се у натури – толико и толико жита по обријаној
бради, што је зависило од тога да ли се то чинило једном или два
пута недељно. Бријање је протицало уз одговарајући ритуал ко-
ме се придавао одређени значај: седело се на обичној „кућевној“
столици, глава је забацивана уназад без држача; поред, помало,
театралног стављања белог пешкира око врата, припремања и
наношења пене на образе, разговор о горућим темама био је не-
избежни пратилац тог ритуала. Деда је на левом образу, близу
брка, имао повећи младеж и навек је упозоравао мајстора да га
не повреди. У реду, у реду, одговарао би мајстор и настављао,
одлажући ножем употребљену пену на кажипрст леве руке. И та-
ко из седмице у седмицу. При изласку из куће и авлије, мајстор је
из лимене посуде поклопцем, рутинским покретом десне руке,
вешто избацивао употребљену пену у јендек. По распуклинама
пора на образима домаћина могло се закључити да је берберски
алат био доста туп, иако је берберин, притежући алком широки
кожни каиш за браву собних врата, дуго оштрио бритву. Након
обавезног наздравље! понуђена му је штамплица (двојка) дудо-
ваче; уз обавезно нећкање, јер боже мој, мора се још доста ра-
дити у току дана, али... И тако из куће у кућу, уз наздравље, нећ-
кање и чашицу, мајстор је стизао до последње куће у којој је тре-
бало да обрије домаћина. Видно омамљеног од дудоваче, дома-
ћин би га, онако зарастао у браду, седајући на столицу, опоме-
нуо: Мајсторе припази мало … А мајстор би, помало заплићући
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језиком, весело одвратио: О, немој да бринеш, све је у реду, са-
мо ти мени покажи ди ти је глава.
Ретки су били бербери који су имали своје салоне у које су дола-
зиле муштерије. Ако су и постојали, биле су то просторије сме-
штене у родитељској кући – собичку који је најчешће нарпављен
од гонка, тако да у просторији није могло седети више од две-три
муштерије. Уз берберску столицу, примерено огледало, неколи-
ко белих пешкира којим сe прекривало руво, прибор су чинили:
бријач, затегнути кожни каиш којим се оштрио бријач, ручна ма-
шина за штуцовање и шишање, маказе, сапун, четкица и, према
жељи, јефтина колоњска водица, „за после бријања“. Ипак, у 19.
и првој половини 20. века убележено је у Старој Паланци неколи-
ко бербера, као што је нпр. Гајдобрански из Зечког шора. У сва-
ком случају, ова врста делатности била је искључиво у служби
ратара, који су чинили, као што је већ речено, највећи део ста-
новништва у Старој Паланци.

Мима ковач
Лепо уређена кућа, фасада шприцана. Затрављена испред, три
дуда заклањају пенџере. Авлијска врата воде у горњи део куће и,
кроз баштицу, у кућерак. С оне друге стране, у сокаку који се про-
теже ка Врбашком шору, велики верштет.
Милан Мима ковач, а сви су га звали Бвба, био је снажна људи-
на са изражено јачим десним раменом; то је ваљда због тешког
чекића који је био основни алат овог надалеко чувеног мајстора
ковачког заната. Већ са првим петловима одјекивали су звонки
ударци у наковањ. Баба је већ уранио, прокоментарисао би деда
Пера. Тек сат и нешто после њега оглашавала су се звона сло-
вачке цркве, а баш је тај народ вредан. Безброј врста чекића и
другог ситног и крупног алата, у строгом војничком поретку, било
је окачено на бело окреченом зиду верштета. Јова, поштен, ва-
љан и вредан момак, Брестовчанин, био је шегрт, па калфа, док
се није ослободио.
Пурпурно румено гвожђе, извађено из кућишта усијаног угља,
распириваног мехом на ножни погон, Бвба је савијао као да је од
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теста. Посебан догађај за радознале посматраче, а њих је навек
било подоста, представљало је ковање потковице: мајстор је ле-
вом руком, ушицама, придржавао потковицу која је наизменич-
ним скоро театралним ударцима савијана као кифла. Бвба је уда-
рао десном руком, малим чекићем, а Јова великим, са обе руке.
Варнице су севале на све стране. Био је то очаравајући ватромет.
Са посебним интересовањем деца су посматрала како је мајстор
Мима стављао потковицу на копито коња, из које се испаравао
карактеристичан мирис. Дисциплиновани коњ, чију ногу је придр-
жавао власник, не би ни трепнуо. Ретко када се могло видети
раскусуривање – ковач је исплаћиван кукурузом и пшеницом.
Чудесно уједначени хаос звукова уловљених у ритам ударца че-
кића у наковањ, усложавани су у прелепу музику праискона коју
је Бвба нехотимице стварао: два ударца у материјал – један у на-
ковањ, један у материјал – два у наковањ, два плус два, три плус
два...
Многа цветања јабуковог цвета доживео је мајстор окивајући ра-
онике, резе на авлијским вратима, разне клинове, а продоран
звук наковња ваљда се још ваља изнад кровова и крошњи сада
неких нових јабука. Опори воњ нагорелих копита и миомирис во-
дене паре из шавоља, у које је стављано усијано гвожђе, пресе-
лили су се негде у модре и мокре јесење облаке, а на неком дру-
гом наковњу Бвба кује нове усијане звездице у висинама беско-
начности.
Од познатих, признатих и ваљаних мајстора ковачког заната и
угледних домаћина треба свакако поменути Раду Апића из Зеч-
ког и Ђуру Адамова из Варошког шора.

Чиме су се још бавили у Старој Паланци
Знатан број људи бавио се занатлијским пословима који су,
углавном, били намењени потребама ратара. Највећи број зана-
тлија био је паорског порекла, али мала количина земље наводи-
ла је домаћине да, често, најмлађе синове „дају“ на занат, како се
не би парцеле земље даље уситњавале. Касније би занатлије
своја знања „остављали“ синовима, удруживали се у цехове и по-
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стајали значајна полуга у развоју нових односа унутар уже и ши-
ре заједнице. Такво њихово опредељење оријетисало је моћније
најпре на мануфактурну, а затим и на крупнију, фабричку прои-
зодњу.
Ипак, значајно је поменути оне прве чија су нова занимања про-
изилазила из насушних потреба паора: били су то колари, дунђе-
ри, опанчари, папучари, шустери, ћурчије, сарачи, тишљери, пе-
кари, касапи, шлосери, ливничари.
Хлеб се својевремено месио и пекао у домаћим фурунама, у ку-
ћи. Темпо живота, међутим, није дозвољавао да се домаћице то-
лико баве овом насушном потребом, па је тесто ношено у сламе-
ним саћурама до пекаре, где се, услужно, у огромним фурунама,
пекао хлеб, а према потреби и лепиње. Треба поменути Љубу
Цветинов и сина јој Глишу из Крајног шора, који су то десетина-
ма година врло успешно радили.
Револуционарни догађај била је појава парне машине, дреша и
елеватора, које је у Паланку дотерао Душан Лазаревић, шлосер
из Варошког шора. Машине су знатно допринеле бржем и ефи-
каснијем обављању вршидбе пшенице и јечма.
Чувени касапин у Паланци био је Јосиф Бата Јулинац. Код ње-
га су домаћице куповале пола фртаља говедине – само, ради
„грунта“ супе, а било је ту свакојаких врста меса и месних пре-
рађевина за господу и паоре, уколико им је понешто недоста-
јало.
Од услужних занимања није без значаја поменути путаре, би-
рове, добошаре, корпаре, свињаре, говедаре. Од јавних држав-
них служби ту су били бележници, подбележници, полицајци
(којих је, иначе, у Старој Паланци био мали број), затим учите-
љи, свештеници, уметници, бирташи... Старешине општине,
кнезови (кнежеви), касније председници, затим секретари и
председници земљорадничких задруга обављали су послове
волонтерски. Били су то увек виђенији и веома поштовани до-
маћини. Судије и судинице, као и чиновници у суду, уколико су
припадали имућнијим породицама, нису примали плате или ни-
су желели да их примају.
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Поједине занатлијске радње прерасла су временом у мануфак-
турне и доцније у фабричке произвођачке погоне. На првом ме-
сту, то су биле циглане, фабрике за прераду конопље, мања
предузећа за израду ципела, шлосерске радионице, ливнице. На-
бројани послови опет су били у служби бројног ратарског стале-
жа, али су, ипак, постављали значајне основе за даљи развој
крупнијих индустријских постројења у Бачкој Паланци.
Велики број лепих и, својевремено, уносних заната нестао је као
последична појава великих погона, док занимања попут колара,
опанчара, папучара, ћурчија, сарача и тишљера данас припада-
ју прошлости. Још се држе лицидери (лицитари). Овај занат био
је својеврамено веома цењен и уносан. Поред справљања лици-
дарских производа, они су били и познати произвођачи свећа; на-
кон луча, а пре увођења гасних, витриорских лампи, просторије
за становање осветљаване су најчешће парафинским свећама
разних димензија. Чланови породице Радоњић, посебно Рада и
његова мати, били су врло истрајни у одржавању традицеје пра-
вљења лицидарских производа, који су, захваљујући уметничком
нерву мајстора, увек били изузетно украшени. Сеоске славе, ва-
шари, пазарни дани у месту и други поводи увек су били прилика
да се познати и признати лицидери надмећу својим умећем. Де-
ца су радо куповала лутке, коње, дукатиће, а они нешто старији
срце са огледалцем, различитих димензија које су поклањали
као знак велике симпатије.
У Паланци није било специјализованих средстава јавног инфор-
мисања, као ни комуналних предузећа, па су такве послове оба-
вљали волонтери или приучени сиромашнији људи, беземљаши,
који су награђивани мањим износом новца од стране општине.
На првом месту, ту је био добошар Панта Штефков, који је свако-
дневно или два-три пута недељно информисао грађанство о нај-
актуелнији збивањима, наређењима и захтевима власти. Добо-
шар је најављивао новости добовањем у сваком шору на рогљу.
Људи су радо излазили на „ћошак“, где је добошар узвикивао нај-
новије вести и наредбе. У почетку је добовање било учестало и
снажно, док се, по слободној процени добошара, не сакупи нео-
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ходан број људи. После краћег саопштавања свега што је битно,
добошар је једним енергичним ударцем објављивао да је већ све
речено. Посебна и појединачна објашњења никада није давао,
јер, боже мој, требало је добовати још на много места.
Путари су била веома важни људи који су много доприносили
укупној, данашњим језиком речено, комуналној инфраструкту-
ри. Били су опремљени само лопатом и метлом коровачом. Оба-
веза им је била да одржавају калдрму у насељу и ван њега, да
прокопавају и чисте јендеке поред пута, у шоровима и њивама не
дозвољавајући кишници да се задржава на њивама са усевима.
Бирови су себе сматрали веома важним општинским радницима.
Они су разносили различите позиве и решења домаћинима из
општине, суда и других установа, а успут су давали неоходна об-
јашњења, због чега су их људи веома ценили. Један од запаже-
них бирова из тога света био је Бошко Киртић Чонч. Наравно, би-
ло је ту и страхопоштовања према њима, јер су се они, често, на-
метали као власт.
Без говедара и свињара, који су се оглашавали већ у раним ју-
тарњим сатима (говедари дувањем у рог, а свињари пуцњем би-
ча), није се могао замислити ниједан дан. Они су на тај начин об-
јављивали да је време за сакупљање крава и свиња и терање на
испашу. Када је црквени сат избијао четири или пет пута, у зави-
сности од годишњег доба, полазили су од почетка улице да би до
задње куће сакупили све краве музаре и свиње. Уз вредне пули-
не, који су обављали највећи део посла, говедари и свињари те-
рали су огромне чопоре на испашу, до места које је општина од-
редила за пашњак. Одговарјућег дана, кад на њу дође ред, сва-
ка кућа је била у обавези да за вредне чуваре припреми „торбу“
са храном. У предвечерњим сатима, у устаљено време, стадо се
враћало и улазило у Варошки шор код гробља. Мање искусне
животиње чекали су домаћини и упућивали до куће. Оне „са ве-
ћим стажом“ нико није чекао, саме су знале пут до куће и штале.
Била је то својеврсна обавеза, најчешће, за најмлађу чељад у ку-
ћи, децу. Никада се ниједна крава ни свиња није изгубила из чо-
пора. То је била значајна помоћ за паорску кућу, јер што је више
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времена проводила на испаши стока је трошила мање хране у ку-
ћи, а на пашњацима и ливадама било је траве у изобиљу.
Корпари су се појављивали увек у рану јесен, пред бербу кукуру-
за, грожђа и репе. Њихови производи били су увек врло квалитет-
ни. Пруће којима су прављене корпе и начин израде били су вр-
хунски. Корпе су увек биле добро дошле у домаћинству: у њима
је преношен окруњени кукуруз; лако је преношен кабасти терет
до запрежних кола; поврће је брано и стављано у корпе; биле су
погодне за ношење плодова на таван или чардак; у њима су нај-
лепше стајале зреле лубенице и диње, тако жељене посластице
намењене деци. Корапари су се појављивали једном годишње, а
потом нестајали незнано куд, али увек се знало да ће доћи.
Субаше, јагери и пудари обављали су важне послове. Субаше су
чували поља у току пролећних, летњих и јесењих месеци, када се
убирала летина са плодњих њива.Ретко када се догађало да неста-
не понеки клип кукуруза или неколико кромпира из кућице. Суба-
ше нису никоме пријављивале нестанак било чега, али је народ, по-
штујући посао чувара њива, итекако ценио вредне субаше. Јагери
су носили зелено одело, вероватно мимикрије ради, а чували су ба-
гремову шуму од неодговорних и непожељних уљеза који су одно-
сили стабла, не питајићи никога за дозволу. Посао шумара био је
везан за сечу шуме, али и за њену планирану обнову. Пударење је
био посао виноградара, најчешће, најстаријег укућана; он није чу-
вао виноград од пролазника жељних грожђа, јер плода је увек би-
ло у изобиљу, него више од разних птичурина које су улетале у ви-
оград и штетиле зреле гроздове.Спавали су у колиби начињеној од
трске са сламом на поду, а покривали се покровцем – грубом тка-
нином од конопље.. Звоно огромних димензија – бакаруша, окаче-
но о грану виноградске брескве, својим изузетно продорним звуком
плашило је свраке, чворке и друге нежељене џиџе.

Његово височанство дуд
Шорови се протежу у правцу исток–запад попут велике реке у
близини. Плавичаста сенка праскозорја најављивала је скори из-
лазак сунца код првих кућа у тзв. Митровици, у Зечком шору, а
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сакривала се, крајем дана, иза великог чардака задње куће Шва-
бе Јозефа; одсјаји велике пурпурно-румене скоро додирљиве
лопте видели су се само на врховима крошњи дудова, златећи је-
дро зелено лишће и плодове мурге и белог. Све шорове паралел-
не са Дунавом, а било их је седам, красиле су алеје дудова са обе
стране. Пристојно удаљен био је патосани фластер од цигала, да
га, не дај боже, корење дудова не би надизало.
Дудови су штитили куће од ветрова, а чељад од великих летњих
оморина; зими од снегова, а друмове од сметова. С јесени, упијали
су вишак прашине коју су правиле и уситњавале, попут најфинијег
брашна, шине паорских кола и копита коња. Салашима су давали
посебан изглед и драж. Свака зграда, онако загрљена крошњама
дудова, личила је на чаробни дворац.На крају сваке њиве био је по-
неки дуд, не само хладовине ради, него, како старији кажу, да ко-
рењем и крошњом сачувају и повезују честице плодне здравице и
спрече ветрове да их не одувају на неку другу страну. Онда би би-
ло исприповедано понешто о Делиблатској пешчари и Суботичкој
висоравни, на којима, кажу, никада није било доста растиња.
Идеалан поредак дудова у шору користио је младима за бројне
игре и забаву. Међу њима најомиљенија је била чудна игра Јед-
ну па беж’, која би се могла протумачити као бејзбол на паланач-
ки начин или помињане банатске шоре. У густим крошњама др-
већа скривали су се другари и девојане играјући се жмуре. У хла-
довини дудова јурило се око терена и погађало лоптом оне у обе-
леженом подручју; била је то популарна игра Шури, бури, дана-
шњим језиком речено Између две ватре. Лоптом крпењачом,
напуњеном кучином или крпама и добро затегнутом кудељним
конопцем, играло се од преко до преко: лопта је бацана ручно на
другу страну веома широке улице групи деце која су се налазила
између два дуда – гола. Истом лоптом по исунчаној прашини нај-
чешће је игран популарни фудбал. Понекад су се скупљали и
озбиљније особе, као гледаоци, ако су зечани играли против
крајничара или оних из Загњивена шора.
Певало се свако вече у Катиним вратима, али тек кад мрзовољ-
ни деда Мила оде на починак. Густе крошње дудова надвијале су
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се над њима као огромне шатре, а песма и Перушина рамуника
дијатонка надалеко се чула. Долазили су мочићи и девојчице чак
из Велика шора. У рано предвечерје старији су излазили на ро-
гаљ, код Лазицине или Граоркине куће, где је претресан сваки
догађај у држави, старопаланачкој општини, задрузи, па све до
Цврце – његовог бирцуза и оних који су често походили то место.
Увек је међу њима било гласноговорника, баш као и данас, који
су водили главну реч.
Гајење свилених буба, а храна им је била искључиво дудово лишће,
увек је доносило лепе приходе осиромашеним паорима, који су би-
ли принуђени да контрехирају нереалне обавезе државе.Од дудо-
ва је печена ракија брез шећера (боже, па он се фасовао ко би још
такву жељену посластицу метао у дудову комину!).
Актуелним властима није се допадало што домишљати паланач-
ки паор неће и не жели да зависи само од државе и партије, а
она се баш постарала да му обезбеди и тачкице и бонове, чека-
ње у редовима, понижавање, гурање... Е, ондак је та држава де-
кретом укинула народу дудове и још понешто што се није укла-
пало у систем колективизације (нпр. козе – сиротињске краве). И
тако је Паланка остала без алеја заштитника, хране за бубе, ду-
доваче, украса и раскоши које је само Његово Височанство нуди-
ло, не тражећи баш ништа за узврат.

Коло
Одлазак младића и девојака у коло значило је окупљање и заба-
ву за младе (игранка у неком смислу речи) и наравно потребу да
се играју традиционалне игре и чују прелепе народне и варошке
песме, сачуване од таме заборава. Бирцуз се налазио код арте-
шког бунара, недалеко од цркве, школе и општине. Девојке су
празничног дана одлазиле у коло без пратње старијих. Време од-
ласка и повратка младих било је строго ограничено; тако се зими
коло одржавало од 14 до 16 часова, а лети од 16 до 18 часова.
Све се збивало до првог сумрака. Знатижељној деци било је до-
звољено гледање само кроз деру на тараби.
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Одевене у најсвечаније хаљине, по задњој европској моди, дево-
јане су у великој дворани Вићиног бирцуза шетале са штелунгом
посебно намештеним за такву прилику, приказујући се, док су их
поједини момци радознало посматрали. Већи број младића седео
би у суседној просторији за столовима, где би, према могућности-
ма, попили по чашу винa или пивa, шепурећи се пред тамбура-
шком бандом.
У време летњих и раних јесењих месеци, наравно само недељом
и празником, млади су одлазили, такође, у коло, али се све одви-
јало у авлији бирцуза и ораховог хлада. Играно је коло на две или
једну страну; при томе су изврцаване фигуре у дуплирима и синко-
пама;момци су увлачили прсима затворено коло до центра у којем
је мајсторски музицирала тамбурашка банда неког надалеко чуве-
ног примаша. Надигравању се није придавао неки значај, али се
знало која девојка или који момак то најбоље чине. Свирка Деде
Циганина и његових тамбураша, увек врцава, али ненаметљива,
изазивала је несташлуке у приликом играња. Након исцрпљујућег
темпа за свирце, али не и за играче, тамбурашка банда зналачки је
умела да приреди тренутак угодног предаха песмом – умилном, ши-
роком и провокативном. При том су тамбураши поглед усмеравали
на момка који је то најбоље чинио. И тако сваке недеље или свеца,
али увек уз неки нови догађај, нова лица и нове симпатије, нове ве-
ридбе, прошње, загледања, сватове и рађања.
При одласку из кола надалеко се чула песма момачка и девојач-
ка. Складне мелодије старих песама растолегале су се далеко и
високо, више од црквеног торња... и ваљда још парају небеске ви-
сине. Вратиће се те песме у облику еха и заузети оно место које
им по заслузи и вредности припада.

Свечари
Аранђеловдан је и липти она магична, досадна киша ко иглица-
ма да се забада у лице. Не мож’ ока отворити. Прош’о отоич Ба-
ук и каже да у оној другој парохији није било влаге ни с пола ашо-
ва, а овде – небо се отворило! 
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Последње ађустирање за одлазак у цркву је обављено. Ту је чи-
ста кошуља, нове цајгане чакшире, рккла, дебеле штрикане ча-
рапе, папуче, ‘страганска шубара и ‘аљина. Раном зором намире-
на су увек гладна грла и ситна живинчад. Кер се склупчао на ку-
ћевном прагу, само му очи вире. Мачке су нашле склониште у
вратима летње кухиње на крају гонка. Домаћин, онако изгледан
(читај: висок и наочит човек), са свећом у руци, ишао је једаред
годишње – само тога благдана – у цркву. Кломпе изуо, назуо па-
пуче и кренуо према храму. Кер као да је једва дочекао: газда из
авлије, а он у кломпу; у другу се већ населила мачка са три маче-
та. Кажу имао је здраво велику ногу. Е па, какво буре, так’а и
славина! ( ‘оћу рећи – нога).
Гости су знали кад се долази на ручак у праву домаћинску кућу.
Само су мало нестрпљиви шогор и Скла, да не би нешто пропу-
стили, дошли раније носећи велику, од вуне ткану торбу са шара-
ма, у којој је још топла листача са орасима и сувим грожђем. Чим
су црквена звона означила крај службе, стигла је и ујна. Са
Склом се каже, богме, није видела две године. Дивану није било
краја: те сермија, пуни амбари, па школа, војска, будуће снаје, он-
да(к) чије су, одакле, колк’о тала доносе... У једном тренутку
Скла, запрепашћено упита: Боже, ујна, па ди је уја? Ујна, погнув-
ши главу мало у страну, згрушено одговори да је уја умро. Ију,
вид’ вид’ ује!, излете Скли.
Звани гости почели су да пристижу. Свако је већ знао своје ме-
сто за столом: кум и кума са децама о’ма преко пута домаћина,
испод иконе; тетка и теча до њи’... Свега је било по реду, за ру-
чак и вечеру. У поноћним сатима, када је женска чељад скомо-
лела од послуживања и полегала да се одмори, неко од гостију,
решен да крене, погледа кроз пенџер: Пада ко из кабла! Дома-
ћин је понудио да сви гости преноће, па кад престане... Речено,
учињено. Сутрадан ујутру фруштук, а она – пада ли пада! Ручак,
па вечера... и опет исто! Ноћење, па фруштук! Домаћин већ исцр-
пљен, изађе на гонк, триред се прекрсти и погледа у небо: Бо-
же, Боже, јеси л’ Ти некад им’о госте?
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Није био редак случај да се крсна слава обележава по два-три
дана. Свака кућа имала је свога свеца – заштитника, а понека и
два, уколико је присутан призетко; тада се славила и његова сла-
ва. У једној паланачкој породици са пет синова – а сви су већ би-
ли ожењени, имали своје куће и породице – славило се, такође,
по неколико дана. Најстарији члан породице, отац, седео је са
својим гостима испод иконе до поноћи. Без много договарања,
синови, снахе и буљук деце долазили су на тзв. темељ код оца
на честитање; после обилне вечере и бројних литара попијеног
вина, сви су се упутили у кућу најстаријег брата. Опет исто: при-
залогајило се, понешто попило и, уз песму, загрљена браћа од-
лазила су код млађег... и тако још четири пута. Отац је увек био
челни човек, њему се придавала посебна почаст и било је увек
онако како је он пожелео. У задњем одласку код најмлађег сина,
богами окупио се знатан број најближих рођака, наравно, најви-
ше је било деце. Песми и весељу није било краја. И тако се то од-
вијало из године у годину. Отац као глава породице и мати као
врат на коме је, у здравој многочланој породици, чврсто стајала
глава – били су, у оним условима живота, чак и у својим позним
годинама, чувари традиције: крсне славе и међусобног уважава-
ња и поштовања њихових потомака.

Ратари – чувари традиције
Божићне покладе претходе шестонедељном божићном посту. У
бројним кућама домаћице су тога дана стављале у врата и пен-
џере главице белог лука како би вештице, према народном веро-
вању, одагнале од куће; те ноћи је у једној од просторија горела
лампа или свећа која је својом светлошћу одбијала исте нежеље-
не посетиоце...
У време шестонедељног божићносг поста, који је почињао после
поклада, кувана су, искључиво посна јела. Животињско месо, из-
узев рибе, није се јело.
На дан Сете Варваре домаћице нису радиле домаће послове, а
кувала се пшеница најчешће помешана са кукурузом. Сваки од
поменутих и наредних догађаја био је повезан са аграрно-магиј-
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ским радњама и веровањима. У ратарским кућама Света Варва-
ра се поштовала да би жито боље родило, a у Товаришеву се
пребројавала скувана пшеница и веровало да ће кокошке толи-
ко пилића излећи колико је зрна пшенице. Варица је најчешће
заслађивана медом и сваки члан домаћинства био је у обавези
да је проба. У народу је дуго чувана и изговарана ова изрека: Ва-
рица вари, свети Сава лади, а Никола куса, да се не омрси. Оби-
чај да се на тај дан сеје пшеница у тањиру задржан је до данас
(Адонисови вртићи у Грчкој били су украшени пшеницом у тањи-
рићима).
Очеви и материце оджавани су задње недеље пред Божић. Де-
ца су радо везивала оца, односно матер за неки предмет и за уз-
варт добијала поклон; обичај је одржан до данас.
Туциндан пада два дана пред Божић. Тога дана није се смело ни-
шта износити из куће, а веровало се да ће за сваку прекорну реч
или ударац виновнику израсти по један чир.
У атмосфери која је, најчешће, искрила крупним пахуљицама
снега осећало се претпразнично расположење и слатка устреп-
талост – очекивао се Бадњи дан! Сваки члан домаћинства имао
је задужење: мушка одрасла чељад припремала је бадњак и сла-
му, млади су носили велике количине огризине за ложење бад-
њака на улици, снајице и баке припремале су разне посне ђако-
није – обавезну папулу (млевен и заслађен пасуљ), разне врсте
рибе, резанце с маком, суве шљиве, неколико врста дунста, јабу-
ке и све друго што се износи на трпезу за то свечано вече.
Од када су се изгубила отворена огњишта, сечење бадњака у
шуми преузела је црква. Младићи су на коњима одлазили у шу-
му и поштовали правила сечења бадњака да падне на источну
страну, доносили су га у црквену порту где се палио. У Старој Па-
ланци се још и данас, на Бадњи дан, могу видети поворке коња-
ника који ритуално одлазе по бадњак.
Претходног дана домаћица би, од хлебног брашна, умесила и
украсила обредни божићни колач, који је увек био кружног обли-
ка, украшен рељефима бесквасног теста са по једним орахом и
обавезном ружицом са пободеним босиљком (орнамент плодно-
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сти и животне снаге) у средини, која се, после пресецања, одла-
гала за икону или је до Малог Божића стајала на слемену. Колач
је чуван у посебном суду. Била је то, најчешће, плетена корпица
од рогоза или мерица у којој се налазазила пшеница помешана
са осталим житарицама, шљивама и орасима. Међу њима је би-
ла и јабука којом су се деца наредног дана, на Божић, умивала
како би била румена читаве године. Колач је покриван везеним
пешкиром и, према традицији, он се користио сваке године; ко-
лач се није прихватао рукама, а секао се искључиво у породич-
ном кругу. Божићни обредни хлеб био је и такозвано здравље,
издуженпог облика и посољен по средини. Спретне руке домаћи-
це знале су да за децу умесе и обликују разне фигуре за сутра-
шњи дан: било је ту чворака, гушчића, пилића, прашчића... Све је
то печено у фуруни, која би те вечери прогутала много снопова
огризине. У обредне радње спадало је и уношење бадњака и
сламе, када је домаћин поздраљао укућане речима: „Добро вече,
честитам вам Бадње вече!“, а укућани су га посипали свим врста-
ма житарица које су тако измешане падале на сламу које је било
у изобиљу. Део сламе стављао се испод белог чаршава којим је
прекриван сто и он се није померао до краја Божића. Ношење
вертепа, које се у задње време изгубило, и коринђање припада-
ју такође обредним божићним радњама. После обилне посне ве-
чере и обавезног прекрштања собе орасима, излазило се на шор
где је паљена варта младом Богу (дем. Божић). Те ноћи би било
потрошено доста огрева како би бадњак имао велики пламен.
Највише бадњака горело је у Загњивеном шору, тамо нико ни с
ким није диванио, па је скоро свака кућа палила свој бадњак на
улици. Певане су божићне песме и пило се младо вино. Најхра-
брији су прескакали ватру. Они који би се уморили повлачили су
се у кућу очекујући сутрашњи највеселији дан.
Обичај положајника (положеника) већ припада прошлости. Док
је негован, било је пожељно да то буде безазлено насмејано де-
те које ће, како се веровало, донети срећу у кућу.
На први дан Божића одлазило се на јурење, а затим на службу.
Потом се пристављала супа од неколико врста меса, пекла пече-
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ница и правила друга мрсна јела. После свечане божићне слу-
жбе, пре ручка, секао се и црним вином преливао колач. Ручак
се завршавао чесницом, којој је придавана мистична снага. У
крајеве тепсије постављани су златници како би их деца прона-
шла. Чесница је ломљена, а врхови прстију умакани у горњи слој,
заливен медом, како би заноктице зарасле. Пронађени златни-
ци су остављани у угао иконе, код босиљка са божићног колача.
Најстарији укућанин био је врло издашан при откупу златника.
Печеница је остављана на столу у току ноћи до краја Божића. И
у овом случају свака од радњи имала је магијску позадину, најче-
шће везану за претке и успешнију аграрну годину.
Другог или трећег дана Божића, на велику жалост најмлађих,
слама је изношена из просторије и почињало је такозвано вија-
ње Божића. Чилаши, вранци и жерави са спретним јахачима ви-
јали су празник, обилазећи комшијске и девојачке куће. Хладно-
ћа и стидљиво зубато сунце, чији су се зраци преламали и боји-
ли једре девојачке образе, није сметала младима да се веселе
клизећи у саоницама по углачаном снегу.
Све је подложно пролазности, али остаје вечност Младенца који
се, ето, већ више од два миленијума рађа и доноси свежину мла-
дости живота.

Kум и кумовски колач 
На други дан Божића, сваке године, у нашу кућу долазио је нај-
млађи кумов син, тада још момак за женидбу и доносио колач.
Био је то лепо умешен и у модли испечен врло укусни куглоф. Ко-
лач је доношен у знак поштовања. Овај прелепи обичај данас не-
повратно нестаје, а ако се и догоди, онда је то нека купљена по-
сластица. Седело се у предњој соби испод иконе, за столом за-
стртим стоним ћилимом прелепих боја, који је из ормана изношен
само у посебним, најсвечанијим приликама, а ткан је на разбоју
половином 19. века. Уз ломљени колач диванило се о свему и
свачему, као и сваке претходне године, и хваљено младо домаће
вино.
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Чим би сунце најавило скори долазак пролећа, млади кум би кре-
нуо да обављао паорске послове. Лепо ухрањеним и тимареним
вранцима, који су вукли запрежна кола – празна или натоварена
теретом – пролазио би свакодневно поред наше куће, и сваки пут
би скинуо, на моменат, шешир и продужио путем. По повратку са
њиве кум би опет скинуо шешир, и то би, из поштовања према
укућанима, навек чинио при сваком проласку.
После неколико година, у поподневним сатима једног суботњег
дана зачули смо продорни звук гајди и певање гајдаша. То је наш
стари кум – свекар, обучен у свечано руво, са заденутом папри-
ком у ободу шешира и чутуром окићеном јесењим цвећем и пе-
шкирима од бељеног извезеног платна, долазио, најпре, у кумов-
ску кућу да зове у сватове. Неколико дана после тога појавили су
се и фифери (девери) са тамбурашима, у фијакеру с бесним вран-
цима, да потврде позив у сватове и п р о д у ж е тристогодишње
кумство.

Упознавање младих
Млади су се упознавали у колу, на прелу, рогљу, сеоској слави,
шербетару, вашарима и другим јавним местима и поводима. Ва-
шар се одржавао једном месечно, или тромесечно. (На том ва-
шаришту данас се налази индустријска зона Бачке Паланке.) Би-
ла је то пространа пољана на којој су се сакупљали Паланчани
који су продавали разну робу, најчешће крупну и ситну марву, а
долазило се из ближих и удаљенијих места. На вашар се ишло
парадним коњима и најлепшим запрежним колима. Трговина је,
наравно, била превасходни посао на вашару, али ни део дру-
штвеног живота који се одвијао на њему није био од мањег зна-
чаја, посебно за младе. Некада би прошло и по неколико сати
„загледања“ док се не би сучелили родитељи истински заинтере-
совани за удају, односно женидбу својих кћери. Разговор и пред-
стављање било је кратко и јасно. Младожењин отац је давао
кратке податке о себи и имању, друга страна такође. Уследило је
упознавање младих, а затим све по реду и обичају.
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При упознавању и представљању обојица очева слушају пажљи-
во један другог. Можда се понекада могла наслутити и сумња у
наводе, али,,ако лаже рог, свећа не лаже’’. У овом случају су од
изузетног значаја били су добри коњи, кола или фијакер, па чак
и серсани; све је то одавало истину о имовном стању виђенијих и
добро стојећих домаћина.

Пазарни дан
У дебелој хладовини столетних платана, а у Варошком шору, с
десне стране, тамо где се данас налазе пошта, суд и оптинска
зграда, у непосредној близини калдрмисаног друма, налазила се
пијаца. Време одржавања пазарног дана било је строго прописа-
но од стране општинске управе. Баштовани из свих крајева Па-
ланке доносили су у Варошки шор своје производе само суботом,
а тога јутра бројне млађе или времешније домаћице гурале су
пред собом трагаче, које су својим једним точком тандркале
уличним фластерима начињеним од опеке великих димензија. На
лепо уређеном делу шора ширене су чисте простирке на којима
су пиљарице ређале своју робу. Било је ту свега што је неопход-
но за прехрану господе у обе Паланке – Бачкој и Новој. У атмос-
фери која је одисала варошким миљеом и манирима који су увек
красили Паланчане, одвијао се, тако жељени, пазарни дан на ра-
дост произвођача и оних који су (еколошку) робу куповали. Пону-
де су била разне, баш као и данас, али су купци, углавном, има-
ли своје пиљарице које су успевале, у сваком тренутку, да квали-
тетом задовоље потрошаче. Све се одвијало у достојанственој
атмосфери. Чуо се само тихи жамор продаваца и купаца. Знатан
број домаћица које су продавале робу знале су све језике којима
се диванило у Паланци. Било је непримерено да Српкиња, Сло-
вакиња, Швабица или Мађарица не говоре сва четири језика. Бо-
же мој, па како би се другачије могло диванити и продавати ако
се није знао језик онога ко купује или продаје. Запрежна кола ко-
јима се продавала кабаста роба, као што су житарице, брашно,
конопља у сировом стање или њени финални производи, ситнија
марва и друго, продавало се на тргу испред ,,сирене’’. Динамич-
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но је било и на томе делу пијаце. Све су то продавали домаћини;
тога дана на пијацу су долазили паори и из околних насеља.
Размена добара одвијала се десетинама година на такав начин.
Сви су били задовољни ефектима и купци и продавци. Новац је
био неопходан да би се платио порез општини, а у дућанима мо-
гле купити најнеопходније потребе: со шећер, други зачини, нека
врста текстила, платиле услуге ковачима, коларима, динђерима,
опанчарима, шустерима... и данас, али у највећој мери уз препро-
давце, одвија се свакодневно пијачни дан у далеко комфорнијим
условима него у пређешњем времену.

Паланачки тамбураши
Од када је Спасоје Ракић, музички посленик и композотор, рође-
ни Паланчанин, музички описменио око двеста Рома из Паланке
и ближе околине, музицирање тамбурашких оркестара знатно је
побољшано. Све се то догодило крајем 19. и почетком 20. века.
Композитор је драговољно, без икакве накнаде, музички описме-
нио све Роме који су били вољни да се оспособе за нотно музи-
цирање. То се врло повољно одразило на квалитет музицирања
сваког појединца и, наравно, тамбурашких састава. Поуздано се
може тврдити да су последице видљиве и данас. Преме жељи го-
сподина професора, како су се Роми обраћали Спасоју Ракићу,
тамурашки оркестар су чинили: виолина, неколико брачева, че-
ло, бугарија-контра и тамбурашки бас. Донедавна, у паланачким
саставима хармоници није било места. Као мелодијски инстру-
мент и помало инструмент који може, музицирањем, донети ле-
пе латентне хармоније, хармоника је својом бојом успела да „по-
крије“ племенити звук тамбурашког оркестра (према законима
физике, звук тамбуре простире се трансверзално, за разлику од
лонгитудиланог „пливања“ звука хармонике). Отуда, данас само
још ретки тамбурашки оркестари, придржавајући се писаних пра-
вила науке, а не знајући за њих, не уносе хармонику у тамбура-
шки састав.
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Поред вредног композиторског и научног приступа музици, и
формирања Српског црквеног певачког друштва још давне 1905.
године, Ракић је обавио значајну мисију у Паланци, па је за свој
рад награђен посебним признањем од стране општине још 1947.
године, када је и преминуо. Његовом погребу присуствовало је
око сто тамбураша из Паланке и околине, који су, плачући, музи-
цирали на овом народном, типично војвођанском инструменту.
На улазу у паланачко гробље стоји импозантан споменик једном
од најзначанијих људи рођених у Паланци.
У групу тих тамбураша спада и чика-Миша Николић, велики мај-
стор виолине и руководилац једног од најбољих састава који је
постојао у Паланци. Чика-Мишина виолина, коју су му подариле
добре виле из таласа месечином позлаћене Тикваре, привукла
је, педесетих година, више намерника у Паланку, него што их је
било у великим туристичким центрима у њеној ближој и даљој
околини. Све је, у ствари, почело од данфере (скеле). Онако не-
угледна, а звала се Медвед, та скела је била, у минулим десeтље-
ћима, једина спона између леве и десне обале велике реке, из-
међу Паланке и Илока. Увек дупке пуна, данфера је пловила ре-
довно, и по лепом времену и по кијамету. Пренела је она, у мину-
лом веку, до изградње моста, сијасет света и којечега другог: би-
ло је ту Сомбораца и Сремаца, дротара и цигана, ‘талијанских ло-
ваца, пудара, Пивничана; прелазили су туда Бечлије и Пештан-
ци, па чак и Сивчани. Најчешћи терет била су пуна бурад из прав-
ца Срема и празна из Бачке, затим каруце и чезе, запреге, ка-
сније камиони, а богами и луксузни аутомобили. Сви су они ста-
јали у реду и чекали данферу, а скелеџија Васа Влајков одброја-
вао је колико кога и чега може да стане у њу. Ако лије или веје,
припече, дође ноћ, тај силни свет морао је негде главу да склони.
Ето зашто је никла чарда на Дунаву. Она у ствари и није на реци,
више је на Тиквари. Пут од Калоша до Дунава пресекао је Дуна-
вац, па је од западног дела настало језеро каналом повезано са
реком код Поповог штранда, а источни део препуштен је хирови-
том Дунаву. Онај западни део Паланчани називају Тикваром. Не-
када се, ритуално, шпанцирало фластером, од Цврциног бирцуза
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до чарде, да би се на обали језера уживало у заласку сунца и
раскошној хармонији боја које је нештедимице нудило огледало
Тикваре, прворазредне лепоте укупног дунавског тока.
Чарда – скромна панонска грађевина са неколико соба и, обаве-
зно, разапетом мрежом испод плафона, зидним лампама у обли-
ку зјапећих рибљих чељусти и паорском пећи у највећој просто-
рији. Фиш-паприкаш из котлића чувеног Бвбе кувара, разне вр-
сте печене рибе, па шприцери белог нештинског, па ондак опет
шприцери – све је то задовољавало оне, како би се рекло, гур-
манске потребе. За оне душевне, био је задужен чика-Миша и
његова тамбурашка банда, а свирали су још и: Кика, Неша и брат
му, Спасоје, Нице...
Омањег раста, здепаст, паткастог хода, врлих господских мани-
ра, беспрекорно одевен и испеглан, са обавезном белом марами-
цом у левом горњем џепу радног сакоа, чика-Миша је, прихвата-
јући се виолине, при музицирању, заузимао такав став да би му
могао позавидети сваки велики мајстор овог племенитог инстру-
мента. Он то никада и нигде није учио. То је извирало из њега са-
мог.
Често су упућивани захтеви пробирљиве бирташке клијентеле да
чика-Миша пева иако је то Неша, његов млађи колега, знатно бо-
ље чинио. Прихватао се ипак часне обавезе. Следила је песма,
полупромуклим гласом, уз велики вибрато, са унапред срачуна-
том немогућношћу досезања жељених интервала; ипак, све је то
било смештено у неки речитатив... И та песма је звучала чудесно
добро и лепо, неконфекцијски.

Гајдаш деда Младен
Деда Младен Младежић, гајдаш из малог сокакака који повезује
Калош са Великим шором, познати и признати свирац у Паланци
и околини (живео у другој половини 19. и почетком 20. века), сви-
рао је тзв крупне гајде, а постојале су и оне ситне. Предавао се
изазовној песми и игри на непоновљив начин: најчешће дистихом
бећарца начињао је актуелне, горуће теме и у ток песме, без зна-
чајнијег удубљивања у садржај и моралне обзире, укључивао и
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слушаоце који су од пасивних посматрача постајали активни уче-
сници. Овако уобличена и на овакав начин прихваћена песма
стављала је појединца у замку оних слобода које су примерене
покладним распојасаностима.

Сватови, рођење деце, сахране
То су, свакако, била и остала три најзначајнија догађаја у животу
човека; само ако је ишло све по реду: сватовима је ступано у свети
брак чија последица су била деца, и то у што већем броју, затим са-
храна, која такође припада животу. Мудри људи кажу да не посто-
ји прошло време, него само оно што би се називало будућност; по-
стоји, дакле, овај тренутак и наредни, сутрашњи, вероватно лепши,
а прошлост се мора поштовати и уважавати.О упознавању младих,
јабуци – веридби, венчању у цркви и општини, а затим токовима ве-
сеља у сватовима, кумовима, погачарима, пратњи кума, свекрови-
ма, деверима, заовама, старом свату и другим детаљима сватов-
ских обичаја написано је веома много у Паланци и другим насељи-
ма.Ваља поменути да су обичајна права знатно старија од писаних,
па је и понашање људи у односу на провођење обичајних правила
понашања у свакој кући, шору, делу Паланке или другог места, би-
ло увек у складу са наслеђеним или стеченим искуством.Све се од-
игравало у складу са приликама које су одређивале ток догађаја –
где, шта, како и колико. Није без значаја поменути појединост да је
у једном паланачком шору постојао само један домаћин који је
имао свечаније одело. Да не би младожење одлазиле на венчање
у белим безаним гаћама од осам или дванаест пола, очеви су били
принуђени да посуде одело од домаћина који га је поседовао. Тако
се догађало да величина одела скоро никада није одговарала мла-
дожењи, али шта је – ту је! 
Деца су при уласку са шора пребројавана код капиџика, приповеда
и пише о томе Веља Суботић (Дудово, моје дудово), познати силб-
шко-сомборски драмски уметник и писац; бвба је стајао на вратима
и одбројавао децу која су улазила. Онако мусави од дудиња са сле-
пљеном прашином на образима били су скоро идентични. Бвба је
одбројао дванаест синова и – шлус, затрворио врата! С друге стра-
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не капиџика дете је зацвилело: „Бабо, и ја сам твој!“ Следио је одго-
вор: „Ја сам изброј’о дванаес’ и – до очина!“ 
Можда у овом тренутку анегдоте из живота могу најбоље да илу-
струју појединости из заједничког, задружног начина живота поро-
дице. Најтеже је било припремити одговарајућу количину хране за
вредне паорске раднике у пољу и буљук деце, која су, према могућ-
ностима, помагала у раду старијима. У сваком случају, обедовало
се у неколико смена: прво су ручавала деца, а онда одрасли. На
пространој травнатој површини салаша, обично у дудовом хладу,
простирани су покровци, постављено најнеопходније посуђе, „насу-
во ваљушци“ – карлица пуна теста. Бака је стајала на крају поста-
вљене софре и пуцњем бича означавала када деца треба да почну
да се грабе. Други пуцањ бичем означавао је да је обед завршен.
Понеки од најмлађих чланова завапио би да није ни почео да једе,
али Бака би кратко одговорила да треба да дође друга смена, да се
направи простор за прехрану старијих.
До друге половине 18. века сахрањивање је обављано тако што су
земни остаци ношени улицом до цркве, односно гробља, обучени у
најсвечаније руво и покривени само делимично „покровом“. Уред-
бом државних власи из 1777. године било је строго забрањено оба-
вљање обреда на тај начин. Приликом изношења из куће ковчег је
морао бити закован и тако је одношен на одређена места – у цркву
и гробље. Звона цркве, на посебан начин, редовно су „оглашавала“
када неко умре, а звона капеле чула су се од уласку поворке у гро-
бље.Даћа је, баш као и данас, била саставни део обреда.Шестоне-
дељни, полугодишњи и годишњи помен, такође.Задушнице су одр-
жаване редовно, али значајнији део популације, која много жури у
животу, не успева да испоштује правила која нису они „прописали“.
Ипак, морају знати све о поштовању предака, јер исто то и њих че-
ка... само, нека буде све по реду.

Учитељи, свештеници, уметници, духовити Паланчани
Просвећивању становништва и бризи о његовој духовности оду-
век је посвећивана одговарајућа пажња.
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Школе су својевремно биле четворогодишње, па шестогодишње
и скако дете било је у обавези да је заврши. Зграда школе била
је власништво цркве, посебно у време када су постојале само ве-
роисповедне школе, у којима се учило све што је неопходно за
свакодневни живот, а понајвише веронаука. Редовно школовање
деце у Паланци везује се за почетак 18. века – пре 307 година
отворена су врата прве редовне образовне инстицује у Старој
Паланци. У доцнијем периоду школе су биле нешто самостални-
је, али зграде су дуги низ година остале у власништву цркве. Учи-
онице су биле врло скромно опремљене. Било је ту довољно ска-
мија, са карактеристичним рупама за мастионице, у којима су се-
дела по два ученика, никада заједно дечак и девојчица. У учио-
ници се још налазила табла, можда понека стара искрзана мапа
и пећ за загревање просторије. Школска дворишта била су, по
правилу, веома пространа и најчешће повезана са црквеном пор-
том. Поред редовног доласка на наставу, у преподневним и попо-
дневним сатима, одлазак у цркву је био обавезан у време пра-
зничних дана и недеље. Деца су често, према могућностима, уче-
ствовала у литургијском обреду, невајући њима доступне нумере.
Од учитеља и учитељица ваља поменути: Косту Јанковића, Виду
Увалић, Јеврема Милошевића, Софију Савић, Милана Ћирића,
Јована Лазића, Стојана Јанковића, Анкицу Ракић. Плејади до-
брих просветних радника свакако се придружују Бошко Пејаков
и Љубица и Витомир Адамов.
У непосредној близини школе налазила се тзв. овода, предшкол-
ска установа, у којој су радиле две вредне васпитачице Тета ово-
дашка и тетка-Деса.
У једном слободнијем разговору са изузетним човеком, пре све-
га, а затим свештеним лицем, сада у Богу упокојеним о. Војисла-
вом Стојом могло се доста тога научити и сазнати. Ваља цитира-
ти његову опаску да он није старешина, него слуга божји у бого-
мољи. У време одржавања богослужења о. Воја и о. Стева огла-
шавали су се из олтара цркве и обраћали верницима на непоно-
вљив начин: поседовали су изузетне певачке могућности, изузет-
ну племениту речитост, непоновљиво благ однос према људима
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у богомољи и ван ње; били су врсни познаваоци тајне јеванђеља,
а имали су уз себе појце, који су исто тако савршеним гласовима
знали да узврате на сваки њихов восклик. Појци су до савршен-
ства познавали свих осам гласова неопходних за одржавање ли-
тургија поводом свих празника. Савршено акустична црка, изгра-
ђена 1781. године од тврдог материјала, са иконостасом изузет-
ног мајстора киста Глигорија Јездимировића из Даља, издуже-
ним торњем који још пара небеске висине, звонима прелепог до
савршенства прецизно интонираног звука, уз кандила која фре-
скама на зиду и иконостасу дају посебан валер – била је и оста-
ла прелепа сакрална грађевина у коју је народ увек радо дола-
зио. У црквеним књигама означена су имена свих свештених ли-
ца од настанка здања па до данашњих дана.
Поднебље Паланке изнедрило је, у минулим вековима, неколико
значајних имена у области културе и стваралаштва. Ту је, на пр-
вом месту, Ференц Ајзенхут, сликар чија Битка код Сенте (35
м2) и данас краси свечану салу сомборске жупаније. Ту су, затим,
Спасоје Ракић – композитор и хоровођа, који је 1905. формирао
Српско црквено певачко друштво – и Јосип Андрић, који су оста-
вили, пре свега Паланци, а затим и европској култури дела не-
пролазне вредности. Браћа Девић, из 18. и прве половине 19. век,
уметнички дрворезбари, слове у историји уметности као оснива-
чи посебне паланачке школе уметничког дрворезбарства; изре-
збарили су иконостасе који и данас красе духовна здања у бли-
жој и даљој околини. Поднебље Паланке подарило је широј дру-
штвеној заједници и светској науци неколико академика и науч-
них радника (Милан Курепа).
Није се могло замислити прело, посело, излазак на рогаљ или у
коло без увек добро расположеног и за досетку надахнутог Лале
Шијакова из Калоша. Лала је „тако добро приклап’о“ – шаљиво
приповедао „да су нам свима сузе текле од смеха“. Био је познат
у Калошу, шору поред Дунава, али и у вароши. Од раних јутер-
њих сати, од првог сусрета са комшијом па до јације (црквеног
звона прелепог звука које означава смирај дана), Лала је дива-
нио и људе у најближој околини засмејавао досеткама из живо-

IZVORNIK 229



та, обликујући их и дајући им увек нову самосвојну драматургију.
Том приликом, његово лице одавало је савршен мир и спокој-
ство, што је одувек била врлина изузетно надарених козера и
драмских уметника. Простор и место за спонтано испољавање
својих духовитих опаски и прича, поред поменутих места окупља-
ња, посебно младих, био је рад на њиви, чекање у редовима за
хлеб, месо, обућу, код артешког бунара, у дућанима, на пецању...
Сваком приликом испољавао је свој богомдани таленат за запа-
жње и обилковања сценарија. Никада се није понављао! У сусре-
ту са њим људи су се осећали опуштеним и настојали су да он бу-
де што чешће међу њима.

Карактерне особине Старопаланчана
Изузетан географски положај, богато историјско наслеђе, непре-
кидна флуктуација становништва од најранијих времена до да-
нас, близина Дунава који је, још у старом веку, меандрирајући
„ударио челом“ у брдо Алма (Фрушка гора) и одбио се, па се под-
ножјем планине упутио према истоку – ето шта је одределило
основне карактерне особености Подунаваца и Паланчана међу
њима. Близина Срема и „пустих“ Сремаца допринела је, такође,
образовању особина људи на левој обали Дунава. Дакле, преле-
пи крајолик, уз учестале промене друштвеног система и увек до-
бро сналажење људи у њима, близина моћне реке дефинисале
су особености људи овог дела Подунавља. Паланчани су, према
томе, увек били радни, вредни, мирољубиви и снажни људи. Де-
вијантна понашања нису била честа одлика појединца, породице
или фамилије. Људи су били толерантни у односу на своје најбли-
же, комшије и становнике места. Паланчани су одувек живели у
мултинационалној, мултиконфесионалној и мултикултурној сре-
дини. Све је то, такође, доприносило високом степену толеранци-
је међу људима. Мир, спокојство и, пре свега, право на рад (не-
сметана обрада земље) били су и остали основни постулати од-
мерености и умерености, које знатно доприносе општој каракте-
ризацији и појединаца и шире популације. Срамота је било нека-
да, па и данас, да нека њива или башта остане необрађена, сра-
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мота је било да се најмлађи не понашају у складу са неписаним
нормама понашања; било је искључено непоштовање старијих,
знало се како се најмлађи могу опходити у породици и на јавним
местима. Сусрети на улици, салашу, друму или пољу нису могли
протећи без одговарајућег поздрава и отпоздрава; млађи су при
одласку или повратку са дужег одсуствовања умели да пољубе
руку старијима. Они највремешнији очекивали су одговарајућу
врсту поздрава приликом одласка или повратка из цркве...
Повремени хировити иступи људи, посебно младих, као да су би-
ли последица угледања на необуздану реку, која је, не питајући
за дозволу, одувек упозоравала Подунавце на своју моћ; отуда
нежељени изливи незадовољства појединца и тврдоглаво зари-
цање „да неће ни онако како сами хоће“. Догађало се понекада
резање шатре брицом на вашару или црквеној слави. Често је би-
ла попијена нека чаша више лепог фрушкогорског вина, па је
узаврела крв знала да изазове нежељене последице. У колу су
момци, љутито, изврцавали разне фигуре лупкајући чизмама чи-
је су се саре срозавале до пола листова; повремено су их тамбу-
раши пратили шором до куће, и све су то били начини да се ис-
каже неслагање са чврстим правилима патријархалног понаша-
ња у породици и широј заједници.
А данас? Вероватно ће се наћи млађи хроничар који ће ово наше
исправити или дорадити!
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Радивоје С. Пудар, Бачка Паланка 

ОД БУКВАРА ДО ИНТЕРНЕТА 
– ШКОЛА У ГАЈДОБРИ ОД 1767. ДО 2010.

Школа, као једна од најважнијих установа, има задатак да систе-
матски остварује процес социјализације младих нараштаја – њи-
хово васпитањe и образовањe. Она је заједница наставника и
ученика који раде на сталном преношењу знања, умећа и нави-
ка, на развијању интелектуалних и физичких способности учени-
ка.
Још у старом веку, у Грчкој, долази до првих покушаја увођења
елементарног образовања. Уосталом, термин школа потиче из
старогрчког језика, а означава слободну употребу духовних сна-
га.
У хришћанској Европи се развијају школе у црквеним оквирима.
Ислам свој друштвени и културни развој остварује путем лаичких
школа и школа специјализованих за свештенике (медресе).
Озбиљнији покушаји да се уведе опште основно образовање по-
везани су са индустријализацијом у западној Европи и Сједиње-
ним Америчким Државама. Почетком 19. века ствара се систем
основног образовања, а у другој половини тога века држава пре-
узима бригу о образовању.
Прве школе у Војводини појављују се још у 18. веку. У историј-
ском архиву Војводине, у једном документу на немачком језику
из 1772. године наводе се школе ондашње Карловачке митропо-
лије. Међу тим школама се наводи и школа у Паланци. У доку-
менту пише да је школа смештене у српској порти, да ради стал-
но, осим за време празника и бербе грожђа. Школу похађа 40 де-
чака и 7 девојчица. Они уче читање, писање, и хришћанске поу-
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ке (Р. Шуњка, Бачка Паланка у пет векова, Логос – Фондација
Курепа, Бачка Паланка 2009, стр. 151.)
А „Димитрије Кириловић, у својој књизи Српске основне школе у
Војводини у 18. веку, наводи да је у Старој Паланци основана
основна школа 1703, у Парагама 1740, Обровцу и Парабућу (Рат-
кову) 1745, Товаришеву 1767. године итд.“ (Чедо Говедарица,
„Основна школа у Гајдобри“, Билтен Огранка Вукове задужбине
у Гајдобри, 2004).
У Војводини су постојала два типа школе – црквене и државне.
Крајем 18. и почетком 19. века, по селима Војводине нису грађе-
не посебне школске зграде, већ су коришћене постојеће сеоске
куће или се школска настава одвијала у оквиру црквеног ком-
плекса.
Учитељима (даскалима, мештерима, магистрима) је предавање у
школи најчешће био допунски посао, а главно занимање им је,
најчешће, било: калуђер, свештеник, појац, црквењак; понекад су
учитељи били и пропали трговци или занатлије.
Било је тешко научити читати и писати због недостатке школова-
них учитеља и штампаних уџбеника. Народни језик је сматран
простачким. У употреби је био црквенословенски језик. Буквар
објављен 1726. године био је веома компликован јер је требало
научити 152 знака!
У школи су батине примењиване као педагошко средство. Педе-
сет наквашених прутова била је обична „порција батина“. Касни-
је, око 1830. године, „порција“ је смањена на 12 прутова (Д. Попо-
вић, Срби у Војводини, III, Матица српска, Нови Сад,1990,
стр.150).
Основне школе у Србији, за разлику од Војводине, појављују се
почетком 19. века. Тако је прва школа основана у Смедереву
1806. године.
Године 1843. у Србији је било 4400 ученика и 143 основне школе,
а 1870. године број основних школа се повећао на 441 школу, са
23346 ученика и 550 учитеља.
Основне школе су биле углавном четворогодишње.
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По завршетку Првог светског рата Војводина улази у састав Кра-
љевине СХС. Службени језик у школама био је српски, а у зави-
сности од националног састава у појединим срединама и школа-
ма настава је извођена на метерњем језику (немачки, мађарски).
После Другог Светског рата, нова власт приступа израду нових
наставних планова и програма рада.
Школске 1950/51. године отварају се осмогодишње школе. У На-
родној републици Србији формирано је 448 основних осмогоди-
шњих школа. Свршени ученици осмог разреда полажу „малу ма-
туру“.

Савет за просвету НР Србије доноси 1959. године нови наставни
план и програм. Успостављена је јединствена осмогодишња шко-
ла, без поделе на „ниже“ и „више“ разреде. Уводи се матична
књига ученика и разредна књига.
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Правилником за организовање рада основних школа 1976. годи-
не уводи се петодневна наставна недеља. Настава не може по-
чињати пре 8.00 часова, а одмори укупно трају 55 минута.
Распадом Југославије током 90-их година прошлог века, у усло-
вима економских санкција, галопирајуће инфлације и грађанског
рата, школе, као и читаво друштво, нашле су се у веома тешкој
ситуацији.
Тек на почетку 21. века, ситуација се делимично поправља. Ре-
новирају се школе, изграђују нове зграде и фискултурне сале.
У школама се се уводе изборни предмети. Враћена је веронаука
у школе (2001)
Данас, на крају 2010. године, реформа основног образовања је
стигла до завршног, осмог разреда.
Образовање постаје једна од најважнијих појава савременог дру-
штва. Учествовање у било ком облику друштвеног живота је не-
замисливо без поседовања одређеног знања и васпитања.
Школа више нема монопол у процесу социјализације, односно, у
процесу образовања. Све је већа улога електронских медија, по-
себно интернета, затим различитих друштвених установа (поли-
тичких, културних, спортских), као и могућност самосталног и не-
формалног учења.

Немачка школа
У овом приказу историје школе у Гајдобри до 1938. користили
смо податке из монографије о Гајдобри, коју је написао Антон
Шефер (Anton Schдffer: Geschichte der Gemeinde Gajdobra – von
ihren Anfдngen bis zur Gegenwart, Novisad 1938; Антон Шефер:
Историја општине Гајдобра – од њених зачетака до нашег до-
ба, Нови Сад 1938; необјављени превод: Ратко Шутић), а посеб-
но поглавље које је посвећено цркви и школи: Kirche und Schule
– von der Ansiedlung bis heute (Црква и школа – од времена насе-
љавања до данас).
Планско насељавање швапских колониста у Гајдобру започето је
у лето 1764. године, када су изграђене прве куће. Наредне, 1765.
године Гајдобра је имала 624 становника.
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Прва школска зграда у Гајдобри је саграђена већ 1767. године.
Она се састојала од једне просторије са кухињом за учитеља,
учионице и стаје. Зидови су били од набоја, а кров је био од тр-
ске. Трошкове изградње је финансирала општина и Угарска др-
жавна благајна.

Нову школу са две учионице, општина је изградила тек 1828. го-
дине. Наставу је изводио кантор, учитељ црквеног појања, а по-
магао му је прецептор, односно помоћни учитељ. „О њеном из-

IZVORNIK 237

Из школске Књиге обавештења – 1933. година



гледу могао је понешто да нам каже и стари Корнелије Кубаш, пре-
ма причању његових родитеља, који су били рођени и који су живе-
ли у Гајдобри. Његова прича поклапа се са описом школе који даје
Шефер. Најстарији документ из ове школе који је сачуван у Гајдо-
бри јесте уписница за I и II разред основне школе из 1887. године.
У њу су унета имена 23 ученика...Писана је на немачком језику, јер
се и настава на њему изводила“ (Чедо Говедарица, Исто).
Први редовни учитељ, кога је 1856. године поставио духовни управ-
ни суд, звао се Јозеф Цимерман.
Поводом доношења Закона о основним школама 1868. године, не-
мачка заједница у Гајдобри је о томе расправљала на седници оп-
штинског одбора 25. октобра 1869. године и донела одлуку да шко-
ла носи име Општинска основна школа.
У сачуваном записнику са те седнице наведена су имена изабране
школске комисије: пречасни Штефан Петер, парох, Франц Хип, ме-
сни лекар, Георг Хотингер, Фердинанд Фишер, бележник, Франц
Хотингер, Георг Шефер, Јозеф Бон, Јохан Берчи, Јулиус Ајх, Фер-
динанд Рајс, Леополд Герлих, професор и Матијас Тилингер.
Четири године касније, 1873. године, школа је проширена – догра-
ђене су још две учионице – и тако су ученицима биле на распола-
гању четири учионице, у којима су наставу држала четири учитеља.
На основу записника који је сачињен 13. новембра 1873. године
у општинској згради у Гајдобри, можемо закључити да је школи
враћен конфесионални статус. Као разлог за такву одлуку наве-
дена је чињеница да недостају руководеће снаге.
Пошто се стално повећавао број становника у Гајдобри, а што је
утицало на повећање броја деце која су била обавезна да поха-
ђају школу, општина је, почетком 1904. године, у згради дечијег
забавишта отворила и пету учионицу. Иначе, поред школе, не-
мачка заједница је још 1897. године у црквеном дворишту поди-
гла зграду за дечје забавиште.
Изградња је коштала 8.740 круна. Зграда је имала стан за васпи-
тачицу, једну учионицу и просторију за игру.
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Суочени са чињеницом да је школска зграда застарела и да не-
ма довољно простора за ученике, школска управа је заједно са
црквеном заједницом, донела одлуку да изгради нову зграду.
Школска 1905/1906. година је завршена 28. априла и одмах се
приступило рушењу старе школске зграде. На њеном месту је из-
грађена нова, на спрат, са станом за кантора, гимнастичком са-
лом, зборницом и шест учионица. Настава у новој школској згра-
ди могла је отпочети већ 15. новембра 1906. године. По плану ин-
жењера Кикиндаија, нову школску зграду је подигао Јакоб Харф-
ман, мајстор зидар из Буљкеса (данас Бачки Маглић). Укупни
трошкови су износили 82 400 круна.

„О раду школе у првој деценији XX века наводимо сећање старог
Ференца Ваша, који је основну школу завршио 1904. године у Гај-
добри, и у Гајдобри је дуго живео, а старе дане проводио у Бач-
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кој Паланци. Он каже: Када сам ја ишао у први разред основне
школе мало је деце похађало школу. Била је већа потреба да се
ради, а радити се могло и без школе. У школу су ишла највише
деца службеника, богатих трговаца и велепоседника... Мене је
учио један учитељ који је становао поред школе. Он је био
строг и много је тражио уредност. Лако је делио и батине. Се-
дели смо у дугачким дрвеним клупама. Најтежи нам је био не-
мачки језик и црквено појање. У месну цркву смо ишли сваке су-
боте, где нас је црквеним обредима учио један попа. Тада се пи-
сало пером и мастилом“ (Чедо Говедарица, Исто).
Према подацима које наводи Шефер, школа је 1915. године има-
ла шест разреда са 292 ученика и 5 учитеља (Мартин Шпицна-
гел, Георг Кениг, Франц Лех, Петер Вас и Карл Крал). У то вре-
ме постојала је обавезна поновљена настава за оне ученике ко-
ји су напустили свакодневно похађање наставе у вишим разреди-
ма. Поновљена настава је организована средом и недељом у то-
ку зиме, док је у месецима до почетка распуста организована са-
мо недељом.
Проблеми у настави су се појавили током Првог светског рата јер
је због мобилизације у школи остао само један учитељ.
Завршетком Првог светског рата и распадом Аустроугарске, Вој-
водина улази у састав нове државе Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца.
На основу закона који је донесен 14. августа 1920. године, школа у
Гајдобри је уместо конфесионалне постала општинска школа. Три-
наестог јуна наредна године школа је добила статус државне шко-
ле. Управљање школом је поверено наставнику Георгу Кенигу.
После одласка Георга Кенига у пензију 25. марта 1930. године, за
управитеља школе постављен је наставник Јохан Симон.
Настава се одржавала на немачком, матерњем језику ученика, а
државни језик је био обавезан у свим разредима свих основних
школа националних мањина у Краљевини.
Наставни предмети у нижим разредима (I–IV) су били: веронаука,
државни језик, језик националних мањина (у Гајдобри – немачки
језик), историја, географија, рачун и геометрија, познавање при-
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роде, цртање, лепо писање, ручни рад, певање, фискултура и
игра.
У вишим разредима ученици су имали следеће предмете: веро-
наука и морална поука, рачун и геометрија, практична економска
знања и њихова примена, хигијена, ручни рад, цртање, лепо пи-
сање, певање, телесне вежбе по соколском систему.

У Краљевини су бригу о раду школа, њиховом финансијском по-
словању, учитељском кадру и опремању школе училима и наме-
штајем водили такозвани Месни школски одбори. „Навешћемо
неколико садржаја из записника Месног школског одбора у Гај-
добри. Месни школски одбор, на својој редовној седници одржа-
ној 25. фебруара 1930. године, донео је одлуку да се школа прет-
плати на стручне листове и часописе: Просветни гласник, Народ-
ну просвету, Учитељ, Пољопривредни гласник и Чиновнички
гласник. Идућег месеца исте године, Месни школски одбор одо-
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брава школи да набави радио апарат, купи књиге за библиоте-
ку, како би рад био што бољи. Школски одбор је водио бригу и о
успеху ученика. У једном записнику из 1934. године стоји: због
слабијег успеха ученика у школи, сви чланови Месног школског
одбора треба да обиђу одељења и учитеље и са њима пораз-
говарају о учењу“ (Чедо Говедарица, Исто).
Поред Шеферове монографије Гајдобре, драгоцен извор подата-
ка је – сачувана у фрагментима – свеска односно школска књига
обавештења (књига наредби). Она обухвата временски период
1931–1933. године.
У зиму 1931. године највећи проблем у Гајдобри, па и у школи,
био је велики број оболелих од заразне болести дифтерије. Забе-
лежено је више смртних случајева међу школском децом. Стога
управитељ школе даје конкретна упуства о одласку ученика и на-
ставника на испраћај преминулих. Дају се и упутства да се на ча-
совима, у складу са Правилником о сузбијању заразних болести,
ученици поново упознају са природом те болести.
Школа је у марту месецу 1931. године била активно укључена у
припреме за попис становништва, који је требало да се обави на
територији тадашње Краљевине Југославије.
Иначе, према резултатима Пописа становништва из 1931. годи-
не, Гајдобра је имала 3 020 становника. Од тога броја, немачки је-
зик је био матерњи језик за 2 538 становника, док су српски, хр-
ватски и словеначки били матерњи језици за само 138 становни-
ка. Занимљиво, књига обавештења је вођена на два језика – на
левој страни на српском, а на десној страни на немачком језику.
Из те књиге обавештења сазнајемо о организационо-техничким
питањима у раду школе:
• набавка књига и свесака (и с тим у вези коментар управитеља

– „прво паре, па онда поруџбина“)
• одржавање седница,
• дежурство наставника,
• проблеми са грејањем,
• прославе у школи,
• понашање ученика и наставника итд.
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Занимљив је коментар управитеља школе у вези са кашњењем
наставника: „Не би требало никада закаснити. Али правити од то-
га обичај, то се не може дозволити. Од сада ћу именовати оне ко-
ји закасне!“ 
Честе су критике и на рачун ученика: да приликом уласка у шко-
лу не чисте ципеле од блата или да се на улици не јављају стари-
јима или их поздрављају само када у близини примете неког од
наставника.

Евидентни су, бар у зимским месецима, били проблеми са недо-
статком дрва (угља је било довољно), па управитељ опомиње на-
ставнике на озбиљан проблем: „Молим, сматрајте ово као озбиљ-
но, а не као да бих опет говорио ваздуху.“
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Посебно место у сачуваном документу имају прославе. Тако се
наводи прослава одржана 1. децембра 1931. године (обележава-
ње Дана државности Краљевине).
После службе у цркви, у гимнастичкој сали школе је одржана
приредба за ученике и родитеље. Увече је у гостиони Манц одр-
жана свечана школска академија. Цена улазница била је 5 и 3
динара.
Школска слава Свети Сава је редовно обележавана. Тако је 27.
јануара 1932. године, у 9 часова, одржана приредба у гимнастич-
кој сали, а у 7 часова увече у гостиони Манц.
Забележене су и тачке програма на наредној школској слави
1933. године: Поздрав гостима; Зима бежи – од Јована Јованови-
ћа Змаја; Растко – од В. Илића; Смрт Св. Саве – од Димића; Св.
Сава – од Сташе Николића.
Школа је 1933. године добила ново име: Државна народна шко-
ла Јосиф Јурај Штросмајер.
Преглед историје школе у Гајдобри Антон Шефер завршава са
1937. годином. Те године школа је имала 313 ученика, од тога 149
дечака и 164 девојчице. Наставнички колектив су чинили: управ-
ник школе Јохан Симон и наставници: Јозеф Гутпелт, Јохан
Ернст, Петар Шовљански, Адолф Штиглмајер, Даница Слепчев,
Љубица Шијаков-Чампраг и Гизела Хантер.
На крају одељка о школи Шефер наводи, именом и презименом,
све наставнике који су од 1767. па до 1937. године, дали допри-
нос културном и материјалном напретку немачке заједнице.

Наставнички колектив школе у периоду 1767–1937.
Балтазар Хорнунг, Конрад Крум, Аугуст Хекел, Јохан Герлих, Лео-
полд Герлих старији, Јакоб Герлих, Јохан Маркс, Јозеф Цимерман,
Адам Ромајз, Јозеф Енгел, Леополд Герлих млађи, Берта Туна, Ру-
долф Лакнер, Валентин Штумпф, Венделин Хајнц, Јозеф Ингликхо-
фер, Јохан Пучер, Вилхелм Кениг, Марија Ингликхофер рођ.Шилер,
Карл Шефер, Јозеф Винклер, Рохус Хофман, Емилија Лончарић,
Леополд Штрис, Штефан Пири, Антон Тројер, Венцел Биланић,
Карл Крал, Георг Кениг, Петер Вас, Мартин Шпицнагел, Јохан Ха-
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ман, Франц Лех, Матијас Полак, Кристина Шокловачки, Ирена
Штумпфегер, Терезија Вајнфелд, Јулије Блашковић, Јохан Симон,
Радмила Ђорђевић, Едет Штумпфегер, Катарина Калеа, Љубица
Шијаков-Чампраг, Милева Радовић, Петар Шовљански, Јохан
Ернст, Даница Слепчев, Стефанија Јовановић-Тирк, Јозеф Гутпе-
лет, Адолф Штиглмајер и Гизела Хингер.
Други светски рат је почео 1939. године. Краљевина Југославија је,
после кратког априлског рата 1941. године, окупирана и подељена
између Немачке и њених савезника. Бачка је потпала под власт
хортијевске фашистичке Мађарске. Школа у Гајдобри добија име:
„Мађарска краљевска државна основна школа“.Спроводи се мађа-
ризација школе. Ради се у отежаним ратним условима.

У октобру 1944. године јединице Црвене армија, заједно са једи-
ницама Народноослободилачке војске Југославије, ослободиле
су Војводину.
До августа 1945. године, када је донет Закон о колонизацији, исе-
љено је скоро целокупно немачко становништво.
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Школа у Гајдобри после Другог светског рата
У тек ослобођеној земљи Министарство просвете Демократске
Федеративне Југославије организује израду нових наставних
планова, мада је још 8. децембра 1944. године донета одлука о
почетку рада у основним школама у којима постоје минимални
услови за извођење наставе.
Школа у Гајдобри почиње са радом, иако су се још увек водиле
борбе у северозападним деловима Југославије. Настава се орга-
низује за децу оних који су се доселили у Гајдобру из суседних
места.
Увидом у школску документацију добијамо податке да је у школу
уписан 251 ученик. На крају школске 1944/45. године број учени-
ка је смањен на 169.
До маја месеца 1945. године Гајдобра је била под војном управом
51. војвођанске дивизије Треће југословенске армије. Од маја
1945. године управљање местом се преноси на цивилну власт.
Народноослободилачки одбор места добија задатак да организу-
је целокупни друштвени живот у Гајдобри, пре свега дочек коло-
ниста, њихов размештај и укључивање у привредне, политичке и
културне активности.
Доласком колониста, број ученика и број одељења у школи се
нагло повећава. На крају школске 1945/1946. године било је осам
одељења са 350 ученика. Прве разреде су водили Јован Цикуша,
Олга Милитариу и Чедомир Милојковић (који је уједно био и упра-
витељ школе). Два друга разреда су водили Лепосава Ивановић
и Ана Микић. Трећем разреду учитељ је био Станимир Васиље-
вић, а четвртом разреду Милена Бадрљица.
Забележимо и првих пет уписаних ученика у матичну књига уче-
ника (тачније, документ се звао школска матица) првог разреда:
Аћимовић Чедомир, Бјелица Љубо, Баћина Момчило, Бојанић
Петар и Бјелица Рајко.
Настава се одвијала у веома тешким условима. Учионице су гре-
јане сировим дрветом, па је у њима било хладно и биле су пуне
дима. Због недостатка ђачких клупа, а великог броја ученика (за
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данашње појмове невероватних 75 ученика у једној учионици)
било је оних који су седели на поду.
Привремено израђене клупе од сирових дасака убрзо су се расу-
шиле, па су, приликом сваког покрета ученика, много шкрипале.
Осветљење у учионицама је такође било слабо и нередовно.
Без обзира на велике тешкоће, број ученика се повећавао. Школ-
ске 1946/47 било је 9 одељења и 400 ученика, наредне године –
504, да би школске 1949/50 тај број износио чак 800 ученика.

Пошто је просветна власт проценила да четворогодишње обра-
зовање није довољно, донета је одлука да тамо где постоје усло-
ви буду отворене Прогимназије.
Тако је и Гајдобра добила Прогимназију школске 1947/48 године.
Међутим Прогимназија је потрајала само једну годину. Школске
1948/49. Прогимназија је преименована у непотпуну гимназију.
Непотпуна гимназија је по својој садржини била слична предрат-
ној класичној гимназији. Спајањем четворогодишње основне
школе и непотпуне гимназије, на основу решења Поверништва
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за просвету – Нови Сад, од 22. августа 1950. године – настаје је-
динствена осмогодишња школа у Гајдобри.
На почетку школске године било је 9 одељења нижих разреда (I-
IV) и 9 одељења виших разреда (V-VIII) са 790 ученика, а наста-
ву је изводило 14 наставника.
На крају школске године у Дому културе одржана је приредба за
грађане. Учествовали су школски хор и драмска група. О значају
социјалистичке револуције говорио је наставник Владимир Зу-
бац.
Већ наредне 1951/52. школске године број ученика је смањен на
666, односно на крају школске године је остало 637 ученика. Тен-
денција смањења броја ученика је настављена и следеће године.
Школа је имала 15 одељења и 592 ученика. Разлоге смањења
треба тражити у смањеном наталитету, јер се ради о генерација-
ма рођеним у време рата.
У погледу наставних средстава и учила, школа је располагала са-
мо најосновнијим средствима. Набавке су вршене углавном из бу-
џета школе. Школа је тих година стандардно прослављала Дан
Републике, Први мај и Нову годину.
Посебно треба забележити да су школске 1952/53. године учени-
ци VII разреда ишли на екскурзију у Дубровник (преко Београда
и Сарајева). Ученици VI разреда су посетили Београд, док су уче-
ници нижих разреда извели више излета у ближој околини. На-
редне школске године уз помоћ из буџета школе изведена је екс-
курзија у северозападни део земље (Опатија – Постојна – Љу-
бљана – Загреб).
Организоване су и различите акције (нпр. скупљање свињске
длаке), а остварени приходи су утрошени за набавку фискултур-
них реквизита.
Из школске документације видљива је брига за побољшање
услова рада, нарочито у реновирању школске зграде (то је ина-
че дежурна тема наредних деценија, све до данашњих дана). Та-
ко је у току 1955. године из буџета школе за оправке издвојено
500 000 динара. Наредног лета је школа комплетно окречена,
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префарбана је дрвенарија, оправљени олуци, преуређена школ-
ска радионица. Трошкови су износили око милион динара.
Школа је 50-их година редовно учествовала на спортским такми-
чењима. На среском фискултурном такмичењу одржаном у Чела-
реву освојила је прво место. На иницијативу наставника Боривоја
Милетина основано је 1952. године ДТВ „Партизан“. Чланови су
били углавном ученици основне школе. Предвођени наставници-
ма из школе (Милетин, Славујевић, Мандић и Шуљан) на среском
такмичењу су освојили пет првих места, док су преостала два пр-
ва места заузели такмичари из Бачке Паланке.

На првом републичком такмичењу у партизанском вишебоју
1956. године у Крагујевцу, пионири и пионирке су освојили четвр-
то место. У омладинској конкуренцији су заузели треће место.
Наредне године, на савезном такмичењу у Марибору ДТВ „Пар-
тизан“ из Гајдобре освајио је друго место у конкуренцији сеоских
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екипа. Са успесима су наставили у Ријеци (1958) и Београду
(1959).
У партизанском вишебоју који је одржан у Тузли (1962) женска
омладинска екипа је била друга у конкуренцији сеоских екипа.
Број ученика у школи је растао јер су пристизале генарације ро-
ђене на крају рата и после њега. Тако је школа имала 685 учени-
ка школске 1956/57. године, а већ наредне године је на почетку
школске године било 820 ученика. Број ученика је у току школ-
ске године повећан на 981 јер је по одлуци Савета за просвету
НОО Гајдобра и школских одбора две школе, Основна школа из
Нове Гајдобре припојена Основној школи из Гајдобре.
Иначе, деца из Нове Гајдобре рођена у периоду 1941–1947. годи-
не су после завршена четири разреда у Н. Гајдобри, више разре-
де похађали у Гајдобри. Генерација рођена 1948. године је прва
послератна генерација која је комплетно осмогодишње школова-
ње завршила у Новој Гајдобри.
Рекордан број одељења (32) и ученика (1050) школа бележи то-
ком 1958/59. школске године. Те године су радиле следеће сек-
ције: драмска, рецитаторска, литерарна, фото, вајарска, и неко-
лико спортских (ногометна, одбојкашка, кошаркашка).
Посебно треба истаћи активност ђачке задруге (продајна и про-
извођачка), у коју је било укључено 520 ученика. Ученици су би-
ли активни у школској огледној башти. У школи је радила и млеч-
на кухиња. Ученици су за месечну претплату, која је износила
60–100 динара, добијали ужину (млеко, сир, салама, мармелада).
Крајем тих 50-их година је дошло до промена у територијалној ор-
ганизацији. Успостављањем комуналног система укинуте су ма-
ње општине тако да је Гајдобра изгубила статус општине. Од
1959. године Гајдобра је у саставу општине Бачка Паланка.
У току школске 1958/59. године донета је одлука да школа доби-
је име познатог српског песника Алексе Шантића.
Поводом 15 година рада школе (1945–1960) први пут је просла-
вљен Дан школе (27. мај – датум рођења великог песника чије
име носи школа). На свечаној седници реферат је поднео управи-
тељ школе Чедомир Милојковић. Била је то прилика да се поме-
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ну успеси школе, а највећи успех је, како је то рекао управитељ
школе, „када после извесног броја година наставници сретну сво-
је бивше ученике као афирмисане друштвене раднике који нас
старије доследно замењују и примају на себе одговорност за да-
љи напредак нашег друства...“

Као добар и брижан домаћин који је уредио своје домаћинство,
после 15 година управљања школом, Чедомир Милојковић је
предао дужност свом наследнику Боривоју Нинкову.
У Гајдобру је Чедомир Милојковић стигао 1945. године заједно са
неколико учитеља, а међу њима је била и његова супруга Анки-
ца. Започео је мукотрпан и одговоран посао – васпитање и обра-
зовање деце и одраслих. Осим у школи, био је веома активан на
подизању опште културе у Гајдобри. Био је увек расположен и
весео, увек у покрету, увек спреман да саслуша, да разговара и
да савет. После одласка у пензију 1973. године остаје да живи у
Гајдобри.
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Шта је за Гајдобру значио учитељ, управитељ и васпитач бројних
генерација најбоље је изразио бивши ученик и кратко време на-
ставник школе др Славко Гордић на дан сахране Чедомира Ми-
лојковића (25. VIII 2000): „Тешко је у животу и раду нашег леген-
дарног учитеља, наставника и школског управитеља раздвојити
љубав за учионицу од љубави за Гајдобру. Толики су дошли и
прошли, неки и остали вољно или невољно, али је само Чедомир
Милојковић својом верношћу и приврженошћу Гајдобри и њеној
школи остао синоним овог места и његовог скромног училишта“
(Изворник 2/3 – 2006/2007, стр. 441).
На предлог Ратка Шутића, на оснивачкој скупштини Огранка Ву-
кове задужбине у Гајдобри (20. II 2004) у програм је унета наме-
ра да се на згради основне школе у Гајдобри открије спомен пло-
ча Чедомиру Милојковићу. Та намера је преточена у дело 16. де-
цембра 2005. године, када је откривена спомен плоча. Част да от-
крије спомен плочу припала је Браниславу Митрушићу, дугогоди-
шњем пријатељу и сараднику Чедомира Милојковића. Своје
обраћање присутнима Бранислав Митрушић је завршио следе-
ћим речима: „Откривам ову спомен плочу, за незаборав и трајно
сећање на врсног педагога, омиљеног директора, а надасве до-
брог човека, учитеља Чедомира Милојковића“ (Изворник 2/3 –
2006/2007, стр. 448).
Школске 1960/61. године школа је имала 912 ученика. У току
школске године је основано Друштво за физичку културу „Полет“
у чијем је саставу радило више секција.
Основано је и културно-уметничко друштво „Невен“ са шест сек-
ција. Крајем наставне године покренут је школски лист под нази-
вом „Наш глас“, штампан на шапирографу, скромног изгледа. У
три сачувана броја ученици се баве различитим темама. Ево не-
ких наслова: Подмукло убиство Патриса Лумумбе (аутор Мила-
дин Крунић, V разред), Разговор главног уредника са управником
школе другом Бором Нинковим (Вукашин Зубац VIII разред), Ју-
риј Гагарин у космосу (Милена Поробић)…
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У листу се појављује занимљив рекламни текст: “Свим потребним
школским прибором ће вас снабдети наша продавница! Купујте
прибор у њој јер је квалитетан и најјефтинији.“
На месту управитеља школе Бора Нинков је био кратко време,
мање од две године. За новог управитеља постављен је Чедо Го-
ведарица, дотадашњи помоћник управитеља, који се посебно ис-
тицао у педагошком раду са ученицима.

Број ученика из године у годину опада тако да је школске
1964/65. године у школи било 743 ученика. Са успехом је разред
завршило 589 ученика, на поправни је упућено 96 ученика, а по-
нављало је 50 ученика. У току ове школске године извршено је
тестирање ученика у одељењу VIII3 из осам наставних предмета.
Ученици су на тестирању из историје и географије били најбољи
у конкуренцији 49 школа новосадског среза. Иначе, историју и ге-
ографију у овом разреду је предавао Здравко Грубор.
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Због даљег школовања Чедо Говедарица је поднео отказ на
функцију директора школе у мају 1965. године. За новог директо-
ра изабран је Здравко Грубор.
У циљу стимулисања школа за боље резултате на плану образо-
вања и васпитања ученика, Општински фонд за школство је из-
двојио 4.050.000 динара за награду најбољим школама. Савет за
просвету СО Бачка Паланка је донео одлуку да се награди основ-
на школа „Алекса Шантић“ са 750.000 динара. На ранг-листи
основних школа у општини Бачка Паланка, школа у Гајдобри је
поделила прво место са школом из Челарева.
Наредних година су редовно вршена тестирања ученика као и
посете просветних саветника Просветно-педагошког завода из
Бачке Паланке. Број ученика у школи и даље опада, што је по-
следица смањења броја становника у месту, до чега је дошло
услед миграција у градска подручја. У току школске 1967/68. го-
дине наставу је похађало 649 ученика. У предметној настави је
радило 14, а у разредној настави 8 просветних радника.
Поводом сто година од рођења Алексе Шантића, свечано је про-
слављен Дан школе.
После седам година проведених на месту директора школе,
Здравко Грубор је 1972. године отишао на нову дужност у Бачкој
Паланци. Наредне две године (1972–1974) директор школе је био
Бранислав Митрушић.
До спајања Основне школе из Нове Гајдобре и Основне школе
“Алекса Шантић” дошло је 1974. године. То је било време када је
тенденција различитих интеграција у привреди и ванпривредним
делатностима била посебно изражена. Поред политичких разло-
га, јер политика је тада свугде била присутна, спајање школа је
имало и нека објективна, економска оправдања. Од 1974. године
званичан назив школе је Основна школа “Алекса Шантић” Гајдо-
бра – Нова Гајдобра. За директора нове школе постављен је Пе-
тар Лучић, који је до тада радио као наставник биологије и хеми-
је у Новој Гајдобри.

254 IZVORNIK



У школској 1974/75. години у школи је било 555 ученика распоре-
ђених у 27 одељења. У циљу унапређења наставе уведене су
специјализоване учионице – кабинети.
Школа је 70-их година постигла нарочито добре резлутате на
спортским такмичењима. Велике заслуге, поред самих ученика,
имао је наставник физичке културе Анђелко Кашиковић Кале.

На првој ђачкој олимпијади у Новом Саду 1970. године са му-
шком рукометном екипом осваја бронзану медаљу. Исти успех
понавља и на наредној олимпијади која је одржана у Зрењанину.
Са мушком одбојкашком екипом такође осваја бронзану медаљу.
На покрајинском такмичењу у Каћу 1979. године рукометна еки-
па школе постаје првак Војводине. На кошаркашком првенству
Војводине у Апатину, практично у истом саставу, дечаци освајају
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сребрну медаљу. Из ове победничке генерације наредних година
и деценија у свету спорта (рукомет и кошарка) позната имена ће
постати Зоран Куртеш и Мирко Милићевић.
После одласка из школе 1986. године, Анђелко Кашиковић по-
стиже значајне резултате и са млађим категоријама рукометног
клуба „Синтелон“.
За свој укупан рад и постигнуте резлутати у области спорта и фи-
зичке културе Кашиковић добија највеће покрајинско спортско
признање – Спартакову награду, 1982. године, као и Октобарску
награду општине Бачка Паланка 2009. године.
Крајем 70-их година, у време када се размишљало о основној
школи која би трајала 10 година, у згради школе је 1979–1982. го-
дине радило истурено одељење школе „Иво Лола Рибар” из Бач-
ке Паланке. Први и други разред заједничких основа похађала су
деца из Гајдобре, Нове Гајдобре, Силбаша, Деспотова и Парага.
Један од лошијих резултата основне школе забележен је 1980.
године када је на тестирању из одређеног броја наставних пред-
мета школа заузела, у конкуренцији 70 школа, тек 60 место.
После 8 година проведених на месту директора школе, Петар Лу-
чић одлази на нову дужност у Бачкој Паланци.
За новог директора изабрана је 1982. године Сара Павић, која је
од 1959. године радила као учитељица у школи. У међувремену,
пре избора за директора, завршила је педагогију на Филозоф-
ском факултету.
На месту директора Сара Павић остаје до 1986. године, када пре-
лази на радно место школског педагога, на коме остаје до одла-
ска у пензију 1999. године.
Породичну традицију наставља њен син Александар Павић, ма-
гистар књижевности, који у школи ради од 1989. године. Познат
је и ван своје школе јер је до сада објавио четири књиге афори-
зма и хаику поезије. Његови књижевни радови су објављивани у
Енглеској, Индији, Јапану, Русији...
Кратко време до избора новог директора, вршилац дужности ди-
ректора је био наставник (и бивши директор) Бранислав Митру-
шић.
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За новог директора 1986. године је изабран Недељко Ивезић. У
Основну школу је дошао после дугогодишњег рада и богате пе-
дагошке праксе у бачкопаланачким средњим школама.
Број ученика је 80-их година пао испод 500, тако је 1987. године
школа имала 433 ученика, а 1988. године 450 ученика. Те 1988.
године, актуелна је била изборна настава, а као проблем се по-
јавило питање увођења наставе енглеског језика.

Један сачувани примерак школског листа „Искра“ из 1989. годи-
не доноси неколико занимљивих чланака. Ево неких наслова:
Разлике у школовању градске и сеоске деце, Неки херцеговачки
обичаји (свадбени и божићни обичаји, кршћење деце, ускрс),
Анализа филма „Замка за родитеље“ и, на првој страни, „У нама
куца југословенско срце“. У овом последњем чланку аутор Ната-
лија Курилић, ученица VIII2 разреда изражава бригу за судбину
своје домовине Југославије и поручује „да свако пружи руку као
брату брат и да свако дете има миран сан“. Нажалост, ова дечја
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жеља се није остварила. Следе године, читава деценија, када на
просторима некадашње домовине нико није имао миран сан.
Следе године растурања Југославије и године крвавог грађан-
ског рата на просторима Хрватске и Босне и Херцеговине. Реке
избеглица стижу у Србију. У општину Бачка Паланка и у самој
Гајдобри обезбеђује се смештај за велики број избеглица. Током
школске 1992/93. године, у школи у Гајдобри је уписано 111 уче-
ника избеглица, што је довело до повећања укупног броја учени-
ка на 633. Наредних година број ученика избеглица опада: 1994.
године – 36; 1995. године – 25; 1996. године – 26; 1997. године –
44; 1998. године – 38.
Школа ради у тешким условима опште дезинтеграције друштва и
државе. Још тежа ситуација настаје 1999. године. Бомбардовање
наше земље од стране НАТО пакта, које почиње у марту месецу,
доводи до прекида наставе и ранијег завршетка школске године.
Почетком прве деценије 21. века друштво и држава се постепе-
но стабилизују.
Функцију директора школе Недељко Ивезић је обављао до 2003.
године. Две године касније, 2005. године, одлази у пензију.
За новог директора школе изабрана је Јадранка Вукановић. На
том радном месту се налази и данас, на крају 2010. године.
У школу је у последњој деценији много уложено. Опремљен је
информатички кабинет са 15 рачунара и са пројекционим плат-
ном, уведен је бежични интернет. Модернизован је и видео над-
зор. Извршена је адаптација учионица, фискултурне сале и школ-
ске трпезарије, завршена изградња одбојкашког терена и поста-
вљена конструкција за кошеве у школском дворишту.
Много тога је урађено захваљујући помоћи бивших ученика и су-
грађана. Тако је Радивоје Дангубић, успешан привредник и пи-
сац, који сада живи у Београду, поклонио школи 10 рачунара (ок-
тобар 2009. године).
У школе је враћена веронаука. Сваке године се одржавају Бо-
жићни квизови знања из веронауке.
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Уводе се изборни предмети за ученике. За ученике од V до VIII
разреда, у 2009. години изборни предмети су били: одбојка, ин-
форматика, домаћинство, цртање, сликање и вајање.
У школи је 2006. године покренут школски лист „Јоргован“. У ње-
му су забележени сви важни догађаји значајни за школу. Посеб-
но су истакнути велики и редовни успеси рецитатора на општин-
ском, покрајинском и републичком такмичењу. Најбоље резулта-
те на републичком такмичењу су остварили: Немања Ковачевић,
Сара Матковић и, посебно, Мина Бјелица, која је 2009. године
освојила прво место. Велике заслуге за њихове успехе имају и
наставници који су их припремали: Александар Павић, Наташа
Шуњка и Орјана Теклић.

Вредне резултате имају и ученици из географије. Заједно са сво-
јом наставницом Љиљаном Марјановић успешно учествују на
такмичењима. Тако је 2007. године Александра Крижов била пе-
та, а 2008. године Моња Милићевић понавља исти резултат на
републичком такмичењу. Тиме је настављена традиција добрих
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резултата из 90-их година, када је Тијана Чабрило заузела четвр-
то место (1996).
У мају 2007. године је промовисана књига ученичких радова,
збирка поезије „И дрво има душу“. Назив збирке је настао према
истоименој песми коју је написала ученица Милица Гаврић, до-
битница многих награда, међу којима се издваја прва награда на
традиционалном конкурсу Друштва Војводине за борбу против
рака (2006).
Радови пет ученика основне школе (Милица Гаврић, Моња Ми-
лићевић, Загорка Несторовић, Милица Гордић и Горица Шутић)
нашли су се у књизи „Сто младих талената“, која је настала као
резултат конкурса Културно-издавачког центра „Српска кућа“ из
Пожаревца.
Школа је, због изузетних резултата постигнутих у образовном
процесу и ваннаставним активностима, од удружења Школама у
походе, постала добитник годишње награде Мирослав Антић (ја-
нуар 2008).
Прошлост, традиција и успеси обавезују. Међутим, постоји про-
блем који ће у неко догледно време бити тешко решен, а то је све
мањи број ученика. Школа је прошле, 2009/10. школске године
имала само 279 ученика, од тога у Гајдобри 195, а у Новој Гајдо-
бри 84 ученика. Одељења су са све мање ученика. Појавило се и
комбиновано одељење од два разреда (II и IV) са свега 13 учени-
ка!

Запослени у школи
Школу чине, пре свега, ученици и наставници. Међутим, да би
школа нормално функционисала и да би успешно остваривала
васпитно-образовне задатке, поред наставника, директора и пе-
дагога, значајну улогу има и административно-техничко и помоћ-
но особље.
Први секретар школе после Другог светског рата је била Даница
Ракоњац. Њу је 1962. године заменила Душанка Милановић-Но-
ваковић.
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До 1974. године, када је дошло до спајања школа у Гајдобри и
Новој Гајдобри, секретар школе је обављао све административне
послове.
Од 1974. године, рачуноводствено-књиговоствене послове у шко-
ли води Радојка Кукољ-Шаин.
После 36 година на месту секретара школе, Душанка Новаковић
је 1998. године отишла у пензију.
Од 1998. године послове секретара школе обавља Невенка Пу-
дар.
О томе да школа буде чиста и безбедна, да електричне, грејне и
санитарне инсталације добро функционишу, као и о низу других
послова – брине помоћно особље школе. Иза овог појма (помоћ-
но особље) „крију“ се различита занимања: послужитељи, хигије-
ничари, спремачице, неговатељице, домари, портири, чувари,
ложачи.
Од 1945. године до данас, 2010. године, у школи су радили или
још увек раде:
Ката Крнач ?
Раде Радаковић ?
Крсто Гордић 1957–1973.
Стоја Курилић 1957–1972.
Стојан Гордић ?
Крстиња Цвијетић ?
Славка Говедарица 1960–1971.
Ђорђо Хербез 1954–1964.
Божо Самопјан 1963–1966.
Ђорђо Пудар 1964–1991.
Манојло Говедарица 1963–1964, 1970–1973.
Даница Хербез 1964–1965.
Даница Чалија 1964–1965.
Љубица Чалија ?
Јелена Митрушић 1973–1992.
Илинка Пудар 1973–1990.
Лепосава Тасовац 1974–1979.
Јованка Шаровић 1974–1981.
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Зорица Нешковић 1975–1994.
Гојко Вучић 1978–1983.
Радмила Шушић 1978–2001.
Милосава Шешлија 1979–2006.
Ксенија Рупар 1981–2001.
Слободанка Самарџић 1981–2000.
Властимир Ђурић 1987–2003.
Јагода Анђелић од 1988.
Милован Дамјанац од 1993.
Радојка Стојисављевић од 1994.
Станка Зотовић од 1998.
Бранка Ђурић од 1998.
Лидија Адамовић од 1999.
Биљана Самарџић од 1999.
Зоран Поповић од 2003.
Милка Деретић од 2002.

За протеклих 65 година, у васпитно-образовном процесу, одно-
сно у реализацији наставних планова и програма рада, свој до-
принос је дало преко 200 наставника.
У почетку, одмах после Другог светског рата, наставу су изводи-
ли, углавном, наставници са завршеном учитељском школом.
Временом су критеријуми за запошљавање пооштравани. У ви-
шим разредима (V–VIII) поставља се услов да имају завршену,
најмање, вишу школу. Данас је услов за све који изводе наставу
да су завршили факултет.
Многи наставници су се у току рада додатно образовали и усавр-
шавали, па су тако после учитељске школе завршавали више
школе и факултете. Данас школа има и наставнике са титулом
магистра и доктора наука.
У школској документацији не постоје прецизни подаци о времен-
ском трајању запослења за период од 1945. до 1962. године. Због
тога, за наставнике који су пре 1962. године напустили школу ни-
је наведено време које су провели у њој. Тек од 1962. године се
води Матична књига запослених, и она нам је послужила као по-
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уздани извор података о радницима школе, за период
1962–2010. године.
Наведене су, уколико је било поузданих података о томе, проме-
не у презимену настале због удаје.
На списку наставничког колектива су, поред наставника, дирек-
тора и педагога, наведене и васпитачице, јер је забавиште, од
свог формирања 1959. године, организационо било у саставу
школе.

Наставнички колектив 1945–2010.
Јован Цикуша
Олга Милитариу
Лепосава Ивановић
Ана Микић
Станимир Васиљевић
Милена Бадрљица
Машан Кркић
Вера Шилић
Аурелија Милитариу
Милеса Вељковић
Стевка Гoјшић
Вера Чизмић
Боривоје Милетин
Миленка Драгојевић
Михајло Оташевић
Даница Страјнић
Владимир Зубац
Љубица Капор Ћуричић
Мирјана Дињашки
Ана Визер
Видосава Дреновчанин
Софија Грујић
Даница Милетин
Катица Поповић
Латинка Мишков
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Дамјанка Ачански
Јелица Kрстић
Катица Марић-Вучић
Ђурђина Кузманов
Коста Колaрић
Ђорђе Шијаков
Јелена Перишић
Бошко Мандић
Нада Левчић
Цвета Мандић
Аница Винокић
Марта Шуљан
Смиља Давидовић
Милена Гаварић
Невенка Милошев
Арсо Стојановић
Даринка Станојевић
Нада Темеринац
Душан Рајић
Мара Шаин
Милан Милошев
Томислав Гаварић
Петар Кијац
Иван Лазић
Стеван Ристић
Раде Родић
Никола Темеринац
Анђелка Недељков
Ружа Палишашки
Анђелка Бајандић
Јован Грујин
Никола Грубанов
Милушка Нинков
Боро Нинков
Никола Миљуш
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Чедомир Милојковић 1945–1973.
Ана Милојковић 1945–1963.
Загорка Урошевић 1946–1965.
Бранислав Митрушић 1950–1991.
Љубомир Славујевић 1953–1965.
Олга Поповић 1955–1983.
Радмила Јушић 1955–1978.
Мара Ненин 1956–1988.
Чедомир Говедарица 1957–1972.
Драгиња Лазовић 1957–1963.
Загорка Шпис 1957–1963.
Владимир Јушић 1957–1976.
Сара Павић 1959–1999.
Здравко Грубор 1959–1972.
Душанка Лажетић-Говедарица 1960–1982.
Тодор Микић 1960–1962.
Сокол Соколовић 1960–1964.
Стеван Вардић 1959–1972.
Гојко Добродолски 1960–1981.
Даринка Јанковић-Грубор 1961–1976.
Богдан Бракус 1961–1965.
Душан Милићевић 1961–1967.
Магдалена Медан 1960–1968.
Серафина Кашиковић 1961–1993.
Анђелко Кашиковић 1962–1986.
Марија Лажетић 1962–1977.
Катарина Батлуков-Милићевић 1962–1970.
Боривоје Пудар 1962–1965, 1972–1997.
Обрад Шуша 1962–1963, 1972–1985.
Петар Ђурица 1962–1964.
Јован Бјелоглав 1963–1966.
Милорад Вуковић 1963–1964.
Терезија Ћулум 1963–1964.
Божидар Деретић 1963–1965, 1974–2003.
Радојка Крунић 1963–1965.
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Славко Гордић 1964–1965.
Стерјана Лазовић 1964–1969.
Рајко Гајић 1964–1965.
Павле Мирковић 1964–1966.
Павел Ферко 1965–1966.
Павле Нинковић 1965–1967.
Димитрије Говедарица 1965–1981.
Димитрије Карић 1965–1971.
Срећко Јелић 1965–1966.
Петар Рипкин 1965–1966.
Радмила Вуковић 1966–1975.
Даринка Петровић 1966–1967.
Томислав Лазић 1966–1983.
Слободан Благојевић 1966–1969.
Саво Ђурица 1967–1969.
Милена Шарић 1968–1969.
Мирјана Фелбаб 1968–1968.
Слободан Торовић 1969–1969.
Милена Домазет 1969–1971.
Дара Клепић 1969–1970.
Душан Савић 1970–1970.
Радојка Милановић 1970–1986.
Мирослава Баћина 1970–1979.
Милијана Петровић 1970–1979.
Милан Међо 1970–1971.
Данило Буквић 1971–2009.
Звонимир Николић 1972–1974.
Бора Милићевић-Чивчић 1972–2006.
Нада Радун 1972–1973.
Милан Шаин 1958–1960, 1974–1993.
Јован Јаничић 1974–2001.
Срето Кукуљ 1974–1979.
Петар Лучић 1974–1982.
Љепосавка Самарџић 1974–1975.
Невенка Буквић 1974–2006.
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Новак Чечур 1957–1959, 1974–1975.
Бориславка Бјелоглав 1974–2001.
Јелена Ћоровић 1974–1984.
Слободан Бошковић 1974–1985.
Душан Борковић 1974–1982.
Едхем Хукић 1974–1975.
Радмила Ковачевић-Шуша 1974–1984.
Олгица Лаћарак 1974–2006.
Милосава Ружин-Мрдић 1975–2006.
Спасенка Кнежевић 1985–2006.
Јован Веселиновић од 1976.
Славица Здравковић 1976–1986.
Радмила Буквић 1976–1977.
Милица Бојанић 1976–1982.
Мирјана Могин 1977–1978.
Бранка Шијаковић 1977–1978.
Мирјана Николић 1978–1979.
Ненад Веселиновић 1978–1978.
Вукосава Родић 1979–1980.
Нада Комад-Куљић 1979–80,1983–84,86–92.
Љиљана Матић 1980– 981.
Мирослава Ничић од 1980.
Нада Кнежевић 1981–1983.
Марија Недић 1981–1982.
Анка Рауза 1981–1987.
Стана Јањић од 1982.
Радмила Марић 1982–1983.
Олга Чабрило од 1982.
Ана Тарноци-Тот 1982–1987.
Дана Живков 1982–1984.
Јованка Богуновић 1982–1983.
Радојка Бокић 1982–1983.
Лиљана Луковић-Мрачајац од 1983.
Олга Степанов 1983–1986.
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Радојка Цицмил 1983–1986.
Милан Бокић 1984–1988.
Гордана Тизић-Нинков 1984–2001.
Милка Цветковић 1984–1986.
Ранка Скутелис 1984–1986.
Дана Додер од 1984.
Борис Белич 1985–1987.
Мирјана Карановић 1985–1985.
Љиљана Петровић 1985–1986.
Ленка Радмиловић 1985–2007.
Павле Вукадинов 1985–1986.
Љиљана Маријановић од 1986.
Недељко Ивезић 1986–2005.
Душан Јованов 1986–1994.
Сања Говедарица 1986–1987.
Вукосава Баричевац 1986–1987.
Бранка Бајић од 1986.
Милодарка Дробњак-Гордић од 1986.
Драгана Вуковић-Чолаковић од 1986.
Звонко Јелић од 1986.
Сања Бошковић од 1987.
Оливера Перђун-Поповић 1987–1991, од 1994.
Милена Белич 1987–1988.
Снежана Пиштињат 1987–1997.
Добрила Борковић 1987–1988.
Драгана Вуковић 1987–1993.
Јармила Жилаји 1987–2000.
Милена Станков 1988–1989.
Нада Врсајков 1988–1992.
Јован Томичић 1988–1989.
Силвија Пајић 1988–1989.
Данило Зотовић од 1989.
Александар Павић од 1989.
Драгана Кецман 1989–1990.
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Татјана Самарџић-Поповић 1990–1993, од 2006.
Лена Драговић 1990–1994.
Биљана Зиројевић 1990–1991.
Мирослав Зубер 1990–1991.
Мирјана Михић 1992–2006.
Орјана Теклић-Пецељ од 1993.
Надежда Маловић од 1993.
Ђина Окука 1994–1996.
Биљана Павков 1994–2001.
Јадранка Вукановић од 1994.
Радојка Драгумило 1994–2006.
Светлана Хабул 1995–2001.
Мирјана Симић-Вранеш од 1996.
Драгана Кљајић 1996–2002.
Наташа Богдановић-Шуњка од 1997.
Драгана Моцко од 1999.
Александра Полић 2000–2003.
Биљана Шутић од 2000.
Драгана Бабаљ од 2001.
Јелена Радмиловић 2001–2003.
Драгослав Шкрбић 2001–2003.
Александра Кукољ од 2004.
Горан Шатара од 2005.
Бранка Букарица од 2005.
Борис Кузмановић од 2003.
Петар Цветинов 2006–2007.
Слађана Абаџић 2006–2009.
Јелена Тришић од 2006.
Слађана Жујић-Баљ 2005–2007.
Јадранка Самопјан од 2006.
Бојана Парабуцки 2007–2008.
Јелена Фодора од 2007.
Мирјана Милованов 2008–2009.
Сања Ралић од 2010.
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ТАЈНА ОПРУГА

Ах,колико мало, колико очајно мало се зна о људима!
Стотине датума смешних битака и имена смешних
старих краљева учили су у школама и сваког дана су
се читали чланци о порезима или о Балкану, али о чо-
веку се није знало ништа!

(Х. Хесе)

На претходним странама је изложена историја школе у Гајдо-
бри дуга готово 250 година. Наведене су стотине имена настав-
ника, осталих радника школе и ученика. Сви они су стварали
оно што ми данас зовемо историјом те школе. Споменути су
сви важнији догађаји и преломни тренуци у њезиној дугогоди-
шњој историји.
Сви ми који смо некад били деца и ишли у ову школу имамо не-
ка лична сећања и неке личне доживљаје, и свако од нас мо-
же да постави питање: а где сам ја у тој причи?
Полазак у школу је важан тренутак у животу детета – време
безбрижног детињства одлази у неповрат. Долази време уво-
ђења у ред, дисциплину, уважавање ауторитета.
Педесете године прошлог века су биле године у којима се по-
лако заборављало на ужасе Другог светског рата. Рат се, као
лични доживљај, преселио у приче и колективно сећање.
У улици Фрушкогорској, улици мог детињства, која се у време
Шваба звала Гетеова улица (а коју су наши стари звали Гето-
ва), одвијао се један рустикалан живот, као да је пренет са сли-
ка војвођанских наиваца.
Највећи део године, ми деца смо проводили на улици, по сео-
ским двориштима и на пашњаку, преко „штреке“, где смо чува-
ли краве, играли фудбала, клиса, прутова, труле кобиле...
Наша улица је на неки начин била мултикултурална, како то
воле да кажу модерни мондијалисти. Поред колониста досеље-
них из Херцеговине, Босне, Србије и Македоније, било је у на-
шем крају по која швапска, мађарска и словачка породица.
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У мом комшилуку је живео Мартин Хен, сарач, ожењен Слова-
кињом Зуском. Имали су из два претходна брака четворо деце:
Марцику, Андриша, Сепику и Зуску.
Иако смо зазирали, не знам зашто, од старог Мартина, волели
смо да се играмо у њиховом дворишту у коме су из куће допи-
рали помешани мириси сирове коже и ситних колача.
Најстарији Марцика је негде у време мог поласка у школу по-
бегао за Немачку, а стари Мартин је нешто касније и умро.
У улици је, после удаје, живела Емика, ћерка старог Бадења-
ка, који је пре Другог светског рата и једно време после тог ра-
та држао продавницу на крају улице Зеленгорске.
Жене из улице су одлазиле код тетка-Емике да их учи кувању
и прављењу колача. Била је прави мајстор за штрудле с маком.
У школу сам пошао у септембру 1957. године. Био је то пут у
непознато. Трема, узнемиреност, тескоба – све је то нестало
пред осмехом наше учитељице Невенке Милошев.
Први и други разред су некако лако и брзо прошли. Увек сми-
рена, расположена, стрпљива – таква је била наша учитељица
Невенка. А онда, на крају другога разреда сазнали смо да од-
лази из школе. Као успомена на те године остало је сећање и
заједничка фотографија. Сузе на растанку су брзо заборавље-
не. Где је отишла учитељица, ми тада нисмо имали времена да
размишљамо.
Требало је да прође педесет година да се сретнем са својом
првом учитељицом. Пред робном кућом у Бачкој Паланци до-
шло је до случајног ли веома срдачног сусрета, а колико сам
пута прошао, путујући аутобусом, поред њене куће у улици Ша-
фариковој.
Данас знам да је пре Гајдобре радила две године у Обровцу, а
да је, после одласка из Гајдобре, пензију дочекала у школи
„Свети Сава“ у Бачкој Паланци.
После учитељице Невенке Милошев ништа више није било
исто. Осмех и лепа реч су за неке били скупоцена роба. Шко-
ла је у време када сам ја био ученик била много озбиљнија –
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физичко кажњавање присутно, а понављачи су били редовна
појава.
Ако си хтео да будеш одличан ученик није било довољно да бу-
деш вредан. Требало је, посебно за неке предмете, да имаш и
талента или да добро овладаш неким вештинама.
На часовима физичког код Душка, касније код Калета, морали
смо да овладамо гимнастичким вештинама (како сам мрзео ве-
жбе на струњачи и на справама!). А шта тек да се каже за ча-
сове музичког код Стеве Вардића? Ако добро не отпеваш рит-
мичку и мелодијску, не гине ти сусрет са Вардићевом ручер-
дом.
На часовима ОТО-а код Бора требало је овладати мајсторским
вештинама у прављењу различитих макета и постићи преци-
зност у техничком цртању и писању техничких слова. Да би до-
био петицу из ликовног код Јушића, морао си да будеш и сли-
кар и вајар.
А где су остали предмети: српски, руски, математика, физика,
хемија...
У седмом и осмом разреду разредни старешина ми је био
Бранко Митрушић. Памтим га по жустрим корацима приликом
уласка у учионицу, кожној торби коју би бацао на сто и зани-
мљивим лабараторијским вежбама из хемије и физике.
И данас (срео сам га недавно на бачкопаланачкој пијаци), иако је
ушао у девету деценију живота, увек је у покрету, стално на путу
између Новог Сада и Гајдобре, у коју је стигао још 1950. године,
као апсолвент Више педагошке школе, и није је напустио.
Осми разред основне школе „Алекса Шантић“ завршио сам
1965. године. Из моје генерације неки су наставили школовање
и завршили средњу школу, неки су завршили и факултет, а не-
кима је и основна школа била превише. Исто тако, једни су у
животу имали среће, други су живот олако потрошили, а неки
се још нечему надају! Расули смо се на све стране: једни су
остали у Гајдобри, други су заувек отишли, а има и оних који се
Гајдобри увек враћају!
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Милован Т. Бошковић, Гајдобра

ТРАДИЦИОНАЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

ПРЕРАДЕ ВУНЕ И ИЗРАДЕ ВУНЕНИХ ПРОИЗВИДА 

Увод
У покушају да дамо краћи приказ кућне текстилне радиности,
пре свега, технике и технологије прераде вуне и израде вунених
тканина како се то традиционално радило у Херцеговини, па и у
другим крајевима где живи наш народ, извршили смо истражива-
ња и прикупљања одговарајућих података у Гајдобри, где од
1954. живе досељеници махом из Херцеговине.
На срећу, у овој малој оази још увек има неколико старијих жена
које савршено добро познају све што је у вези са овом прастаром
домаћом радиношћу, иако је она већ одавно изобичајна и скоро
у потпуности потиснута или замењена новим, савременијим на-
чином прераде вуне као основне сировине и израде одрађени
текстилних или трикотажних предмета од ње.
У ери снажног продора индустријске производње текстила, пре-
стала је потреба за традиционалном прерадом вуне – предењем,
ткањем и плетењем, као и многим другим исто тако значајним и
важним техничким и технолошким поступцима који су некада ко-
ришћени у домаћинствима. До краја шестдесетих година про-
шлога века, било је породица у Гајдобри које су поседовале ткач-
ке разбоје (станове или натре) – на којима су ткане простирке за
подове, покривачи, прекривачи, серџаде и друго –, затим пресли-
це (куђеље), вретена, друге (дружице), мотовила, гребене, гарга-
ше, пуцаљке (дрнде) и остали прибор за предење, плетење и
ткање, али данас су те алатке права реткост, а уколико их уоп-
ште има, чувају се као раритети и украси на зидовима соба.
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По нашим сазнањима, у Гајдобри су сачувана три ткалачка ста-
на – али су они демонтирани и склоњени на таван –, а по слобод-
ној процени, из Херцеговине је било донесено око шездесет.
Стрижење вуне и кострети, предење, ткање и плетење чинили
су некада окосницу домаће прераде, а читав циклус био је један
изузетно сложен процес који је изискивао знање, вештине и уме-
шност, како у финалној изради самих тканина, тако и у руковању
справама и алаткама помоћу којих се обрађивала вуна, сновало
и намотавало предиво, ткало и плело.
Поред тога, постојали су одређени ритуали, правила, табуи, оби-
чаји и друге друштвене и верске норме, које су строго поштова-
не, тако да се тачно знало у које време се стриже вуна, када сe
не смеју започињати неке радње у овој делатности, а постојала
и строга подела послова на женске и мушке послове, затим на
послове за млађе и за старије, за девојке и за удате жене, што је
с обзиром на обимност и сложеност целокупног процеса произ-
водње изискивало строгу организацију и ангажовање већег бро-
ја људи. Неке породице и задруге у Херцеговини, како нам је ис-
причала Душанка Чабрило из Гајдобре (њено казивање је у при-
логу) имале су од двеста до петсто оваца. Породична задруга Ча-
брила из Јесење код Невесиња имала је, својевремено, осамде-
сет и два члана породице и око пет стотина оваца, које су стри-
жане неколико дана, када је прикупљано и до две хиљаде кило-
грама сирове вуне. Ову вуну је требало опрати, осушити, чешља-
ти, гребенати и гаргашати, што је био дуг и заморан посао, који
је обављан обично ноћу на прелима и мобама или у оквиру саме
породичне задруге. У таквом социјалном амбијенту, где се оку-
пљао велики број људи, створене су наше најлепше лирске на-
родне песме, веровања, приче и друге народне умотворине. Мо-
гло би се рећи да ниједну народну радиност не прати толико ра-
зноврсног духовног народног стваралаштва као прераду вуне, о
чему су писали многи наши истакнути етнолози, етнографи, ме-
лографи и други сакупљачи тог непроцењивог народног блага.
Како је већ напред напоменуто, ова врста домаће радиности је,
чак и у планинским пределима где је развијено екстензивно сто-
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чарство, скоро у потпуности потиснута и препуштена савремени-
јој индустријској текстилној производњи.
„Можда нијесмо далеко од времена, када ће садашње наше до-
маће обрађивање вуне бити замењено са каквим савременијим
начином или са фабричким производима, те неће бити на одмет
да се то садашње обрађивање, барем у опису сачува“, пише још
1906. године Томо А. Братић у тексту под насловом „Прављење
пређе, сновање, навијање и ткање у Херцеговини“, који је обја-
вљен у Гласнику Земаљског музеја у Сарајеву (стр. 391–399).
Ипак, у многим крајевима бивше Југославије, нарочито у Херце-
говини, Босни и Србији, ова радиност је сачувана, да би се, како
је већ речено, после Другог светског рата постепено гасила пред
снажним развојем текстилне индустрије. У исто време, дошло је
до великих демографских померања становништва из села у
град, тако да су многа села у планинским пределима скоро опу-
стела, а са њима је угашено и сточарство, што је у знатној мери
допринело да се домаћа прерада вуне знатно смањи и сведе на
стрижење оваца и продају сирове (сјере) вуне.
Разлози за истраживање ове радиности, које је навео Томо А.
Братић у поменутом раду, чини нам се, леже у уверењу да је по-
требно, чак нужно, да се, барем у опису, сачува све оно што је
наш народ радио у минулим вековима, а што, како наводе поје-
дини аутори, није била примитивна текстилна производња, већ
изузетна вештина и за оно време респективна култура наше на-
родне радиности. Није анахроно бавити се данас тим „простим“
техничким, технолошким и естетским решењима и вредностима,
зато што никада није све спасено од заборава и сачувано у опи-
су, у шта смо се уверили користећи нама доступна етнолошка и
друга истраживања, али и изворе и знања старијих и искусних
људи.
Оваквим приступом, где смо користили доступну литературу и ис-
траживања на терену користећи метод разговора и казивања,
могли смо извршити упоредну анализу и доћи до закључка да ра-
нији истраживачи ове проблематике нису у довољној мери, или
нису никако, обрадили поједине процесе у обради вуне, сновања
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или бојења тканина. Тако је, на пример, „пуцање вуне“ обрађено
штуро и непотпуно у свим нама доступним изворима, док је сно-
вање на скоро свим местима описано без ширег објашњавања
зашто се и како се предузимају поједине радње у том процесу.
Исто тако, нигде у писаним изворима, нама доступним, није се
могао пронаћи податак да се у неким крајевима снује и на верти-
калној равни, на зидовима кућа или на оградама. Ово је и разу-
мљиво јер су одређена истраживања била везана само за једну
област или крај, док смо ми били у могућности да у једном месту,
у Гајдобри, окупимо више људи из различитих крајева и да на тај
начин унесемо и неке нове податке у ову само на изглед истра-
жену област.

Стрижење вуне
Један од основних, можда и најтежих послова у домаћој произ-
водњи вуне је стрижење оваца. Овчије руно се стриже (скида) из-
међу Ђурђевдана (6. маја) и Духова, Тројице (23. маја), зависно
од климатских прилика. У питомијим крајевима Херцеговине, ко-
ји су под утицајем медитеранске климе, стрижење оваца се оба-
вља непосредно пре или одмах после Ђурђевдана, а у планин-
ским крајевима, где је клима знатно оштрија, стрижење се оба-
вља знатно касније.
У рукописној заоставштини Љуба Мићовића, објављеној у „Срп-
ском етнографском зборнику“ (књига 29, Београд 1952. године),
под насловом „Живот и обичаји Поповаца“, у одељку „Женски ра-
дови“, наводи се да стрижба вуне у Поповом пољу почиње око
Ђурђевдана, док Томо А. Братић, у поменутом делу, истиче да се
вуна „...стриже са оваца у Доњој Херцеговини око Спасова дана
(Вазнесење Господње, 13. маја по новом календару – примедба
М.Б.), а у Горњој Херцеговини око Видова дана“. Према казива-
њу Васиљке Перишић из Гајдобре (рођене 1932. године у селу
Мркоњићи, Попово поље), „...овце би се око Ђурђева дана три
пут заредом гониле у ријеку Требишњицу, па се онда са њих ски-
дало руно“, док Душанка Чабрило (рођена 1929. године у Жубе-
рину, Невесиње) и Наталија Окука (рођена у Улогу, Невесиње
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1932. године), које су досељене у Гајдобру (казивања су им у при-
логу), истичу да је овај посао обављан око Спасовдана.
Очигледно је, дакле, да су климатски услови имали пресудан ути-
цај за одређивање времена стрижења. По народном веровању,
стрижење вуне треба почети понедељком, а средом и петком,
као и уочи тих дана „није се радило ништа око вуне, па ни стри-
жа, а ако би се, не дај Боже, у сефлуку, започело шишање ова-
ца уторком или четвртком увече, онда би вуци исклали овце... Не
би се тада ни ограда смјела подигнути ако је обале вјетрови, јер
тије дана, ако се што уради око оваца, вукови би нагрдили ције-
ло стадо“ (Душанка Чабрило). О оваквом веровању писали су
многи истраживачи и изгледа да је оно било присутно у свим кра-
јевима где живи српски народ.

Стрижење се обављало по утврђеном реду и то тако што би се
најпре овце застригле по врату и ногама до стегна, а таква вуна
се зове тушица или застриж. Када би овце застригли, оборили
би их на земљу и везали им ноге унакрст, тако што се задња ле-
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ва веже за предњу десну, а задња десна за предњу леву ногу.
Руно се скидало од главе према стражњем делу тела па кад се
остриже једна страна, овца се преврне и стриже се друга страна.
Тако острижена вуна, која се зове маторина је у компактоној ма-
си („ћеловита“ је) и изгледом подсећа на кабаницу. Тежина остри-
жене такве вуне може бити, зависно од величине овце и квали-
тета руна, од два до четири килограма. Поред вуне тушице и ма-
торине постоји и вуна бријавина (када се обрије овчија кожа, бе-
киња) и јарина, која се добија застрижбом јагањаца или јагњеће
коже. Све поменуте врсте вуне (тушица, маторина, бријавина и
јарина) називају се сјерна или шјерна вуна.
Овце се шишају ножицама (маказама), које су са унутрашње
стране сечива благо овалне (да би се умањио ефекат трења). Но-
жице подсећају на велике кројачке маказе, само својом величи-
ном, и једина им је намена стрижење и застрижавање вуне и ко-
стрети, изузев за сечења пупка код новорођенчета.
После обављања стрижења ножице се остављају на главну гре-
ду изнад огњишта, све до наредне прилике, и заштићене су од
корозије масноћом од сјера вуне. Правили су их мајстори ковачи
по поруџбини или су их продавали путујући трговци (ћебери, ће-
бераши, носалице).
Овчија кожа се после омекшавала у сјерној води (вода у којој се
испира или пере сјерна вуна) у коју се додаје мало креча или пе-
пела и онда се брије обично оштрим ножем (бријачем, косачем)
направљеним од косе кованице или косијера, чија је оштрица
благо заобљена а врх равно затупљен. Ти ножеви су служили и
за „крижање“ дувана. Вуна бријавина је лошијег квалитета и по
правилу се не меша са остриженом вуном. Васиљка Перишић је
испричала и овај занимљиви детаљ: „Овце се зарепују, што зна-
чи да им се остриже околина репа да би се боље мркале, а исто
тако зарепују се и јањци да би на репу имали више китица, јер ђе-
ца су вољела да је њихово јање најнакићеније.“
Сјера вуна се по завршеном стрижењу ставља у сепете или ара-
ре, а у погодно време се пере и испира у две-три воде, а онда се
разастире по гувну или некој другој равнијој површини, или се на-
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стире по драчи, где се суши. Осушена вуна се развлачи прстима
да би се размрсуили праменови. Овај поступак је познат као че-
шљање вуне. Обавља се обично увече, када се поспреме други
послови и том приликом окупи се више жена на мобу, пошто је
то искључиво женски посао.

Ишчешљана вуна се слаже на мачице (нагребља, смотке, заво-
је) и ставља на гребена. Један нагребаљ намакне се на гребен
који је учвршћен а другим гребеном се извлачи најбоља вуна, она
са дужим власима. Оно што остане на гребенима зове серазли-
чито, од краја до краја: потка, штима, гоба или шош. Користи се
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за предење потке, док се дуга влас користи за предење основе.
Штим, потка, гоба, јарина и бријавина се стављају на гаргаше или
на пуцаљку да би се „расцветале“ и биле подесне за предење по-
тке.
Влас се касније преде за основу, а штим и потка се, осим – како
је већ речено – за потку, користи и за плетење чарапа, џемпера
и за „потковање“ за израду клашње.
Овако урађена вуна припрема се за предење на куђељи (пресли-
ци), на тај начин што се праве навојци (куђеља), и то посебно од
власне вуне а посебно од потке, штиме или гобе. Треба напоме-
нути да се све остале врсте вуне, осим власне вуне, гаргашају
или пуцају на терђаху (терђаји) и тако се краће власи „распуцају“
и постају мекше и подесније за упредање.
Гаргаша се тако, што се на једне гаргаше, са мноштвом челич-
них, еластичних зубаца, стави вуна, а истим таквим другим делом
гаргаша се превлачи преко вуне на доњем делу гаргаша.

Пуцање вуне
Пуцање вуне обавља се на више начина. Уобичајено је било да
се прве пуцаљке, сличне гудалу од гусала, само знатно дуже,
праве са три тетиве од сушених прерађених овчијих црева. Вуна
се разастре по равној широј дасци (терђају или терђаху) и удара
се по њој пуцаљком (дрндалом). Затегнуте тетиве услед ударања
и вибрација „рашчешљавају“ вуну чиме се добија одговарајућа
текстура власи која је погодна за предење.
Душанка Чабрило нам је указала и на још једну врсту пуцаљки
која се користила у околини Невесиња: „На дасци, величине и об-
лика пушке, заосапне се неколико тетива начињених од овчијих
цријева. Најбоља цријева су од брава закланог за Божић. Та цри-
јева се очисте, откувају у води и онда се осуше. Иза тога, мушки
исканџијају та цријева на уске и дуге пантљикице, ко кад се пра-
ви опута, па их накако уврћу и то је било тврдо и јако ко жица.
Ове усуклине би се везале на оба краја даске, ко жице на тамбу-
ри, и добро затегле, па смо то звали тетиве. То је било тврдо да
краја нема! Код нас би се говорило за некога ко је шкрт и тврд да
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је тврд ко тетива. Вуна би се наметала испод тетива (а била би
прострта у један ћошак терђаја) и ударало би се по тетивама ма-
љицом од дрвета, налик боци, која је, ради тежине, на крају има-
ла гужву олова.“
Слична пуцаљка је, по казивању Росе Тривуновић из Гајдобре,
рођене у Босни, у околини Бања Луке, била и у њиховом крају, с
тим што се на терђај, равну дрвену површину, на два краја ударе
ексери на растојању од три до пет сантиметара и за њих вежу и
затежу тетиве израђене, такође, од овчијих црева. Пошто се ве-
ћа количина вуне стави на терђај мушкарци са нарочито за ту по-
требу израђеним штаповима снажно ударају по тетивама, и тако,
по истом принципу, затегнуте тетиве својим вибрацијама „чупају“
и распуцавају вуну.
Последња два поступка дрндања или пуцања вуне, према нашем
увиду у литературу која нам је била доступна, нису нигде описа-
на. Тако, нпр. Томо А. Братић у поменутом раду и не помиње пу-
цање вуне, док га Љубо Мићовић помиње само у једној речени-
ци: „...вуна краћа и слабија... се гаргаша на гаргаше, исто онако
као и на гребене, или се пуца на тетиву или на терђах.“
У доста исцрпном и обимном истраживању Браниславе Вла-
дић–Крстић, које саопштава у тексту „Текстилна радиност на
Змијању“ објављеном у Гласнику Музеја Босне и Херцеговине у
Сарајеву 1978. године, нема ни помена о овом поступку, иако су
детаљно истражене остале технике и технологије прераде вуне у
тим крајевима.
По нашем мишљењу, ова техника уређивања, односно припре-
мања вуне за даљу прераду је веома стара и у разним варијанта-
ма је примењивана, како сведоче наведени информатори, и у
Херцеговини и у Босни. По казивању Васиљке Перишић, у Попо-
ву пољу, пре Другог светског рата, било је пуцара (дрндара) који
су ишли од села до села и на великим терђајима обрађивали су
веће количине вуне „пуцањем на терђај“, тако да је пуцање вуне
била једна врста услужне делатности, као што су: ваљање сукна,
бојење, шивење и израда ношива уопште и слично.
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Када се вуна уреди, ишчешља, изгребена или размрси на гарга-
шима и пуцаљки, посебно се одваја власна вуна (вуна са дужим
влакнима) у смотуљке или куђеље, тежине око 25о грама („у че-
тири куђеље буде једно кило или четири клупка“ – Н. Окука). По-
себно се уређују штима (гоба) и потка, и то на начин како ће би-
ти описан у даљем тексту. Власна (власата) вуна се користи за
испредање основе, док се штима (гоба) и потка користе као по-
тка приликом ткања, али и за плетиво и израду грубљих тканина
(клашње, химбуље, губерине и сл.).
Такви навијутци, односно смотаји куђељи стављају се на пресли-
цу (куђељу), заправо на њен лопатасти део, вежу се узицом или
пресличаницом, па се „преслица (...) задијева на лијеву страну,
десном руком се држи вретено, и с њом се окреће да се засуку-
ју жице, а лијевом се чупа вуна из куђеље и додава жици. Ако би
при томе био какав трун или чупељак вуне, то се зубима одстра-
ни и пљуне на страну. Влас се преде само на вретено, а тако и
штим, дочим се потка опет преде, обично на дружицу’’ (Томо А.
Братић, Исто).
За основу су преле старије, искусније жене, јер испредена пређа
(жица) треба да буде уједначена, равна и добро упредена. Мла-
ђе жене, девојке и девојчице преле су за потку грубљу и дебљу
жицу и на тај начин се „уводиле“ у технику предења.
Предење је, иначе, радња која се развијала уз плетење и ткање
и, по Мирку Барјактаровићу, то је „давнашња“ техника која се
развијала од најпростијег начина предења па до савремених, ин-
дустријских предива. „Упредање ситних растреситих влакана ву-
не, памука, свиле, конопље, лана, најпре се вршило између дла-
на и бутине. Када би се тако упрео један прамен, додавао би му
се други и тако се конац настављао. Временом је као помагало
изнађено вретено, које је упредало и усукивало жицу, а још ка-
сније и преслица, за коју је привезиван рашчешљани материјал.
Вретену је, свакако, претходио каменчић или пршљен, прављен
од земље, који је натезао жицу и упредао је својим окретањем“
(Основи опште етнологије, Београд 1977, стр. 69).
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Исти аутор сматра да су и првобитне преслице биле у облику
обичног штапа на који се намотавала вуна и да је тек касније до-
рађен лопатасти део.
Техника предења, која се кроз историјско време развијала и уса-
вршавала, давала је домаћој радиности главно и основно обе-
лежје, не само у сфери привређивања, већ и у народној култури.
Предење су, углавном, обављале жене окупљене на прелу (селу
или сијелу), где су настајале многе народне умотворине, као нпр.
песме, загонетке, пословице, питалице и др. Жене су преле у
свакој ситуацији – кад год би им други послови, верска убеђења
и обичаји то дозвољавали. Чобанице би обавезно преле или пле-
ле идући за стадом оваца. И у случајевима када су се дрварице
носећи тешка бремена на својим плећима, обављале би ове по-
слове, јер није ваљало да руке буду слободне.
Женска деца су од своје седме године учила да преду, а нешто
касније и да плету. Обично би им се, по причању Васиљке Пери-
шић, на мањи штап (који је подсећао на преслицу) стављало ма-
ло вуне од потке и штима, па је од туда настала и пословица: „Учи
се прес’ и решета плес’, ако ти буде у добру, биће ти хвала, ако
ти буде у злу, биће ти храна.“
Када се вуна испреде на преслицу (куђељу), пређа се са вретена
намотава на клупка по мери: једна преслица, четврт кила вуне
или једно клупко. Уколико се пређа жели обојити (мастити), онда
се са клупка пређа намотава на мотовило, обично штап са рачва-
ма на једном крају и хоризонталном приткицом (штапићем) уко-
ваном у жлеб штапа, дужине од десет до петнаест сантиметара.
Ова приткица (летвица) или мањи комад правог и облог дрвета
додаје се да би се лакше скинула намотана вуна или канчело.
Канчела су дугачка до 8о сантиметара и када се скину са мото-
вила по средини се благо уврну да се конци не замрсе и тај увр-
нути део повезује се комадом пређе или једним од крајева канче-
ла.
Намотавање пређе може да се обави и на руци, између кажипр-
ста и палца са горње стране и лакта са доње стране. Таква кан-
чела су мања, али и дебља од канчела намотаних на рашљасто
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мотовило, па нису подесна за бојење, тј. не могу се једнолично
обојити. Када се вуна намотана на канчело обоји, поново се на-
мотава на клупко и то углавном помоћу руку испружених од лак-
та око којих се намиче канчело, а друга особа намотава клупко.
По причању Душанке Чабрило, пређа се намотава и око ногу сто-
лице, тако што се столица изврне и онда се врши намотавање
око ногу.
У делу Милована Гавација Врела и судбине народних традиција
(Загреб 1978), у одељку „О постанку мотовила источне и југои-
сточне Европе“ издвојено је дванаест типова европских мотови-
ла, која су, углавном, слични рашку, рачвастом мотовилу какво
се и код нас користе, али се и у Војводини, Шумадији, Источној
Србији, па и у Босни и Херцеговини, могу наћи слична мотовила,
као нпр. мотовило на круг, на чекрк и сл., која су вероватно нови-
јег порекла и фабричке (занатске) израде.
Испредена вуна (пређа, жица) упреда за потку (од чега се тка
грубље платно), тако што се два-три вретена, клупка или кукуру-
за (када се пређа скине са вретена) повежу крајевима за дружи-
цу (другу) и онда се дружицом – чији је врх (копље), за разлику
од вретена, окренут навише – складним покретима жице упреда-
ју и намотавају. Дружица није ваљкастог облика са задебљањем
по средини као код вретена, већ су јој стране од рукохвата наго-
ре четвртасте, а бридови (ивице) усечени да се предиво боље
утврди за дружицу. На врху се налази купасти шиљак, испод ко-
га се често урезује ложа и у њој вештим радом изреже мањи пи-
љак или прдељ, величине зрна грашка. Приликом рада са дружи-
цом, то парче дрвета, ударајући по ложи, ствара карактеристи-
чан звук, да би, како се каже у шали, домаћин чуо да се конци
упредају, тј. да жене прелице (преље) раде. Постоји и загонетка
карактеристична за ове врсте радиности, а она гласи: „Ђед ка-
шљуцка, а баба прдуцка!“ (ткачки стан и дружица).

Сновање и ткање 
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Када се предиво (пређа) уреди – опреде, обоји, намота на клуп-
ка, онда се приступа сновању, да би се у даљем поступку засно-
вана пређа (тара) припремила за намотавање на вратило.
Поступак сновања одвија се на следећи начин: „Клупка пређе
метну се свако за се у кошаре или у какве било суде, онда се пре-
вије уже у двоје и добро запреде, те положи по земљи, а на кра-
јевима и по средини притисне каменима да затегне. Од тога, у
размаку од једног метра, побије се неколико кочића у два-три ре-
да, измери се аршином дужина и побије кочић. Сад се крајеви
пређе од клупка провуку сваки кроз уже, сви се покупе и вежу
уједно, па се намиче око кочића и вуче до задњег. Том приликом
мора се добро пазити да се не би укрстила жица преко жице. Чим
се која жица прекине, одмах се привеже. Мјесто где се пресами-
ћују жице, зову се чини“ (Љубо Мићевић, Исто).

Према другим изворима и нашим сазнањима, уже може да се за-
преда око притке дугачке близу три метра, која се ставља на две
рачвасте стативе (сое, соје, сове) и кроз навијутке ужета провла-
че се жице – једна жица, кроз један навијутак. Клупка се, при то-
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ме, стављају иза намотаног ужета у рупице или шерпе, разне по-
суде, и може их бити и до двадесетак. Клупка се стављају у те по-
суде (или у рупе) да се не би откотрљала. Пошто се зна дужина
жице (пређе) на једном клупку, а сва клупка су намотана пређом
исте дужине, онда се, колика је дужина једне жице, узима посеб-
но парче пређе исте дужине и омјера се тако што се иза сое пот-
купе све жице у једну руковет и повежу се, а од тога места мери
се оном пређом укупна дужина сновутка и на крају се удари ко-
чић. Од сова се ударају кочићи у два до три реда па се онда пре-
ђа превија са првог кочића из првог реда на други кочић у другом
реду, па онда са кочића из другог реда на други кочић из првог
реда и тако све до краја, до последњег кочића. Тим редоследом
жице са свих клупака провучене кроз навијутке ужета и скупље-
не на почетку у руковет намичу се на кочиће, добро затежу и на
крају увежу добро за последњи кочић. Када се изврши сновање,
сновутак се скида и по средини се благо увије да се жице не за-
мрсе и на том месту се веже пређа. То се онда зове заснутак.
По истом поступку сновање се, по казивању Росе Тривуновић из
Гајдобре, може вршити и на вертикалној равни (на зиду), с тим
што се, уместо кочића, у зидове укуцавају већи ковани ексери у
два-три реда. Овакво сновање је лакше обављати, јер се не мо-
ра радити у сагнутом положају а жица се боље затеже, мање за-
мрсује и лакше скида засновак.
Када се на овакав начин тара заснује, онда се приступа мотању
или навијању. Побију се два кочића у размаку од 1,5 метара и на
њих се хоризонтално положи вратило. Зависно од тога шта се
тка, одређује се ширина оснутка. Раша се тка са дванаест паса-
ма а сукно од четрнаест до осамнаест. Пасма има десет чисме-
ница, а свака чисменица по три жице. Једно пасмо, према томе,
броји тридесет жица, те се за рашу, на пример, тка са 36о жица
основе, за што је потребно, најмање, петнаест оснутака.
„Кад је већ основана потребна ширина, онда се свака пасма за-
себно свеже на чинима (где се пресамићује – примедба М.Б.) да
се не би измјешале жице и цио оснутак био батал, а тако и на ку-
ци, па се тек онда пређа купи, мота у гужве, те цео оснутак из-

288 IZVORNIK



гледа да је оплетен или састављен од дебелих гужава пређе“ (То-
мо А. Братић, Исто). Уобичајено је да се оснутак стави у врућу
воду да се попари а после осуши, како се пређа не би власала
при ткању.
Када се побију сове и на њих стави вратило у целој дужини, онда
се један крај оснутка наметне на куку од влаче (влаке или возе),
сличне санкама, на коју се стави тежи камен, а често седне и де-
те, како би се жице боље затегнуле кад се почне навијати.
Навијање врше најмање три жене, и то две за набирање и нави-
јање, а једна (или две) за померање цијепаца, који се стављају на
оба краја оснутка „пред укрштај и за укрштај жица“. Вратило на
које се навија има на дну, скоро целом дужином, жљеб у који се
углављује танка шипка од јаког и тврдог дрвета да се пређа учвр-
сти. То се зове шипало. Када се пређа по вратилу распреде, жи-
це се распоређују по реду колико треба да буде ширина основе
и растојање између жица. Када се све жице разаберу на врете-
ну онда се оне „причепе“ оном шипком која се умеће у уцјеплину
вратила и добро учврсти и утврди да се пређа може намотавати
а да се не извуче са вратила. На крају вратила постоје две рупе
за дрвену полугу, запињачу, и са њом се навија, тј. окреће врати-
ло, при чему се врши затезање и намотавање жица. Снагом на-
вртања влача се полако покреће према вратилу, а цијепци (шта-
пићи који луче пређу) одмичу од вратила. „Како се вратило окре-
ће и пређа се на њ навија, и тако то иде, док се цијо оснутак на-
мота на вратило. Кад је већ при крају намотају се и цијепци, ски-
не се онај крај с куке од возе, уза се одријеши ако се може, ако
ли не, онда се одсијече сјекиром и жице се на крајевима наберу
по реду на вратило“ (Томо А. Братић, Исто).
По казивању Васиљке Перишић, постоје вратила без шипала,
жљеба и танке дренове шипке са којом се учвршћује пређа за
вратило. Таква вратила дуж главне осе – од главе са рупама и за-
пињачама па даље дуж хоризонталне осе вратила – избушене
рупицама у размаку од 0,5 до 1 см, кроз које се провлачи пређа,
која је намотана пажљиво на један обомотај, и тек онда се навла-

IZVORNIK 289



чи, односно затеже запињачом без бојазни да ће се пређа изву-
ћи.
Када се вратило намота и пређа на њему добро затегне, цијепци-
ма се прави „зијев“ кроз који ће се провлачити чунак, затим се
чворови са крајева оснутка добро утврде или штапићем, шипа-
лом, или цијепцима, и вратило се ставља на стан.
Стан (натра, ткалачки разбој) састоји се из следећих делова: ста-
тива (стаоница, степионица), даске (штице) где седи ткаља, пред-
њег и задњег вратила, брдила, подножи, мита и пречага. Посто-
ји лева и десна статива на које се стављају вратила – предње и
задње – која се провлаче кроз рупе на стативама. На предњем
вратилу се намотава ткало. Даска или штица налази се на пред-
њем делу ткалачког стана и на њој седи ткаља. Брдо, са ситним,
чврстим и еластичним зупцима, између две попречне приткице,
смешта се у брдило, иза кога се налазе нита повезана подножи-
ма (стопало, подножице, палац) са четири педале (прста) споје-
на са нитама. Један пар пречага учвршћује ткалачки стан, да би
стативе и цео стан биле стабилне и да се не померају приликом
ткања. Изгледа да је и назив стан изведен из појма стамен, што
значи чврст, стабилан. Стан се већином прави од букова дрвета,
за што постоје мајстори, занатлије, будући да је то направа коју
већина људи није умела да ваљано уради.
Стан се намешта поред прозора у некој светлој просторији и та-
да се врши увођење таре. Две жене раде код вратила са пређом,
а друга жена је иза нити. Када се вратило намести, наместе се
нити и вежу се за подножи. Прва жена код вратила додаје жицу
оној жени са друге стране нити и провлачи пређу кроз горњу че-
муљицу (омчицу од пређе) на нитима. Друга жена, са друге стра-
не нити, подужом иглом кукуљицом, привлачи жице. Уводи се та-
ко што се води рачуна да између сваке жице нити прође по јед-
на жица пређе са горњег намотаног вратила.
Када се пређа уведе у први пар нити, онда се уводи у други и том
приликом се гледа да жице пређе тако уведене направе „зијев“.
Горња жица се уводи у горњу чемуљицу а доња у доњу. Ако се,
при томе, направи грешка, нити се не могу дизати и мора се све
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урадити поново. После увођења у нити, жице основе уводе се у
брдо. Између зубаца брда увлаче се по две, три или више жица,
зависно од ткања (две за рашу а чак и четири жице за сукно).
Жице које се повезују кроз брдо повезују се као и жице на гор-
њем вратилу и причвршћују шипком (шипалом). Нити се повезу-
ју за подножи – један палац за једну нит. Крајњи палци се пове-
зују за средњу нит а средњи палци за крајње нити. Тада се врши
„разгуљивање“ пређе, тако што ткаља подножима разгули, по-
двоји пређу па горње жице дођу доле, а доње горе. Две-три гор-
ње жице се вежу са исто толико доњих жица, док се не повежу
све жице. Онда се ставља шипка (шипало) или цијепац између
жица, намота се у жљеб вратила и добро причврсти. Уобичајено
је, како наводи Томо А. Братић у поменутом чланку, да се „...уда-
ри за неколико сантиметара дуљине поједина равна сламка од
ражи, пошто се између сваке сламке пређа раздваја као при тка-
њу и тек се онда намотана цијев меће у чунак и почне се ткање
са потком“. За већа ткања са више пасама (пасми) потребна су
четири нити, а за једноставнија ткања (струке, раша итд.) потреб-
на су само две нити.
По казивању Душанке Чабрило и Наталије Окуке, потка се намо-
та на шупљу цев од младице зофине (зове) или неког другог др-
вета које се лако може „ишупљити“. Ова цев се веже на шипку
чунка и протура између горњих и доњих жица (зијева), затим се
подножима помакну нити и тако се пређа раздваја – она што је
била доња биће горња, а горња ће бити доња. Чунак се поново
враћа у зијев до краја жица и онда се снажно брдом повуче пре-
ма себи како би се жице потке добро сабиле – и тако се то ради
наизменично. Да се пређа боље размиче између нити и вратила
и иза нити, увлаче се и са једне и са друге стране по два цијепца,
помоћу којих се „одабира“ горња пређа од доње.
Када се отка довољно ткала, ткаља или жена која помаже, бла-
го запињачом отпуштају доње вратило са пређом, а исто тако са
запињачом натежу и намотавају горње вратило са отканим де-
лом и после поново затежу жице. Ткање се скида са вратила ка-
да се пређа отка и ткало намота на горње вратило. Такво ткање
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се скида, мота у тубу и припрема за ваљање. Том приликом се по-
враћају урознице, крајеви ткала који се нису могли откати. Они се
иглом или шиљастим дрветом провлаче кроз две три жице ткала,
да при ваљању не би дошло до осипања.
Вертикални разбоји у Херцеговини, међу српским народом, скоро
да не постоје. Душанка Чабрило помиње само мали вертикални
разбој на коме су се ткали арари, џакови: „Два штапа као соје при-
слоне се уза зид а преко њих се ударе летве са горње и доње стра-
не, па се одозго надоле натегну жице од кострети или вуне поме-
шане са кострети, и помоћу цијепака се направи зијев и прстима
провлачи потка а сабија се грепцима, који су слични чешљу или
гребенима. Кострет даје јако плетиво и не кида се лако, па се зато
додаје вуни да она ојача. У муслиманским кућама било је станова
за ткање ћилимова, а код нас тога није било, да ја знам и да пам-
тим.“
Врло је компликовано и сложено било ткање шареница, серџада и
покривача, који се ткали са више боја, било ткањем помоћу једног
чунка, било помоћу више чункова са различитим бојама. Постоји
начин и везивања чворова или бичева за нити, и то помоћу прсти-
ју. Овај изузетно сложен посао израде различитих орнамената, по-
пут геометријских шара, розета, биљних орнамената, изломљених
линија итд. – и то све у различитим бојама – старе ткаље радиле су
„оријентишући се на жице“. За тај посао, требало је исећи већи број
бичева у различитим бојама и онда их стрпљиво везати у чворове
правећи тако изванредно лепе орнаменте. Наталија Окука нам је
казала да је радила тканице и шаренице у девет боја, помоћу чун-
кова. Начин таквог ткања је сличан обичном ткању, али захтева ви-
ше знања, труда и вештине.
Било је и малих станова за ткање узица и украсних трака. Они су
имали висину од три до десетак сантиметра и ширину у зависности
од броја прореза и зубаца између њих, с обзиром на то за коју ши-
рину траке су били намењени. Сваки зубац је имао једну рупу на
средини. И између зубаца и кроз рупе на њима провлачиле су се
нити основе које су везиване за неки стабилан објекат, попут ноге
од стола. Померањем стана једном руком нагоре-надоле, стварао
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се отвор између горњих и доњих нити основе, кроз које се другом
руком провлачила потка час слева удесно, час здесна улево, а при
том се сваки пут потка сабијала да би се обезбедила компактност
ткане траке а тиме и њена чвртина. Ти станови су прављени из јед-
ног комада дрвета, обичном бритвом, а сами по себи сведоче о из-
ванредној умешности оних који су их резали и украшавали.

Ваљање сукна
Ткање, предење и плетење су прастаре, па стога веома усавр-
шене радње. Али постојале су и друге технике израде тканина од
вуне: „Ако пођемо од неких садашњих сировина као материјала,

онда нам изгледа сасвим логичним да је требало да се јави нај-
пре предење, да би потом могло да се плете и тка... [али] друга
исто тако давнашња техника била је ваљање од растреситог ма-
теријала (вуне и памука). Ваљање је могло да претходи и плете-
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њу, ткању и предењу. Састоји се у томе да се рашчешљани мате-
ријал разастре у равномерном слоју по равној и тврдој подлози, па
се гази и ваља, уз повремено квашење.Тако се влакна замрсе и до-
бија се релативно конпактна материја. Од вуне се ваљањем добије
пустина (пуст или филц) за коју одавно знају сточарски народи...Код
свих старих европских народа ова материја је била позната.Код Ри-
мљана се помиње капа од пустине ‘пилеус’, која се давала ослобо-
ђеницима од ропства (данашњи назив ‘плис’ за кече код Арбанаса,
како видимо романског је порекла, јер су кече такође од пустине)“
(Мирко Барјактаревић, Исто, 68).
Душан Дрљача (види: Гласник Земаљског музеја у Сарајеву, 1959,
61–76) помиње даје ваљање сукна било познато старим Египћани-
ма, а да је било забележено у Босни и Херцеговини, посебно у По-
пову пољу.
По сведочењу Велимира Перишића, он је у Попову пољу гледао ка-
ко се прави сукно: „На равној површини, где се растресита вуна на-
кваси, удара се штаповима, тако да се влакна замрсе.“ 
По казивању Душанке Чабрило и Наталије Окуке, откане предме-
те су носили у Благај. Тамо би се сукно стављало у шупље бадње
(ступе) и кашикама, које је покретала вода, ваљано је већ исткано
сукно, обично раша.
У Благају су заиста постојале примитивне направе, зване каце, у ко-
јима се ваљало сукно. То је био углавном занатски посао и он, сва-
како, захтева шире проучавање, јер се ваљање скоро више и не ко-
ристи за израду сукна.

Бојење (мастење)
Бојење тканина потиче још из најстаријих времена. Један од нај-
примитивнијих начина бојења је кад се длан умочи у неку боју па та-
ко праве отисци и шаре. Боја је стара турска реч, а фарба немачка.
Наш народ је до недавно употребљавао израз мастити, са значе-
њем бојити, обојити и сл. Боја се правила од биљних сокова, угље-
на, чађи, крви, земље, па чак и штитасте ваши, кошениле, која жи-
ви на једној врсти кактуса – „Шпањолци су правили ову боју и заду-
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го јој држали монопол, не одајући тајну њеног порекла“ (М. Барјак-
таревић, Исто, 69).
Упоредо са бојењем иде и прање. Било је много различитих сред-
става која је наш народ користио за прање, и то:пепео, креч, петро-
леј, уму (једна врста земље), со, биљне сокове и друге сличне ма-
терије. Познато је прање у сјера води, о чему нам је казивала Ду-
шанка Чабрило: „све се боље опере у сјера води, већ да си метнуо
овај данашњи прашак“. Цеђ је омекшавала ланено платно и дава-
ла му чисту белу боју. Код нас се скупљао пепео од кога се правио
цеђ и тај посао су радили пепељари, које је опевао В. Илић у песми
„Хасан пепељар“.
Међутим, продор анилинских боја потиснуо је вегетабилне боје. Ко-
ристећи разне писане изворе и материјале, као и рад на терену, ис-
траживачи су издвојили више десетина биљака, и то у највећем
броју из домаће флоре, при чему се може закључити да су боје по-
реклом од стране флоре ретки у домаћем бојаџијским пословима.
Од боја које су домаћег порекла, треба поменути оне које потичу
од: дивље јабуке, шљиве, брезе, јасена, зовине, рујевине, зановети
и котанице. Црни јасен додаје се карабоји да би била трајнија. Од
рујевине се добија златно-жута боја. Интересантно је помиње и две
боје страног порекла: варзило (бразилово дрво), које је било позна-
то све до пред Други светски рат, и модра боја, звана чивит, која се
добијала из индијске биљке индиго.
Наталија Окука казала нам је да се фина оранж боја може добити
од суве орахове љуске. И она и Душанка Чабрило помињу млади
јасен као природну боју, док Васиљка Перишић помиње броћ и лу-
чевину, за коју каже да је непостојана. Људи су пред Други светски
рат куповали карабоју и чивит, и то код путујућих трговаца, носали-
ца, тако да су временом вегетабилне боје изобичајене. И сада се
понегде користи орахова љуска, млад јасен, метлица и тим основ-
ним бојама додају се: пепео, цеђ, земља ума, сјерна вода и други
додаци да би боја била трајнија. Данас у варошима постоје бојади-
чарске радње које раде анилинским (фабричким бојама).
Веровања везана за домаћу радиност израде текстила су у најве-
ћој мери паганског порекла. Можда ниједна домаћа радиност није
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толико богата разноврсним веровањима, забранама, бајањима,
верским обредима и сл., као што је народна делатност везана за вр-
ло разнолике процесе израде текстила, почев од стрижења вуне,
па све до шивења, кројења и плетења ношива.
У свом раду „Пантенон главних словенских богова“ (Српско насле-
ђе, историјске свеске, број 3, Београд, 1998, 72), Слободан Јарче-
вић, пишући о злој словенској богињи Морани (Мори), између оста-
лог наводи: „Од овако опаке Моране, Словени су се бранили ста-
вљањем испред куће преслице, вретена и секире – окренуте према
истоку.“ По мишљењу истог аутора, одлике Моране су касније при-
писане вештицама, које, по народном веровању, јашу на метли,
преслици и вратилу од ткалачког стана.У нашем народу је до дана-
шњих дана сачуван обичај да вретена, преслице, дружице, станове
и друге алатке и направе за израду пређе и ткала треба склонити
на таван, на греду више огњишта или на неко друго скровитије ме-
сто.
Познато је, такође, да неке врсте дрвећа, посебно тисовина и храст,
по веровању многих чак и данас, имају заштитну моћ од злих сила.
Зато се на алаткама (становима, преслицама, дружицама и др. ) на
згодно место уграђују делови тисовине или храста.
Сачуван је обичај да преља извлачи из паса или мрчине држалицу
(дилчик) од преслице када поред ње пролазе старији мушкарац или
дете. То је, такође, старо веровање, као формула култно–заштитне
моћи од злих сила.
Једна стара песма, забележена још 1969. године, као да има култ-
ни и заштитни карактер, а она се пева деци:

Дија, дија дилчићи
Јаворови клинчићи
Опадало дање
Јаворово грање...

Узвик „дија“ значи исто што и „ђиха“, када јахач јаше коња, док
су дилчићи очигледно држаља од преслице (дилчик), а дање је
стара српска именица са значењем даривање.
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Морана је представљена као стара, ружна и крезуба жена, са по-
цепаном одећом, па је ваљало од ње сакривати пређу или заба-
дати игле у клупка пређе. Овакво веровање сачувано је код на-
шег народа и данас у разним облицима и при разноликим посло-
вима када се ради са вуном или пређом. Тако, нпр., не сме се
прећи преко снованих жица, нити се сме оставити прамен вуне
или и најмање парче пређе на месту где се преде, плете или чећ-
шља вуна, већ се то место, по завршеном послу, обавезно очи-
сти и отпад баци у ватру.
Вретеном се, иначе, вршио побачај а вретенарама се називају
жене које вретеном врше побачаје, што указује на култну моћ
вретена. (После Другог светског рата у Гајдобри је било неколи-
ко случајева вршења побачаја вретеном, што је имало трагичне,
смртоносне последице.)
Из овог краћег осврта можемо закључити да је наш народ, још из
старих паганских времена, познавао технику и технологију пре-
дења, плетења и ткања, што је сачувано, између осталог и у ве-
ровањима.
Веровања, као и остале народне умотворине су важан чинилац у
истраживању ове врсте народне радиности и заслужују да буду
предмет опсежнијег и дубљег истраживања, како би се сачувало
наше духовно народно благо.
Уколико будемо у прилици, настојаћемо да у следећем броју Из-
ворника допунимо овај рад новим садржајима. Налазимо да по-
стоје многа подручја која нису обрађена или су, у недостатку по-
датака, урађена уопштено и летимично.
Поред литературе коју смо помињали у тексту, велику помоћ су
нам пружили информатори: Наталија Окука, Душанка Чабрило,
Васиљка Перишић, Роса Тривуновић и Цмиљка Вуковић, као и
многи други, који су, по било којој основи, били упућени у техни-
ку и технологију израде текстила у домаћој радиности, па им се и
овом приликом захваљујемо. Нажалост, Цмиљка Вуковић и Ду-
шанка Чабрило нису више са нама. Не само овим текстом, трај-
но ћемо чувати успомену на њих.
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Уз овај текст прилажемо казивања Наталије Окуке и Душанке
Чабрило, као и каратак речник мање познатих речи и израза ко-
је смо користили у тексту.

1. ПРИЛОГ 

Наталија Окука, рођена Савић
(Улог 1933. године – живи у Гајдобри)

Код нас су биле овце праменке са дугом вуном. Било их је бије-
лих, сивастих и црних.
Да си имао иљаду оваца, свака је знала ђе јој је метало. Метало
је гомилица сијена, и може их бити десет или двадесет а овце би
се сјатиле свака група на своје метало. Тако би и’ шишали – гру-
пу по групу. Изгонили би и’ на извор и прали ошишану вуну (шје-
ру), а ако би била прљавија, стављали би стрижевину у котлове
и у врућој води испирали. Овце је шишала мушкадија, са ножица-
ма. Ошишана вуна, маторина или бријевина – кад се обрије ча-
пра од заклане овце – би се онда за дана прала и осушила и ста-
вљала у сепете, па се гонила кући.
Вуна би се чешљала увече. Искупили би се за једну вече код јед-
ног домаћина, онда друго вече код другог и тако редом. Чешља-
рице би радиле чешљајући вуну ручно, прстима, и ту би било пје-
сме и шале, све до пред зору. Било је код нас и мушкарије на си-
јелу. Вуна би се, кад се ишчешља, бућ по бућ, савијала у мачице,
куђеље и слагала се опет у сепете.
Пошље би се мачице мећале на једне гребене, а са другим би се
гребенало. Гребена су била направљена од гвоздених зубаца, ко-
лика је и оловка, можда мало мањи. Оно што се изгребена звали
би штима, потка или крто, а оне дуже власи што се извуку на гре-
бенима би се слагале на куђељ. Један куђељ има четврт кила. То
би се после плело за основу. Испреле би се фине жице, свуђе јед-
наке дебљине, и оне би се сновале. Штима и потка би се гарга-
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шале на гаргаше да се боље замрси вуна и лакше опреде, а то
предиво није било онако танко ко власно предиво за основу.
Јаревина би се чешљала на пуцаљку. Пуцаљка је таман ко гуда-
ло са три жице од сувијех овчијих цријева, али много веће. Вуна
јањећа би се метала на терђај, равну даску, и ударало би се са
пуцаљком да се та вуна разреди, распуца. Ове послове није ва-
љало радити сриједом и уторком увече. Сриједом се ни ножице
не отварају. Има код нас и пјесма:

Добра мајка сачувала сина,
Од ујамка и од урезника,
И од жице, вече уторника.

Код нас су биле фине куђеље од јаворова дрвета и нису биле ши-
љасте ко у Босни. Мени је покојни чојек начинио лијепу пресли-
цу и ишаро је са хиљаду шаре, да не може бити боље. На пресли-
цу се стављала куђеља, око четврт киле, и извлачила би се жи-
ца прстима лијеве руке, а десном би се окретало или вртило вре-
тено. Држаље од преслице, дилчик, учврстило би се испод мрчи-
не или неке друге одеће. Извлачила би се жица, добро упредала,
па кад би се одмакло, жица би се намотала на вретено и све та-
ко док се не испреде.
Поред вретена, била је и друга. На њој су се упредале двије, три
или четири жице. Друга би се држала узгор и са њом би се вио-
рило и тако упредале жице за плетиво или за опрежине (прега-
че) и лиздекуше, а понекада и за вита.
Када се испреде вуна, она се намота на клупка, а са клупчади се
снује за основу. Када се снује, побију се два кочића, соје, и пре-
ко њи’ пребаци три метра дугачка дрвена шипка, па се око ње до-
бро обамота и уврне уже. Иза соје се стави у шерпе или у рупе
до двадесетак клупчади, сваки једнак по дужини жице. Жица се
провуче кроз навиуј ужета и скупи се у руковет, а онда се обамје-
ром иде од коца до коца и тако дође до потоњег и ту се жица до-
бро затегне. Свака жица има своје мјесто. То што се оснује зове
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се туба или оснутак. Кад се скине, буде потешко и мало се увије,
да се конци не помрсе.
Туба се послије снује за тару. Код нас су биле влаче, таман ко са-
онице, и за њи’ би се везао један крај оснутка, а други би се во-
дио на вратило. Између жица, код влаче и код вратила, мећали
би се штапићи, звани цијепци, да разлуче жице. Вратило би на-
тезао јак мушкарац једном запињачом и тако би се навило вра-
тило, а кад се оно навије, скидају се цијепци и уводи се у стан.
Ја сам умјела да ткам и са девет разније боја, које је ваљало сло-
жити све под конац и то брез икакве мустре, већ све по жицама
основе коју би разбрајали и слагали шару – како оћеш. Најтеже
је било ткати шаренице. Идеш најприје све једним клупком по
основи док не облетиш, па онда другијем и тако се намеће шара.
Пређа се бојила када се скине са мотовила. Канчело се метало у
воду и додавало би се мало шјере воде, пепела и боје какве
‘оћеш. Највише се метала кара-боја, коју је продавао неки Бећо
Ханџар, а од природније боја користила би се млада јасеновина,
за црну боју, и орахова љупина, за лијепу жућкасту боју. Љупина
би се стављала у какву кесу и умочила у воду која се добро за-
грије до кљубча. Пређа би се дрвеном мјешалицом потапала да
свуђе једнако обоји. Кад се обоји онда се осуши и намотава на
клупчад. Ја сам од те боје, начињене од орахове љупине, испле-
ла ђеци лијепе џемпере...

(Снимио Мирко Крунић)

2. ПРИЛОГ 

Душанка Чабрило, рођена Чабрило
(Жуберин, Невесиње 1929 – Гајдобра 2011)

Чувала сам овце од своје седме године, па све до удаје 1952. го-
дине. Учила сам понешто око предива и ткања, а како сам дошла
ође у Гајдобру педесет шесте године, виђела сам да је све то оха-
нуло, па сам и ја доста тога заборавила.

300 IZVORNIK



Ми смо тамо у Ерцеговини шишали овце око Ђурђева дана. Ов-
це би се путиле и најприје шишале по врату и по ногама до стег-
на, па по стомаку, а онда од главе по леђима и рбату. Та вуна што
би се ошишала ножицама буде таман ко кабаница и то што се
ошиша ножицама звали смо руно сјера вуне. Ова вуну смо прали
у врућој води, а понекада и у хладној, али тако је прање трајало
дуже. Вода којом се пере сјера вуна зове се сјерна вода и са њом
се пере сукњиште (сукнена роба) и добро се опере да тако не мо-
же опрати ниједан данашњи прашак. Та опрана вуна се суши на
плотовима, по гувнима или на некој другој равнини, а кад се осу-
ши меће се у араре. Послије се гребена и власна вуна се навија
у мачице. Потка и штим, то што се не изгребена, меће се у гарга-
ше и гаргаша да се умрси. Од тога би се испредало за потку или
за плетење џемпера, чарапа и потке која се увлачи у основу кад
се тка. Власна вуна се испредала за основу, а од ње се правила
и раша. Прело се на куђељи. Ми тамо нијесмо говорили пресли-
ца већ куђеља, на коју се меће увијена вуна, куђељ, или повесмо
(како се неђе говори) и испреда пређа на вретено. Друга је упре-
дала двије-три нити за дебље плетиво и потку. Испредена вуна
мотала се у клупчад. На једном клупку може се намотати и до
двадесет вретена. Када би се пређа фарбала, намотавала би се
на канчела. Ми смо је намотавали око нога на изврнутој столици,
а било је и других мотовила или тала у неким селима. Канчела би
се фарбала обично у карабоју, помјешану са младим листом од
јасена. За друге боје ја нисам знала, већ за оне куповне ко што
су чивит и зех-боја. Канчела би се, кад се осуши пређа, метала
на испружене руке и онда би се поново намотавала на клупчад.
Сновање се код нас радило овако: стави се двадесетак лонаца и
у сваки лонац метне се по клупко пређе исте дужине и онда се
крајеви сваког клупка скупе и намотавају око кочића ударених у
земљу у два реда. Кад би се основало жице су се увлачиле у вра-
тило и тако се намотавала основа све док шерпе не би биле до-
вучене до вратила. За тај посао биле су потребне три вјеште же-
не, јер се сниво не би смјело замрсити. Кад се подвежу крајеви у
чвор, вратило се мећало на стан а пређа провлачила кроз нити
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да би се створио зијев кроз који се провлачио чунак са потком,
па кроз брдо између сваког зупца, начињеног од дрвета, таман
ко зупци од чешља, и онда се провлачи на доње вратило, које је
на крају имало четири рупе за мачугу са којом се ткано намота-
вало на то вратило. Нити су повезане дебелим упреденим концем
за ножице од подножи, једно нито за две ножице с краја а друго
нито са две средње ножице, па би жена притискала као на педа-
ле у ауту и дизала час једну, час другу ниту и тад би се створио
зјев, кроз који је ишло прометало (чунак). Кад прође прометало
са намотаном потком, потка се сабије брдом, подигне се нито и
прометало врати кроз други зјев и све тако док се не отка.
Пуцаљка би се правила од овчијих цријева. Говорило се да су нај-
боља цријева од оваца закланих за Божић. Цријева би се, најпри-
је, добро очистила, откувала у води и послије осушила и од њих
су мушкарци накако правили струне. Биле су тврде и уплетене,
па се говорило: „Тврд ко струна од пуцаљке.“ То се говорило за
људе који су били тврди на неком давању. Било је, како ђе, од три
до девет струна на пуцаљки. Вуна би се стављала на терђај или
на повећи астал, и то на један крај, а онда би се метала на пуцаљ-
ку, која је била и дужином и изгледом слична пушки. Маљицом од
дрвета, налик флаши, са оловом на дну да буде теже, ударало се
по пуцаљки, по тетивама, па се захваћала вуна и тако замршена
се мећала на други крај терђаја. Ово се радило са вуном јагње-
ћом, коју смо тамо звали вуна јарина. Она није ишла ни на гребе-
на, ни на гаргаше.
Ваљали су се бичаљи, гуњи и све што је ткано. То се носило у
млинице и бацало у бадањ и по томе су ударале кашике, ко млин-
ски точак на воденици, да се боље стврдне и уравна, јер кад се
нешто отка, буде рапаво и не знаш на што личи. Ми смо носили
сукно и остало на ваљање у Благај. Тамо је било неколико мли-
ница.
Кострет се правила од козје длаке. Козе би се шишале само по
леђима и рбату, јер по стомаку нису имале длаке. Држ’о би и’ је-
дан чо’јек за рогове а други би и’ шиш’о ножицама. Кострет се
исто упредала и користила за гуње, јер боље држи кад се сваља.
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Од кострети су прављени и арари на малом стану који је радио
неки Ђотун. То су били станови са странама узгор. Попријеко би
се стављала вратила и одозгор надоље уводила основа. Потка би
се увлачила прстима, а сабијала грепцима који су били слични
гребенима... Толико сам ја запамтила.

РЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА У ТЕКСТУ

брдо – део стана са густо поређаним жицама између којих се провлачи пре-
ђа и са њим се сабија потка

брдило – део разбоја у који је уграђено брдо

бријавина – вуна обријана са овчије коже

бућ – мање клупко, чуперак вуне

вити – нити израђене преплитањем или уплитањем више жица

влака (воз, влачуга) – направа слична санкама за чију се куку веже

снована пређа, да би се омотавањем око вратила боље затегла

вратило – дрвена облица на коју се намотавају жице основе или

ткало; предње и задње вратило

вретено – дрвени и обао штапић, на крајевима шиљаст а по средини

дебљи, на који се, при предењу, намотава пређа

вретенара – жена која вретеном врши побачаје

гаргаше (гаргача) – гребени за чешљање вуне

гвала – мањи смотуљак вуне

гребача (огреб) – оно што остане на гребенима

гребена (гребени) – направа са гвозденим зубцима за чешљање вуне

дилчик – држаље на преслици

дрндало (пуцаљка) – направа са којом се распредају (распуцавају)

сабијени, слепљени праменови вуне

друга (дружица) – врста вретена за упредање жица (вити)

жица – пређа за основу или за потку

запињача (мачуга) – полуга на крају вратила са којом се благо окреће

вратило и тако намотавају жице или ткало

јарина – вуна са обријане јагњеће коже

IZVORNIK 303



канчело – пређа намотана око мотовила или витла

косач – оштар нож за бријање вуне

кукуруз – пређа скинута са вретена

куђељ (повесмо) – намотај вуне на преслици око једне четвртинеки лограма

куђеља – преслица

мастити – бојити

маторина – острижена вуна

мачица – мањи нагребак (смотуљак) вуне

метало – место где се оставља храна за овце

мотовило – обично рачвасто дрво на једном крају, или слична направа око
које се намотава пређа са клупка

матра – ткалачки стан, разбој

нити – део стана кроз које се провлаче жице основе

ножице – металне маказе зе шишање оваца

огреб – оно што остане на гребенима, отпад, најситнија влакна вуне

оханути – прекинути са неким послом

пасма – мера од тридесет снованих жица

потка – оно што остане на гребену, штим, гомба. Дебља пређа од

штима и потке

повесмо – свежањ вуне на преслици

прдељ – изрезана куглица у ложи на врху друге, која даје

карактеристичне звукове приликом уплитања жице

прометало – чунак на ткалачком стану

пресличаница – узица са којојм се веже вуна за лопатицу преслице

пустина – ваљана вуна, пуст, филц

пуцаљка – дрндало

сјерна вода – вода у којој се испрала сјерна вуна

сјерна (шјерна) вуна – сирова, неопрана вуна, стрижевина

соа (сојир, соха, сова) – рачвасти штапови, стативи на које се ставља

вратило или дужи штап око кога се намотава уже ради сновања

сновати – навијати пређу за ткање

тара – пређа која чини основу за ткање

туба – канчело основане пређе

терђах (терђај) – шира даска на којој се пуца вуна
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тушица – застрижена вуна око репа и са врата

ујамак – обрезани и подавијени крајеви ткала

урезник – оно што се подсеча на ткалу, сувишак пређе

цијепци – штапићи који се стављају између жица приликом сновања или
увођења у стан да би се направио зијев (штапићи за лучење жица)

чемуљица – омчица од дебље пређе на нитима кроз коју се провлаче жице
таре, основе

чини – место где се пресамићују жице

чешљарице – жене које прстима чешљају опрану вуну

чисменица – три сноване жице (једно пасмо, десет чисменица)

шупељак – утрсак, трун у вуни од чичка или друге лепљиве траве

шипало – жљеб дуж вратила у који се ставља дренова шипка да би се

утврдиле жице приликом намотавања

шош – отпад од вуне, гомба, оно што се ретко користи 

штица – део ткалачког стана на коме седи ткаља
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Из историје пољопривреде

Инж. Митар Шутић, Гајдобра

КОНОПЉА – ЗАБОРАВЉЕНА 

ТЕКСТИЛНА БИЉКА

Четрдесетих година прошлог века, као ђак основне школе, пр-
ви пут сам се сусрео са конопљом, тада, па и годинама касни-
је, у народу добро познатом кудељом. Тих година спознао сам
колика је корист од ње, а она се у то време могла мерити са
пшеницом, односно хлебом. Jедино од продаје конопље поро-
дице су могле обезбедити и друге своје потребе. Педесетих го-
дина учествовао сам у њеној производњи, посебно у жетви и
продаји. Шездесетих година у прошлом веку, на студијама, до-
шао сам до научних сазнања о конопљи, слушајући предава-
ња чувеног професора др Петра Дрезгића, шефа катедре ра-
тарства на Пољопривредном факултету у Новом Саду. Њему
сам захвалан на тим сазнањима која су ме и нагнала да напи-
шем овај текст – за старије, да се сете десетина година уло-
женог труда у производњу конопље, а младима, да и они не-
што више сазнају о тој некада изузетно корисној ратарској
култури.
Конопља (Cannabis sativa, fam. Cannabinaceae) је једна од најста-
ријих култура за производњу влакна. Заједно са ланом (Linum us-
sitatissimum) и памуком (Gossipium sp.) уједно је и најзначајнија.
У групи текстилних биљака су још: кенафа, абутилон, брнистра,
новозеландски лан, манила, јута, кендир, рафија, сисал. Најфини-
ја влакна дају лан и памук, нешто грубље је влакно конопље, а
влакна осталих биљака су сасвим груба. Све биљке из ове групе
могу се класификовати по томе из ког дела биљке се добија влак-
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но: из стабла, из плода, из семена или из листа. Овде је реч о га-
јењу конопље за влакно из стабла, а сасвим кратко биће речи и
о гајењу конопље за семе.

Порекло и значај конопље. Конопља води порекло из централ-
ног дела Азије, северозападно од Хималаја (Туркестан, Узбеки-
стан). О њеном пореклу постоје мишљења да је директно преве-
дена из дивљег стања, односно из дивље биљке Cannabis rude-
ralis која и данас расте у природи, што значи да конопља нема
прародитеља. Први подаци о гајењу конопље налазе се код Ри-
мљана. Старогрчки извори указују да су конопљу гајили Скити,
од којих су је примили и стари Словени. У Египту је гајена пре
шест хиљада година, у Кини такође, одакле потичу и први писа-
ни подаци о њеној преради. Конопља је у многим државама била
први усев који је човек уопште почео да гаји. Некада се у свету
гајила на око милион хектара, а само у бившем Совјетском Саве-
зу на око 600 000 хектара. После Првог светског рата површине
под конопљом нагло се смањују. Наредних година површине су
стагнирале, а потом незнатно расле или опадале. Некада је у Вој-
водини гајена на више од 50 000 хектара, а данас на мање од хи-
љаду хектара, због чега се о конопљи може говорити као о већ
готово заборављеној култури. Из производње су је потиснула ве-
штачка влакна, посебно када је реч о изради финијих тканина, а
када је реч о производњи грубих тканина, потиснуле су је биљке
са још грубљим влакнима и нижом ценом на тржишту. Највећи
ударац производњи конопље задала је чувена америчка корпо-
рација Дипон (Du Pont), која је уложила милијарду долара у ис-
траживачке пројекте за производњу синтетичких материјала од
нафте: пластике, целофана, целулоида, најлона, рајона, тефло-
на... Овде треба додати и улогу медија у прогонству конопље ко-
ји су увек били у служби великих светских корпорација. По пра-
вилу, производња конопље увек је опадала у миру, а чим би се
почело говорити о могућем рату, производња конопље би расла.
То се објашњава чињеницом да су производи од конопљиног
влакна били врло значајни, посебно за острвске земље као што
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је Велика Британија. За потребе морнарице ове земље правље-
на су бродска ужад дебљине и преко дванаест сантиметара, и то
нигде другде него у нашим местима, највише у Апатину и Оџаци-
ма. Узгој конопље на подручју ових места, и шире у Војводини,
почиње половином осамнаестог века, тачније доласком немач-
ких колониста који су са собом донели конопљино семе из под-
ручја реке Рајне. Посебне заслуге за ширење конопље, што је
било пресудно за почетак општег развоја Војводине, припадају
барону Котману, поверенику за насељавање немачког живља у
Бачкој. Његови извештаји двору у Бечу да су ова земљишта по-
годна за производњу конопље послужила су Марији Терезији да
се, осим конопље, заложи за подстицање производње и других
текстилних биљака – лана, свиле, вуне, које би се, као сировине
или полупроизводи, прерађивале у западним крајевима велике
империје. Без сумње, то су били првенствено њихови интереси,
али, на срећу, из тога је проистекао и домаћи интерес. Наиме,
упоредо са производњом сировина за текстилну индустрију на
западу Европе, почиње да се развија домаћа радиност, потом и
занати, па на крају и индустријска прерада текстилних биљака,
посебно конопље, све до израде коначних производа. У почетку,
то су били највише одевни, а затим и сви други производи, као
што су ужарски производи, који су постали чувени у целој Евро-
пи, посебно у средњоевропским земљама, а треба нагласити ко-
лико су ужарски производи, због високог квалитета – изузетне ја-
чине и отпорности на влагу – били од значаја за британску пре-
коокеанску морнарицу. Најпознатији ужари живели су у Апатину,
а већина их је дошла из Немачке. У Апатин су долазили и многи
још несвршени мајстори, калфе, из других земаља, ту су усавр-
шили свој занат и одатле се разилазили по европским земљама.
Ужарски занат био је само један, истина веома важан, али су се
на преради конопље усавршили и други: прелци, ткачи, кројачи...
Прво су се, поред одевних предмета, производили и предмети за
свакодневну употребу у домаћинству: конопци, коњска опрема,
ћебад, сламарице... Влакно конопље служило је и за израду: вре-
ћа, цирада, рибарских и других мрежа, разне војне опреме, кон-
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ца и свих врста канапа и одевног платна, а семе конопље, поред
осталог, служило је и за производњу лекова. Скоро да и нема
производа који се нису могли правити од конопље. Из стабла до-
бија се влакно, а уље из семена. Конопља даје и споредне про-

изводе – поздер, којим се ложе парни котлови и пећи у домаћин-
ству (поздерњаче), као и уљане погаче. Главни циљ гајења коно-
пље је добијање влакна. У стаблу га има 16–20%. Код прераде
влакна, након чешљања, остаје отпадак звани кучина која се
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употребљава за пуњење душека. Процесом котонизације (раз-
двајањe основног влакна на елементарна влакна) добија се влак-
но слично памучном. Ово влакно мешано је са памуком у изради
памучних тканина. На дрвенасти део стабла отпада 70–75% од
тежине суве стабљике. Конопља по једном хектару даје већу ко-
личину дрвене масе него шума – конопља 7–8 кубних метара, а
шума око 4 кубна метра годишњег прираста. Ово има значаја за
индустрију хартије, посебно за израду најфинијег цигарет-папира.
Прва библија написана је на папиру од конопље, а слике чувених
сликара Рембранта, Ван Гога и других рађене су на папиру или
на платну од конопље. Семе садржи 30–33% лако сушивог уља
које се употребљава у индустрији боја и лакова. Од 100 кг семе-
на добије се 20–30 кг уља и 60–70 кг уљаних погача у којима је
око 30% беланчевина. Због оваквог садржаја погаче су одлична
сточна храна. Семе се употребљава за исхрану птица и живине.
Конопља садржи и драгоцене масне киселине које разграђују хо-
лестерол. Пепео је богат минералним материјама па се може
употребити за гајење биља. Са десет хектара усева конопље пе-
пелом се може нађубрити један хектар земљишта. Плева после
вршидбе семенске конопље садржи 3% азота и може се кори-
стити као органско ђубриво. Приноси конопље код нас кретали су
се између 40 и чак 150 мц суве стабљике по хектару, односно од
8 до 25 мц влакна. Кад је реч о производњи семена конопље, код
нас се производило 5–6 мц по хектару, а могло се постићи и 10
мц. Те количине конопље пружале су у индустријски развијени-
јим државама довољно основне сировине за око пет стотина би-
оразградивих производа. Тако би се, под условом да се обнови
узгајање конопље, и сви пластични производи, уместо од нафт-
них деривата, могли израђивати од уља које се добијаа из њеног
семена и били би природно разградиви. Конопља је, дакле, пот-
пуно еколошка биљка. А у животу наших људи некада је ова
биљка имала незаменљиву улогу, боље рећи, живот наших пре-
дака био би незамислив без гајења и прераде конопље.
Поред обичне конопље (Cannabis sativa), у култури је и индијска
конопља (Cannabis indica), која се одликује широким лишћем за-
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творено зелене боје. У периоду цветања у женском цвету индиј-
ске конопље се формирају жлезде у виду длачица из којих се лу-
чи смоласта материја хашиш, у свету позната опојна дрога.

Морфолошке особине. Конопља је једногодишња биљка. Корен
је вретенаст а поједине жиле продиру у растреситије земљиште
и до два метра дубине. Корен конопље слабије снабдева биљку
храном због несразмерног развића надземног дела у односу на
корен. У време интензивног пораста стабла корен је слаб и изно-
си само 10–15% од укупне тежине биљке. Слаба моћ усисавања

корена долази услед захтева биљке за великом количином хран-
љивих материја и то баш онда кад је корен неразвијен. Стабло је
зељасто, сочно док је младо, али већ неколико недеља по ница-
њу одрвени. Боје је зелене, а поједине сорте имају изнијансира-
но стабло. Најбоља боја стабла је светлозелена. Након коначне
прераде, влакно овог стабла је бело. Стабло је маљаво, чланко-
вито, шупље, у густом склопу интернодије су дуже и стабло је та-
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ње, а може достићи висину и до три метра. На угластом пресеку
ређају се слојеви: епидермис, паренхим – са ликом где се налазе
влакна и спроводни снопићи, затим кора, дрвени део и срж. У
ретком склопу стабло се грана, као што је то случај са семенском
конопљом. Конопља је биљка која брзо расте – дневно од 5 до 7
см. Мушке биљке имају виши пораст, и до 30 см, у односу на жен-
ске. Влакна ових биљака су квалитетнија. Основно влакно саста-
вљено је од елементарних влакана која су јако издужена и споје-
на врховима чинећи тако ланац, a међусобно су спојена пекти-
ном. Дужина елементарних влакана је од 1 до 10 мм, а дебљина
18 до 22 микрона. Састоје се од целулозе, хемицелулозе и пекти-
на. Лист је прстасто сложен, од 5 до 12 лиски, а светлозелене је
боје. Најкрупније лишће је у средини стабла, док је према корену
и према врху стабла лишће мање. Мушке биљке брже расту, та-
ње су и пре сазревају него женске. Цваст се појављује на врху
стабљике, а код женских биљака цваст је у облику метлице и ја-
вља се у пазуху листа. Плод је орашац који је споља омотан
оплoдницом (перикарпом), а испод ње је семењача. Семе је до-
ста ситно. Крупније семе, по правилу, даје женске биљке.

Услови гајења. Некада се конопља гајила у околини кућа и би-
ла је најбоље ђубрена култура. Иначе, ова биљка има велике зах-
теве у погледу услова гајења. Тражи нешто више температуре за
клијање, око 4 до 5 °C (степени Целзијуса). За успешан развој ко-
нопље средње дневне температуре треба да буду 14–15 °C. Биљ-
ка тражи велике количине влаге, чак и до два пута више него што
захтевају стрна жита, мада може да издржи и краће суше. Најбо-
ље успева на дубоко растреситом и плодном земљишту, какво је
чернозем, а одговарају јој и алувијална земљишта. По усеву ко-
нопље, по њеном успешном расту, чак се може препознати тип
земљишта.

Сорте конопље. У култури обичне конопље постоје две подгру-
пе – европска и источноазијска (јапанска). Европска конопља
има три географска типа: северни, средњо-руски и јужни или ита-
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лијански. Разлике између подгрупа и географских типова су у ви-
сини пораста, у боји стабла, у величини листова и у дужини веге-
тације. За наше услове гајења најпогоднији је јужни или италијан-
ски тип. Вегетација ове конопље је 125–130 дана. Наши научни
институти створили су у свету познату сорту „новосадска коно-
пља“, која је, по речима др Јаноша Берењија, највише гајена сор-
та у Европи, пре свега због високог квалитета влакна које ова
сорта даје и високих приноса – 11 тона по хектару. Због изузет-
ног квалитета, „новосадска конопља“ некада je пресудно утицала
на цену на берзама у Енглеској и Италији. Поред ове, била је још
једна нашироко позната и квалитетна сорта – „оџачка конопља“.

Агротехника гајења. За одређивање места конопље у плодореду
треба имати у виду следеће: карактер развоја кореновог система,
потребу за дубоком обрадом земљишта и велику потребу за хран-
љивим материјама. Полазећи од наведених услова, конопљу је нај-
боље сејати иза разораних травних површина, односно иза луцер-
ке и црвене детелине, затим и после добро ђубрених окопавина, а
може се успешно гајити и после пшенице.Конопља је добар преду-
сев за пшеницу и уљане културе, јер оставља богато земљиште с
обзиром на то да хранљиве материје у земљишту недовољно иско-
ристи. Захтеви конопље према земљишту резултат су њених физи-
олошких особина које се односе на начин раста и развића те се мо-
же закључити да конопља тражи земљишта тзв. старе снаге. То су
земљишта која су дужи низ година добро ђубрена. Основна обрада
– орање изводи се у три маха поступно продубљујући оранични слој
до највеће потребне дубине. Прво орање изводи се плитко, 15–17
см, и има за циљ заоравање биљних остатака предусева. Дубина
другог орања је око 25 см, а треће орање изводи се на 4о–45 см.
Земљиште презими у отвореној бразди, а на пролеће обављају се
предсетвени радови одговарајућим оруђима за предсетвену при-
прему – дрљање, култивирање, равнање. Изузетно, ако је земљи-
ште закоровљено, изводе се додатни радови за те услове. Првим
оруђем којим се на пролеће уђе у њиву затвара се зимска бразда
ради очувања резервне влаге. Земљиште се, уједно, тако прове-
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трава и загрева чиме се поспешује рад микроорганизама.Конопља
тражи и велику количину лако растворљивих хранљивих материја.
Овај захтев је у вези са наглим порастом биљке – нарочито у почет-
ку живота – и прилично лошег искоришћавања хранива. Најактив-
није усвајање хранива одвија се у прва два месеца живота биљке.
За то време конопља усвоји 2/3 од укупне потребе хранива. Коно-
пља, иначе, може да поднесе јаку концентрацију ђубрива, чак и до
дванаест пута јачу у односу на друге културе. Због свега напред ре-
ченог, конопљу треба ђубрити са великим количинама минерал-
них ђубрива, која се дају у неколико оброка, а такође и већом коли-
чином органских, која се дају у једном оброку, а заоравају се прили-
ком средњег орања. За сетву конопље користи се семе следећих
особина: чистоћа 87%, влага 13%, клијавост 85%. Семе треба да је
глатко, сјајно, сиво-зелене боје са црним шарама, довољно крупно
и тешко. Ендосперм треба да је бео, а ако је жут семе је ужегло; по
укусу, треба да је слатко и да мирисом подсећа на лешник. Пошто
семе брзо губи клијавост, од посебног значаја је енергија клијања.
Ако семе има бољу енергију клијања биљка раније ниче и тек изни-
кле биљке слабије ће страдати од бувача. Сеје се у другој полови-
ни месеца априла, по правилу одмах након сетве кукуруза, односно
кад је средња дневна температура ваздуха 12–16 °C, а температу-
ра земљишта у сетвеном слоју 10 °C. Ако се конопља сеје раније,
ницање је неуједначено – биљке које никну прве јаче су и грубље,
а оне касније су кржљаве. За производњу влакна сеје се густо, ус-
коредно, са размаком редова 10–15–20 см, као код сетве пшенице.
Количина семена је 80–150 кг по хектару. Од посејаних три до че-
тири милиона семенки, жање се од 1 300 000 до 1 400 000 биљака.
Губи се око 60% биљака по хектару. Сеје се машином за сетву стр-
них жита. Од мера неге конопље за влакно примењује се само раз-
бијање покорице у време ницања и, евентуално, плевљење ако је
усев закоровљен. Конопља се може и наводњавати. Ова биљка от-
порна је на болести, а од штеточина једино је напада хмељов жи-
жак, али толико да није потребно третирање пестицидима, јер су
штете занемарљиве. Одређивање рока за жетву прилично је оте-
жано због неравномерног сазревања мушких и женских биљака.
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Жање се од седам до десет дана након пуног цветања мушких би-
љака, када стабло промени боју у бледо-зелену, а две трећине ли-
ста је опало.
За жетву се требало посебно припремити. Овде је реч о времену
послератном, времену колективне обраде земљишта, односно оба-
везног задружног организовања, када је у жетву конопље ишло и
мало и велико, када је у пољопривредној производњи владао бри-
гадни систем. Реч је, такође, о времену када се у жетву конопље
ишло породично, када се оскудно живело и није се за тај тежак по-
сао могло богзна како спремити. Најважније је било добро се обу-
ти, да би се стопало заштитило од могућих повреда, јер је било не-
избежно да се нагази на оштре остатке при земљи одсечених ста-
бљика. Леву руку требало је посебно заштитити одећом, јер је те-
рет жетве падао управо на њу. Оруђе за ручну жетву конопље би-
ло је једноставно – обична мала косица (коју су досељеници из Хер-
цеговине звали српача), која је прављена од велике старе поло-
мљене или оштећене косе.Користио се део са врхом који је био на-
сађен на кратку дрвену дршку. Понегде се косило и посебним ср-
пом, који се, традиционално, у Војводини звао вагов. Ширину отко-
са за жетеоце одређивао је бригадир, главни „руководилац“ жетве.
Сваком учеснику у овом послу одбројао би једнак број редова, от-
прилике десет-дванаест.Чим би бригадир завршио свој „одговорни“
посао, жетеоци би се прихватили малих коса и почели са жетвом.
Жело се на следећи начин: левом руком обухвати се један број би-
љака, једна руковет, која се повије испод пазуха и повуче уназад, а
десном руком биљке се одсеку што ниже. За један сноп, пречника
око осамнаест сантиметара, требало је два-три таква захвата, од-
носно две-три руковети. Жетеоци су одсечене снопове слагали изa
себе у цик-цак реду – сваки наредни сноп наслањао би се горњом
половином на претходни, врхом окренутим уназад. Овако сложене
биљке брже су се сушиле. Сваки радник стално је проверавао сво-
је редове које коси како не би захватио ниједан ред свог левог или
десног суседа.Изузетак је чинио само добар и вешт радник који би,
у намери да помогне некоме из своје породице који је слабији, при-
хватио неколико његових редова, како овај не би заостао иза дру-
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гих радника. Ручна косидба била је веома тешка. На великој сунча-
ној жеги, у тако густом усеву, у коме су биљке више од косаца, по-
ленов прах помешан са прашином нагризао је ознојено лице и не-
заштићене делове тела. Ипак, вредно се радило. Било је располо-
жења, па и песме и шале, а било је и такмичарског духа, и све то
уз скромну исхрану. Након неколико дана сушења (oбично 4–5 да-

на), снопови су могли да се везују. Свако је везивао оно што је сам
пожњео. Као везиво коришћене су најтање и мање осушене ста-
бљике, оне које су расле у сенци виших биљака. Конопља наслага-
на у снопу прво се, ударима у земљу, поравнавала у доњем делу,
затим се сноп везивао на два места и слагао у купе, да у њима од-
стоји све до превоза.Требало се припремити и за превоз, а пре све-
га подесити запрежна кола за тај посао. А коњи? Они су стално би-
ли припремљени за сваки посао. Одлично су храњени и неговани,
не само дању, него често и ноћу, како би могли да поднесу изузет-
но тежак терет обраде земље. Били су ухрањени, истимарени, сјај-
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не длаке, снажни – вранци, дорати, зекани, међу којима би се из-
двајао понеки штајерац, или тешки и снажни белгијски гидран.
Спремни су били и вредни кочијаши који би први устајали, пре сви-
тања, и опремали своја кола, примали раднике и уз песму, често га-
лопом, хитали на њиве. Припремање кола за транспорт конопље
било је доста једноставно. Довољно је било усећи четири млада ба-
гремова стабла и од њих направити четири помоћнице – две краће,
које се стављају попречно на предњи и задњи дело лотра, за метар
дуже од ширине кола, а на њиховим крајевима, уздуж кола са јед-
не и друге стране, две дуже помоћнице. И све се то чврсто веже за
кола. На тај начин била је обезбеђена већа површина за слагање
снопова конопље, али такве помоћнице служиле су и за друге те-
рете – снопове жита, бале сламе и сено. Конопљу су товарили на
кола кочијаш и један помоћник. Идући од купе до купе, помоћник је
набацивао снопове на кола, а кочијаш их је слагао попречно на по-
моћнице, а неколико снопова постављао би и уздуж, посебно по
средини, ради бољег повезивања читавог товара или воза. Помоћ-
ник је бацао снопови врхом напред и они су падали приближно на
место на коме треба да стоје, а кочијаш је био ту да их намести и
добро поравна. Снопови су једним мањим делом прелазили шири-
ну и дужину кола, односно помоћница. Када би кола била довољно
натоварена, снопови би били, уздуж кола, добро увезани дугачким
конопом. Помоћник би се попео и седа на тај натоварени воз и ко-
нопља је превожене на место откупа у кудељари.
Тешка ручна жетва напуштена је када је једна обична косачица за
кошење луцерке, звана травокосачица, коју су вукли коњи, прила-
гођена за кошење конопље. Опслуживала су је два радника – ко-
чијаш и радник који је, уз помоћ дуже мотке, „веслао“ наводећи
биљке на косу и задржавајући одсечене стабљике да не падну на
већ одсечени сноп. Он је, у ствари, одређивао величину снопа тако
што је притиском ноге подизао малу платформу на коју су падале
одсечене стабљике. Кад се накупи стабљике довољно за сноп,
платформа се, уз помоћ једне полуге, ногом спусти на земљу, а ко-
са се у даљем ходу косачице извуче испод одсечених биљака. У
том моменту радник поново подигне платформу, „веслањем“ наво-
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ди биљке на косу, па кад се насложи довољно биљака за нови сноп,
поново се платформа спусти и тако стално, без застоја: коњи вуку,
радник „весла“, снопови се ређају у откосу... Радницима је ова при-
лагођена травокосачица олакшавала само кошење конопње, али
су све друге послове морали да обављају ручно.Да би косачица мо-

гла несметано да кружи око усева, косећи конопљу увек својом де-
сном страном на којој се налази зупчасти нож, неколико радника,
који се распореде на одређеном растојању, морало је да покошену
конопљу склања у страну – да би туда могла да наиђе косачица у
следећем проходу.

Узгој конопље за семе. Агротехника гајења конопље ради до-
бијања семена разликује се од гајења за влакно пре свега у на-
чину сетве, затим неге и бербе. Конопља за семе сејана је као
чист усев на целој парцели или као узродица уз други усев,
обично уз кукуруз. Наука није препоручивала овај други начин
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сетве. Након припреме земљишта, конопља за семе сеје се
широкоредно, 50 до 70 см између редова, а након ницања и
обавезног проређивања, размак биљака у реду је 20 до 30 цм.
Количина семена је 10% од количине која се сеје за производ-
њу кудељног влакна. У мере неге спадају: плевљење, прихра-
њивање, наводњавање, проређивање, окопавање, уклањање
мушких биљака и евентуално вештачко опрашивање. Одмах
по ницању обавља се међуредно прашење, затим два до три
окопавања. Проређивање је обавезна мера. Циљ је да се укло-
ни што више мушких биљака. У два реда уклоне се све мушке
биљке, а у трећем реду се оставе. Жању се целе биљке или са-
мо метлице. Чешћи је први начин. Биљке се секу срповима, ве-
зују се у снопове који могу дуже остати на њиви. Вршалица се
посебно припреми – бубањ вршалице окреће се у супротном
смеру, а биљке се улажу само врхом. Ако су убране само ме-
тлице, оне се целе пропуштају кроз вршалицу. Сетва у кукуру-
зу редовно је примењивана код малих произвођача. У том слу-
чају, конопља је сејана ручно у сваки трећи ред кукуруза. У за-
вршној фази цветања, исецале су се беле конопље (мушке).
Кад је семе у доњем делу метлице сасвим зрело (у горњем де-
лу је још у млечној зрелости), конопља се жање и везује у сно-
пове који се довозе у дворишта и ту се суше, а потом и ручно
млате. Целе породице, а често и комшије у моби, истресале су
семе конопље из цветних метлица. Тај посао обављан је на вр-
ло једноставан начин – скине се неколико дрвених врата, поло-
же се косо на столице или на неко друго постоље, биљка се
узима за чврсто стабло и ударцима о чврсту подлогу истреса
се семе на прострто ћебе. Након истресања, семе се чистило
на малим ветрењачама. Стабљике дебљине и до пет сантиме-
тара користиле су се у домаћинству за ложење или као коље
за парадајз, а могле су се предати фабрици ради даље прера-
де. Од влакна добијеног том прерадом производиле су се гру-
бе тканине, као што су покривачи (покровци) за коње и слич-
но. Семе се, као изврсна храна за птице, али и за друге наме-
не, продавало, понекад и за добре паре.

320 IZVORNIK



Прерада конопље. Друга етапа на путу добијања кудељног
влакна је прерада конопље, која има четири заокружена про-
цеса: мочење, ломљење, чешљање и гребенање. Суштина мо-
чења је да се у води, уз помоћ разних биолошких процеса, омо-
гући раздвајање лике, односно дела стабљике у коме је влак-
но, од осталог ткива стабљике – дрвеног дела. Два су начина
мочења конопље: у барама и рекама или у посебно изграђе-
ним базенима. Практично, поступак је скоро исти – у барама

или рекама, снопови се добро сложе, учврсте кољем да не от-
пливају и притисну неким теретом (уобичајено, блатом), да би
се истиснуо ваздух и да горњи снопови не би испливали на по-
вршину воде; у избетонираним базенима то је једноставније –
снопове притискају металне траверзне. Када се снопови добро
расквасе, а лика се лако одваја од дрвеног дела, мочење је за-
вршено. Конопља се вади из воде, снопови се широко разасти-
ру по ледини и тако остају док се не осуше. После мочења и су-
шења конопља се ломи, трли, раније на једноставним дрвеним
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трлицама, ручно, а касније, на механичким млатилицама. Прву
овакву млатилицу патентирао је Томас Џеферсон у Америци.
Наравно, посао ломљења овом направом био је много бржи.
Млаћењем се ослобађа дрвенасти део стабљике и добија влак-
но. Следeћи поступак у преради било је чешљања. Ручно че-
шљање се изводило на посебној дрвеној направи која се састо-
јала од даске дужине један метар и ширине петнаест сантиме-

тара. На средини даске била је причвршћена друга, округла да-
ска са ексерима који чине чешаљ. Ово чешљање у фабрикама
изводило се механичким путем – витловима који су се обртали
великом брзином или ваљцима. Довољно је било само мало не-
пажње у раду на овим направама па да се радник повреди. Тим
првим чешљањем одвајана су фина влакна од кратких влака-
на, тј. кучине, која је поново чешљана („дрндана“). „Дрндањем“
су се добијала груба влакна слабијег квалитета од којих су се
могле правити само тканине као што су покровци за коње. Фи-
на влакна која су се издвојила при првом чешљању даље су
прерађивана поступком гребенања и тако се добијало најлеп-
ше влакно једнаке дужине и дебљине. Негде је влакно прола-
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зило још једну фазу прераде – ваљало се да би било још мек-
ше. То се изводило у посебној кружној просторији у којој су
около били постављени дрвени пањеви. Радници су по тим па-
њевима слагали слојеве влакна преко којих су прелазили те-
шки ваљци. После овог ваљања влакно је било изузетно мека-
но.

Фабрика кудеље у Гајдобри. Ево шта је Антон Шефер написао
о Фабрици кудеље у Гајдобри:
„Фабрика кудеље АД основана је 1903. године. Њени оснивачи
били су: Валентин Баљер (Baljer) (из Фабричке улице), Адам Га-
удер, Матијас Освалд, Јозеф Перчи и Антон Шефер, којима је по-
шло за руком да на оснивачкој скупштини акционара, осим њи-
хових уписаних 750 равномерно подељених деоница, пласирају
још 250, тако да је предузеће било основано са 1 000 деоница од
по 100 круна, односно са 100 000 круна уложеног капитала. На-
мера оснивача била је да ово предузеће установе као задружни
систем, тако да би сваки узгајивач конопље требало да има уде-
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ла у предузећу сразмерно количини конопље коју произведе, али
пошто им то, због ненаклоности многих овдашњих поседника,
није пошло за руком, оно је постало деоничарско друштво. Фа-
брика је имала четрнаест бетонских ровова за мочење конопље
(мочила), опремљених гвозденим траверзама и жичаним ужади-
ма, сваки од њих могао је да прими 12 000 килограма конопљине
стабљике, а запремала је простор од двадесет катастарских јута-
ра земљишта. Резервоари бетонских ровова за мочење конопље
напајани су из два дубока бунара, који су, као и терен за распро-
стирање кудеље [ради сушења], били у новогајдобранском ата-
ру. Оснивачи су хтели да прибаве одговарајући простор за своје
предузеће куповином од гајдобранске општине, али су били од-
бијени од стране општинског заступништва. Пошто због локалпа-
триотског осећања нису хтели да предузеће заснују на туђем те-
рену, купили су од гајдобранских власника делове пашњака који
су се граничили са пашњацима у новогајдобранском поседу, ко-
је су ускоро откупили, и на том [сада] гајдобранском терену вели-
чине око два јутра изградили машинско постројење и станове за
намештенике, тако да су своје пореске дажбине заувек везали
за гајдобранску општину. Фабрика је преузимала од произвођа-
ча осушену стабљику конопље, мочила је, ломила и превејавала
[витловима] и као прерађену кудељу пуштала у трговински про-
мет. (...) Машинско постројење фабрике састојало се од две дро-
билице (трлице) конопље, шест тресачица и машина за пречи-
шћавање кучине, а све их је покретала парна машина од триде-
сет коњских снага“(s 155–156).
(Шефер је дао и биланс Фабрике кудеље за „последњу годину“ –
вероватно за 1937, када је завршио рукопис своје монографије –
али га овом приликом изостављамо.) 
„Општинаски савет је 11. марта 1924. године доделио Фабрици
кудеље концесију за изградњу електричне расвете; тако је наша
општина била снабдевена и електричном расветом и енергет-
ском струјом“ (s 168) (Anton Schдffer: Geschichte der Gemeinde
Gajdobra – von ihren Anfдngen bis zur Gegenwart, Novisad 1938 –
Превео: Ратко Шутић).
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Фабрика кудеље у Гајдобри наставила је са радом и након Дру-
гог светског рата, само у посве измењеним околностима. Али је
њена производња и даље била од изузетне важности за живот
села. А ту се већ можемо ослонити и на сопствено сећање.
Конопља је примана на улазу у двориште фабрике. На великој ва-
ги мерена је тежина. Око мерења није било неспоразума, јер ва-
га је вага, а свака је мерна направа била под неком контролом.
Ипак, можда је некад превагнуло на једну, а некад на другу стра-
ну. Не знамо тачно на коју више. На пријему је, межутим, била
много важнија оцена у коју ће класу конопља бити сврстана, јер
су класе имале различиту цену. Наравно, прва класа била је нај-
скупља. Класе су биле дефинисане узансама о конопљи, али је
оцена била препуштена једном лицу, а ту је било мало више пре-
пирке са произвођачима. Ево како су класе биле регулисане про-
писима:

Прва класа друга класа трећа класа четврта класа 

Дужина стабла: 150 цм и више 125–150 см 100–125 см 80–100 см

Дебљина стабла: до 8 мм до 10 мм до 10 цм до 10 цм

Проценат влаге: 14 14 14 14

Проценат суварка: 5 5 10 10

Проценат примеса: 5 5 10 15

Боја: жуто-зелена жуто-зелена различита различита

Оштећеност градом: неоштећена неоштећена неоштећена неоштећена

На пријему није било инструмената за оцену квалитета па је по-
стојала могућност (или бар стална сумња) да се некад и погреши.
Ето, ту је било неспоразума. Практично, на пријему конопље ова-
ко се радило. Лице на пријему које оцењује квалитет извуче из
натоварених кола неколико снопова са места које оно одабере и
ту, „на лицу места“, одока оцени поједине елементе квалитата.
Једино се донекле тачно могла оценити дужина стабла тако што
се сноп примери уз означену висину на дрвеној табли. Када воз
прође вагу, конопља је примљена и упућује се на истовар. Kao да
и данас гледам те огромне, дуге и високе камаре које су садева-
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не трудом и знојем вредних кудељара и оних који су конопљу
произвели и довезли је на прераду. Кад се кола дотерају до ка-
маре, добро је требало замахнути да би се сноп добацио до рад-
ника, посебно када је камара при завршетку. Али, и на истовару
конопље постојала је могућност да неки од радника на камари
запази како конопља не одговара класи која се камарише на тој
камари. Јер, свака класа камарисана је на посебној камари. Тек
ако се ту добро прође, власник конопље могао је да одахне и
мирно се врати на њиву, по нови товар.
Од камара па до базена за мочење биле су постављене шине по
којима су клизили челични точкићи малих вагона, које су погони-
ли радници. Ова мала „железница“ служила је за довоз конопље
од камаре до мочила и из мочила до простране ледине на којој
се сушила. Након мочења и сушења конопља је довожена уну-
тар фабрике и ту се, коначно, уз помоћ фабричких машина, доби-
јало влакно. Прва машина у фабрици била је дробилица. Састоја-
ла се од три ваљка поређана један испред другог у правцу крета-
ња траке. Сваки ваљак опслуживала су по три радника. Они су
руковети конопље ручно улагали испред ваљака, који су тежи-
ном и брзим окретањем ломили конопљу да би се раздвојило
влакно од дрвенастог дела, од поздера. Рад на овој машини био
је врло опасан јер су је радници искључиво ручно опслуживали.
(Тако се једном приликом, када је један ваљак због загушења
стао, у покушају да квар отклони, тешко повредила једна радни-
ца.) Изломљена конопља прелазила је на следећу машину, на
тресачицу. На њој се одвајао дрвенасти део (поздер) од влакна.
На трећој машини, витловима (који су се окретали великом брзи-
ном), одвајано је фино влакно од грубе кучине, што је одговарало
гребенању у ручној преради конопље. И на овој машини лако је
могло доћи до повреде радника уколико би само за тренутак опа-
ла његова пажња. Влакно је даље паковано у велике бале и за-
прежним колима, у која су били упрегнути тешки коњи, превоже-
но је до жељезничке станице. Фино упакование бале кудељног
влакна су свакодневно пролазиле улицама ка жељезничкој ста-
ници. Био је то леп призор за свакога ко се у селу бавио узгојем
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конопље, као што је било лепо слушати песме девојака, које смо
звали фабрикуше, када се враћају са врло тешких послова, па и
након завршене друге или треће смене. У тихој ноћи, њихове пе-
сме одјекивале су селом. У првим данима након доласка колони-
ста, у фабрици су радили немачки радници. Већина њих биле су
жене. Након кратке обуке, у фабрици су почели да раде и наши
радници. У фабрику се ишло по партијском задатку – и жене и му-
шкарци. Међу првима су били млади скојевци (чланови Савеза
комунистичке омладине Југославије – СКОЈ-а). И мушкарци и
жене ишли су на све послове у фабрици – не само у погону, него
и на мочилима. Бирања лакших послова није било. Фабрика је
радила непрекидно, у три смене. Без обзира на тешке услове ра-
да, међу радницима је владало истинско расположење. И жеља
свакога од њих да се у раду истакне.

Предење кудеље. Кудељно влакно прело се ручно, на дрвеној
преслици (у Херцеговини су је звали куђеља), као што се преде
и вуна. Куђеље су прављене од меког липовог или јаворовог др-
вета које је лако, а може се и фино обрадити. То је тања даска,
на две трећине дужине широка неколика сантиметра, а на гор-
њем крају (користила се полуусправно заденута за појас) шири-
не од једне подланице. На том делу по ободу је било неколико
уреза да би се влакно, које се наслаже за једно предење, једном
дебљом нити омотало и кроз те урезе учврстило. За почетак,
кратко испредена нит завеже се за вренето. Уједно, палцем де-
сне руке, на вретену се овлаш заметне једна петља о којој оно ви-
си. Прстима леве руке извлачи се влакно, а нит се вретеном стал-
но упреда све докле десна рука може да се испружи. У том мо-
менту извлачење влакна престаје, на палцу и малом прсту леве
руке, у виду броја осам, намотава се испредена нит, а истовреме-
но се вретено враћа левој руци. Са вретена се опет палцем ски-
не мала петљица и на њ се намотава испредена нит. Петљица се
поново намакне на вретено и предење се, по истом поступку, на-
ставља све док се не испреде сво влакно са куђеље. Куђеље су,
иначе, биле фино рађене, често изрезбарене и са неколике боја
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обојене. На њима су преле и млађе и старије жене. Прело се на
седељкама – прелима, прело се и чувајући стада оваца, прело се
уз песму. Предење ја само наоко било једноставно. Међутим, да
би се испрела фина и уједначена нит требало је доста пажње и,
посебно, доста вештине. Влакна за грубље тканине прела су се
такође на куђељи, али не и на вретену. За ова влакна користила
се дружица, којом се прело испруженом руком. Пре ткања пре-
диво је са вретена преношено на тзв. мотовило, које и није било
нека нарочита направа. То је била једна глатко обрађена летва
дужине једног метра на чија су оба краја биле попреко причвр-
шћене дашчице. Мотовило се држало у једној руци, а другом се
намотавало предиво са вретена. Ово предиво, кад се скине са
мотовила, у Херцеговини се звало канчело. Да би се пређа у кан-
челу одржала у том облику, превезивана је на неколико места.
Такво предиво се пропирало и, ради бељења, кувало у води са
пепелом (лукшија). Предењем влакна била је припремљена по-
следња фаза у преради конопље – фаза ткања.

Ткање. За ткање је служио обичан хоризонтални дрвени разбој.
Иако је ова справа била једноставна, на њој су умешне руке тка-
ља могле да исткају најфиније тканине, посебно за кућне потре-
бе и за девојачко рухо – столњаке, пешкире, креветске чаршаве
и др.

Конопља – веровања и обичаји. У давно прошлим временима,
када је конопља много значила у животу људи, када се од коно-
пље живело, јер је човеку давала готово све што му је било по-
требно, и када се гајила на великим пространствима у свету – уз
конопљу су била везана многа веровања и обичаји, и то у вези
са: семеном и сејањем, као и потапањем, ткањем, предењем,
сновањем... Аутор вредне књиге о конопљи са насловом Коно-
пљи хвала др Јан Кишгеци, у једном поглављу своје књиге, опи-
сао је многа веровања и обичаје у разним крајевима наше зе-
мље. Аутор полази од семена и с тим у вези каже да је ускршње
јаје стајало у семену конопље да је не би тукао град, да су се ја-
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ја закопавала у земљу пре сетве, а кад се конопља засеје око
њиве се жмурећи оптрче три круга да је птице не виде и не поје-
ду; већ потопљена конопља у мочилу не сме остати у води о Све-
том Илији да не би иструлила; није ваљало кудељу прести од Бад-
њег дана до Светог Јована, а сновати се није смело од Светог Ни-
коле до Бадњег дана; комад бадњака бацан је на конопљиште да
би конопља боље родила, а да би пређа од конопљиног влакна
била боља, прво повесмо носило се у цркву; веровало се да ко-
нопља има демонску снагу, због чега је било разних забрана у
вези са њом – ако неко обуче кошуљу од конопље која је засеја-
на у Великој и Белој недељи, разболеће се од тифуса; огњиште
на коме је парена (сушена) конопља опогањено је и на њему се
не сме кувати све док се не „обжеже“ или се сав пепео не баци;
посуђе у коме је пређа парена и вода за то парење доношена мо-
рају се у девет вода опрати – тако се отклања могућност да неко
у породици добије „врућицу“; у нишком крају људи су сејали коно-
пљу гологлави одајући јој тако поштовање као и према свему дру-
гом што посебно поштују и што је свето; у Јадру жена која сеје ко-
нопљу обавезно ћути да живина не би чепркала по засејаној зе-
мљи;. да конопља буде бела, семе се носи у белој торби, а кад се
посеје, торба се баца увис и изговара: Дабогда и конопља израсла
тако високо; да би конопља добро расла, изводиле су се и обред-
не игре: у Јарменовцима је играно коло „паун“, које су играле же-
не, поскакујући, а деца и девојке љуљали су се на витлу и на нај-
већој висини витла изговарали су: Велике ми конопље; у Јадру се
остатак пређе при сновању и после завршеног ткања (ујемник) ни-
је смео употребљавати за мушку одећу да их не погоди зрно у ра-
ту. Различитих веровања и обичаја уз конопљу било је још много,
а за све њих аутор књиге закључује да из тога „недвосмислено
произилази вековна улога и значај конопље за живот људи на на-
шим просторима, посебно становништа наших села“.

Нецовање кудељном пређом. У време кад је конопља „цвета-
ла“ – била главна текстилна биљка, а човек користио сваки њен
део – цветали су и многи занати и видови домаће прераде. По-
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знато је да су предмете за домаћинство претежно, ако не и једи-
но, израђивале жене. Оне су преле, ткале, плеле. То нису били
послови „достојни“ мушкарца. Уосталом, жене су захваљујући
својим спретним рукама у тим пословима биле много способније.
Али, мушкарцима су припадали тежи послови у појединим фаза-
ма прераде конопље, као што је можда и најтежи – мочење ко-
нопље. Женама и младима оба пола дуго стајање у хладној води
штетило би здрављу, осим што би за њих било изузетно тешко.
Прави мушки занат био је ужарски. А један женски посао, који је
захтевао нарочито спретне руке и доста воље да се ради, било је
нецовање. То је вештина захваљујући којој су се од финог кудељ-
ног предива израђивале завесе, у народу зване фиранге. О овој
данас већ заборављеној врсти народне радиности говорила нам
је Љубица Љуба Ивезић, рођене Бошковић, из Гајдобре. Ево шта
нам је она испричала:
„Педесетих година прошлог века у Гајдобри се сејало много ко-
нопље. Косили смо је ручно, сушили на њиви, везивали у снопо-
ве и предавали у фабрику, у којој је прерађивана. Један део коно-
пље, према потреби, остављали смо код куће да од ње правимо
пређу која је била основа за ткање крпара и нецовање завеса. Да
бисмо добили влакно, сами смо конопљу потапали у некој од нај-
ближих бара, којих је у селу било више. То су места на којима је
вађена земља за изградњу кућа од набоја, која су у кишним го-
динама била испуњена водом. Потопљени снопови одстојали су
неколико дана да стабљике омекшају, а онда смо их вадили из
воде и сушили. Кад се снопови добро осуше морало се по њима
нечим тешким млатити да испадне дрвенасти део који се звао по-
здер. Тако смо добијали влакно звано кучина које је требало да-
ље редити. Да би влакно било мекше, требало га је чешљати. То
смо радили на гребенима које смо сами правили. На две даске са
ручком густо су закуцавани велики ексери. Преко њих се влакно
чешљало све док не постане мекано како би се од њега добило
предиво одговарајуће дебљине, зависно од тога за који рад је би-
ло намењено. Нисам ја прела кудељно влакно за нецовање, то је
радила Јока Домазетова. Јока је била вредна и сналажљива же-
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на, радила је многе послове и тако обезбеђивала своју породицу.
Прела је на преслици (куђељи). Кад се на вретену испреде до-
вољно предива, скида се и, зависно од тога како ће се то преди-
во даље користити, прави се клупко (за плетење, ткање) или се
премотава у канчело (за бељење или бојење). За ово премотава-
ње често је, уместо мотовила, служила лева рука савијена под
углом од деведесет степени и испруженим палцем. Ја сам преди-
во од Јоке добила у канчелу. Да бих га избелила, откувавала сам
га у лукшији (пепео у кључалој води). Израдила сам многе заве-
се од фино опреденог кудељног влакна. А нецовање сам научила
од Јеле Чонић, која је била врло способна жена за многе посло-
ве. За нецовање је требало, осим конца од кудељног влакна, јед-
на посебно за то подешена игла, као минијатурно мотовило, јед-
но дрво као што је оловка (понекад је баш оловка и коришћена)
и један од летава направљени квадрат. Странице тог квадрата
одговарале су ширини завесе коју је требало израдити. Дуж сва-
ке странице тог квадрата били су укуцани ексери. Поред тога, за
украшавање завесе требало је прибавити фини памучни конац.
Са тим „справама“ могла се израдити мрежа (нец). Поступак не-
цовања тече овако. Крај конца, којим се почиње нецање, приве-
же се за неки предмет у кући, може и за наслон столице, и уз по-
моћ дрвета којим се, зависно од његове дебљине, одређује вели-
чина окаца мреже, и игле, којом се кроз окце провлачи предиво,
везује се чвор. Да би се све ово извело, пре везивања чвора, ма-
лим и домалим прстом леве руке направи се почетак чвора, „пут“
којим се увуче предиво. Тек онда, држећи дрво или оловку у ру-
ци, предиво се затегне и чврсто везује чвор. Поступак се наста-
вља све док се не нанижу окца по целој дужини дрвета. Са дрве-
та се окца сасучу и поново се овим дрветом праве нова окца.
Мрежа се шири тако што се у сваки ред додају окца (примиче се),
све док се не изради један троугао чије су две стране једнаке ши-
рини завесе. То се затегне на припремљеним летвама са укуца-
ним ексерима, дужа страна троугла се попуњава док се не на-
прави мрежа у облику квадрата. Даље се ради ураван, све до по-
требне дужине завесе. Кад је нецовање завршено, памучним
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концем, као што се раде гоблени, попуњавају се поједина окца
мреже, у ствари, на завеси се осликавају разни украси: цвеће,
птице, мотиви народног веза и слично. На крају се уплету укра-
сне „фронцле“ и завеса је спремна да се њоме украсе прозори. Те
завесе нису заостајале по лепоти од данашњих модерних. Биле
су чак и лепше а, сигурно, и много вредније.“ 
Тим речима Љуба је завршила своју интересантну причу о нецо-
вању и о њеним фирангама, које је уредно слагала у дрвени сан-
дук (баум) припремајући тако рухо за удају. Е, сад почиње кратак
и занимљив наставак њезине приче. Једна дивна руком рађена
кудељна Љубина завеса нестала је једног дана из сандука са ру-
хом. Настао је метеж у кући и потера за непознатим лоповима.
Све то није дуго трајало. Преступници су убрзо пронађени. Два
„врла“, веома несташна дечака, сеоски „партизани“ који су ноћу
„чували“ воће по туђим баштама, „ухваћени“ су на делу – у обли-
жњој бари ловили су рибу ничим другим већ Љубином завесом!
Љутитим гониоцима умакли су у оближњи кукуруз и сачекали да
се све то мало смири, а онда су дошли кући. На питање шта им
је то требало одговорили су једном досетком: да су само хтели да
„јадну“ конопљу, која је мучена сечењем, дављењем у води, пре-
бијањем, упредањем и везивањем у чворове, ако већ не могу да
је оживе на њиви, бар врате у прву фазу прераде – у мочење! За-
клели су се да им ништа друго није била намера. Тај њихов одго-
вор спасао их је непосредне казне, али ипак им, после толико го-
дина, следи казна – да се њихова имена саопште јавности. Ево,
то управо чинимо. Били су то Раћо Шуталовић и Мило Бошкало-
вић.
Сада, кад смо се упознали са израдом једног предмета од кудељ-
ног влакна и, можда, насмејали истинитој краткој причи о судби-
ни једне Љубине фиранге, на крају смо дружења са конопљом –
од орања и сетве до ткања и нецовања. На том тешком путу рва-
ли смо се са њом, савлађивали је у зноју и љутњи, давила нас је
неугодним мирисом, а она нас је издашно даривала. И зато ћемо
ово подсећање на једну драгоцену, а данас заборављену биљку,
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конопљу, завршити похвалом коју јој је изрекао Јан Кишгеци у
књизи која је тако и насловљена:
„Сви ће (од конопље, М.Ш.) понешто добити. Газда добија по-
кровце-прекриваче за своје коње. То је за њега значајно. Дома-
ћица ће освежити кућу понеким новим столњаком, другачијим,
лепшим од оних које је раније ткала. Оставиће и коју нову крпа-
ру. У породици ће највише добити девојка... Њени су столњаци,
пешкири, креветски чаршави, платно за сламарицу... У кући ће
остати и џакови, бар један број њих... и друго... Дивим се столња-
цима и пешкирима, сламарицама и платну. Ценим сав тај труд и
љубав, несебично уткане у њихове нити. Клањам се ужадима и
конопцима, а не заборављам ни покровце на уморним, ознојеним
коњима. Код куће чувам поњаву... Призивам сећања на далеке
зимске вечери, када се у соби, у једној јединој соби, око фуруне
заложене кукурузовином, окупљала цела породица. Тамо се та-
да истовремено прело, намотавало, плело, ткало, радовало, туго-
вало, јело, спавало... Али никоме, баш никоме, ништа није фали-
ло. Били смо скупа, делили све и били срећни и задовољни. Бла-
гостање које је касније дошло само је потврдило да смо са коно-
пљом, и оним што је са њом било везано, изгубили део природе,
неотуђене, неизвештачене радости и спокојства... Изгубили смо
здрав осећај задовољства који човек има након добро обављеног
посла. А изгубисмо и нит која данашњи живот спаја са нашом
прошлошћу. Да ли ће нам то, или бар делић тога, ново доба, мо-
деран живот, оним што у себи и са собом носи, икада надокнади-
ти?“ (Јан Кишгеци: Конопљи хвала, „Култура“, Бачки Петровац
1998).
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Витомир Радојевић, Бач

ЦРТИЦЕ ИЗ БАЧА

Кад две луле не сеју

У јесен 1948. године одемо ја и моја Аница на њиву на „Мандри“,
да посејемо два јутра пшенице. Наспем семе у машину сејачицу,
упрегнем коње и кажем Аници: „Ја ћу водити коње, а ти ћеш ићи
за машином и пазити да се луле не запуше. Ево ти овај прут па
ако приметиш да семе из неке луле спорије испада ти само мало
прочачкај. Јес’ разумела?“ – „Јесам“, каже она. И кренемо ми на
пос’о. Сунце сија, пирка поветарац, а земља ситна, поваљана, па
се човеку чини да у тако лепом дану и њива има душу. Коњи сна-
жно вуку, точкови само клепећу, сејачица сеје – сам’ тако ‘оћу!
Кад у један мах моја Аница почне да говори: „Је л’ истина, Анту-
не, што се прича по Бачу, да су жене добиле право?“ Е, отац те
твој, мислим у себи, какав је то сад диван на њиви. Дошло ми да
је изгрдим, ал’ нећу. Само кажем: „Изгледа да је истина кад сви у
Бачу причају, него пази да се луле не запуше.“ – „Не брини“, ка-
же она. Прођемо прву дуж па окренемо, а моја Аница опет: „Е,
боже, боже, ко би рек’о да су жене добиле право. Ко би се томе
над’о?“ Ја само ћутим и водим коње. Шта ту има да се дивани –
добиле право, добиле, па нека су! Кад смо истерали и другу дуж,
зауставим коње да се мало одувамо у хладу испод једног дуда.
Истресем земљу из опанака па ‘ајд да завирим у сејачицу. Кад,
има шта да се види – две луле нису сејале! „Е, зрно ти твоје“, про-
дерем се луд од беса. „Па јесам ли ти говорио: пази да се луле не
запуше! А ти правиш конференцију на њиви. У шта си гледала, у
вране, у облаке...“, па Аницу, иако нисам хтео, канџијом по леђи-
ма и, одједном, рука ми се укочи, а у руци високо подигнути бич.
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Коњи се у тај мах уплаше, да л’ од моје дерњаве или од подигну-
те канџије, тек, јурнуше са сејачицом преко њиве право на лени-
ју, а ја трк за њима па све вичем: „Ооохааа, ооохааа!“ А они сам’
беже према селу. Утом из једне њиве истрчи човек, оставио бер-
бу кукуруза, па пред моје коње. Подигао руке, лепрша му кошу-
ља испасана, па и он виче: „Ооохааа, ооохааа!“ Видим, не боји се,
а мени сину кроз главу да моји коњи неће туђем човеку стати.
Али они ипак успоравају, скрећу у још необрани кукуруз и зауста-
вљају се. Фала богу, помислим, зна човек са коњима. Кад сам
приш’о ближе, видим да је то један човек са „мандравског“ сала-
ша. „Све је добро испало, фала ти ко брату“, захвалим му се. „Не-
ма на чему“, одговори и оде са надничарима да бере кукуруз. Ко
да ништа није било.
Вратим коње и сејачицу на своју њиву, полагацко. Гледам, све
је у реду, ништа се није покидало ни поломило. На коњима ни-
шта не фали, само... што сам Аницу канџијом... Кајем се много,
много... Али... Тек сад примећујем да у атару има пуно света, а
кад сам на њиви само у земљу и у пос’о гледам. Дан ведар, ви-
ди се далеко: људи раде, чује се фрктање коња, гракћу вране,
цвркућу врапци и шеве. Ма, да није когод чуо и видео како сам
грдио и како сам Аницу канџијом... Ако јесте, ето нам једа. Не-
ко ће зуцнути и пу’ће брука по читавом Бачу. Ал’ сад шта је –
ту је. Више се ту ништа не може. Тог дана сејали смо све до
увече – ћутке – и посејали два јутра пшенице, а луле се више
ниједном нису загушиле. Вратили смо се кући – ћутке, и вече-
рали – ћутке. Сутрадан, пијаца у Бачу. Одем од куће и стално
размишљам: жао ми Анице! Како је тек њој морало бити кад
сам и мирне коње престрашио. Ал’ шта ћу кад нисам мог’о да
се уздржим, а после... не умем да се извињавам. Сретнем љу-
де на сокаку. Сви се лепо јављају. И ја њима. Нико се не под-
смева, нико ми не добацује. Значи, све је у реду. Џабе сам се у
себи једио због села. Кад, сутрадан дође курир из општинског
комитата партије: „Добар дан!“ – „Добар дан!“, и ја њему, и по-
мислим: Шта ли ће сад овај? „Зове те секретар, каже да му се
јавиш у канцеларију.“ – „Шта ‘оће?“, питам. „Не знам, није ми
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рекао.“ И оде, а ја, ко ошамарен, седнем у гонк на шамлицу и
мислим: ово неће испасти на добро. Сетим се, на врага, још и
тога да су ме општинари и они из комитета зимус трањесали с
питањима кад мислим да уђем у сељачку радну задругу. Ја им
рекох да ћу размислити, иако сам о’ма знао да нећу. Ма каква
задруга! Какво размишљање! Да ми бригадири командују! Они
што никада дугачких гаћа нису имали на себи, који се никад за
плуг нису до’ватили, што не знају коња у кола упрегнути. Све
сами нерадници, лажови и удворице дуплог погледа. Кажу
истину само кад се забуне... А онда ми поново прође кроз гла-
ву: то што сам Аницу ударио, да није то посреди? Али шта сам
друго могао кад две луле нису сејале. И, сад видим да ми не
вреди ту у гонку мудровати, него устанем и кренем у комитет.
Идем сокаком и мислим: Анице, Анице, капију ти твоју! Који те
је ђаво тер’о да ми на њиви рондаш. Е, боже, боже, ко би рек’о
да су жене добиле право! И, већ се омишљам да ме је неко пот-
каз’о, а пред очи ми излази „Мандра“ – атар велик, бескрајан,
сунцем обасјан, види се на километар шта човек ради, а још
даље се чује кад пустиш глас. Можда је, ипак, неко видео и чуо
па дојавио.
Покуцам на врата код секретара комитета и уђем. Ја свима
скидам шешир па и њему, а шта о коме мислим, то само ја
знам. Он ме, тобож, љубазно прими, па још и насмејан. Поса-
ди ме у фотељу и седе за свој сто пресвучен зеленом чојом.
„Друже Антуне“, рече, „ти си вредан и поштен човек, али веро-
ватно још ниси схватио ново доба. Као што видиш, ја сам испод
Титове слике, ту где седим, а то значи да смо сада сви једна-
ки, сви имамо иста права. И мушкарци и жене, то јест наше
другарице.“ Чим сам чуо оно „другарице“, о’ма ми је синуло у
глави да се морам брзо спасавати. „Сви смо, дакле, равноправ-
ни“, понови секретар, „и нико не сме никогa да туче, па ни на-
ше другарице, а ми смо чули да ти тучеш другарицу Аницу.“
–„Јесте, друже секретаре, тучем је и тући ћу је“, продерах се
храбро. Секретар, сав црвен у лицу, ђипи са столице и бесно
ме упита: „Зашто је тучеш и како се уопште усуђујеш? Ићи ћеш
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за то у затвор!“ – „Друже секретаре, ја ‘оћу да уђем у сељачку
радну задругу, а ваша другарица Аница неће.“ – „Е, ако је тако,
онда је туци!“, рече секретар. И тако се извукох, али... моје Ани-
це и даље ми је много жао.

Spielschule Катице Редли 

У старој и не баш лепој паорској кући становао је њен власник
Шваба Штефан Базлер, старији човек с тврдим црним шеширом
на глави и дебелим штапом на који се ослањао при ходу. Он је
био без фамилије и наследника, па је кућу предао Павлу и Мари-
ји Редли, који су се, за узврат, обавезали да га доживотно издр-
жавају. Ту, у главној бачанској улици Банг штрасе, родила се Ка-
тица Редли. Њени родитељи нису јој се богзна како обрадовали,
иако им је то било прво дете, јер су више волели и очекивали си-
на. Још од ране младости Катица је највише времена проводила
код баке Ержебет и тетке Анушке. Њихова кућа са великим дво-
риштем налазила се у сокаку званом Киш Пешта, а гледала је у
правцу кудељаре, коју је са три стране окруживала једна велика
бара. У дворишту је била башта са разним поврћем и воћем – ја-
годама, малинама, купинама, рибизлама и грожђем. У вајату –
шупи – у току зиме су се могле наћи суве кобасице и смрзнута су-
ва сланина, па се, са црним луком, увек могла обавити „јаузна“. У
пространој бари, где је читаве године било доста бистре воде, мо-
гле су се видети разне птице: лиске, дивље патке, разне чапље,
роде... Катицу су посебно одушевљавале роде које су својим ду-
гачким црвеним кљуном хватале рибе и жабе и носиле их својим
младунцима у гнезду на димњаку кудељаре. Гледала је и како ри-
бари вуку мреже, запињу вршке и хватају рибу из тог великог „је-
зера“. Чикови, караши, црвенперке, мањи шарани и штуке, и оно
што је живело око воде, као и део природе око „језера“ – све то
је живело у сећањима Катице Редли. Преко зиме, кад се „језеро“
добро заледи, уживала је гледајући како се, у великим дрвеним
кломпама својих родитеља, клижу њени другови из тог сокака:
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Имре Киш, Тончика Бертран, Винца Сентивански, Јаника и Јожи-
ка Вишњовски, синови директора кудељаре... Уз све њих, са Ка-
тицом су се дружиле и заједнички уживале у детињству: Ружица
Стојков, сестре Анушка и Катица Тот, Маришка Шаламон и дру-

ге девојчице из суседства. Бака и тетка су се увек бринуле за Ка-
тицу, па су понекад морале да закључају капију до улице, али то
није много вредело. Она је видела где се кључ сакрива, па би се
врло брзо нашла у друштву поред „језера“. „Хунцуте мали“, гово-
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риле су јој бака и тетка када се врати кући. Кад је Катица била
још мала, бака Ержебет ју је скоро увек водила са собом у цркву,
код попе или фратра, на молење или на мису. Са собом су носи-
ле молитвеник и патрице. Бака је, иначе, била везана за цркву и
строго је поштовала црквена правила и живот црквени. Била је
трећоредкиња. У цркви св. Апостола Павла и у фрањевачком са-
мостану, за време црквеног обреда, мисе, док је жупник, односно
патер, служио мису, бака је увек певала, јер је имала снажан со-
норан глас.Тај бакин глас је често узбуђивао Катицу, па би јој и
сузе навирале на очи. Док је седела у цркви, дешавало се више
пута да баки тихо шапне на ухо: „Бако, немојте певати!“ А бака би
је само погледала, нежно је погладила по смеђој косици и лицу,
па би и даље певала својим отегнутим гласом. Катицу је било сра-
мота што је за то време више пута морала да брише сузе са очи-
ју. Једног јутра, почетком пролећа, бака Ержебет, водећи са со-
бом унуку, приметила је како једна млада часна сестра води са
собом доста мале деце у цркву. Бака је ту часну сестру упитала
чија су то деца, а она је одговорила: „То су деца из наше шпил-
шуле, деца богатих и угледних родитеља: мајстора, трговаца,
бирташа, доктора, адвоката, учитеља, чиновника...“ – „А деце
радника са кудељаре немате код вас?“ – „Немамо, нико од њих
није довео своје дете, а нема ни деце радника са циглане.“ – „А
шта радите са том децом?“ – „Учимо их да се моле богу, да пева-
ју, да се играју... Од нас часних сестара науче све оно што је до-
бро.“ – „Да ли бисте прихватили и моју унуку Катицу; отац јој је
радник у кудељари?“ – „Зашто не, само је доведите у нашу шпил-
шуле. Нека буде и једно радничко дете.“ Онда је бака упитаала
своју унуку која је стајала поред њих: „Катице, хоћеш ли ићи у ту
школу код часне сестре?“ Катица је климнула потврдно главом и
већ сутрадан је пошла у шпилшуле, а после кратког времена до-
шло је још радничке деце и учионица је била пуна. У тој школи-
ци-забавишту деца су се молила на мађарском, шокачком и
швапском језику, играла се, глумила, рецитовала... Учитељица
им је била Мици-нени – тако су је сви звали. Она још није била
права часна сестра. На глави је имала дугачку уплетену косу, без
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белог и црног шлајера, носила је сукњу, која јој је била мало ис-
под колена, и кратку црну блузу. Увек је била ведра и насмејана.
Деца су је много волела. Катица Редли је у својим сећањима ова-
ко описала лик те много вољене Мици-нени: „Ја сам у младој Ми-
ци-нени први пут у животу видела сву лепоту која може да краси
једно такво биће. Њене бадемасте сјајне очи дубоко су се уреза-
ле у мом срцу, беле и нежне руке, када би ме осећајно поглади-
ле по коси, одавале су мирис сапуна од јоргована. Када је хода-
ла по учионици, причајући нам о краљевима и дворцима на брду,
тамо негде далеко у свету, ја сам била опијена тим речима, от-
кривајући у њима сву топлину и изузетну лепоту. Више пута сам
помислила и да јој саопштим ту своју опчињеност њеним ликом и
њеним причама. Тај дубоки емотивни доживљај и чежњу за скри-
веном лепотом живота увек ћу носити у себи. Сетих се, сада, и
једне шале из времена које сам провела у мојој школици. Једном
приликом часна сестра упитала је дечака Антуна Бертрана: Је ли
ти Антуне, зашто јуче ниси дошао у забавиште? – Па, учили сте
нас да у дане поста треба да се одрекнемо нечега што волимо! –
одговорио је Антун.“ 
Кад је Катица у првом разреду добила праву часну сестру за
учитљицу – једну високу и веома строгу особу са наочарима у
златном оквиру и великим патрицама, које су висиле скоро до
ципела, са крстом на крају – био је то први истински сусрет са
реалношћу. Име јој је било Цецилија. Код ње је морало да се
много учи: тражила је што више знања, спретности и умећа.
Катицу је одмах укључила у фолклорну и глумачку екипу са
другим одабраним девојчицама и дечацима. Вредно су се при-
премали за приредбу за Божић, да би жупнику Стјепану Тум-
басучеститали имендан и божићне празнике. Управо тог дана,
на светог Стипана, организована је фудбалска утакмица у зи-
динама тврђаве између Мађара и Шокаца. То је био велики до-
гађај. Те године у Бачу није падао снег, а није га било ни од ра-
није. Зубато сунце обасјавало је зидине где се окупило много
дечака и девојчица који су гласно навијали за једну и за другу
екипу. У једном тренутку све се утишало. Часна сестра Цеци-
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лија журно је пришла Катици, ухватила је за уво, удаљила је
недалеко од деце, и припретила јој речима: „Заборавила си
пробу, а данас господину жупнику треба да честитамо имен-
дан!“ Те речи могли су да чују сви присутни. Утакмица је преки-
нута, а деца су подсмешљиво добацивала Катици питајући је
да ли је још боли уво. Прва планирана приредба у част госпо-
дина жупника ипак је успешно завршена и жупник је био врло
задовољан, а Катица је још увек дуго слушала дечја подсмева-
ња. Чак је и бака Ержебет чула у Бачу шта се са њеном уну-
ком догодило, али је само рекла: „Било – па прошло!“ У Кати-
цином памћењу то је, ипак, дуго остало. Из школе код часних
сестара, која се налазила у жупном уреду, Катица је прешла у
нову учионицу која се налазила ту одмах уз жупни уред, где ће
са остаалим ученицима похађати други, трећи и четврти раз-
ред, али са новим учитељем. Учионица је била у једном вели-
ком дворишту где су се ђаци за време одмора могли играти.
Учитељ Стипан, који је сада био „друг“, јер се више није смело
говорити „господин“, био је млађи човек, црне косе, чешљао се
на страну, а увек је био пристојно обучен. У руци је често но-
сио прут којим је у ходу по дворишту, ходнику и учионици знао
замахнути, па и ошинути по стражњици. У прслуку је носио
џепни сат, који је био привезан на дебелом ланцу. Тим сатом је
врло често контролисао време оглашавања школског звона и
време одмора. Цео разред се одушевљавао када би он на та-
бли кредом цртао предивне слике из градова о којима је пре-
давао, а онда је и тумачио те слике. Његова предавања из
предмета који је он звао „повијести“ била су слична оним при-
чама из Еванђеља које је, кроз придику на миси у цркви, при-
чао жупник Тумбас – са пуно података о животу светаца, царе-
ва и краљева... Често је причао и разне шаљиве приче којима
је све засмејавао, говорећи да су то „хунцутарије“ у једном се-
лу, а давао им је некакав чудан наслов – „вруће воде на ћела-
вог“. Био је врло сналажљив приликом доласка школског ин-
спектора из Новог Сада ради контроле како је школско гради-
во савладано. Постављао је питања претежно најбољим учени-
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цима. Тако је он остављао добар утисак на инспектора. На ба-
кину молбу, учитељ је Катицу одвео на пријемни испит за упис
у гимназију у Бачкој Паланци. По повратку у Бач учитељ је ба-
ки рекао како је Катица све знала, јер он је пред вратима слу-
шао како она одговара...

Чика-Ђурина кобила Клара

Испред Ившиног бирцуза у Бачу стајала су стара запрежна кола
са упрегнутим коњем, који је јео сено испод руде. Бачани су зна-
ли да је то кобила чика-Ђуре, киријаша (рабаџије, форингаша),
који се бавио превозом разних ствари за трговине, за бирцузе –
највише вино, ракију, пиво, соду у сифонима, а преко лета, када
су биле велике врућине, превозио је лед за расхлађивање пића.
У бирцузу је седела група младића који су дошли да се код кел-
нера Геме мало освеже. Ту, близу њих, седео је и чика-Ђура.
Момци су пажљиво слушали разговор келнера и чика-Ђуре. Ево
како је разговор текао: „Је л’ ово ваш нови коњ, чика-Ђуро?“ –
„Па јесте, купио сам га код Пере Циганина.“ – „А где је онај рани-
ји чилаш?“ – „Однео га је шинтер из моје штале. Био је много ма-
тор. Легао је и више није устао. Морао сам да купим другог.“ – „То
је кобила, а како се зове?“ – „Клара, ја сам јој дао то име.“ – „Ка-
жете да сте је купили од Пере Циганина.“ – „Па, он се бави тим
послом. Купи јефтино, од сиротиње, израђене мршаве коње, до-
бро их ухрани и прода. Хтео је он једном приликом да ми подва-
ли. Нудио ми је сипљивог коња.“ – „Је л’ то онај који кашље?“ –
„Па да, али коњу треба гледати у зубе и тако се одма види све.
Видео је Пера да се ја разумем у коње и продао ми је ову коби-
лу.“ – „А како је ишао пос’о са том кобилом, да кажем Кларом?“
– „Нисам ја знао чија је она раније била и шта је радила. Ја њу
упрегнем у кола и као увек развозим разна пића по кафанама као
и неке друге ствари. На том мом путу један келнер ми је рекао да
он за тај дан није ништа поручио и да могу да идем даље. Потег-
нем ја узде да потерам Клару и викнем: ајде ђи, ђи, крени Клара!
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Ал’ она неће. Стоји као укопана.“ – „Па баш стоји? Како то да
неће даље?“ Момци, који су ту седели и слушали разговор чи-
ка-Ђуре и Геме о кобили Клари, подигли су чаше с пићем, на-
здравили чика-Ђури, мало се насмејали чекајући наставак раз-
говора. – „Видим ја да са том кобилом нешто није у реду“, сме-
шка се чика-Ђура, бришући своје седе бркове, а онда настави
да прича о Клари: „Она је навикла да сама стане испред сваке
кафане, онај ранији газда је томе научио. Сиђем ја са кола,
прострем мало сена испред ње, уђем у кафану и седнем за сто.
Донесе мени келнер Гема шприцер, попијем и кренем као да
видим ‘оће ли Клара да крене са места. Вратим у кола сено ко-
је није појела, затегнем узде и – ђи,ђи! Крене Клара, као и
увек, лаганим ходом, јер она није више за кас. Е, децо моја, па-
метнија је од мене. Не морам да је уздама водим до друге ка-
фане. Сама скрене с пута и стане испред сваке кафане. Ја јој
опет дам мало сена, истоварим ако сам имао нешто за ту ка-
фану, попијем шприцер и кад седем у кола Клара сама крене
даље. Нема пара за које би’ је прод’о! Ако ја негде на путу у
бирцузу заглавим са шприцером, Клара се огласи рзањем и
време је да кренемо. Обиђемо ми тако цео Бач. Обично пође-
мо од бирцуза Марка Михајловића, са жељезничке станице, па
до Васе Рацковића, Бујака, Кремпатића, Коларића, Ивше Ку-
бановића, Лазе Крстина, Лајста ‘Томаша’ у насељу Гувна, па до
Вранешевића у Малом Бачу.“ Конобар Гема je рекао: „Ето тако
је коњ променио свог газду у киријаша.“ И ту се разговор завр-
шио. А знао је чика-Ђура да исприча и како је изгледао први
сусрет са кобилом Кларом, али нешто је, ипак, стално држао у
тајности – пре Кларе никада није попио ниједан шприцер ни у
једној кафани! 
Прошло је време дружења човека и коња и време неуморног
рада. Умро је чика Ђура, бачански рабаџија. Звонар цркве чи-
ка-Мата, звани „Шиндик“, рекао је деци која су звонила за са-
храну да звоне само малим звоном, јер за велико није имао ко
да плати. Сахрана је била скромна. У поворци су били коноба-
ри, по који гостионичар и трговац. Вредна и послушна кобила
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Клара, стрпљиво стојећи, погледом је испратила свог витеза,
његову жилаву руку и крупнe шакe окошталих дланова које су
знале да помилују по врату. Остала је са црним шишкама и ту-
жно спуштеном губицом.

Лајча бербер и његова берберница 

У берберској радњи Лајче Шафарика у Бачу време као да је било
стало.Тешко да сте још негде могли видети ротирајућу дрвену сто-
лицу, а да је у употреби, као код Лајче, и пећ бубњару од сто педе-
сет лета која греје онижу просторију у којој, иако у поодмаклим го-
динама, овај мајстор још увек ради, као и остатак предмета наме-
штаја – „мобилијара“ који одише духом давно прошлог времена.До-
да ли се томе и стари берберски алат: брице, машина „нуларица“,
која је старија од Лајче, пудријера, кајиш за оштрење брица – ути-
сак је још потпунији. Једино изнад улазних врата нема „златног“ та-
њира – шилта, симбола берберског заната још из доба Римљана,
по чему се знало да је ту берберница. „Ја чиним услугу старим љу-
дима, младих скоро и да нема од како је техника умешала прсте“,
јадао се Лајча. „Дођу и они, не кажем, али слабо. Изумрле су моје
муштерије, а са њима и стари берберски занат.Али, без њега се не
може, јер догод је света, човеку ће расти брада, а зна се редослед:
прво иде берберин, за њим иде доктор, а за доктором попа (жуп-
ник, велечасни). Многи су ме питали, кад бих умро и поново се ро-
дио, који би занат изабрао. Увек сам одговарао да би то био бер-
берски.“ И док Лајча завршава шишање муштерије из „старе гар-
де“, певуши нам добро познату песму берберску:

Бербери су прави људи то је стара ствар,
Бербер не мож’ свако бити, јер ту треба дар.
Министар је моћан, силан, шалити се није,
Ал’ га бербер за нос вуче, то јест кад га брије.
Кад се жена горопади, у глави јој црв,
Муж јој води бербера да јој пусти крв.
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Лајча је рођен 1940. године у Бачу. Занат је учио код мајстора Мар-
цела Лајста „Мурце“, а школу ученика у привреди завршио је у Бач-
кој Паланци. У то време у Бачу је било десет гостиона и девет бер-
берница (побројаћемо их на крају).Свуда је било много народа и до-
ста посла. Лајча је мајстора у кафани нашао, обојица су волели да
тамо иду, ту су се погодили да Лајча код њега учи занат и алдумаш
су попили. „Били смо сиромашни“, почиње Лајча своју животну при-
чу. „Отац је радио у кудељари, у оно време био је пролетер, а ста-
рији брат учио је учио нешто око поште и телефона (знам да је раз-
влачио жице за телефоне од бандере до бандере). Мајка је умрла
кад сам имао једну годину. О мени се бринула тетка, мамина се-
стра. Добијали смо тачкице за одевање и бонове за храну. Комуни-
сти су били нешто друго. Звали су и мене да им се придружим, али
како би то било да будем комуниста и да идем у цркву. Кад сам по-
ложио мајсторски испит, посветио сам се своме занату који нисам
напуштао до данашњег дана.“ Са загонетним смешком и помало
сетним гласом Лајча прича да је свашта доживео као брица. За
бербере се у Бачу, још пре много година, говорило да су посебни
људи. Берберски занат појавио се доста рано о чему сведочи то
што у прошлом веку људи нису носили браде, а за наше сељаке у
Бачу зна се да се никад сами не брију. Мајстор-Лајчу памћење још
увек добро служи па се подсећа како му је некад било: не мари, ни
сад није лоше, ал’кадгод је, ипак, било боље.Лајча је ведар, насме-
јан – велики је бачански шаљивџија – плаве је косе, округлог лица,
доброћудног изгледа, у ходању бржи од поштара, говори, поред
свог мађарског језика, и немачки, словачки, српски (шокачки, тот-
ски, рацки). Код својих муштерија долазио је у кућу, кад је знао да
ће газду наћи, па чак и недељом и свечаним данима, рано ујутру,
код католика пре свете мисе у цркви. Носио је мању смеђу кожну
„докторску“ торбу. У торби је имао сав алат: бритву, ручну машинау
за шишање, маказе, сапун за бријање, малу посуду за пену, четки-
цу, два чешља, пешкир и лапис за заустављање крви, ако би повре-
дио оног кога брије.Мајстор Лајош Шафарик, који је уназад педесет
година готово пола Бача бријао и шишао, волео је да прича о том
заборављеном занату. Од мајстор-Мурце слушао је да су бербер-
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ски занат обично похађала деца из сиромашних породица. Кад би
изучили занат, није било потребе за већим новчаним улагањима у
алат и прибор за рад. Своје услуге обављали су у берберницама и
по кућама својих муштерија. За време учења заната становали су
код мајстора, где су имали и храну. Занат се учио три-четири годи-
не. У почетку су били шегрти, а после калфе. Као шегрти били су
обавезни да раде све послове у мајсторовом домаћинству (да хра-
не свиње, кокоши...) Постепено би се укључивали у берберске по-
слове, почев од сапуњања па све редом. После три године шегрто-
вања постали би калфе и били оспособљени за самосталан рад.
Штедљивије и разумније калфе од добијене зараде куповали су за
себе потребан алат и други прибор. Да би могао да ради требало је
да има: маказе, бритву за бријање, кајиш за оштрење бритве, шо-
љице за прављење сапунице – за мајсторе порцуланске, а за ше-
грте биле су лимене –, четкице за сапуњање лица, узани дугачки
чешаљ који је обично био од говеђег рога, четке за чишћење вра-
та после шишања, метлицу за чишћење одела муштерије, посуду
за умивање – која је била од порцулана или од метала, у облику ду-
боког тањира чија је једна страна подешена да се може ставити уз
врат муштерије –, посебно скројено платно за заштиту одеће – ве-
ће, кад муштерију шиша и мање, када га брије –, ручне машине за
разне степене шишања (нуларице, тројке...), колоњску воду у фла-
шици на којој се налазила пумпица, лапис за заустављање крви ако
муштерију повреди. По жељи муштерије, после бријања, стављали
су на лице помаду и пудер. Кад ставе колоњску воду, пешкиром би
хладили лице да не би много пекло.Употребљену сапуницу ставља-
ли су у металне посуде са поклопцем, зване пиксле. Приликом оба-
вљања услуга по кућама, бербери нису уза се носили огледало, а
ни муштерија се није огледала. Бербернице су биле, углавном, у ку-
ћи самог власника берберина, а неке су биле изнајмљене. Изнад
врата био је, на једној дршци, истуреној напоље, жути месигани
берберски „шилт“, а изнад врата била је и табла, фирма, фирма са
именом и презименом власника У прозору до улице биле су изло-
жене кутије са помадом, пудером и бочице са колоњском водом. У
берберници су обично биле две столице са наслонима за главу, ко-
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ји су се, према потреби, могли подизати и спуштати, а приликом ши-
шања наслони су скидани.Испред столица биле су витрине са огле-
далом где се налазио потребни прибор и козметички препарати. У
овој витрини је била и ладица која је берберу служила као каса, а
изнад ње, на зиду, био је исписан ценовник. Са друге стране нала-
зиле су се клупе на којима су муштерије седеле и чекале свој ред.
Изнад клупа био је чивилук за остављање одеће, а ту је висио и рам
за дневну штампу. У берберницу се није долазило само ради брија-
ња и шишања, него и ради разговора.Ту се могло сазнати и шта ко
има да прода и шта ко треба да купи. Причало се о спорту, о фуд-
балу посебно.У берберници су се могле сазнати прве новости а му-
штерије су их даље шириле по селу. Бербери су били и велике ша-
љивџије. Кад су људи ишли код берберина, или кад је он долазио
код њих кући, обично су говорили да хоће „да се уљуде“.
После Другог светског рата формиране су берберске задруге у ко-
је су били укључени сви бербери, изузев заиста ретких појединаца.
У задрузи је свака муштерија тражила свог бербера, а ако је он био
заузет, онда су ишли код тренутно слободног. Председник бербер-
ске задруге у Бачу био је Михајло Плавшић звани Мића. Али, ова
задруга је постојала око две године, а после је сваки берберин на-
ставио да ради у својој берберници.Берберин је у просеку имао око
педесет муштерија, а међусобни односи мајстора били су коректни,
са пуно међусобног уважавања. Неке муштерије су се бријале јед-
ном недељно, неке двапут а, углавном, сви су се шишали једном
месечно. Бербери су испуњавали жеље муштерија и знали су кад
коју од њих треба бријати. Радили су од раног јутра до касно увече,
суботом до 23 сата, недељом до 13 сати, а понедељак је био слобо-
дан дан, када су и они могли да обаве неке друге послове осим бер-
берских. Своје болесне муштерије бријали су у њиховим кућама.
Дешавало се да су морали да обрију и умрлог, ако је био необријан.
Ово бријање плаћало се посебно, а берберин је морао да купи се-
би нов бријач, док је онај којим је бријао покојника остављан је у ње-
говом ковчегу. Берберу се плаћало једном годишње у натури, а јед-
ном месечно или одмах плаћало се новцем. Онај ко се бријао јед-
ном недељно и шишао једном месечно плаћао је једну мерицу жи-
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та годишње, а ко се бријао два пута за тај период, плаћао је две ме-
рице. Једна мерица износила је око 12,5 кг. Тако се плаћало све до
1930. године, а од тада цена је била 50-60 кг жита за целу годину. У
свом послу бербери су били врло спретни и тачни. Код својих му-
штерија увек би дошли у време које су договорили. Пре Првог свет-
ског рата у селу није било лекара и бербери су обављали неке ле-
карске послове – вађење зуба и пуштање крви. Зубе су вадили по-
моћу клешта или специјалне справе која се звала шајтов. То је на-
права која се састојала од једне осовине са полукружном куком на
чијем крају се налазила оштрица којом се захвати цео зуб. На дру-
гом крају осовине налази се ручица, која се држи у руци и кад се
зуб захвати, ручица се мало окрене и цео зуб се извади или се
здроби. Ако се зуб поломи, клештима се извади остатак. Да ли су
ти „инструменти“ били стерилни, може само да се нагађа.Поред ва-
ђења зуба, бербери су пуштали крв у случајевима где је то, по њи-
ховој процени, било потребно. Процењивали су, такође, којим осо-
бама могу да пуштају крв, па бледим, анемичним особама нису хте-
ли да то чине. Крв се пуштала из руке тако што се мишица стегне
пешкиром или марамом да се вена укаже. На вену се стави бријач
и мало куцне да се вена расече и крв почне да цури. По боји и из-
гледу знали су тачно колико крви треба да исцури. Ако је крв тамна
и растегљива, пуштали су да тече док се не укаже крв светле боје.
Кад би хтели да зауставе крв, одвезали би пешкир или мараму и ра-
ну мало притиснули док се крв не заустави. Поједини бербери има-
ли су и неке посебне чашице којима су пуштали крв. Чашице су у
себи имале ножић којим је бербер подешавао колики зарез жели
да направи. Бербери су бријачем вадили и стране предмете из те-
ла, а ране су чистили ракијом.
Своју берберску радњу Лајча је доста дуго имао у Титовој улици,
близу самог центра Бача, на ћошку једног сокака (Штросмајерова
улица). Испред радње је био један стари кестен, под којим је била
велика хладовина.На њему су се, чим сване, могли чути врапци, го-
лубови, гугутке... Испод кестена је била постављена дрвена клупа
на коју прва седне Аница, кад рано крене по хлеб код пекара Кај-
зера – на пола пута јој је, таман да се мало одмори. После ње сед-
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ну ђаци кад крену у школу, да допишу свој домаћи задатак, онда
седну комшинице да олајавају Бач уздуж и попреко, а у подне, иако
је под кестеном била велика хладовина, на клупи не би седео нико.
После подне на клупу седну мушкарци из свих делова Бача да по-
пију по једно хладни пиво из оближње Пенавинове продавнице, а
кад сунце крене на ону западну страну, седну муштерије да се не
гурају у берберници. Ту чекају на ред, а не пропуштају ништа: вра-
та бербернице су отворена, а и фластер је узан, па могу да чују шта
се све унутра дивани. То им је као да су у самој берберници, али је
много угодније, јер ту увек помало пирка. Памти тај кестен и кад је
грађена кућа у којој је берберница. По Лајчиним речима, кућу су зи-
дали мушки кројач Ђена Тот и његова супруга још пре Другог свет-
ског рата, када су у Бачу и Швабе живеле. У тој берберској радњи
мајстор-Лајча је свашта доживео као брица.Једном приликом скок-
нуо је до хотела да види телевизијски пренос фудбалске утакмице,
док је муштерија на пола обријан седео у радњи – или су то само
бачанске приче? Својим муштеријама често је причао како је ње-
гов мајстор поред живих, чији број није знао, бријао и мртве, а њи-
хов број је запамтио – било их је 126! Док је обављао то последње
бријање у сандуку, „причао“ је са мртвацем. Људи и жене побегну
напоље, припадне им мука кад покојника насапуни, а мајстор на-
ставља да прича, само да не мисли о томе шта ради. Кад заврши
бријање мртвацу стегне браду и –све је завршено. А знао је мајстор
Лајча и да дуго седи у бирцусу.
Кад је бријао, Лајча је увек почињао од десног зулуфа, а у век је
имао диван са муштеријом, све док не дође до браде, а онда муште-
рија заћути. Па кад крене бријач испод браде – не мрда, ни гркљан
му не ради. Брије, тако, Лајча једно јутро чика-Стипана са обли-
жњег салаша. Пре него је сео у столицу за бријање, Стипан је при-
мети да са мајстор-Лајчом нешто није уреду, па га у страху упита:
„Добро, мајсторе, како ћеш ти мене да бријеш кад мени изгледа да
си пијан?“ – „Не брини, баћа-Стипане, ти мени само покажи где ти
је брада и све ће бити уреду“, одговори му Лајча. Док је Лајча сапу-
нао Стипана, диванили су све док бритва није стигла до браде, а он-
да је Стипан заћутао. Завладала је тишина у берберници, а бријач
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је само шуштао испод сапунице. Баћа-Стипан је почео да ужива у
томе како мајстор има лаку руку и крене да сањари о младим дани-
ма кад је имао меку браду и кад је могао да је зачас смандрља.Кре-
не и мајстор Лајча да сањари, помало дремуцкајући, а онда се од-
једном тргне и викне: Аааа! Тргне се, од тог повика, и баћа Стипан
– а не зна се ко се више уплашио! 
Нестаде Лајчин сан ко танка сапуница. Нестао је и Стипан – одав-
но! Отишао је за мајстор-Мурцом који није спавао док је бријао.
Остаде у Бачу још једна једина берберница и пуно успомена у њој,
јер је мајстор-Лајча, иако пензионер, остао веран свом занату. Ка-
ко ко дође и седне у столицу, одмах и диван крене: памтиш ли како
је онај казао оно, а како оно? сећаш ли се шта је било тада, а шта
тада? И тако... Сви диване о давно прошлом времену, па је тако и
мајстор-Лајча наставио своју причу:
„А доста тог времена је прошло, али многи у Бачу и у другим мести-
ма и данас знају за мене, а многи ме и лично познају.Још из детињ-
ства, па и дан данас, из хобија се бавим сликарством, преносим на
платно лепоту природе и старине, почев од зидина Бачке тврђаве,
затим цркве фрањевачког самостана, турског купатила, цркве све-
тог Антуна у шуми Врањак надомак Бача, манастира у Бођанима.
Али највише и најрадије сликам стари бели мост на сада бившој ре-
ци Мостонги, поред Бујаковог бирцуза. Сликао сам за своју душу
рођаке, муштерије, пријатеље, познанике... Доста слика сам и про-
дао бачанским Швабама, који су 1944. године напустили свој зави-
чај.Нека имају успомену на своје претке.Бавим се и вајарством, из-
радом надгробних споменика, и – пецањем, али само кад имам сло-
бодног времена. Себи сам за живота подигао надгробни споменик
са следећим епитафом: Почивам у миру – Шафарик Лајош 1940– .
Откад сам се родио, никад добар нисам био. Споменик подижем
својеручно. Ови из месне заједнице склонише клупу испред бер-
бернице у Титовој улици, посекоше кестен, па се испод њега нико
више неће одмарати, протераше га кроз оџак да лакше стигне ста-
ре муштерије: покојног Мурцу, баћа-Стипана...“ 
Лајча је био и остао велики бачански шаљивџија. Довољно је било
само споменути његово има па да се људи спонтано насмеју. Њего-
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ве шале биле су одмерене. Најрадије се шалио на рачун својих му-
штерија, али често и на свој рачун.Имао је обичај да каже да је бер-
берски занат у неку руку уметност, да је лепота бријања и шишања
саставни део његовог живљења и одбрана од ружне свакидашњи-
це.Говорио је: „Важно је човеку вратити веру у себе, а ја имам ту ве-
ру. Мислим да је сваки бербер срећан ако бријањем и шишањем
некога улепша и тако људе на неки начин усрећи, јер људи су до-
лазили да их уљудим и да их уредим.“ А онда би додао: „Доживља-
вао сам небо на земљи“, алудирајући на разне и бројне ситуације са
којима се, радећи свој берберски занат, често сусретао.

Ево власника берберница у Бачу 1955. године:
Лајст Марцел (код суда), Хусеин Ћатовић (ресторан), Јожика Анта-
ловић (књижара), Имришка Гршић (Врачар Васкрсије), Ђурика
Оровец, Јоца Осјечан, Јосип Хорват, Стипан Кајдић, Јосип Молнар.

А ево и власника кафана (гостиона, бирцуза, бифеа) у Бачу исте
године:
Марко Михаљевић (код железничке станице), Матилда Кох (бивша
аутобуска), Васо Рацковић (ЈНА – Монтенегро), Матија Бујак (стари
мост), Иван Коларић (код задружног дома), Ивша Кубановић (цен-
тар), Стипан Кајдић (зелена пијаца), Лаза ? (Маршала Тита), Сека
(на вашаришту), Павле Вранешевић (Мали Бач).

Дидина етно-кућа у Бачу

У малом бачанском сокаку, у улици Мостонга, у броју три, од не-
давно постоји и једна права шокачка етно-кућа – Дидина кућа,
која се у самом центру градића Бач уденула између продавница,
кафана, модерних кафића и типичних војвођанских кућа. Не само
по спољном изгледу, него много више по унутрашњем садржају
она оправдано носи назив етно-куће. У њеној унутрашњости су:
старински астали и столице, огледала, столњаци, сатови, штри-
кане завесе, крпаре на подовима, прибор за јело извучен из ста-
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рих породичних шкриња и још по која ситница складно уткана у
цео ентеријер. „Хтели смо да препознатљив дух војвођанских шо-
качких места и давнашње домаће кухиње пренесемо у центар
Бача, како бисмо гостима нашег града понудили стара јела на-
ших бака, у пријатној атмосфери која одише дахом старине“, ка-
же Станка Чобан, власница Дидине етно-куће. Стара војвођанска
кухиња, разноврсна као и увек, и у овој кући добиће обележје по
коме ће је гости памтити. Јела су, уз помоћ шефа кухиње Пиште
Чобана, „упакована“ у шармантне скоро заборављене називе. Ту
су: домаћи топао хлеб, разне супе и чорбе, шунка, кобасица, ку-
лен, неколико врста сирева, гушчија паштета, пасуљ са ребарци-
ма, лепиња са чварцима, кифле, переце, укусна проја, пилећи
војвођански ражњићи са рскавом сланином, сувим шљивама и
кајсијама, свињски филе са додатком меда, сенфа, мајчине души-
це или љуте паприке, црвене паприке са белим луком, шампињо-
ни са кајмаком и босиљком, штрудле са маком и орасима, слат-
ке гомбоце и још низ добрих и укусних јела која се могу „залити“
домаћом ракијом и квалитетним винима. Не тако ретко, у јелов-
ник „доплива“ и која дунавска риба. Све је то зачињено звуцима
чувене војвођанске тамбурице, у амбијенту украшеном богатим
народним рукотворинама. Овај етно амбијент, саздан вредним
рукама његовог власника, скроман је допринос очувању народне
традиције и старих јела уз које се и у давна времена могло ужи-
вати.

Бицикл – бицикла – бицикло – „точак“
У нашем народу бицикл је и мушког (бицикл), и женског (бици-
кла, бицигла), и средњег (бицикло) рода. Али, имао он или не по-
пречну „штанглу“ – која спаја седиште и „корман“ и учвршћује
његову конструкцију, претварајући га у „теретни“, погодан за пре-
воз џака првог кукуруза из поља или „прекрупе“ и мекиња – он је
увек мушког рода: бицикл, или „точак“, ако вам то више одгова-
ра. Буњевци у Бачу, Сомбору и Суботици називали су га „бици-
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гла“, а после рата – у братству и јединству, миру, слози и љубави
– називан је бицикло.
Кад су из Бача 9. октобра 1944. године отишле Швабе, на њихо-
вим таванима и у шупама „остало је море бициклова“ – причао ми
је мој другар Нандор Ђирки из предграђа Бача званог Кишпе-

шта. На њима су вежбали млади приспели колонисти из Босне,
који су дошли 16. априла 1946. године. Терали су их дан-ноћ, све
док се деда-Данлопове гуме нису поцепале, а других у то време
свеколике несташице није било. Онда су их терали онако без гу-
ме, на шинама (бандашима), док је могло. После су поскидали
точкове, па су их деца терала ударајући по њима прутом.
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Кад већ помињемо то доба, сетимо како се у ратно време, кад
струје није било, слушао радио помоћу бицикла. Они који су же-
лели да чују вести, подигну бицикл на ногаре, закаче динамо на
задњи точак, повежу га са радио апаратом, па онда неко ко уме
и може да једнако окреће педале, да динамо не би правио неу-
једначену струју, покреће задњи точак и сви окупљени могу да
слушају радио програм.

И то траје док се не нешто поквари, а онда – тајац! Јер мајстора
за поправку бицикла у то време готово да и није било. Али у Ба-
чу је ипак био један мајстор, и то надалеко чувени мајстор за све
и свашта, па и за бицикле, а звао се Иван Поларецки Ханзо, Шва-
ба из улице ЈНА. Имао је радњу са олеисаним црним патосом. Би-
цикле је поправљао, како се то каже, жмурећи. У дворишту ње-
гове куће од черпића, која је била покривена ситним „бибер“ цре-
пом, увек је је било пуно расклопљених бицикла. Његов бицикл је
био најтежи од свих у Бачу, али је ишао најлакше и најбрже. С
њим је Ханзо десет година свакодневно путовао на посао у Бач-
ку Паланку, која је преко двадесет километара удаљена од Бача.
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Мајстор Ханзо је био и први мајстор у Бачу који је знао како да
окрпи дотрајале спољашње гуме на бициклу. На месту које је би-
ло оштећено и где је унутрашња гума била незаштићена (могла
је да пукне или да буде пробушена), мајстор је постављао „бајлаг“
– здравије парче већ неупотребљиве спољашње гуме, нешто ду-
же од напрслине коју је покривало. Да би се странице бајлага мо-
гле увући у бандаш, на рубовима спољне гуме сечени су испусти
који су улазили у бандаш, па ипак је то испупчење на спољашњој
гуми причињавало одређене сметње у вожњи: осећало се труц-
кање, динамо је прескакао преко те закрпе, а претила је и опа-
сност да се уништи предња кочница.
Непосредно после Другог светског рата, бицикл је био подврга-
ван свим оним прописима какви су доцније примењивани на мо-
торна возила – био је обавезан „технички преглед“, сви важни по-
даци о регистрацији уношени су саобраћајну књижицу, а на пред-
њем делу, тамо где је лампа, била је метална регистарска табли-
ца.
Почетком шездесетих година, Земљорадничка задруга у Бачу
купила је први бицикл за потребе својих стручњака. Њима је би-
ло досадило да свакодневно, без обзира на временске прилике,
пешице обилазе: коопоранте по селу, задружно економско дво-
риште на Суљковачи, магацин вештачких ђубрива и пестицида
на железничкој станици, машински парк на другом крају села, за-
сејане њиве на потезима Сиплака, Мандре, Сотиљаче, као и пар-
целе сељачких поседа широм атара Бача. Кад су учестали њихо-
ви захтеви да им се обезбеди „било какав превоз“, управник Ми-
хајло Лајшић, који није био нешто нарочито дарежљив, купи им
један мушки бицикл црне боје. Било како било, тај бицикл је био
прави спас, јер се са њим стизало на поменута места за тили час.
Најчешће га је користио Мића Јарић, јер је њему пешачење нај-
више сметало, али су га возили готово сви који су на то „имали
право“: Тома, Јоца, Јагода, Милан, Ђорђе, Шурлан, Дара, Винко,
Вита... Дуго је тај бицикл био заштитни знак „Задругарових“ агро-
нома и техничара, а неки нису пропустили прилику да ангажују
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фотографа Белу како би сачували трајно сећање на то прво за-
дружно возило.
После неколико година, бицикл је необјашњиво нестао. Никад му
се више није ушло у траг, мада су се проносиле приче да је про-
нађен у неком подунавском селу, ту негде испод обронака Фру-
шке горе. Па и то је, као и много шта друго, убрзо заборављено.

Они су чинили и чине задругарство и задругу у Бачу 

У четвртом (2008) и петом (2009) броју Изворника, писали смо о
задругарству и о Земљорадничкој задрузи у Бачу. Посебно смо
се осврнули на историјски развој задругарства – на друштвене
околности у којима оно развијалo и на улогу стручне агрономске
службе и руководства задруге у том развоју. Писали смо наширо-
ко о земљорадницима рекордерима у ратарској и сточарској про-
изводњи, али не и о задрузи као колективу. Зато, у овом броју об-
јављујемо имена свих посленика задруге и године када су се у
њој запослили. Намера нам је да нагласимо да су успеси задру-
ге увек били резултат јединства и добре координације различи-
тих занимања и способности појединаца. Ради тога, ова имена
која објављујемо желимо да трајно сачувамо од заборава.

1946 – Кубановић Фрањо, Реизовић Мехо, Кајдић Ивка, Ђемеш
Пал, Шпајзер Фрањо, Бертран Ђуро, Нинков Вељко, Плавшић
Славко, Озер Ђуро, Ковачевић Никола.
1947 – Сабо Мишко, Азашевац Андрија, Баста Маринко, Дардић
Млађо, Кесар Драгоја, Шебер З. Антун, Ђаковић Миле, Гашпа-
ровски Фрањо, Кондић Јово, Мршић Ристо, Шебер А. Антун.
1948 – Ђурић Тихомир, Парисон Ида, Капитањ Ката, Винцељ Ка-
та, Коларић Иван, Иваниш Михајло, Маринковић Милан, Врање-
шевић Милена, Ћулибрк Марко, Пекетић Фрањо, Гењић Стефан,
Дробац Мирко, Крстин Лазар, Врањешевић Павле, Чернопијски
Сима, Петровић Јордан, Вукић Здравко, Гењић Јосип, Пашти Ђу-
ро, Мравље Марија, Данилов Недо, Бабић Илија, Гаугес Стеван,
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Рацковић Васа, Пекетић Фрањо-млађи, Гењић Јула, Балгави
Фрањо, Симоновић Коста, Ковачић Антун, Тривић Радован, Тица
Милош, Анталовић Иван, Анталовић Јосип, Бујак Антун, Јурковић
Марија, Ковач Јосип, Сабо Стефан, Пешкир Стеван.
1949 – Бартоловић Марија, Предојевић Пера, Бестерцан Лади-
слав, Гаковић Бошко, Волаш Душан, Немет Иван, Плавшић Ми-
хајло, Ћатовић Хусо, Хорват Јосип, Ћеран Светозар, Шаламон
Иван, Нинков Ђока, Аџић Рајко, Гењић Јулишка, Латиновић Ла-
за, Гаковић Станко, Оровец Ђуро, Михајловић Марко, Гршић
Мирко, Лајст Марцел.
1950 – Нађ Иван, Шроди Иван, Кампел Антун.
1951 – Нишевић Раде, Кнежевић Перо, Лукић Стипан-млађи, Те-
пић Душан, Агатић Ивица, Малина Ђура, Ћеран Драго, др Јанеж
Јошко.
1952 – Ћулибрк Душан, Чича Јован, Чапо Фрањо, Азашевац
Винца.
1953 – Кубановић Иван, Николић Бошко, Кајдић Стипан, Јанеж
Мирко, Везијак Ладислав, Каџић Мирко.
1954 – Огар Ђуро, Бурсаћ Васо, Ковачевић Сава, Ћулибрк Дра-
ган, Реш Вилим, Милошевић Стеван, Влајић Здравко.
1955 – Вејновић Војин, Латиновић Симо, Матаруга Гојко, Беато-
вић Богдан, Лукић Катица, Нађ Ана, Узуров Ружица, Шијаковић
Српко, Вејновић Обрад, Јошић Крстан, Шарић Мато.
1956 – Анчић Раде, Врачар Блажо, Шимудварац Стипе, Гуслов
Момчило, Крстић Милан, Лајст Катица, Бачфалви Винко.
1957 – Крстић Аница, Југовић Стеван, Грбић Симо, Гајић Мирко,
Ђурић Милинко, Арежина Душан.
1958 – Марковић Мато.
1959 – Ђурић Микан, Кеча Милан, Кончар Милан, Балабан Ду-
шан, Ковачевић Мићо, Савић Марко, Обрадовић Цвета, Давид
Мартин, Молнар Антал, Обрадовић Драго, Драгојевић Ђоко, Ни-
колић Богдан, Поповић Мирко, Ћулибрк Илија, Араповић Стеван,
Ситнић Милан, Кондић Рајко, Волаш Дамјан, Пантелић Милован,
Ђаковић Микан, Сердар Младен, Бера Раде, Даниловић Раде,
Вучковић Маринко, Мандић Јован, Гаковић Радојка, Митровић
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Млађо, Радојевић Витомир, Јокић Марко, Вучковић Драган, Сер-
дар Невенка, Савић Бранко, Топић Милан, Грбић Илија, Мрђа Гој-
ко, Мутић Никола, Студен Мара, Ђурић Драган, Пашти Фрањо,
Стојановић Рајко, Петровић Бранко, Ситнић Никола, Кајиш Пе-
тар, Момчиловић Радован, Гуслов Никола, Ђукановић Крстан,
Мировић Радомир, Дардић Петар, Мандић Петар, Бјелатовић Ђу-
ро, Радић Милош, Бера Мирко, Такарић Павле.
1960 – Лајшић Михајло, Продановић Милан, Тубић Живко.
1961 – Боровић Миле, Лукић Драгица, Вујиновић Босиљка, Тепић
Драгица, Милешевић Невенка, Вукмир Дара, Васиљевић Савка,
Асталош Валент, Качан Иван, Антонић Љубан.
1962 – Дабић Винко, Тепић Јока, Тот Јосип, Бјелајац Милојко,
Мокуш Антал, Ољача Душан, Латиновић Душан, Мокуш Терези-
ја, Патаки Васо, Ољача Јован, Ћулибрк Дмитар, Бундало Петра,
Крнета Пава, Крејић Милева, Тиквицки Бела, Пралица Драгица,
Трнинић Милан.
1963 – Милошевић Милан, Китић Ђуро, Ковачевић Нандор, Пе-
тровић Војислав, Ћулибрк Деса, Богдановић Александар, Жишка
Павел, Бањац Ђорђе, Труцли Стеван, Ћулибрк Милорад, Шафа-
рик Иван, Ламперт Иштван, Јарић Милан, Шолаја Милорад, Пре-
дојевић Јагода, Кнежевић Милорад, Лемајић Милан, Нерић Ми-
лица.
1964 – Ступар Блажо, Пралица Милинко, Баруданов Ђорђе, Лу-
кач Стеван, Јалић Рајко, Мазалица Душан, Марковић Тодор, Бо-
ровић Богдан, Стојановић Милан, Милешевић Гина, Обрадовић
Мирко, Мутић Лазарка, Ружек Марко, Кнежевић Савка, Сабо
Мирко, Латиновић Јован, Грбић Стојко, Ђурић Борислав.
1965 – Томић Славица, Стојановић Веселин, Ђерић Вучко, Дви-
зац Јока, Мачкић Илија, Мирковић Ђорђе, Томашић Стјепан, Ба-
ста Добривој, Балабан Остоја, Сердар Цвијо, Лечић Милован, Пи-
липовић Бранко, Гагић Јован, Касач Иван, Вуковић Ђорђе, Сен-
тивански Марија, Лакић Стеван.
1966 – Милешевић Роса, Араповић Јово, Дорошки Ђуро, Крстић
Данче, Вилотијевић Стеван, Лецај Арслан, Ристић Зорица.
1967 – Рујевић Ратко.
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1968 – Шурлан Бранко, Стојановић Борко.
1970 – Ђаковић Владо, Баљак Никола.
1973 – Прерадов Петар, Тепић Радана, Шкорић Борислав, Кар-
лица Никола, Пожеглић Ивица, Грбић Ђуро, Мијић Мирослава,
Пинтер Коса, Кнежевић Александар, Витковић Илија, Бањац
Брацо, Пурда Јанош, Илић Рајко, Ковачевић Савка.
1974 – Орлић Душан, Огар Јово, Баста Невенка, Малина Михај-
ло, Ћорић Милутин, Поповић Драгица, Ђуриновић Јосип, Кампел
Савка, Стојановић Милан, Пурда Олгица.
1975 – Чобан Станка, Ђукић Бранко, Пантелић Милан, Орлић
Љубица, Шерфези Мартин.
1976 – Младеновић Стојадин, Стојић Душан, Твртковић Недељ-
ко.
1977 – Кнежевић Драган, Стојановић, Боро, Крстић Винко.
1980 – Дошен Радослав, Гашпаровски Мира.
1981 – Рајак Петко.
1982 – Тешић Љубисав.
1983 – Вуковић Стјепан, Гајић Јован, Тубак Миленко, Зарецки
Антун.
1984 – Ивановић Милица, Јовчић Сретко, Клецин Антун, Орсаг
Стеван, Тополић Жељко, Галић Бранислав, Радојевић Душица.
1985 – Тубак Ливија, Славуљ Зоран, Азашевац Златица, Ратник
Снежана.
1986 – Бајић Никола.
1987 – Стојнић Миодраг,Филиповић Фрања.
1988 – Симић Небојша.
1991 – Томашић Марија.
1992 – Милинковић Милан, Крстић Данијела, Самарџић Жељко.
1993 – Вуковић Милош, Војиновић Дарко.
1994 – Жујић Милутин, Шерфези Ладислав, Зарецки Золтан,
Шерфези Иштван.
1996 – Рожић Мара.
1997 – Фаркаш Стеван, Обрадовић Владимир, Гроза Милан.
1998 – Ђукић Драган, Ранисављев Јелена, Вукмировић Брани-
слав,Тепић Драган, Хеисер Ендре.
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2000 – Тешић Жељко.
2001 – Вуковић Марин, Топалић Марин, Бадивук Звездана, Ива-
новић Рајко, Кања Милица, Мршић Борислав, Фаркаш Мелита.
2002 – Милинковић Бојан, Золњан Анђелина, Фаркаш Емил, Шо-
моши Игор.
2003 – Азашевац Ивана.
2005 – Влајић Јасминка.

Задругари Бача у култури и спорту

Културне и спортске активности задругара у Бачу нису биле за-
ступљене у задружном колективу, пре свега, због делатности ко-
ју је задруга обављала, али су генерације запослених радника,
коопераната и других сељака биле укључене у све друштвене ак-
тивности Бача, а посебно оне у културном и спортском животу.
Поменућемо сељаке који су одмах после Другог светског рата
били чланови фолклорног друштва „Сељачка слога“ у Бачу: Ан-
тун Бартоловић звани Крпичар, Марија (Шустерић) Бартоловић,
Марија (Пожегић) Топалић, Марко Пекетић и други. Они су још
1947. године у Београду пред Титом извели сплет шокачких ига-
ра и песама. На академијама, које су се одржавале у време др-
жавних празника, такође су учествовали задругари и други зе-
мљорадници у оквиру музичког, фолклорног или драмског про-
грама. У фудбалском клубу „Тврђава“ у Бачу још 1945. (па све до
1960) активно су играли радници задруге Милан Крстић, Фрања
Балгави и земљорадник-кооперант Марин Рожић звани Џака, уз
несебичну подршку руководства задруге. Радници и кооперанти
задруге били су чланови и других спортскох клубова: КДТ „Хер-
кулес“, одбојкашког клуба „Партизан“, рукометаша, стонотенисе-
ра, шахиста, пецароша и других. Боје „Херкулеса“ бранили су ко-
операнти Иван Јакић и Томаш и Фрања Пашти, а у ФК „Тврђава“
играли су Иван Хорњак, Мата Воргић, Ладислав Тот, а од запо-
слених радника Секула Драгић, Бранко Шурлан, Милинко Ђурић,
Петко Рајак, Стево Ћалић, М. Топић, М. Пантелић и други. У рад-
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ничко-спортским играма општине Бач, и шире, учествовао је нај-
већи број радника задруге и задружних коопераната, а у фудба-
лу готово да нису имали премца у општини. Највећи ривали били
су им фудбалери ППК „Агробачка“, са којима су се често надигра-
вали и постизали победе. Секула је био одличан голман, Крле од-
личан центарфор, Иван Хорњак био је непрелазни бек, а Лади-
слав Тот био је прича за себе – хитар, изузетан техничар, пун
снаге коју је вероватно стицао радећи тешке сељачке послове. У
тиму је играо готово на свим позицијама, а по потреби био је и
голман. Ево једне његове опкладе. Популарни Лацика зарекао се
да ће за време једне утакмице трчати све време, са лоптом или
без ње, па и док траје полувреме, не застајући ни за секунду. Оп-
кладу је, наравно, добио.

Евидентичар 

Када је Земљорадничка задруга „Задругар“ у Бачу ради даљег
развоја проширила своју делатност – обновила своје сточарство
новим расама, купила земљиште од сељака на Сиплаку, Мандри
и на другим потезима, подигла свој хмељаник на десет хектара
на Суљковачи, обновила постојећи машински парк савременим
машинама, добила нове пољопривредне стручњаке – указала се
потреба за једним новим занимањем: задрузи је био потребан
евидентичар. То је, у неку руку, био универзални „бележник“ ско-
ро свих догађања у задрузи – уговарао је сарадњу у пољопри-
вредној производњи и продаји производа, издавао и обрачуна-
вао радне налоге тракториста, обрачунавао исплате откупљених
производа од земљорадника (пшенице, кукуруза, сунцокрета, со-
је, шећерне репе, свиња, јунади, млека...), а радио је и низ дру-
гих послова, којих је у задрузи било много. А све те попслове оба-
вљао је евидентичар Стева Вилотијевић. Био је врло вредан, та-
чан, дисциплинован радник, у свим ситуацијама, па и онима када
је било неких неспоразума са земљорадницима, био је љубазан
и решавао их је на обострано задовољство. Био је отворен и
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причљив, говорио је немачки, мађарски и словачки језик. Никада
се никоме није замерио. Познавао је све становнике у селу, по-
себно земљораднике и све који су са задругом сарађивали. Пам-
тио је све улице и све кућне бројеве у селу, а касније, и све бро-
јеве телефона. Агрономима је био од велике помоћи, књиговост-
сву посебно. Сваки нови радник, службеник или стручњак од ње-
га је могао понешто да научи. Приликом одласка у пензију при-
ређен му је скроман испраћај са жељама да дуго поживи возећи
свој бицикл, који му је, у знак захвалности, поклонио колектив за-
друге. То занимање задржало се у задрузи све до данас, што го-
вори о важности и корисности евидентичара, посебно у земљо-
радничким задругама као што је Земљорадничка задруга „За-
другар“ у Бачу.

Невидљива рука директора

Није класична секретарица, али ради и њен посао: јавља се на
телефонске позиве, прима поруке, издаје и понеко наређење.
Далеко је њен позив од шефа кабинета – секретара задруге, јер
га у задрузи и нема, а ради многе послове који би њему припада-
ли. Нигде се не види осим кад се крочи у предсобље директора,
али посао одмиче. Одговара врло љубазно, понекад уз извиње-
ње што странка мора који секунд да причека. Чини све да први
додир са фирмом буде домаћински. И тако сваки дан, без обзира
на то да ли некад има и неке своје личне проблеме. Срдачан
осмех и добродошлица, посебно изненадном госту, мора да буде
као да је стигао „божићни честитар“. Свој нимало лак посао оба-
вља као да је сваког дана на истинској проби, а искуство јој пома-
же да га учини лагоднијим и бржим. Дневно обави бројне теле-
фонске разговоре, свеједно да ли прима позиве или бира теле-
фонске бројеве. Али њен посао није само то. У предворје канце-
ларије директора свакодневно разним пословима и у разним при-
ликама дођу и десетине људи. Многи из чисто пријатељских по-
вода – само да директора виде, чују и поздраве. Пензионери до-
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ђу на кафицу. Чак ни новац, који им задруга дугује, не траже. А
директор нема увек времена за такве посете. Његов посао је сло-
жен, одговоран и врло динамичан. Није лепо, али има тренутака
када мора да се посегне и за „племенитом лажи“ – да уредно за-
бележи телефонски број, оправда што не може да одговори на
позив, најчешће: јер је „колегијум управо у току“. Њен посао нај-
мање се састоји од тога да успостави неку телефонску везу са ди-
ректором. Њене невидљиве руке присутне су свуда. Одговара на
позиве коопераната-задругара који се интересују да ли им је одо-
брен кредит, какво им је стање на рачуну, шта им је потребно да
се задуже... Не сме да буде пропуста у достављању уобичајених
пословних списа и извештаја свакоме коме је до сопствене куће,
тј. до своје задруге стало; морају на време да стигну честитке за
празнике, за славе и разне јубилеје па и изјаве саучешћа; свако-
дневно треба попунити путне налоге возачима и другим радници-
ма за службена путовања, прикупити сва документа за путовања
у иностранство, обезбедити путне исправе (возне или авионске
карте), урадити још много других послова... А многе је урадила у
свакодневној комуникацији са колегиницама са којима се никад
није лично срела. Препозвавале су се само по гласу. Ни њој ни
њима то, међутим, није сметало да, уз краткотрајну размену про-
фесионалних и других „мука“, заврше посао који се од њих оче-
кује. И све тако из дана у дан, до новог позива неког од сродних
људи из сенке и из тишине другог кабинета. Ето, то је невидљи-
ва, боље рећи, десна рука директора, вредна и увек љубазна по-
словно-техничка секретарица директора, добар друг и колегини-
ца свију у задрузи – Станка Чобан.
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Казивања

НАТАЛИЈА НАТА ОКУКА (Гајдобра)

(Забележио: Митар Шутић)

Село Порија, у коме сам рођена 1933. године, налази се код Уло-
га, у срезу Невесиње. Мјесто је при брду, на присојној страни,
удаљено од Неретве четири километра. Горе је брдо Сомине, ђе
смо ми имали велики посјед, а само нас је Јакомир дијелио од
Морина. Отац ми је Јово Савић, а мајка Стана, ђевојачко прези-
ме Богдановић. Баба по мајци ми је од Ћеклића. Мој отац је имао
још четири брата. Три су отишла у Косово, а два су остала на
имањима. Наша кућа је била доста велика. Доље је било призе-
мље, а горе се становало. Имали смо кућу и на Неретви – и кућу
и млин. Била сам четврта у мајке кад сам се родила. Пошље ме-
не рођена су два моја брата. Отац ми је умро 1938. године. Оста-
ло је нас шесторо ђеце и стричеве седморо. И они су били без
оца. Сви смо били заједно, у једној кући, нас петн’есторо. Све се
заједно удавало и женило. Живјело се сложно и добро у тој за-
једници, иако смо били без ћаћа. Куд гоћ се ишло, с пјесмом се
ишло од куће и с пјесмом се кући враћало. Мајка и стрина биле
су у кући, други су ишли за стоком. Нас чобане, кад се са стоком
вратимо кући, обавезно је чекала по чаша ракије, коју смо пекли
од воћа са наших њива. Имали смо крушке и шљиве, а имали смо
и другог воћа. Мало домаће ракије, још и шоља врућег млијека, и
онда тек вечера. Је ли се радило – јес! Радило се пуно да смо јед-
ни друге соколили. Имали смо имање не би коњ обиграо разда-
љине. Имали смо и велики посјед на Соминама. Раздвојили смо
се у породици да једни будемо у ријеци, а други на селу. Кад вр-
шемо жито, доље у ријеци, онда ко се први пробуди буди и оста-
ле да поранимо на гувно и да жито вршемо. До десет сати знали
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смо да три сламе овршемо, ето, док је ‘ладовина. Пошље се пре-
треса, скида се слама, дијели се жито од пјеве, у араре се скупља
и товаре се коњи. Знали смо у Соминама, богами, вријећ по пун
камион. За један дан по два гувна смо врли. Имали смо и доста
шума и паше. Знали смо косит’ и по вагон сијена. Било је ливада
са којих нијесмо ни могли доћерати сијено, па се онда стока тамо
гони и тамо се храни. Косило се косама, а ђе гоћ је косац, њему
се носи кувано. Пошље се косило машином косачицом. Имали
смо доста стоке, имали смо и велике штале на Соминама и осам
крава својије. И машину за млијеко смо имали. Покојни стриц је
био јако бистар. Трговао је на све стране. Сналазио се свуђе.
Продавао је стоку и све друго. Сијено смо продавали Мостарци-
ма. Док није било трактора, косило се у мобама. Састави се по
двадесет, па и по тридесет косаца. То је стриц састављао док је
био жив, а касније, то је преузео мој старији брат од стрица са
својих шесне’с’ година. Он нам је био кућни домаћин. Никад, бо-
гами, ниједном му нијесмо рекли нећу. Што је рек’о, тако је било.
Хранили смо се добро. Пече се месо под сачем, кисјели се мли-
јеко, по петн’ес’ литара у једном каблићу. Са цијелог шкипа, оног
дрвеног, скине се кајмака па се у ону кисјелину сипа, измијеша
се, успе се у суд са повразом, што се вође каже котлић, и то стри-
на, мајка или сестра носе косцима. Јело се простре на ледину, је-
де се, косци пјевају. Пјевају кад сједају, пјевају кад устају, кад ко-
се, и кад изађу наврх њиве: побију косе у земљу и наслоне се на
њи’, запјевају, окрену се и опет косе. Имали смо три њиве које
смо купили од умњака. Раније то није било у нашем посједу. Ва-
зда су добро рађале. По тројица би се мијењала да се раскоси.
Добро се живјело, па је Мијо Шукић, који је радио на задружном
имању на Соминама, говорио: Да смо живјели ко Савићи, никад
нас Војводина не би виђела! Горе је било воћа и воћа. На двоје ко-
ња натреси онијех крушака па донеси кући. Кад на Соминама
ударе кише и кијамет, кад вјетар дуне усред љета, непријатно је
и у низини, а камоли на брдима и у планини. Ми би често пофата-
ли наше волове и дали би задрузи да доћерају дрва. За један дан
насијеку колико им је доста за цијелу зиму. Сваког дрвета што по-
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стоји у нас је било. Било је и дрењина, купина, малина. Све то са-
мо расте у природи.
У селу је било двадесетак домаћинстава, а пошље се издијелило
и било их је до стотину. Али, отишли су куд-који. У сваког родите-
ља било је бар по три, у неког по пет синова, а било је родитеља
који су имали и по шест синова. Само мојег годишта, била су два-
десет и четири момка. Па се, често, момци искупе на једном бр-
ду, дођу чобанице и пјевају се свакојаке пјесме. Било је састана-
ка и кад смо чували стоку. Поведемо неко дијете уза се да при-
гледа стоку, а ми састанчимо. Увече, кад се дође кући, радозна-
ле жене распитују се ко је с ким био. Љепота је то била и никад
више те љепоте неће бити. Свака кућа имала је свог чобана. Зна-
ло се ко чува овце, ко јањце, ко говеда. Кад је некоме била по-
треба, онда неки од чобана причува и његове овце. Ми никада
никоме нијесмо давали своју стоку. Кад смо биле мале, нас три
сестре чувале смо стоку. Понекад смо и код тора спавале.
Жито смо, док је било воде, мљели у нашој поточари. Обично са-
мељемо у прољеће. Љети, кад је велика суша, жито гонимо на
Наретву. Једне године, петн’ес’ дана киша је падала и отиснуло
се читаво брдо близу села. Пет витлова нашег млина је потопље-
но и уништено. Сво село је скочило да спасава што се спасити
може. Уништено је и брашно и жито што је било у магази. Уни-
штена је и штала и велики шљивик.
Имали смо доста млијека и сира. Млијеко се музе у дрвеним по-
судама – крављачама. Од некуваног млијека, које се само проће-
ра кроз машину, правили смо такозвани цијели сир. Млијеко за
овај сир било је оно најгушће, кога је у јесен било највише. Од
овог млијека правили смо и масло – дрвени стап се напуни мли-
јеком и мете се. Масло се издвоји, а остане безмасно млијеко,
звано млаћаница. Ређе млијеко смо варили и од њега се правио
варени сир. Кад се од гушћег млијека усири сир, ставља се у ка-
цу, у коју је могло стат’ око седамдесет кила сира. Каца се пуни-
ла у слојевима. Сир се најприје помало посоли, фино се сложи, па
се залије сурутком. Кад се каца напуни, затвори се дрвеним по-
клопцем, званим задуж, који је ужи од каце, преокрене се и на-

IZVORNIK 367



слони на један камен. То тако стоји двадесет четири сата. Кад се
сир оциједи вади се из каце, стави се на једну велику округлу си-
нију, која је ручно прављена. Ручно је прављено и све друго што
је потребно једном домаћинству. На синији се изреже, поново се
ставља у кацу и сабија се. Један сабија, а други мало посољава.
Сабије се што гоћ боље море. Кад се каца напуни, узме се то-
пљено масло и озгор се залије. То остане тако једно мјесец дана
и сир буде жут к’о восак. Кад се реже, он је вас ишупљикан, а кад
се метне у вруће, он се растеже. И сад се то троши – чобанима,
гостима па и укућанима. Тог сира буде све до прољећа, док не
стигне ново млијеко. А вазда смо имали по двије краве озимачне
које не би пуштали да се теле, нек има и зими млијека. Кајмак се
скидао са шкипа овако: на крају шкипа кајмак се мало заврне,
млијеко се источи у велике котлове, кајмак остане, облети се ка-
шиком около, покупи се и меће се у посебну кацу. А био је дебео,
богами, шољу би мог’о држат’ да је одозго ставиш. Сир у мјеши-
ни прави се исто од сира у каци. Кад се сир извади из каце ста-
вља се у мјешину и добро се сабије. То је највише мајка радила,
а моје сестре су јој помагале. Оне су све три биле старије од ме-
не. Требало је доста рада око млијека. По десет каблова музли
смо одједном, за једно јутро.
У пољу смо свега сијали. Што гоћ посијемо то је рађало и прера-
ђало зато што стока њиве гноји. Раж и ‘шеница рађале су да ни-
јеси мог’о џеваба дат’. Сијало се: зоб, јечам (јари и озими), јара
‘шеница. Садили смо грах – шарени, жути, црни; све уз притку за-
сађено. За гнојење земље мало нам је била наша стока, него кад
стока других крене у Зеленгору на пашу, само је савијемо у на-
ше долове. То се добро нагноји и роди шта гоћ посијеш. Кромпир
смо садили за воловима у трећу бразду, а са двије бразде се по-
крије. Кромпира смо имали товарима. Између имања биле су гра-
нице. Нико није приорав’о од туђег. Увијек је постојала међа, ко-
ја се зове мргињ, ширине око пола метра. У нас су по петн’ес’ да-
на орали волови и коњи у једном комаду земље. Сестре су ми
орале плугом тежим него ја. Био је неки плуг крилаш са једним
црталом и дуплим лемешима који су се обртали приликом сваког
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окретаја на крају бразде. Вазда се ишло једном браздом и то ора-
ње било је равно, без разора и наора, са што мање празних хо-
дова и гажења земљишта на увратинама. Оне јадне, метале су
на рамена оне ручке да би подигле плуг и обрнуле га, зато што
је био тежак за њи’. Касније је био само плуг једнобразац. Орали
смо и коњ’ма и воловима. Имали смо добре коње, а и волове. Ва-
зда је по шест волова било у нас. Ми смо у Соминама сијали и до
пет стотина кила сјемена. Једни ору, други дрљају, сију, бранају.
Брану смо правили од дреновог прућа. Ево како се брана прави-
ла. Са дријена се одсијецају гране са рачвама; један крак рачве
се остави дужи, а један остане краћи; исто тако, један крак је та-
њи, и тај крак се загријева, савије се у виду петље и доље се
упреде ко уже. Тог прућа направи се толико колико је потребно
за брану, па се све наниже на једно дрво дужине колико брана
треба да је широка. Један крај тог дрвета има нешто веће заде-
бљање, које задржава пруће на том крају, а други крај дрвета
пробуши се и ту се уђене једна дрвена шпица. На предњем дије-
лу бране је полукружно савијена даска вертикално положена и
крајевима причвршћена за оно дрво на коме је пруће. У доњем
дијелу постави се неколико летава на које се стави камен који
својом тежином притиска брану. Понекад се камен стави и на
пруће, а некад на брану сједне и неко дијете. На средини даске
сврдлом јармењашем направи се отвор кроз који пролази оје, ко-
је се повеже за дрво на коме је пруће. На оју се, на предњем кра-
ју, по дужини, направи неколико рупа. Оје се причврсти за јарам,
а користе се оне рупе које одговарају дужини вола, јер има раз-
личитих волова, краћих и дужих. Брана је тако спремна за рад.
Њоме се поравна земља тако добро да буде равна ко тепсија. Ја-
рам се правио од јаворова дрвета. Прво се затеше оно мјесто што
иде воловима на врат и фино се поравна. Сврдлом јармењашем
проврте се четири рупе, по двије на крајевима јарма, и кроз њих
се уђене тељег. На крајевима тељега проврте се четири рупе
кроз које се ставе шпице које држе тељег испод врата волова.
Сврдлом се избуши по неколико рупа уздуж на тељегу и шпица
се стави у ону рупу која одговара врату вола, јер има волова са
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дебљим и оних са тањим вратом. Тељег се правио од љескова
дрвета, које се, кад се на ватри угрије, лако савија. Кад се дрво
савије у виду латиничног слова у, прућем се крајеви затегну, те-
љег се објеси и тако стоји док се дрво не о’лади. Након тога дрво
остаје трајно савијено. Правило се по десет тељега одједном. А
правила су се и кола воловска. Точкови за та кола били су од од-
сеченог дијела облог дрвета. Све су то међусобно људи ручно ра-
дили, а један мој сестрић само се тиме бавио. Некад није било ко-
ла. Волови су по земљи вукли дрвене саонице. Било је правих
мајстора за израду свега од дрвета: бурила, бадњева, жбанова,
каца, плоски, кутија за накит, баумова изрезбарених (који су се
правили од ораховог дрвета), кревета са узглавницима и свега
другог што је домаћинству било потребно. Један од Савића, који
је писао књигу о Савићима, направио је гусле и гудало све из јед-
ног дрвета, не пресецајући га, па чак и ланац који је повезивао гу-
сле и гудало. Кад се моја мајка удала, од двојице муслимана ку-
пили смо имање. Толико колико смо ми имали нико у нашем се-
лу није имао, а било је више великих фамилија. Било их је код мо-
јих Окука по четересторо. Било их је и у нас, док су била сва бра-
ћа заједно, око тријесторо. Наша покојна баба, очева мајка, при-
чала је да је петоро, што је за двије године рођено, једном каши-
ком питала. Она је била Самарџуша из Батковића. Имала је ше-
сторо браће, а родила је шест синова.
У кући се највише кувало чорбасто јело, а могло је усто да буде
и још понешто. Кад се у чорбу стави мало кајмака и млијека, бо-
гами се наједеш ко пите икакве. Јело се и доста рибе са Неретве.
Свака кућа имала је и сушене рибе. Пита и цицвара биле су по-
себна част. Кромпир у тепсији с месом пек’о се под сачем. Ништа
љепше није било него кад се кромпир уздуж расијече, кришке
кромпира мало се посоле, растрља се пола о полу, ставе се на
огњиште и испеку под сачем. Правио се и ћешкет од жита са ме-
сом и то се крчка у котлу по цијелу ноћ, а једе се три дана. Добар
је био и кисјели купус, који се кув’о у котлу. Свако јело било је
много куфетно. У јесен се клало по неколико овнова, говече јед-
но обавезно, и по двије свиње. Имаш им шта дават’ па не могу ни
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макнут’ од дебљина. Вазда је било изобила да се једе. Љети би,
често, клали и јањце. Месо смо сушили у јесен, у сушарама које
су само за то биле направљене.
Куће су биле са различитим крововима: од камених плоча, од
сламе ражане, од шимле, од цријепа црвенога. У нашу се кућу
улазило су двије стране – била су јужна и сјеверна врата. Доље
је била магаза, па онда једна соба, па друга соба, а горе је био
таван. Могло се на њему оставит’ шта ‘оћеш. Била је колиба за
млијеко. На планини смо имали двије велике колибе, кућу са јед-
ном собом, велику шталу, дугу двадесет метара. На планини смо
направили и другу кућу покривену цријепом црвенијем. У њој су
биле двије собе. У старој кући било је огњиште, више огњишта је-
дан подзидак који је служио као полица, а испод је била једна шу-
пљина у којој су остављани сач, саксија (која је мања од сача) и
саџак. Просторија доље била је сва од полица. Ту се свега оста-
вљало, и сандука ђевојачких. Сад, чујем, некакав умњак оградио
је ту кућу и ту држи стоку, а у једној соби су му кокоши.
У нас се сваки светац светков’о. Нико у селу тада ништа не ради.
Ми смо се посебно спремали за сваки светац. Договарамо се ђе
ће бити састајања, ђе ће бити служба, спремају се момци, спре-
мају се ђевојке, пегла се пеглом на жар, спрема се свечана одје-
ћа: позлаћени џамадани, ћурдије, и све друго за свечаности.
Моја мајка је ткала платно звано без, и од тог платна правила је
фине кошуље. Њезина кошуља, у којој се вјенчала, била је толи-
ко лијепа да мораш да станеш и да гледаш. Сва је била навезе-
на око рукава и на крагни. Ткала се и везла и друга одјећа. И пе-
шкири. Један лијепо извезени пешкир био је дугачак дван’ес’ ме-
тара. Звао се софарски пешкир, јер се стављао за софру, обично
уз славу. Када гости, обучени у позлаћене џамадане, посједају
око великог стола, преко крила им се ставља овај пешкир, скроз
около стола, како би њиме сачували своју одјећу приликом јела.
Имали смо велики ибрик и лавор са поклопцем који је био ишу-
пљикан. Из тог ибрика гостима се поливало да оперу руке, а во-
да која прође кроз поклопац, доље, не види се. Све се то ради
кад гости сједе. Године 1942, сјутрадан по Св. Јовану, побјегли
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смо од „Турака“. Мајка је успјела да покупи нека ћаћина докумен-
та, ћаћину и њезину бурму, замотала у тај велики пешкир, стави-
ла у лавор и бацила у кречану иза куће. Али, све је то однесено.
Вјероватно су виђели куда се ишло да би се то сакрило. И сандук
смо нашли више куће, ама разбијен и празан. Они су чак и воло-
ве самарили и изгонили све из наше куће, и не само из наше, већ
из свачије.
Све до 1947. године за омладину је било провода, што кажу, не
треба ти! На ливади су се основале фарме, горе су направљене
стамбене зграде, па још и овчарници и говедарници. На фарми се
запослило много нашег народа. Ту су биле и многе прославе. За
празник 27. јул од свакле што бог дава ту је било народа, нијеси
мог’о прегледат’. Та ливада је некада била Тунгузова, а пошље је
то узела пољопривредна задруга.
Најрадоснији празник био је Божић. Мала сам била, али и
ниjeсам толико да не би’ памтила. У нас се уочи Божића није ни
спавало. Mајка нас је учила да на Бадње вече пите сучемо, ци-
цвару да правимо. Брави су се пекли поред ватре на огњишту, и
са једне, и са друге стране ватре, и тако цијелу ноћ. На Бадњи
дан увече, стока би се касно затварала. Вјеровало се да ће оно-
ме ко касније доћера стоку кући његова стока дуже држат’ мли-
јеко. Обичај је то неки био. Чобани би крили своје овце иза брда
да нико не чује звоно на њиховим овцама. На Бадњи дан ништа
се напољу није јело. Ми чобани устанемо рано, а мајка још рани-
је, па испече кромпира на уљу, посно, ми доручкујемо, дају нам и
по чашу вина да не жеднимо, поћерамо стоку и тај дан нити се
пије вода нити се једе. Увече, кад доћерамо стоку, испред улаза
у тор држе се двије свијеће, једна с једне стране улаза у тор, а
друга с друге стране. Овце улазе у шталу између свијећа. Доне-
се се и један велики чанак пун соли и велики колач од ‘шеничног
брашна. Угризне се колач са четири стране, ту се метне и со. Ују-
тро рано на Божић тиме ће се стока омрсити. Кадионицом се ока-
ди стока и штала скроз около. Чобани уђу у кућу и кажу: „Добар-
вече, сретно вам и честито Бадње вече!“ Укућани их заспу житом
и постави им се да вечерају. Наздравља се вином, запаљене су
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свијеће у кандилу. (Свака кућа имала је кандило и полицу ђе оно
стоји.) Направи се и једна подебља свијећа, која се сколута, и та
свијећа гори цијелу ноћ. Свијеће су прављене од правог воска.
Нико другу свијећу не би упалио. Покојна мајка би на саџак ста-
вила изврнуту саксију (она је мања од сача), у њу би ставила жа-
ра, а на жар таву у којој се восак истопи. Кроз истопљени восак,
уз помоћ једног рачвастог дрвета, које је било изрезбарено, про-
влачи се стијења, што је, у ствари, назив за прави памук. Након
хлађења воска свијећа је направљена и то у дужини од неколико
метара, и онда, полако, на равној дасци, реже се на исту мјеру.
Направи се сноп свијећа које се свежу црвеном пређом. У једну
такође изрезбарену чинију сипа се жито у које се стави тај сноп
свијећа. Ту су свијеће које су намијење живима и мртвима. Оста-
ви се и потребан број несвезаних свијећа, од којих, ујутро на Бо-
жић, кад се рано устане, свако узме једну, а неко и двије, које ће
упалити. На велику синију постави се све што се има. Печење је
прислоњено уз зид и сијече се онако на ражњу. А какво ли је то
печење у односу на ово овђе! Поспе се још кукурузним брашном
па се то упитија. Свегa се припреми што бог дава. Сједне се за
синију и прво се попије бијела кафа. Док се руча, ако нешто тре-
ба, мушки устају, а ми јок. Жене цијело вријеме ручавања сједе.
Од јела прво се узме парче сира и залогај-два од сушеног овчи-
јег сиришта, а једном кашиком сви заложе мало цицваре. Онда
узмемо чаше са вином, наздрављамо, а домаћин благослови све.
Упаљене свијеће држимо у рукама, устајемо, богу се молимо, али
не наглас, него у себи шапућемо. Домаћин се први крсти, а сви
ми за њим. Свијеће које смо држали поређамо на једну даску по-
ред прозора, а онда се узму тамјан и кадионица и сви се окади-
мо, мирбожимо се. Онда сви посједамо. Улази полазник, увијек
одрасли чо’јек, огрнут неким ћебетом. Он узме чесницу, више пу-
та је подигне горе-доље и набраја: колико тога-и-тога има, толи-
ко сваког добра било. Кад се обаве полазници, ђевојке свих Са-
вића скупе се и у свакој кући отпјевају понеку пјесму. Домаћин им
наздрави и дају им напитак. Када се све ово заврши, читаво се-
ло изађе на гувно више куће. Сваки домаћин понесе бардак ви-
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на, а домаћице носе ораха, сувих смокава, сувих крушака... Уве-
че, у највећој соби, сви се окупе, мирбожи се једно са другим, че-
стита једно другоме, пјева се, игра се пролета, далматински тро-
јанац, двоје по двоје, у круг, напријед-назад, бира једно друго, ко
кога хоће, напјевава се. За Божић, кад чобани иду да чувају ов-
це, сваки чобан понесе литар ракије и литар вина.
У наше вријеме кумство се поштовало. Кумство је увијек ишло из
једне куће, чак и по стотину година. Између кумовских кућа кумо-
вало се у свакој кумовској прилици. Овако је кум рек’о мом Зора-
ну кад се вјенчав’о: „Кумство поштуј више него мене. Мајка ти је
брата родила и мораш га поштовати ко брата, а кума си ти бир’о
сам и зато треба да га поштујеш ко свог кума.“
Ми млади врло често смо сијелили и лијепо се забављали. На си-
јелу свака ђевојка прича са неким момком, коло се пофата у сре-
дини просторије, остали сједе около, а међу њима има и жена ко-
је су удате и људи који су ожењени. Неки стоје да добро виде ко
с ким сједи на клупама. На сијелу се пјева, а често и припјева. По-
некад то припјевање доведе до велике гужве. На једном сијелу,
кад смо се сви лијепо забављали, зачула се пјесма: „Колико је у
Порији дама, има л’ која ко ђевојка моја?“ На то ће један мој ро-
ђак: „Ој, колега, фина ти је дама, никад овноћ није била сама.“ Од-
говори му они први: „Волио би изгубити главу него слагат на ђе-
војку праву.“ Мој рођак ће опет: „Мој колега, одма су ти јади кад
свједочи они што то ради.“ Први је одговорио поново: „Једи ти .....!
Док је у ње ‘накво лице, а у ћаће добар новчаник, она ће имати
момака па ви пјевали што гоћ оћете!“ Припјевавање се ипак за-
вршило без туче. А код припјевавања се обично ради о једној ђе-
војци и двојици момака. Оба би шћели с њоме, а не може за-
па’нут већ једнога. Ми би ђевојке на сијелима увијек имале неку
заштиту. Кад је Ђорђо Окука направио нову кућу, на сијелу код
њега било је много младих из неколико села. Колали смо, и ја
сам била у колу, а приш’о је неки Радојевић из Кифина Села, би-
ло је два метра у њему, и уфатиo се са мном у колу. На то мој мо-
мак Спасоје раскину коло, уфати се између нас двоје, њега изба-
ци и више се та’ није фат’о до мене. Пошла ти ја кући, након што
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се сијело завршило, а тај Радојевић стаде на врата и не да ми
проћ’, и каже: „Шта мислиш да ти сад звизнем један шамар!“ А
мој брат стаде између нас, и њему ће: “Пробај, мајчин сине, а ми-
слишда ћеш изнијет’ живу главу!“ Он ме пропушти и ја изађем. А
шта би било да тад нијесам имала заштиту? На сијелу се попије
и која чаша више, а онда буде свашта, што ‘но кажу. Неки Кова-
чевићи из Колешка ђе гоћ су били заметнули су кавгу. Букаџија
је било, али нас су рођаци вазда штитили.
Године 1946, све нам је запаљено: све куће, штале, све што смо
имали на три мјеста! Склонили смо се у једну омеђину, грањем
покрили склониште и кренули да све обновимо. Прво смо попра-
вљали штале да би ајван смјестили. Ми укућани ни одјеће ни обу-
ће, а моја мајка, била је руката и радна, све нам је припремала
да се обучемо, да не идемо ни голи ни боси. Једног дана, усред
љета, неђе горе у брду, код неког чојека, набавила је пет кила со-
ли и један метар ражи. Имала је и метар своје ражи и све је то
оћерала у млин. Касније, када је имала више ражи, вратила је
том чојеку два метра за један. Мајка би вазда рекла да је три пу-
та у животу остајала ко црквени миш, без иђе ичега. У нас је сто-
ка, горе на тим Соминама, за вријеме старе Југославије, сва из-
горјела – коњи, овце, говеда. Све. То нам је неко запалио. Али,
чељад су остала, фала богу. И тако, мајка би вазда говорила: Жи-
ва глава дуговање плаћа! Увијек смо се поново кућили и опет
имали свега. Никад нијесам помислила да ћу огладњет’ и да ће
ми ђеца покрепат’ од глади, рекла би мајка. А тако је и било.
Косидба жита увијек је била посебан догађај, јер се у косидби
обезбјеђује хљеб, али је и много тежак пос’о, ко што је тешка и
косидба сијена за стоку. Највећи терет био је на косцима. Ђе је
гођ косац, њему се носи кување и печење, а уз то, увијек, и до-
ста млијека, кисјелине, кајмака, нек стално буде хране уз њих.
Зато се код нас каже: „Кад се коси – да сам код оваца, кад ужи-
нам – да сам код косаца!“ Косци су јели четири пута на дан: ују-
тро доручак, око девет сати или мало касније, кад се врати сто-
ка, служи се ручак, ужина је неђе до један поподне и увече је ве-
чера. Раж је добро рађала и у жетви била је тешка ко олово, па
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је један од Окука говорио: „Дабогда га никад више овако не ро-
дила!“ Кад се пожење или покоси, вежу се снопови и мећу се у
оне границе, а овђе се каже крстине. Кад се раж у границама ма-
ло просуши, слаже се у велике наклађаје и једно вријеме одсто-
ји да се море боље млатит’. Кад треба ражана слама за кров,
млати се преко три љескова дрвета и снопови се поново вежу.
Кад се раж врше на гувну, тешко се врше и тешко тријеби зрно,
јер је стабљика ражи дугачка, а и зрно ражи је дуже.
Штале су биле посебно за овце, посебно за говеда, посебно за
козе. Било је штала и на два боја – доље говеда, горе овце, а го-
ре је било и сијено. Љети су јањци посебно у тору, а чим јесен до-
ђе смијешају се са овцама. Зими се јањци четири пута дијеле од
оваца и даје им се да једу. У нас су биле крупне брђанске овце, а
у доњој Херцеговини су биле ситније. Овце су се редовно стригле.
И ја и моје сестре за пет минута смо знале ошишати овцу. Пошље
стриже, вуна се чешља. Цијело село, мушко и женско, код једно-
га иде на чешљање. Чешља се ручно. У прољеће се сва вуна
опере и стави у араре. Онда у јесен, кад се сва стока савије у се-
ло, наставља се чешљање, све из једне куће у другу, и тако ције-
лу ноћ, док пијевци не запјевају. Кад се вуна пречешља, савије се
у мале мачице и настави се гребенање и гаргашање. Онда се ву-
на опет стави у араре, из којих се повремено узима за предење
и ткање. Посебно се одваја шта је за основу, шта за потку, а за-
тим и за плетење. Кад је у Невесињу чешљара прорадила – ко да
је урађено све! Онда је било лако само привезати вуну на куђе-
љу и прести. Плело се много свега за одјећу. Гледало се која је
ђевојка рукатија, код које је плетиво љепше. Знало се која ђевој-
ка ваља, а која не ваља, која зна урадит’, а која не зна. На дру-
жицу се прело једноструко и од тог предива плеле су се бјечве и
друго за обући, а на вретену се прело танко, упредено. Ми смо
ткали серџаде, ћилиме, јастуке шарене, поњаве, чак и ћебад смо
почели шарати. Много смо носили и у ступу, да се ваља. Раша се
ткала за рајтозне и капуте, и то по тридесет пасама, а у сваком
пасму по тридес’ жица, по три жице у брду. Кабанице или бича-
љи правиле су се од природног бича вуне у коме се вуна не раз-
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дваја, а правиле су се и друге са препредом. Стави се једна тка-
нина на другу и то се носи у ваљаоницу да се сваља. Бичаљи су
се таласали на чобанима ко да су од свиле, а то зависи од тога
какав је бич – бољи или лошији. Капуту за главу смо сами прави-
ли и ваљали. Правила се од вуне јањаца јер је та вуна била нај-
боља и најбјеља. Узму се ријетко платно квадратног облика и
уређена вуна. Платно се простре, а по њему се разастре вуне ко-
лико треба дебљине, пошкропи се топлом водом, а друго платно
стави се одозго. Онда се узме тешка метална ћускија, стави се на
крај платна, посипа се врућом водом, завије се око ћускије и омо-
та једном узицом да се учврти. Поново се кваси добро врућом во-
дом, насапуни се и ручно се ваља. Онда се одавије и преокрене
на другу страну. Све се понавља више пута док се капута не сва-
ља. Сваљано сукно се узме за два супротна угла, састави се и
једном страном се сашије. Доље се увуче један гајтан и два кра-
ја се завежу. Када киша не пада, капута се забаци на леђа, а др-
жи је тај гајтан. Када киша пада, под капутом се плете по цео дан,
јер што рукама урадиш, то понесеш кад се удајеш. У народу се
каже: Што у мајке донијела, то у коло однијела.
Што се тиче живота у нашој кући, прво и прво, старији се слуш’о.
Ђеца су се учила и да се богу моле и да слушају. У кући су биле
двије синије – једна, мања, за ђецу и једна за друге укућане. Пр-
во се ђеци постављало да једу, па онда старијима. Свако дијете,
које се могло само штапом заметнути, радило је, без обзира на
то иде ли у школу или не иде. Ако је у школи до подне, на послу
је по подне, било око јањаца, ако је млађе, било на њиви, ако је
старије; а око оваца је оно средње. И све тако. Није било к’о да-
нас – ја идем у школу, не могу више ништа. У наше доба, ако си
нешто научио, научио си код ајвана и увече према лампе, и опет
је било доста одличних ђака. Мој брат је тридес’ година био пред-
сједник цијелог „Шипада“, а са села је! Пола школе завршио је
радећи тешке послове. Ти су боље учили вего ови данас што са-
мо школу уче. Много боље! И слушали су много боље.
Кад говоримо о ношњама, као прво, знало се шта се носи сваки
дан, а шта цркви. За цркву се носила посебна одјећа, сва од чо-
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хе. Младе су носиле обојене ћурдије и копоране, све златом на-
везене, а ђевојке бијеле ћурдије са жутијем и црнијем везом. Све
су биле фине и чусте. Ћурдије су биле нешто краће него што је
џемпер. Испод ћурдије носила се кошуља, и то са чипкама и на-
везена. Сукња је била плисирка. Мушкарци су имали лијепу капу
заврату и џамадан. И једно и друго било је златом извезено. Мој
брат је био још врло мали, није му било ни три године, а већ је
им’о свој џамадан. Испод џамадана носила се бијела кошуља.
Доље су биле плаве шалваре, око паса ткани појас или свилени
украшени траболос. На ногама су се носили бијели извезени то-
злуци, који су се копчали са много кукаца. Правила их је моја се-
стра, час лијевом, час десном руком. Сву ту ношњу радиле су по-
знате терзије Зупци из Невесиња, браћа покојне Драгиње Хаџић.
Млада је увијек морала бити обучена у ћурдији, а око плетеница
носила је лијепе свилењаке прекривене танким мрежастим кре-
пуном.
Ја сам се удала преко старије сестре, а то тамо није био обичај.
Могла ми се сестра удат’ у тај исти дан, али није шћела за момка
који је просио. Двије сестре су ми већ биле удате и имале су ђе-
цу. Мој муж и ја одрасли смо заједно, а имала сам ја, не да се фа-
лим, од свакуда момака. Стрина ме је шћела удат за њеног бра-
тића, неког Бошка Ивковића, и сад је он у Невесињу. Удала се не-
ка Милка Ђерића за њега. А ево шта ме је одвојило од једне мо-
је љубави. Једног дана сестра ми је чувала задружне овце, а ја
наше. Она узе и наше да чува, а ја оћерам у млин. Дође момак
код оваца и пита сестру ђе сам ја. Она каже да су ме послали у
млин, а он ће: „Кажи ти њима да моје чељаде више тамо не спре-
мају!“ Кад сам дошла кући, она мени исприча шта је они рек’о.
Ма, откуд сам ја његова кад нијесам ништа ообећала нити шта
узела. Разљутим се и једва чекам да га видим и да га упитам шта
он мисли ко је његов. Тако је и било – виђели смо се и рекла сам
му да више нећу да га видим и да ја са њим немам више ништа.
Он молио, кумио – џаба. Било је: ко ближи очима, тај ти је ближи.
Моја кућа и кућа мог момка, будућег мужа, биле су једна до дру-
ге. Између наших кућа била је само вода изворска, а кад би се
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отворили прозори, све се чуло шта се говори у другој кући, толи-
ко смо били близу. Имали смо све заједно и долазили на пиће јед-
ни у другије. Није мој отац кумов’о њима, али јесу његова браћа,
моји стричеви, тако да су наше куће, у неку руку, биле кумовске,
а кумови се не могу узимати. Али, у народу има једна изрека: Не
разилази се кумство по чељади ко губа по јаради. Значи, није би-
ло сметње да се ми узмемо. Он је мене звао можда и на годину
прије него сам се удала. Најпошље, говорио ми је ђевер покојни
и Даринка јетрва, а ја сам рекла да се нећу удавати преко стари-
је сестре. Нека се прво Јања уда. То је, опет, трајало годину да-
на и он мени пошаље поздраве по његовој сестри Ђуки, а ја не-
кад му узвратим, некад не. Једном је он, добро се сјећам, послао
мени пуно језгарица од љешника, а ја се мислим: Боже, шта ћу ја
њему да пошаљем? Имала сам неколико бајама и двије-три смо-
кве, али нећу да му шаљем смокве, оне су женског рода, спреми-
ћу му три бајама. И ја му то пошаљем. Поново вријеме иде и не-
ђе о Малој Госпи нас двоје идемо заједно до куће. Тражи он од
мене да сјутра будемо заједно, а ја му кажем да не обећавам ни-
шта, него ко буде први, са њим ћу. Али он ‘оће да притврди да,
ипак, будемо сјутра заједно. Ја му обећам и тако кренемо да се
забављамо. А ово ти кажем, ко мом брату, вјеровао или не, да ме
никад пољубио није док му нијесам у кућу дошла. Тако је то било
код нас, а можда и није код свакога. Мени је мајка била удовица,
па ваљда нас је сјетовала томе. Једног дана ја кажем Дуњи да
пита мајку би ли ме она дала за неког Дула, који је Дуњин рођак.
Питала она мајку, а она је прво устала, па онда хукнула, и рекла:
„Не знам, богами, Дуња шта би ти рекла.“ –„А што?“, упитала је
Дуња. „Нешто нијесу дуговјеки, свака им остане удовица.“ – „Ај-
де, богати стрина, то су бабине гатке, не треба и’ слушат. А шта
ћеш рећи за момка комшију?“, Дуња је наставила да је пита. „Не
знам, ја сам и прије говорила да не млати са тим момком. Он је
сироче, нема ни оца ни мајку. Па... нека му се обећа, али нека то
каже сестри Јањи.“ 
Ма, нијесам ја могла прегет да јој кажем кад је она старија. Не мо-
гу, нешто ме стид и греота, па и срамота. Не, никако не могу да
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јој речем! А стрининој снаји сам се повјерила. Њој сам рекла они
дан кад сам прстен узела. Каже ми да ме он неће дуго чекати, а
ја њој да ће ме чекати колико је мени драго. Она настави: „Знаш
шта би ти ја рекла: кажи боже помози и узми прстен!“ Заманта
она мене тако и ја замало што нијесам одмах изустила да ‘оћу.
Али сам, пошље краћег размишљања, ипак брзо одлучила. Узе-
ла сам прстен од њега и мјесец дана била сам са тијем прстеном.
Почела сам да се спремам да везем марамице за сватове и ђе-
верушу. Послала сам Дуњу да оде до мог рођака да ми он купи
платно и конац (тога има доста да се купи) и да ја везем. Она ти
је њему рекла, а ја дошла од оваца и, само што сам скинула тор-
бу и кабаницу, сјела сам за стан ко права. Он је дош’о из Улога,
замот’о то што је купио и гурнуо ми у џепове на прслуку. А сестра
му дође, извади оно из једног џепа, па запита: „Шта је ово?“ Ре-
кла сам јој да је то Марино, ‘оћу кобајаги њој да навезем. Али, ђа-
вола, чим је он то донио, казала му Дуња да сам се ја обећала.
Убрзо, 1956. године, неђе прије поста, јер се за вријеме поста ни-
је могло вјенчати у цркви, ја се ипак удам преко старије сестре, а
то тамо није био обичај. Могла ми се сестра удат тај исти дан, али
није шћела за момка који је просио. Двије сестре су ми већ биле
удате и имале су ђеце.Тражила сам од мог старијег брата од
стрица Вида, који је био кућни домаћин умјесто оца, да ми опро-
сти. Позвали смо њега, његову жену и сестру му да дођу у нашу
кућу да се договоримо о свадби. Сестра је требало да кити свато-
ве. И, тако, спремило се све за свадбу. Свадба је била велика и
по ондашњим обичајима. Сватови – сви на коњ’ма! И ја сам била
на коњу, који се за младу посебно одабере и припреми. Тако је
то тада било. А да знаш, нема сватова без коњаника. Било је ве-
лико весеље: првјенци у сватовима поје народ пићем ђе гоћ кога
сретају, пјесма се ори, све је, заиста, веслео... Седма сам била ђе
сам се удала. Срећно смо живјели у браку. Осам година живјела
сам с њим, а да је заједнички живот потрајао сто година, нико ми
раван не би био. Али, нажалост, не потраја дуго. Мој Спасоје по-
гинуо је 1965. године на новој жељезничкој станици у Новом Са-
ду.
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У Гајдобру смо дошли 1958. године. Први је дош’о мој муж у про-
љеће те године. Тражио је да се запосли у милицију, али није при-
мљен. Од њих шест, примљен је само један. Кад му то није успје-
ло, кренуо је за Војводину и дош’о у Гајдобру код Манојла Голи-
јанина. Пос’о је наш’о у Новом Саду, у једном зидарско-тесар-
ском предузећу, а потом на жељезничкој станици Нови Сад. Ја
сам дошла исте године у јесен са Бранком Мацановићем, за ко-
га је била удата моја сестра Стоја. Становали смо код Бранка
двије године, а пошље код Достиње Вуковић, у лијевој страни ку-
ће, тамо ђе је сад соба. У кућу се улазило кроз велику капију – ај-
нфорт. Достиња и моја свекрва, њено ђевојачко презиме било је
Костић, биле су од два брата.
Једне суботе, два дана прије погибије, мој муж је разговар’о са
својим братом Милорадом, а онда је мени исприч’о: „Ево шта сам
Милораду рек’о: ја да сјутра предам молбу, међу првима би добио
стан од жељезнице. Седми сам међу Гајдобранима почео да пу-
тујем на пос’о. А теби ћу, брате, помоћ да купиш кућу, па ти у њој
живио или не живио.“ И, у суботу увече Милорад је ноћио код Ђу-
ке, а муж ми је у неђељу отиш’о на пос’о. Испратила сам га на ка-
пију држећи дијете на рукама. Зорану мом било је шес’ мјесеци.
Улицом су наишли неки сватови. Рекли су да су то Павловићеви.
Он је стао са тим сватовима. Да је, богдо, закаснио на пос’о. Иза-
шла је и Бранка Лазовића на улицу. Позвала сам је да сврати у
кућу, а она каже: „Немој, бона, да видимо чији су ово сватови!“ –
„Добро“, кажем, „ја идем у кућу да исперем веш, који ми је остао
на шпорету.“ Она ми узе оно дијете и каже ми да мало станем са
њом. Упитала сам је с ким је оно Спасоје стао, закасниће на
пос’о. А то је био кум Рако Бјелица. Дође он нама двјема, а у јак-
ни су му два туцета пара, које је намијенио за куповину куће. Ку-
ћу ће, рече нам, купити у Новој Гајдобри, јер су тамо јефтиније, а
и плацеви су шири вего ође у Гајдобри. Тога дана сестра ми је до-
шла у осам сати увече и рекла ми да ме поздравио муж овијем
ријечима: „Ајде здраво, сад ћеш код своје сестре. И, поздрави ми
жену!“ Дошла је и тетка Достиња, вечерали смо и сједили до де-
сет сати. Намирила ја ђецу и легла. Сестра је отишла својој кући
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и за смрт Спасојеву чула је кад је тамо дошла. Кукала је цијелу
ноћ. Свима је рекла: „Немојте мојој Нати ништа говорит’ ноћас,
нека се бар наспава.“ Ујутро, чујем ја да неко тапка испред про-
зора и дође до врата. Ја сам још у пиџами. Све оставих, отворих
врата, кад кума Милева и Јано. Јано се мени сруши на раме, а
Милева оде до Достиње, која се ту нашла, и виче јој: „Шути, црна
Милева, није зар истина!“ Ја, како то чух, отресох Јана од себе и
кажем: „Шта је куме, побогу, што не говориш!“ А њему лију сузе
к’о киша. Оне обје иду отуд и плачу. Достиња поново маше руком
и даје знак да није истина. Не гледам ти ја више ни дијете ни ни-
шта. Мислим, жив је да ће и мало. Не море њему ни бог ништа.
Како ја на капију помолих, видим, чини ми се, народ прекрио сву
улицу. Угледах Миша Аџића, који је радио на жељезничкој стани-
ци. Како он изби из оне руље, Достиња му опет даје знак, неће
ли он рећ’ да није истина, а он каже: „Достиња моја, не море се
то сакрит’, сад су јавили да питамо њу ђе ће га донијет’.“ Онда ви-
ше неста приче и неста свега. Мени се чинилo да ни сунце више
не грије, ни ништа. Све се срушило, остала је само туга.
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Ратко Шутић, Београд

ШТЕФАН ЈЕГЕР – СЛИКАР 

СЕОБЕ ДУНАВСКИХ ШВАБА 

Историјско сликарство у централној и југоисточној
Европи – у служби дескрипције или националне идеје.
Три слике сеобе у историјском сликарству Срба, Мађа-
ра и Дуванских Шваба. Швабе, Дунавске Швабе,
Schwabenzüge. Историјски „предложак“: сеобе Шваба
на југоисток. Јегрова „Велика слика досељавања“ – на-
станак и судбина. Тtrachtenstudien. Триптих – оригинал,
варијанте, копије и репродукције.

Три историјске композиције – слике 
сеобе Срба, Мађара и Дунавских Шваба

Као европска појава, историзам, или историцизам, настаје на са-
мом измаку Француске буржоаске револуције 1789. године, а пр-
ва фаза његовог развоја траје до још једног великог преломног
догађаја у европској историји – револуционарних збивања 1848.
године. У седамдесетим годинама историзам достиже највиши
ступањ, а у деведесетим траје његова последња фаза. Поред им-
пресионизма и симболизма, који су обележили европску ликовну
уметност у другој половини деветнаестог века, историзам је био
трећи изразито снажан уметнички правац, који се посебно раз-
вио у земљама средње и југоисточне Европе, где је нарочито
историјско сликарство достигло свој врхунац при самом крају
тогa века, мада ће, и у првим деценијама двадесетог века бити
уметника – попут Штефана Јегера, чијом се историјском компо-
зицијом са мотивом сеобе Шваба на југоисток бавимо у овом ра-
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ду – код којих ће се наћи не само „закаснелог“ историцизма, не-
го понешто и од импресионизма.
Историзам је настао из једног доста распрострањеног еклектич-
ког уверења да је уметнику допуштено да, сходно слободном
личном нахођењу, користи ликовна решења ранијих такозваних
историјских стилова, а можда најопштија дефиниција тог правца
може се наћи у једном тематском зборнику радова посвећеном
историзму у ликовним уметностима у 19. веку који је објавио К-Х.
Клингенбург: „Историзам обележава садашњост посредством
историјског, историјски превладаног, превазиђеног: с једне стра-
не, да одреди савремено као нешто што је настало и, с друге
стране, да изрази надмоћност над прошлим, да оно сада буде ту
присутно као превладано.“1

Суштинско питање у вези са историзмом, као питање које се ти-
че природе односа између садашњости и прошлости у уметнич-
ком делу са историјском темом, поставио је заправо Хегел у сво-
јој Естетици: „С обзиром на то сукобљавање различитих време-
на поставља се питање како једно уметничко дело мора да буде
уобличено у погледу спољашњих страна места, навика, обичаја,
религијских, политичких, социјалних и моралних стања: да ли на-
име уметник треба да заборави своје властито време, па да има
у виду само прошлост и њен стварни живот, тако да његово дело
постане верна слика онога што је прошло; или је он можда не са-
мо овлашћен већ и обавезан да узме у обзир само своју нацију и
своју садашњост уопште, па да своје дело обради према схвата-
њима која стоје у вези са особеношћу његовог времена.“2

У историјском сликарству, поред аспекта његове идејне, идеоло-
шке функције – а, у најширем смислу, његове функције у промо-
цији одређене националне идеје, битан аспект је и питање објек-
тивног третирања „предлошка“ – аутентичног представљања

1 Karl-Heinz Klingenburg, „Nachdenken über Historismus“, in: Historimus – Aspekte
zur Kunst im 19. Jahrhundert, (hrsg. von Karl-Heinz Klingenburg), Leipzig 1985, 25.
2 Г.В.Ф. Хегел, Естетика I, БИГЗ, Београд 1986, стр. 263.
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историјског догађаја који је мотив или тема историјске слике. С
тим у вези, аутор неке историјске композиције може, с једне
стране, имати намеру да у структури уметничког дела, његовом
формом и садржајем, конституише одређене вредности и обра-
сце понашања који одговарају прокламованим идеолошким и по-
литичким идејама одређеног националног покрета. С друге пак
стране, аутор може да се у највећој мери повинује захтеву да „ар-
хеолошки“ реконструише прошлост, да историјски мотив обради
објективно, „сходно његовој садржини и његовом времену“, у
складу са схватањем да „уметност треба да се труди да каракте-

ре и догађаје из прошлости представи што је могуће верније, и то
како с обзиром на њихово стварно место тако и с обзиром на по-
себне особености обичаја и осталих спољашности њиховог вре-
мена“.3

Врхунски домети средњоевропског историјског сликарства,
остварени су у духу академског, буржоаског реализма. За при-
паднике тог стилског правца „бити реалиста значило је верно, до
детаља тачно, одговарајућим ликовним средствима обликовати
један пажљиво одабран и осмотрен мотив из стварности“.4 Тај
приступ важио је универзално а „ако је мотив био историјски он-

3 Г.В.Ф. Хегел, Естетика I, 267.
4 Никола Кусовац, Паја Јовановић – Слике великог формата, Београд 1979, 15.

IZVORNIK 385

Штефан Јегер, Насељавање Шваба (триптих у целини)



да се прво морао пажљиво проучити сам догађај и дато време,
начинити бројне скице, студије одеће и оружја, затим је требало
по моделима у атељеу или на терену простудирати одређене ти-
пове, одређене покрете и томе слично, па тек на крају се присту-
пало дефинитивном уобличавању композиције“.5 Он се исцрпљи-
вао у трагању за савршеном сликарском формом, у савесном,
студиозном и тачном представљању датог предмета, а не у но-
вом начину мишљења и новом односу према том предмету. Сва
трагања сводила су се на усавршавање формалних елемената
сликарског поступка, на што потпуније овладавање тајнама сли-
карске технике. Хегел ту усмереност ка дескриптивном, то наче-
ло да уметност треба да предмет представи што верније, припи-
сује склоности немачког духа: „У том погледу одликовали су се
нарочито Немци. Јер, супротно Французима, они су најбрижљи-
вији архивари свих туђих особености, и због тога захтевају у умет-
ности такође верност у погледу времена, места, обичаја, одела,
оружја итд.“6

А ако устрепталу понекад до пароксизма доведену емоционал-
ност француског романтизма или, још примереније, пун сугестив-
не снаге и убојито ангажовани критички реализам Ж. Ф. Милеа и
Г. Курбеа упоредимо са смиреним, дескриптивним академским
реализмом бечке Академије, морамо се запитати на чему се те-
мељи њихова изразита разлика у схватању односа уметности и
стварности. Хегел (да се опет вратимо њему) је опет налази у ра-
злици која се тиче духовног усмерења и склоности Француза и
Немаца. Наиме, Французи „ма колико да су врло образовани и
практични људи, ...имају утолико мање стрпљења за мирно схва-
тање и објективно оцењивање. Расуђивање, то је код њих увек
најважнија ствар. Напротив, Немци уважавају сваку верну слику
нарочито у туђим уметничким делима.“7

5 Никола Кусовац, Исто,15.
6 Г.В.Ф. Хегел, Естетика I, стр. 267.
7 Г.В.Ф. Хегел, Исто, стр. 268.
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Настанак историјског сликарства у средњоевропском просто-
ру везан је за појаву модерних националних осећања међу на-
родима Хабсбуршке монархије, с једне стране, и настојања да
се сачувају „привидно спокојство и грађанска идила“ те апсо-
лутистичке творевине, да се очува „свечана фасада епохе
Франца I“, с друге стране. То настојање да се одбрани аустриј-
ска државна идеја пре револуционарних врења 1848. године,
чији су се наговештаји већ јављали на историјској позорници,

нашло је свој израз и у аустријском историјском сликарству, а
пре свега „у делима сликара Петера Крафта (1780–1856), мај-
стора који се прихватио да у монументалном формату обрађу-
је тзв. историјско сликарство, при чему се није ограничио на
библијске мотиве, већ је користио догађаје из ближе и даље
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прошлости“.8 Његова слика Последњи испад угарског Леониде
грофа Николе Зрињског из горућег Сигета 7. рујна 1566, урађена
у духу бидермајерског реализма, означава почетак аустријског
историјског сликарства, које ће и након 1848. почивати на истој
идеолошкој основи величања државе и династије и нешто изме-
њеном сликарском приступу апотеозама барокног сликарства –
„ове нове историјске слике биле су срачунате да феудални дух
прошлости прилагоде новом грађанском патриотизму и да тако
измире међусобне супротности изазване тешким годинама Бахо-
вог апсолутизма“.9

Историјско сликарство је имало прилику да своје коначне домете
оствари, а неке од њих и представи широј публици, на самом кра-
ју деветнаестог века, када су организоване две велике изложбе
са наглашеном историјском концепцијом – угарска Миленијумска
земаљска изложба у Будимпешти 1896, и париска Светска изло-
жба 1900. године. Нас овде занима пре свега такозвана Милени-
јумска изложба („Езредевеш“ – хиљаду године мађарске држа-
ве), зато што су у непосредној вези са њом настале две историј-
ске композиције, две слике сеобе: Сеоба Срба Паје Јовановића и
Долазак Мађара Арпада Фештија (Бrpбd Feszty), док је посредно
могла утицати на аутора треће слике сеобе Штефана Јегера, ко-
ји је у време одржавања Миленијумске изложбе студирао сли-
карство у Будимпешти, а који ће десет година касније насликати
прву верзију историјске композиције Досељавање Шваба у Ба-
нат (1906). При том, нас се овде тичу само оне појединости у ве-
зи са прве две поменуте слике сеобе које су нам потребне да бо-
ље осветлимо мотив наручиоца, идејну поруку и начин обраде
историјског мотива у трећој, Јегеровој слици сеобе.
Расправе о карактеру Миленијумске изложбе – сватска или зе-
маљска – разрешене су неколико година пре њеног отварања.

8 Дејан Медаковић, „Идеолошке основе српске и хрватске уметности у 19. веку“,
Зборник за ликовне уметности 20, Матица српска, Нови Сад 1984, 85.
9 Дејан Медаковић, Исто, 86.
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„Било је јасно да ће изложба имати ретроспективни карактер ко-
ме би служило груписање расположивог материјала у приказу
историје домовине (подвукао Р.Ш.) са посебним наглашавањем
духовних вредности, политичког, друштвеног и црквеног живо-
та.“10 Исто тако, било је јасно да ће централна историјска личност
у визуелној историјској ретроспективи бити Арпад, легендарни

вођа Мађара у њиховом запоседању Панонског басена и осни-
вач мађарске државе, а не свети Стефан, први мађарски краљ из
куће Арпадовића, који је на самом почетку другог миленијума
увео Мађаре у круг хришћанског света, заправо у модерну исто-
рију – што је заговарала либералнија струја у мађарском дру-
штву. Ту оријентацију је 1893. јасно наговестио Михаљ Мункачи
својом историјском композицијом Арпад оснива мађарску држа-

10 Миодраг Јовановић, „Миленијумска изложба у Будимпешти 1896. године“,
Сентандрејски зборник 2, САНУ, Београд 1992, 163.
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ву, коју је извео у ентеријеру новосаграђеног мађарског парла-
мента. „Овом композицијом Мађари су хтели да подвуку неприко-
сновеност свог природног и историјског права на крајеве које су
насељавали“, па и да омаловаже „права немађарских народа, од
којих су Срби били најбројнији и најживотворнији“.11 Јасна вели-
комађарска политичка порука коју је могао прочитати на тој сли-
ци током боравка у Будимпешти 1894. године, као и опструкција
српске црквене самоуправе од стране мађарске владе почетком
1895. године у виду упорног одлагања народног-црквеног сабора,
подстакли су српског патријарха Георгија Бранковића да се на
Саборском одбору, који је ипак заседао средином маја !895. у
Сремским Карловцима, ватрено заложи „да се за Миленијску из-
ложбу поручи слика с темом одговарајуће политичке тежине и
садржине, као и да се израда повери једном српском сликару чи-
ји се углед могао мерити с угледом светски признатог Мункачи-
ја“.12 Израда монументалне историјске слике са мотивом Сеобе
Срба под Арсенијем III Чарнојевићем била је поверена Паји Јова-
новићу. Али очекивања патријарха Бранковића да ће том сликом
Срби бити представљени као ратници, као ратни савезници Цар-
ства, те да ће тако бити наглашено њихово историјско право на
Војводину, велика композиција Сеоба Срба, урађена на платну
површине од двадесет и два квадрата, није испунила. „Мада јој он
није порицао општу вредност, сматрао је да не одговара потпуно
његовој замисли. Иако је са слике посматрачеву пажњу пленила
доминантна војна снага, ипак се са ње неодољиво наметао и ути-
сак збега.“13 Сликар је пристао да преради одређене делове сли-
ке – осим што су целом сликом овладали ликови ратника, сликар
је у руке Исаије Ђаковића, који јаше поред патријарха, ставио
привилегије аустријског императора Леополда I које је он дао
српском народу, као још једно важно историјско сведочанство

11 Ненад М. Симић, „Како је настала слика Сеоба Срба од Паје Јовановића“, Гла-
сник Српске православне цркве бр. 6 (1956), Београд,109–10.
12 Никола Кусовац, Паја Јовановић – Слике великог формата, 27.
13 Ненад М. Симић, Нав. дел., 112.
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његових загарантованих права. (Није то било прво појављивање
царских привилегија у иконографији нашег историјског сликар-
ства – то је учинио Јоаким Марковић на нашим првим реалистич-
ким сликама са историјским садржајем из 1750. године, које је
реализовао у подножју иконостаса цркве у селу Плавшинци код

Копривнице: Срби и Хрвати примају привилегије од византијског
цара Василија Македонског и Срби примају привилегије од цара
Рудолфа II 1612. године. О томе видети: Д. Медаковић, „Две исто-
ријске композиције сликара Јоакима Марковића из 1750“, Збор-
ник МПУ 5, Београд 1959, 113–121.) Али је већ било касно за Ми-
ленијумску изложбу, па је, уместо Сеобе Срба, тамо био изложен
Јовановићев Вршачки триптихон. Међутим, слика којој је Сео-
ба Срба требало да представља пандан, петнаест метара висока
и сто двадесет метара дугачка панорамска композиција Долазак
Мађара Арпада Фештија, доживела је на изложби велики успех.
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При том, није било никаквих захтева да се било шта промени ње-
ној сценографији, будући да се она уклапала државни пројект
обележавања хиљадите годишњице доласка у Панонију. У три-
јумфалистичком заносу уметник није осећао потребу за тим да
уклони трагове који осликавају пропаст државе Мораваца и Ви-
шљана, прве словенске државе која је христијанизована, поред
осталог и тако што је имала превод Светог писма на свом јези-
ку. Широки талас сеобе народа у доњем плану панораме, који на-
дире у виду кола са арњевима у која су упрегнути подолски воло-
ви, незадрживо стреми путем који је посут лешевима поражених.
Један мађарски извор који говори о 9. веку, Gesta Hungarorum,
непознатог аутора из 13. века, навео је Никол Петрен, канадску
медиевисткињу на закључак „да је анонимни нотар намерно под-
ривао своје изворе у складу са прецизним политичким програ-
мом: да оправда мађарска бивша освајања и будућу експанзи-
ју“.14 Код Арпада Фештија нема никаквог кокетирања са историј-
ским изворима, никакве „политичке романсе“ (Н. Петрен), какву
налазимо чак и у савременој историографији – он је експлицитан
и посве директан.

Иако историја Дунавских Шваба почиње победом над Турцима
код Каленберга 1683, а наставља се у знаку великих победа Хаб-
сбуршке монархије код Сенте, Петроварадина и Београда; иако
је њихова сеоба била заснована на државно-правним, економ-
ским, политичким и демографским принципима колонизације Не-
маца на просторе Барање, Бачке и Баната а ревносно оствари-
вана од стране чиновника Дворске коморе у Бечу и њихових ко-
месара на терену; иако је мобилизација колониста два пута под-
стицана и царским патентом (Ansiedlungspatent), тј. писмом вла-
даоца о повластицама – први пут 1689. насељеничким патентом
који је издао цар Леополд I, а други пут 1781. „Патентом о толе-

14 Никол Петрен, Caranthani Marahenses: Филолошке опаске о раној историји
Мађара и Словена, Источник 29-30, 1999, 124.
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ранцији“, који је издао цар Јосиф II, а којим су изједначене све ве-
роисповести у Монархији; затим, иако је то био велики државни
пројекат од времена Леополда I до времена Франца II да се од
ретко насељених и опустошених предела средњег Подунавља
створи плодни и заштићени хришћански животни простор – ни-
шта од свега тога не наслућује се у иконографији историјске ком-
позиције Досељавање Шваба у Банат најпознатијег швапског
сликара Штефана Јегера. Изузев једног детаља: сви ти напори
Монархије огледају се у лику скромног државног чиновника који
приспелим колонистима дели тапије на назначене куће од набо-
ја и земљишне сесије – у трећем делу триптиха, који је сликар на-
звао „Долазак“.
Слика сеобе трећег најмногољуднијег народа на југоистоку Пано-
није настајала је у сасвим другачијим околностима од оних у који-
ма су настајале ликовне представе сеобе два остала народа. На-
стала је на подстицај који је њеном аутору дошао из једног малог
места изгубљеног у банатској пусти које је било далеко од сваког
државног пројекта или националне идеје коју заговара неки све-
товни или духовни вођа који жели да легитимише начело природ-
ног или историјског права на простор у којем обитава његов народ.
Младом уметнику Штефану Јегеру, који је боравио у Будимпешти
радећи за трговца уметничким предметима Алмашија, стигла је по-
руџбина из општине Гертјанош да уради слику са темом Насеља-
вање Немаца на југоистоку (Die Ansiedlung der Deutschen im Südo-
sten). Иницијатор је заправо био Адам Реснер (Adam Rösner),15

управник поште и оснивач прве штедионице у Гертјаношу и гертја-
ношког интерната у Сегедину. Захваљујући капиталу који је стекао
женидбом из ченејске породице Вучетић, он је могао да утиче на
економски развој гертјаношке заједнице. Срећом, Реснер је био
заокупљен и идејом да се изради једна слика великог формата ко-
ја би била посвећена прецима, немачким досељеницима на југои-

15 У литератури се он помиње двојако – у текстовима А. Подлипни-Хен као
Rösner (Реснер), а у Гросовој монографији као Röser (Резер).
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сток, у пределе банатске пусте, па је ради њеног остваривања ор-
ганизовао више културних приредаба и покренуо низ акција за
прикупљање помоћи. При том је Реснер био и непосредни дарода-
вац, предњачећи добрим примером. То свакако није чинио без од-
ређене рачунице – јер је тако себи, поред аутора, осигуравао пра-
во да буде сувласник слике – што не умањује значај његове идеје
и његове иницијативе да се она оствари. Зато је он и словио као
наручилац слике иако је „овај изванредни подухват био подстакнут
од неколицине одважних људи из Гертјаноша и подржан без задр-
шке од читаве заједнице“.16 Јегер је прихватио поруџбину и одмах
почео да ради на нацрту слике.Рад на слици окончао је исте, 1906.
године, а „дело које је тако настало названо је Досељавање Шва-
ба у Банат, или кратко Досељавање“.17 Данас се мало зна о тој
једноделној „првобитној“ слици, како ју је назвао др Мац Хофман у
својој историји Гертјаноша од 1785. до 1935. године, али према
осталим Хофмановим наводима у тој књизи сазнајемо да је „наста-
ла слика од три метра дужине и она је донесена у Гертјанош. Због
једног анахронизма, који се Јегеру поткрао – ликови на слици ни-
су били представљени у њима савременој одећи – морала је бити
захтевана друга слика, која је истовремено требало да има веће
димензије. Прву слику (којој данас нема ни трага) уступљена је Ре-
снеру.“18 Одлучено је да уметник уради нову слику са истом темом,
али да она буде већег формата и да се исправи уочени анахрони-
зам. Стога је било потребно организовати путовање уметника у
Немачку ради студија изворне ношње досељеника. Као и у случа-
ју „првобитне“ слике, и ово студијско путовање било је подржано
од истих оних људи из Гертјаноша који су је наручили и помогли
њену израду. Након четири године (1910) настала је „велика“ сли-
ка досељавања, коју ће др Петер Пинк означити као оригинал.
Овога пута то је била једна троделна слика, један триптих, са те-

16 Karl-Hans Gross, Stefan Jägar, Mahler seiner heimatlichen Gefilde, Oswald Hart-
mann Verlag, Sersheim 1991, s 27.
17 Annemarie Podlipny-Hehn, Stefan Jäger, Editura Kriterion, Bucureº ti, 1972, s 9.
18 Annemarie Podlipny-Hehn, Ibid., s 9.
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мом досељавања – чији су делови названи: „Путовање“, „Одмор“
(Отпочинак) и „Долазак“ (Приспеће) – којим је сликар „осликао
убедљиво и дирљиво судбину насељеника“ и оставио један изузе-
тан „историјско-етнографски докуменат из живота Банатских Шва-
ба“.19

Та његова историјска композиција била је утемељена у изузетној
савесности и тачности студија „које не представљају само лети-
мичне, случајно уграбљене тренутне утиске, него су много више
безбројне фазе једног темељног, методичног извођења припрема,
чија се акрибија може поредити са акрибијом једног етнографа“.20

Јегерова слика била је убедљиво сведочанство о томе да је сликар
строго поштовао начело аутентичности у сликарском приказу
историје, да је пажљиво простудирао три битна обележја која има-
ју национални значај за историјску представу – ликове, костиме и
амбијент, и да је остао по страни у односу на било какву потребу
да његова слика, било формом, било структуром, ликовним сред-
ствима потенцира неко идеолошко или политичко начело његове
националне заједнице.
За разлику од већине сликара који су радили историјске компози-
ције, посебно оне које су обрађивале мотиве неких од најодсудни-
јих догађаја из живота њихове заједнице (етноса, нације, државе),
код Јегера готово да нема никакве склоности ка монументалном,
помпезном и театралном. Нема ту романтичарског заноса, херој-
ских ликова и тријумфалног наступа вођа или масе, што уобичаје-
но одговара естетици историјског сликарства. Напротив, пре би се
могло рећи да Јегер ни у овој прилици није одолео склоности и љу-
бави према призорима из свакодневног живота, који би могли де-
ловати тривијално и прозаично усред једног одсудног покрета ма-
се, народа, да није јасне замисли и сигурности у представљању ли-
кова, чија наглашена смиреност у сваком ставу и покрету, чак сва-

19 Annemarie Podlipny-Hehn, Stefan Jäger, s. 9.
20 Annemarie Podlipny-Hehn, Banater Malerei vom 18–20 Jаhrhundert, Editura Krite-
rion, Bucureº ti,1984, s. 49.
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ком гесту, односи превагу над понеким ликом на чијем се лицу
уочава нешто сете и забринутости пред непознатим, усред оне-
спокојавајућег окружења – суморног неба над њима и мочварног
тла које се протеже унедоглед, сва до удаљене линије хоризонта.
Драма померања масе која се упутила у непознато савладана је
документаристичким и наративистичким приказом једноставних
жанр-сцена, готово из свакодневице, чија се лепота и огледа у њи-
ховој истинитости и једноставности. Тако, неочекивано, усред јед-
не развијене композиције која мотивски спада у историјско сликар-
ство налазимо низ студиозних жанр-сцена које наглашено умиру-
ју сваку апотеозу у корист документарности. И није ту реч само о
средишњем панелу триптиха, који се зове „Oдмор“ (једној фигура-
ма богатој композицији на којој се може разазнати тридесет и јед-
на фигура, уз то, великог формата – 1,50x2,00 м), у чијем би се ми-
зансцену, по природи контекста, могла и наћи нека од жанр-сце-
на, а да није у противречности са супротним жанром – историјским
сликарством. Штавише, реч је и о првом, левом панелу (као, уоста-
лом, и о трећем, десном, са групом људи који у стрпљивом разго-
вору чекају да им представник државне администрације додели
назначени грунд), који се зове „Поход“, где се у предњем плану на-
лази човек који је малочас свакако био на челу дуге колоне досе-
љеника, а који се сада бави својом обућом – каква разлика у одно-
су на оног одлучног старца у средишту првог плана Сеобе Срба
Паје Јовановића који са невероватним полетом „калаузи“ таласу
покренуте масе која незадрживо стреми новим животним просто-
рима, непоколебљиво загледан у далеки хоризонт. (Григорије Бо-
жовић, поредећи лик из једне своје приче са тим полетним стар-
цем, каже: „Гледам га како снажно прти снег и како ми све више
личи на онога крепкога чичу што у Срем предводи Пећскога Па-
тријарха“ – Приповетке, СКЗ, 191, Београд 1926, 65.)
Па чак ни знатно повећање димензија триптиха (из 1910) у односу
на једноделну „првобитну“ (изворну) слику досељавања (из 1906)
неће опет бити у функцији наглашавања монументалности, него у
тражењу простора да се што потпуније представи сво богатство
разноликости костима. Но, тиме ће сликар ипак задовољити један
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захтев жанра којем његова слика припада – аутентично предста-
вљање историјских костима, што је константа у историјском сли-
карству које тежи историјској истини.21

Наравно, Јегер се не оглушује о битне жанровске одреднице исто-
ријског сликарства: пре свега, нема никакве импровизације и про-
извољности у његовом ликовном језику, а затим, приказани дога-
ђаји, као и читава сценографија и костимографија одговарају објек-
тивном историографском сагледавању догађаја, историјском фак-
тицитету „предлошка“. Он само потискује у други план идејни слој
историзма, сажето речено, националну идеју и програм, јер, како
је тврдио Хојзинга, историчар (па зашто не и сликар) може да са-
гледа прошлост само у оквиру оног сегмента који је сам одабрао,
а Штефан Јегер је одабрао оно што не превазилази оквире њего-
вог родног Баната, и зато чита прошлост само у том обрасцу. То
добро запажа Анемари Подлипни-Хен када каже да „у Јегеровом
случају, управо је у питању уметност која се, у истинском смислу
те речи, односи на ову област, на Банат, и она пуно чини за пле-
менита и искрена осећања: љубав према домовини, усхићеност
њеном лепотом, поштовање према људима и њиховом раду, пре-
ма традицији. То је уметност која је дубоко усађена у завичајно тло
и његове традиције“.22 И то је уметност, рекло би се, чије претен-
зије не иду даље од тога.

Историјски „предложак“:
сеобе Шваба (Schwabenzüge) на југоисток

У осврту на питање историјског „предлошка“ слике Досељавање
Шваба у Банат Штефана Јегера неопходно је да се најпре расве-
тли значење појмова који се најчешће користе у том контексту –
Швабе, Банатске Швабе, Дунавске Швабе, Schwabenzüge.

21 О томе опширније у: Ненад Микуљевић, Уметност и национална идеја у XIX
веку, Завод за уџбенике, Београд 2006, 159–172. 
22 Annemarie Podlipny-Hehn, Banater Malerei, s. 46. 
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Иако је највећи број насељеника на југоистоку, тј. на простору
средњег тока Дунава, потицао из југозападних крајева Немачке
Империје, наиме из Лотрингије, Трира, Сарске области, Луксем-
бурга, Франконије (Franconia), Хесена, Баден-Витремберга, Ал-
заса, Вестфалије, Пфалца, Чешке..., а само мањи број заиста из
Швапске, немачке досељенике су њихови суседи у новом зави-
чају – Срби, Мађари, Румуни, као и Бугари, Словаци и Чеси – на-
зивали Швабама. То име ушло је у општу употребу па се тако и
данас, и то не само у колоквијалном говору него и у литератури,
користи како би се њиме обележили етнички Немци који су, ве-
ћином у 18. веку, насељени у средњем Подунављу. Видели смо
да су и Немци прихватили то име – сам Јегер га користи у насло-
ву своје слике. То име ће 1920. године бити проширено, када се
у литератури први пут помињу Дунавске Швабе.
Име Дунавске Швабе настало је већ 1920, по свему судећи, у
разговору између Роберта Зигера (Sieger), географа из Граца, и
др Хермана Ридигера23 (Hermann Rüdiger, 1889–1945), научника
и истраживача из Штутгарта, а оно је прихваћено и јасно дефи-
нисано од стране немачког министарства спољних послова
1930, за време Вајмарске Републике, да би било потврђено не-
мачко порекло Дунавских Шваба. Немци су, наиме, схватили да
Швабе у средњем Подунављу – који су након распада Аустроу-
гарске остали без помоћи јер је територија коју су насељавали
Тријанонским споразумом 1920. била подељена између Румуни-
је, Југославије и Мађарске – неће бити способни да се одупру
очекиваним покушајима асимилације, да ће нестати као етничка
група, а са њима све културне и остале вредности које су стица-
ли и чували током своје историје дуге готово два века. Ово име

23 Херман Ридигер је би геолог и поларни истраживач, који је од 1941. руководио
Институтом за дијаспору у Штутгарту. Био је антисемит, а као припадник нацио-
налсоцијалистичког покрета достигао је положај бригадног генерала СА. По за-
вршетку Другог светског рата ухапсиле су га америчке окупационе власти и упу-
тиле у логор за интернирана лица у Лудвигсбургу, где је убрзо умро под нераз-
јашњеним околностима.
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требало је да означи и боље опише Немце чији су се преци на-
селили у Угарској током више таласа организоване сеобе. О на-
станку тог новог имена за Немце насељене у средњем Подува-
вљу др Херман Ридигер је у мају 1932. у Штутгарту рекао ово:
„Реч Дунавске Швабе употребио сам први пут у предавању које
сам одржао на Универзитету у Грацу октобра 1922; појам је на-
стао у разговору са географом Робертом Зигером, али данас не
могу да кажем, да ли је ту реч први изговорио он или сам је из-
говорио ја.“24 Сасвим у складу са потребом да се подржи очува-
ње идентитета и националног културног наслеђа немачких насе-
љеника у средњем Подунављу, Ридигер ће у своме спису под
насловом Die Donauschwaben in der südslawischen Batschka
(Schriften d. Dt. Ausland-Inst. Stuttgart. Ausland u. Heimat: Stuttgart
1931), за једну репродукцију у четворобојној штампи на петој
страници своје књиге написати следећу легенду: „Илустрација –
Културни рад Дунавских Шваба – акварел Штефана Јегера из
Хацфелда у румунском Банату, показује, лево, земљу након про-
теривања Турака и пре почетка планске колонизације, а десно,
данашњи плодоносни култивисани пејзаж, док је на средњем
паноу који их повезује представљен надљудски тешки рад ду-
навско-швапских земљорадника, са којим је повезан преобра-
жај пејзажа.“25 Ту је било речи о још једној значајној Јегеровој
историјској композицији, триптиху рађеном у акварелу који је на-
стао 1922. године. Сам Штефан Јегер, као „сликар својих зави-
чајних предела“ (што је поднаслов Гросове монографије о Ште-
фану Јегеру), везује овај тематски богати пејзаж за један суже-
ни географски простор, за Банат, који је осећао као свој завичај,
док Ридигер мотив слике проширује на Дунавске Швабе, дакле,
не само на оне у Банату, него и на оне у Бачкој, као и у такозва-
ној Швапској Турској итд. насељене Немце.

24 Наведено према: Karl-Hans Gross, Stefan Jägar, s 140.
25 Наведено према: Karl-Hans Gross, Op. cit., s 139-140.
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И док ни Реснер, као наручилац, ни Јегер, као аутор, нису мислили
шире од појма Банатских Шваба као, условно, своје „нације“ (Јегер
је сам назвао своје две најзначајније историјске композиције као
Досељавање Шваба у Банат и Културни рад Шваба у Банату)
Роберт Зигер и Херман Ридигер мисле у категоријама политике и
идеологије пробуђеног немачког национализма и појам Банатских
Шваба проширују стварајући нови појам – Дунавске Швабе.

Изразом Schwabenzüge (сеобе Шваба) означава се организова-
но насељавање поданика Светог Римског Царства из његових
западних и прекограничних области, и то пре свега оних немач-
ког порекла, у „турским ратовима“ разорене и готово опустеле
области Угарске – Барању („Швапску Турску“), Бачку и Банат,
које су систематски проводили аустријски цареви током осамна-
естог и у првој половини деветнаестог века, прецизније, од 1722.
до 1848. године. Највећи таласи насељеника доспели су у поме-
нуте области током три велике сеобе Шваба (Schwabenzüge) –
за време владавине Карла VI, његове ћерке Марије Терезије и
њеног сина Јосифа II – и током неколико мањих сеоба у њихово
време и у време њихових наследника.
Термин Schwabenzug сковао је Адам Милер Гутенбрун (Adam
Müller-Guttenbrunn, 1852–1923), аустријски писац пореклом из
банатског Guttenbrunnа (данас Zabrani у Румунији). Наиме, он је
тај термин употребио у наслову свог најзначајнијег дела, романа
Der große Schwabenzug (1913), са темом досељавања у подунав-
ске области током осамнаестог века. (Најпознатији немачки ба-
натски писац другe половинe двадесетог века Ролф Босерт па-
родираће завичајни роман Адама Милера, указујући на то да Ба-
натске Швабе нису биле никакве „Швабе“, будући да је њихов
дијалект заправо био, како Немци кажу, „frankische Sprache“ –
што је Милеру остало непознато!)

Осим у склопу великих таласа сеобе, спорадичних насељавања би-
ло је већ од 1686. године, за време цара Леополда I, па и за време
његовог наследника Јосиф I, а након главних токова сеобе, цареви
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Леополд II и Франц II наставили су са насељавањем својих подани-
ка на југоистоку све до 1848. године. Три велике и две мале сеобе
одвијале су се у следећим раздобљима: прва велика сеоба
1722–1726; прва мала сеоба 1736–1738; друга мала сеоба
1744–1762; друга велика сеоба 1763–1772; трећа велика сеоба
1781–1787.
Насељенички патент (Ansiedlungspatent), тј. писмо о повластица-
ма, које цар Леополд I издао 1689. подстакао је прве сеобе, али
иза тих сеоба још увек није стајало организовано деловање двор-

ске коморске администрације. „Врбовање Немаца почиње већ
1712, потом у већој мери 1716. О првом роју из 1712. не зна се ни-
шта поуздано, а о другом тек толико да се упутио у зиму
1716–1717. и, вероватно, приспео у Панчево, где се први свеште-
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ник Хајдингер помиње 1718, а и матице Намаца се воде од те го-
дине.“26 Врбовање које је организовала државна администраци-
ја почиње 1721, када је Франц Краусен (Craussen), изасланик
Ратног савета, превео знатан број колониста из Мајнца, Трира и
Хесена и населио их у Паланачком дистрикту у Банату, поред
старопаланачке тврђаве, и основао колонистичко насеље Нова
Паланка. Врбовањем су се бавили такозвани кондуктори или ло-
катори, који су упућивани у Немачку да би подстицали колонисте
да се населе у некој од угарских области на југоистоку. Накнаду
за њихов уложени труд обезбеђивала је државна администраци-
ја – добијали су чиновнички положај у новооснованим насељима
или проценат од прихода остварених у њима.
Пo наредби Карла VI, Бечка дворска коморска канцеларија поче-
ла је 1722. године са организованом колонизацијом ратовима
опустошених и ненасељених области. Први насељеници били су
војници који су служили у ослободилачкој војсци – ветерани и чи-
новници, војне занатлије, пуковски крчмари – кантинери (Marken-
tender), бескућници из времена француско–немачких ратова,
беспосличари и просјаци (Bettler), слуге (Gesinde), а од 1727. омо-
гућено је и радном народу да се укључи у колонизацију. Ослобо-
ђене области на југоистоку биле су такозване области neoaquisti-
cae – њих су могли насељавати само католици и оно православ-
но становништво које је из одређених разлога толерисала држа-
ва. Насељавања у првој половини 18. века нису у знатнијој мери
поправила демографску слику тих области. Лоши услови станова-
ња, неадекватна укупна организација насеља, мочварни терени
и неповољне климатске прилике имали су катастрофалне после-
дице по судбину првих насељеника. „Побољевања и помора би-
ло је толико да је у Немачкој кружило мишљење о Банату као
‘гробници Немаца‘.“27 Зато је и међу немачким колонистима на-
стала изрека: „Die ersten fanden den Tod, die zweiten hatten die Not,

26 Борислав Јанкулов, Преглед колонизације Војводине у XVIII и XIX веку, Мати-
ца српска, Нови Сад 1961, 7.
27 Борислав Јанкулов, Исто, 8.
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und die dritten erst das Brot“ (Први су нашли смрт, други су били у
беди, а тек трећи су имали хлеба).
По завршетку такозваног Великог турског рата 1683–1699, мора-
ло се Османско царство, мировним споразумом у Карловцима
1699, повући из свих територија северно од Дунава (изузев Бана-
та) у корист Аустрије. Али, и Банат ће убрзо доћи на ред. Рат
Аустрије са Турском 1716–1718. био је догађај од најпресуднијег
значаја за привредну, етничку и демографску слику Баната, не
само за ону у првој половини XVIII века, него и за његову потоњу
историју. Заправо, током читавог XVIII века, бечки двор, у лику
Карла VI, Марије Терезије и Јосифа II, одређиваће државно-прав-
не, економске, политичке и демографске принципе колонизације
Немаца на просторе Бачке и Баната.
Победом у овом рату Аустрија је освојила и Банат, али није испу-
нила очекивања мађарског племства да ће та пространа област
бити подељена између припадника угарске феудалне елите, не-
го ју је, на предлог творца те велике победе њезиног оружја Ев-
генија Савојског, директно потчинила Дворској комори у Бечу, тј.
државној установи чији је задатак био да управља државним об-
радивим земљиштем и организује рад на њему, доделила јој са-
тус коморског поседа (комора као феудални поседник располаже
земљом и убира контрибуције). За државну управу поучно је би-
ло искуство са Бачком, где је феудални систем обновљен тако да
је угарским феудалцима додељена земља као dominium directum
(дата им у пуно власништво), а они су све дажбине задржавали
за себе, па држави није преостало ништа. Осим тога, још увек је
било свеже сећање на устанак угарског племића Ференца Рако-
ција против Хабсбуршке монархије од 1703. до 1711. Срби, који
су ратовали на страни Аустрије, до ногу су потукли 4000 мађар-
ских коњаника код Толне 1704, након чега је уследила нечувена
одмазда над српским становништвом. Побеснели куруци су гото-
во сатрли српски живаљ у Бачкој, о чему Ракоци пише једном
свом пријатељу: „Ми смо у Рацкој земљи [Rácország, тј. Бачка] ог-
њем разорили сва већа насеља.“ Тај устанак опустошио је Бач-
ку: „У Ракоцијевој војни Бачка је толико опустошена да на њеном
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тлу није била могућа реорганизација Бачког дистрикта; прва Кон-
грегација одржана је у Калочи тек 1. децембра 1712. године.“28

Београдским миром 1739. окончан је рат започет 1737. између
Османског царства и Аустрије. Турска је тада повратила терито-
рију Србије северно од Западне Мораве. Аустрија је евакуисала
и Малу Влашку (Олтенија) и мали део Босне у Посавини – што је
добијено Пожаревачким миром 1718. Аустрија је тада ипак задр-
жала територије северно од Саве и Дунава (Банат и југоисток
Срема). На основу тог мировног уговора, Банат је добио једин-
ствену позицију као крунска земља са сопственом управом.
Најмасовније и најорганизованије насељавање Баната одвијало
се непосредно након Седмогодишњег рата, у периоду
1763–1772, када је досељено више хиљада Немаца. Пре тога је
дошло до знатних промена у етничкој слици Баната, посебно на-
кон Аустријско-турског рата 1737–1739. Пред турском контрао-
фанзивом, када су Турци доспели до под сами Темишвар, до та-
да насељено немачко становништво повукло се на север. Осим
тога, пошто је Марија Терезија, коначно удовољавајући упорним
захтевима мађарског племства, расформирала Поморишку гра-
ницу, многи Срби, незадовољни том одлуком, напустили су те
просторе и одселили се у Русију. Чим су прошла ратна збивања
у поменутом рату, настављене су сталне миграције румунског
становништва из карпатске области у банатску равницу. У почет-
ку спречавана, та померања румунских сточара су крајем 18. ве-
ка толерисана, јер су се досељеници лако опредељивали за ра-
тарско уместо сточарског занимања. Поред миграционих и коло-
низационих струјања са истока и северозапада, нису слабила ни
таква струјања са југа, из балканских области. Поред Срба, који
су у највећем броју дошли током такозване друге сеобе у време
рата 1737–1739, те миграције повукле су са собом из удаљених
области балканске Турске и Цинцаре, Грке, Јермене и Јевреје.
Насељавања Баната из јужног правца настављено је у време Ко-

28 Friedrich Steltzer, Geschichte der Bácska, Neusatz 1883, s. 76–77.
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чине крајине и оба српска устанка. Демографску слику Баната
употпуниће и насељавање Мађара пошто је он 1779. припојен
Угарској, а управу Бечке дворске коморе заменила жупанијска
управа у новим жупанијама – Торонталској и Тимишкој.
Клаудије Флоримунд Мерси, који је руководио аустријском ко-
морском администрацијом, обележио је својим деловањем током
треће и четврте деценије 18. века привредни развој Баната. Мер-
сијева замисао претварања привредно заостале у развијену
област одвијала се у следећим стратешким правцима: претвара-
ње напуштеног, опустелог земљишта у обрадиве површине; по-
тискивање екстензивног сточарства у корист интензивне земљо-
радње; регулација речних токова, изградња каналске мреже
(дренажа подводног земљишта); сузбијање пешчара; најзад, оно
што је посебно желео да постигне насељавањем живља из Рај-
ха – прелазак са двопољног на тропољни систем, увођење пло-
дореда, регулисање атара и сређивање земљишних односа у тој
опустошеној области. Коморска комисија за насељавање, са се-
диштем у Темишвару, на чијем је челу био коморски саветник
Франц Ребентих, бавила се врбовањем Немаца за насељавање
у Банату.

Оно што је Мерси учинио за насељавање и развој Баната, за
Бачку је учинио Антон Котман (Cothmann). Он је био дворски са-
ветник и председник инпопулационе комисије Дворске коморе
Угарске. Попут императорке Марије Терезије, био је заговорник
идеја физиократизма и меркантилизма у економији и идеје гер-
манизације у популационој политици, и један је од главних орга-
низатора колонизације Немаца у Бачку (коју је веома добро по-
знавао) током такозване средње терезијанске колонизације
1749–1772. године.
Побуде за неоимпопулацију Бачке, тј. за њено поновно насеља-
вање, после ослобођења ове области од турске власти, али не
српским или мађарским, него пре свега немачким живљем, до-
бро је систематизовао Фридрих Лоц (Friedrich Lotz) у свом делу
Aus der Vergangenheit der Gemeinde Odžaci (Нови Врбас 1929).
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Оне су биле фискалне природе (са девизом: Je mehr Leute, desto
mehr Steuer – Више људи, више пореза), затим црквено-верске
природе (Марија Терезија није тражила да се врбују насељеници
Немци уопште, него Немци католици) и, најзад, те побуде биле су
мотивисане национално-политичким разлозима – неповерењем
према Мађарима због Ракоцијеве побуне. Оцену да су ови моти-
ви добро систематизовани и документовани – мађарском и срп-
ском литературом и списима из архива Дворске коморе у Бечу и
Жупанијског архива у Сомбору, даје Васа Стајић у приказу Лоцо-
ве књиге који је објављен у Гласнику Историјског друштва у Но-
вом Саду (1932, св. 3). Међутим, најисцрпнији подаци о колониза-
цији Немаца у другој половини 18. века налазе се у изузетној мо-
нографији Конрада Шинемана Österreichs Bevölkerungspolitik un-
ter Maria Theresia. Bd. 1 (mehr nicht erschienen), Berlin 1935.

Мотив путовања у сеобама Немаца на југоисток Јегер је на својој
„првобитној“ једноделној слици обрадио у виду једне испрекида-
не колоне пешака која долази из дубине слике. Видели смо да је
уочени анахронизам у представљању ношње досељеника на тој
слици био пресудан разлог да он предузме студијско путовање у
Немачку. Међутим, боравећи у Немачкој он се „није посвећивао
само студијама одеће досељеника, него је проучавао на веома
посвећен начин окружење деловања ‘његових’ представљених
људи. О том подухвату сведочи неколико студија, радних листо-
ва па чак и акварела које је уметник израдио у Улму на пример о
‘улмским кутијама’.“29 Изгледа да број тих скица није био мали.
Напротив. Анемари Подлипни-Хен о томе каже: „Многобројне
скице у којима се сликар суочавао са овом темом допуштају нам
да закључимо како је Јегер ове призоре хтео да уобличи у уљу у
такозваној слици досељавања и, вероватно, поднесе наручиоци-
ма на увид.“30 Али у коначној обради мотива путовања сликар ни-

29 Karl-Hans Gross, Op. cit., s 50.
30 Annemarie Podlipny-Hehn, Stefan Jäger, s. 11. 
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је много одступио ни од ранијег решења композиције, ни од садр-
жаја који видимо на једноделној „првобитној“ слици.
У уметниковом скицен-блоку остаће читава мала галерија скица
са мотивом досељавања – цртежа угљем и тушем, акварела.
Приказани су: искрцавања досељеника на обалу; „улмске кутије“

које су служиле за превоз насељеника Дунавом до одређене ста-
ница за искрцавање – Aussteigsort (Апатин, Петроварадин, Пан-
чево и многе друге мање); припрема досељеничких колона за пут
у дубину бачких и банатских простора. Понекад су то идиличне
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представе, „као на једном цртежу угљем, на којем је представље-
на једна група девојака које певају на лађици (шајка). Под мрач-
ним небом, на воденом пространству попут огледала, у суморном
романтичном крајолику, оне су шћућурене на својим бошчама, а
једна усамљена труба прати њихову сетну песму. У позадини сто-
је спокојно, ћутећи њихови сапатници. Лађице су ради ноћишта
привучене уз обалу.“31 Друге скице дају реалистичке приказе
сцена са постаја за искрцавање насељеника. Тако „једна мала
скица у акварелу приказује воловска кола натоварена пртљагом,
женама и децом, која један домаћи српски сељак окреће према
унутрашњости; следе друга кола којима управљају мушкарци; на
обали Дунава баве се искрцавањем двеју даскама покривених
лађица; у даљини виде се нејасни обриси једног града“.32 Анема-
ри Подлипни-Хен коментарише још две скице са тим мотивом,
једну, која се налази у поседу Александра Русуа из темишвара и
другу, која се налази у Банатском музеју у Темишвару: „Обе ва-
ријанте не показују битне разлике у погледу композиције; пуне су
фигура и живости. У предњем плану виде се два судска службе-
ника који једном свештенику, старешини насељеника, пружају
листе са дознакама. На скици у акварелу појављује се још и фра-
њевачки монах. Док је на цртежу тушем радња померена у пред-
њи план – као једна група женских прилика са њиховим чврсто
повезаним бошчама – тако нешто недостаје на скици у акварелу,
где је група насељеника знатно удаљена у позадину и ишчезла
иза натоварених кола. Лево, испред дивног пара волова стоји је-
дан домаћи српски кочијаш, ослоњен на палицу, и чека дозволу
да са насељеницима крене и одведе их до одредишта које им је
назначила државна управа. На обали Дунава леже улмске кути-
је. На другој обали, на једном брегу, уздижу се обриси петрова-
радинске тврђаве. Ту је Јегер представио долазак насељеника у
Бачку. “33

31 Annemarie Podlipny-Hehn, Ibid., s. 10.
32 Annemarie Podlipny-Hehn, Stefan Jäger, s.10.
33 Annemarie Podlipny-Hehn, Ibid., s 10-11.
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Habent sua fata...

Да слике, као и књиге, имају своју судбину, најбоље потврђује по-
менута Јегерова историјска композиција великог формата, коју је
он сам назвао Досељавање Шваба у Банат. Та слика у уљу ко-
јом је уметник коначно одговорио на поруџбину из завичаја и у
највећој могућој мери задовољио очекивања наручилаца – да
уради слику са историјском темом насељавање Немаца на југои-
стоку – била је изложена у пролеће 1910. у склопу индустријске
и пољопривредне изложбе у Гертјаношу, једном малом привред-
ном и културном центру Шваба у Банату тридесетак километара
западно од Темишвара. Тада је свечано инаугурисана слика која
је одједном сликара учинила славним међу његовим швапским
земљацима. Током свечаности у Гертјаношу, та слика, заправо
триптих са три велике композиције складно повезане у целину –
1. На путу сеобе; 2. Одмор при доласку у нову постојбину; 3.
Стварно насељавање – названа је Великом сликом досељавања
или кратко Досељавање.
Али, упркос чињеници да је то убрзо постала култна слика Ду-
навских Шваба, писац двотомне монографије посвећене њеном
аутору Штефану Јегеру Карл-Ханс Грос закључио је, на основу
очигледно темељних истраживања свих извора на терену, тј. на
релацији Темишвар–Гертјанош–Жомбољ у румунском делу Ба-
ната, да је „ово јединствено дело имало своју историју, која се не
тиче само његове садржине, него и његовог настанка и даљег
постојања“ и да су се око њега „нанизали догађаји, од којих су
многи познати, док су, опет, други изгубљени у мраку времена“.34

Прва у низу недовољно разјашњених чињеница тиче се садржи-
не и композиције „првобитне“ слике досељавања (1906), коју је
тако назвао др Мац Хофман у монографији Гертјаноша (Matz Hof-
fmann, Hundertfünfzig Jahre deutsches Gertianosch) коју је објавио
1935. године. На 57. страни те монографије Хофман пише: „Ре-

34 Karl-Hans Gross, Op. cit., s 125).
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снер је сматрао да је првобитна (изворна) слика досељавања
била сувише мала (подвукао К-Х.Г.). Зато је Јегер морао да ура-
ди другу. То је она коју данас знамо.“ Може се, дакле, закључити
не само да је прва слика названа Досељавање коју аутор моно-
графије назвива „првобитном“ постојала, него и нешто о њеним
димензијама – била је три метра широка, што је знатно мање од
„оригинала“ (триптиха) који је нама познат. О томе Хофман на
истом месту каже: „Оригинална слика (подвукао К-Х.Г) налази се
у Музеју Темишвара. Она је дугачка (широка – К-Х.Г.) шест мета-
ра и висока два метра.“ Наравно, Хофман се у својој монографији
понајмање бавио „првобитном“ Јегеровом сликом, али ће тих не-
колико оскудних података које је навео о њој, поред још неких из-
вора до којих је дошао на терену, послужити др Петеру Пинку да
нешто више сазна о судбини те слике. Тако је настао рукопис ко-
ји је др Пинк насловио као „Покушај да се напише историја сли-
ке Досељавања сликара Штефана Јегера“. Тај необјављени руко-
пис од осам страница др Пинк је аутору велике монографије о
Штефану Јегеру К-Х. Гросу „још за живота, пријатељски ставио
на располагање“. Др Пинк је био у прилици да о „првобитној“ сли-
ци разговара са самим аутором, о чему је оставио следећи запис:
„Средином фебруара 1962. потражио сам сликара Штефана Јеге-
ра у његовом стану. Док смо седели за столом, обавестио ме је
да је пре неколико дана пао на улици, угрувао грудни кош и да је
под лекарском негом. Пошто смо изговорили тих неколико речи
о његовој болести, рекао сам му да сам прошле године (нажа-
лост по први пут) видео његову слику досељавања, која је, зајед-
но са двема великим историјским композицијама, изложена у Ба-
натском регионалном музеју, на првом спрату његовог левог кри-
ла. Упитао сам га којих је димензија слика досељавања, а он је
на то рекао да је отприлике три метра дугачка и метар и по висо-
ка. Онда сам покушао да објасним шта представљају друге исто-
ријске слике. (...) Једва да сам изговорио прву реченицу мог обја-
шњења, а мајстор Јегер је, утонуо у мисли, рекао: ‘То је копија.‘
То ме је помало изненадило; ја сам пре свега мислио да управо
прва историјска композиција није копија, али се нисам усудио да

410 IZVORNIK



га замолим за ближе објашњење, пошто сам знао да не воли
много питања... и да је болестан... Нажалост, мајстор је умро не-
колико недеља касније.“ Тај одговор је др Пинка довео у извесну
недоумицу у погледу правог стања ствари, али је он након тога
ипак изложио овај закључак: „Морам да претпоставим да су ње-
гове (Јегерове – К-Х.Г.) мисли, док је изговарао те речи, још би-
ле усмерене на слику досељавања, јер ми је изгледао замишље-
но и свакако као неко ко трпи због болести, али још увек у духов-
ном погледу на висини. Може се са сигурношћу узети да је знао
како је његова слика досељавања у музеју широка шест метара,
али је он јасно рекао да је та слика широка три метра. Дакле, изме-
ђу три и шест метара је упадљива разлика“35 Др Пинк наводи у
свом „Покушају“ још и то да су – кад је завршена слика била је из-
ложена у Kasinoverein-у, једном удружењу које је имало седиште у
кафани у Трећој улици, а чији су чланови већином били интелекту-
алци, као и обртници из Гертјаноша – наручилац слике као и неки
угледни чланови оценили да на основу прве представе досељава-
ња треба израдити другу слику већих размера, полазећи од тога да
је сувише мала и да је потребно верно персонификовати ликове на
слици тако што би били представљени у ношњама типичним за
крајеве из којих потичу и у духу времена њиховог досељавања. С
тим у вези, убрзо је Штефан Јегер предузео студијско путовање у
Немачку (1906), што је уосталом познато из више извора.
Грос је био у прилици да шездесетих година више пута разговара
са Симоном Крепелом, рођеним 1886.у Гертјаношу, који је био учи-
тељ у свом родном месту од 1907. до 1929. године. Крепел је потвр-
дио да је „првобитна слика досељавања, коју је сликар Штефан Је-
гер насликао по Реснеровој поруџбини, била је тек упола мања“.Из
тих разговора Грос је сазнао да је управо „председник“ Kasinoverein-
а Јохан Валцер, имућни земљопоседник, директор штедионице и
резервни потпоручник, један интелигентни човек са испитом зрело-
сти и темељним општим образовањем, нашао да ношње из време-

35 Наводи из Пинковог рукописа према: Karl-Hans Gross, Op. cit., s 127-8.
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на досељавања нису примерене, него да одговарају нешто доцни-
јем времену. И Пинк и Грос поклањали су дужну пажњу Крепело-
вим информацијама, и оне су им изгледале утолико значајнији јер је
он био секретар одбора изложбе из 1910. године и отуда је био у
вези са излагачима и изложеним експонатима, међу којима је, као
што је познато, била и троделна слика досељавања, коју је Јегер
довршио управо за ту прилику.
Међутим, када је 1962. године умро стари сликар, у његовој остав-
штини је затечен један затурени светлошћу оштећени фото-негатив
за који се могло са доста разлога предпоставити да је фотографија
слике досељавања.Тај налаз је знатно употпунио и учинио уверљи-
вијим сва дотадашња сазнања о „првобитној“ слици, а посебно она
која су у вези са насељеничким ношњама. Грос је имао прилику да
види тај фото-негатив, па га је и репродуковао у својој монографији,
али je задржао разумљиви опрез у вези са његовом документар-
ном вредношћу. „Отисак негатива на стакленој плочи, због недо-
статка оштрине контраста и јасноће, допуштају само условно не-
двосмислене, односно хипотетичке закључке који се тичу ‘првобит-
не слике’. Па ипак, била је појачана претпоставка да је овај негатив
фотографија првобитне слике досељавања.Већ и сами дати односи
величине ‘првобитне слике’ могу се израчунати на основу фотогра-
фије и изразити бројем – око три метра ширине, ако се узме да је
висина слике један и по метар (као што је већ раније поменуто).
Осим тога, помоћу ове фотографије можемо изложити одговарајућа
поређења која појачавају већ исказане претпоставке у вези са оба
сликарска мотива. Тако можемо, осим већ нотираних димензија,
сравњујући (у односу на оригиналну слику досељавања) утврдити
разлике које су апсолутно карактеристичне за ову прву слику, и то:
она је једноделна слика (а не триптих), на њој се налази упола ма-
ње особа (40) него на ‘оригиналу’ (80) и ношње су приказане у не-
издиференцираној и поједностављеној форми (у односу на касније
представе).“36

36 Karl-Hans Gross, Op. cit., s 129–130.
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Што се композиције слике тиче, изгледа да су групе људи у „пр-
вобитној“ поставци слике биле у таквим међусобним односима да
сугеришу трочлану поделу: путовање – отпочинак – приспеће,
која ће бити потпуно дефинисана у троделној слици (триптиху).

Међутим, групе су мање, недостају ликови снажније изражајно-
сти, а висина слике не допушта да се ликовно сугерише онаква
дубина хоризонта каква је остварена на триптиху. Зато ће сликар
тек у триптиху моћи да представи бескрајну колону досељеника
или широке распоне банатске мочварне пусте и суморног неба
над њом. Исто тако, и мушка и женска одећа ликова на фото-не-
гативу оскудева облицима – може се уочити да недостају за оно
време карактеристични тророги шешири и ципеле са шналама.
Па иако се могу распознати неке основне форме насељеничке
ношње, „поједини делови одеће су тако измењени да много више
приличе банатској швапској одећи која се носила радним даном
и то доцније па и у наше време“.37

Упркос свим настојањима истраживача, остало је непознато шта се
заправо десило са „првобитном“ сликом досељавања. Додуше, др
Пинк је у својем „Покушају...“ забележио да је од једног становника
Хацфелда чуо „да се Адам Клајн из Гертјаноша, кад је избио Други

37 Karl-Hans Gross, Op. cit., s 131.
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светски рат, склонио са оригиналном сликом досељавања на запа-
ду“, али не знамо да ли је реч о „првобитној“ слици или пак о вели-
ком триптиху. Ипак, поуздано се о „првобитној“ слици зна само то
да је, после њеног излагања Гертјаношком Kasinoverein-у, остала у
власништву Адама Реснера.
Друга, „велика слика“ – заправо триптих у уљу који је настао изме-
ђу 1906.и 1910.– према сведочењу поменутог Симона Крепела, би-
ла је заједничко Реснерово и Јегерово власништво. Слика је изве-
сно време остала код Реснера, а онда ју је Јегер пренео у свој ате-
ље у Хацфелду. У даљем следу учитељ Крепел извештава: „Међу-
тим, Реснера су мучиле материјалне потешкоће због погрешних
шпекулација Гертјаношке штедионице, али ни материјални поло-
жај младог уметника Јегера није био баш најбољи. Стога су закљу-
чили да треба да продају велику слику досељавања која је била у
њиховом заједничком поседу. Посредством врло утицајних рођака
Вучетића (из Ченеја), Реснерова супруга побудила је интерес за
слику код тадашњег градоначелника Темишвара Карла Теблица.
Овоме је била важна не само слика него и велико гостопримство
Гертјаноша. Како се време његове службе као градоначелника
ближило крају, пренео је своје интересовање за слику досељавања
на свога наследника у служби Гемла и овај је издао налог вишем
градском бележнику Мартину Баласи да се слика купи. Тако је ве-
лика слика досељавања дошла у посед Града Темишвара и Град-
ског музеја.“38

Остао је непознат (као и толико другог у вези са овом сликом!) да-
тум преузимања слике досељавања од стране градског оца банат-
ске метрополе, али ипак постоји основа да се тврди како је доспе-
ла у Темишвар пре избијања Првог светског рата, дакле још у вре-
ме Монархије. У поратном времену, пошто је Тријанонским спора-
зумом Банат подељен између три државе, слика је коначно прешла
у румунски посед. Истраживања која је у вези с тим спровео Петер
Пинк упућују на то да је пренесена из градске куће у музеј: „C. Liviu,
службеник у сликарској галерији Регионалног музеја у Темишвару,

38 Навод из Пинковог рукописа према: Karl-Hans Gross, Op. cit., s 133–134.
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послао ми је на моју молбу следећу увиђавну информацију о слици
досељавања на поштанској карти 25.XI 1962: Слика Штефана Јеге-
ра Колонизација Шваба у Банат је насликана уљем на платну и
има димензије 5x1,5 м. Њу је бивша Градска кућа Града Темишва-
ра поклонила Музеју.“39

Године 1941. Јегерова слика била је изложена у такозваној Шерте-
ровој кући на Тргу слободе у Темишвару. О Шертеровој кући је К-Х.
Грос написао следеће: „Грађевина позната као Шертерова кућа је
двоспратна племићка кућа из прошлог века. Њу је саградио члан
Банатске земаљске управе Јоханес фон Хансен у темишварском
‘Унутрашњем граду’, и она је, поред многих просторија, на првом
спрату имала једну напуштену салу.“40 У тој сали је била приређе-
на сликарска изложба. „Ову изложбу са најзначајнијим делима из
банатске уметности и науке организовало је поменуто културно
удружење поводом и у част двеста двадесет пете годишњице
(1716–1941) поновног ослобођења града Темишвара од стране
принца Еугена. (...) Слика Штефана Јегера (мисли се на слику досе-
љавања) имала је доминантан положај на прочељу велике сале.“41

Како је у међувремену избио рат, слика је ту остала све до касног
лета 1944, а затим је, у страху од евентуалног бомбардовања Теми-
швара, пребачена у Блументал (данас Маслок у Округу Тимиш).
Грос и даље помно прати судбину слике; понекад не може да ре-
конструише њено путешествије, али зато не пропушта да забеле-
жи сваки детаљ који се тиче њеног физичког изгледа, нарочито у
вези са њеним оштећењима.Манипулација са сликом тих димензи-
ја у драматичним ратним околностима подразумевала је скидање
делова триптиха са блинд-рамова, савијање осликаних платна у
ролне, транспорт.При том, тешко се могло и претпоставити да су то
увек радила стручна лица. Грос је тако забележио да је приликом
транспорта у Блументал или манипулација са њом које су томе

39 Петер Пинк, рукопис, стр. 5 – наводи из Пинковог рукописа према: Karl-Hans
Gross, Op. cit., 135).
40 Karl-Hans Gross, Op. cit., s 136.
41 Антон Валентин: „Stefan Jäger – Einem Künstler unseres Volkes zum Gedenken“,
Banater Post Nr. 4/Jahrgang 6, München, 15. VI 1962.
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претходиле средишња слика триптиха мало измењена: „Наиме ту
се на већ рестаурисаној слици могла још увек разазнати подероти-
на на платну (од приближно двадесет сантиметара). Осим тога,
утврђене су још неке лакше огреботине на нанесеној боји, тако да
су местимично пробијали бели тонови основног премаза платна.
Уопште, приликом новијег вађења слике из триптиха учињене су
мања истезања, пошто су, нажалост, поједини делови платна по-
прилично неадекватно били монтирани на блинд-рам, чији су угло-
ви били учвршћени троугластим дрвеним подлошкама а не помер-
љивим кајлама за рамове. Због тога рамови нису били састављени
под правим углом, из чега су произашла даља искривљења сли-
ке.“42 Посебно су биле упадљиве промене на бочним сликама трип-
тиха; чак су се појавиле и разлике у њиховим мерама, што је, како
Грос каже, утврдио на основу својеручног мерења делова триптиха
изложеног у Јегеровом спомен музеју у Хацфелду. Након тих мере-
ња, Гросу су његови налази изгледали утолико више основани, по-
што разни аутори – Франц Либхарт, Штефан Долд, Мац Хофман,
Петер Пинк, Анемари Подлипни-Хен – у својим радовима о Јегеру
наводе различите димензије триптиха у целини или појединих ње-
гових делова.
Грос наводи и једну помало бизарну причу о томе како је слика про-
нађена у Блументалу по завршетку рата. Та анегдота објављена је
у листу Das Donautal Magazin. А ево шта је извесни Н.Бервангер ис-
причао Јергелу Бону из Блументала у вези са открићем Јегерове
слике: „Кад су колонисти дошли у наше место, дођоше једног лепог
дана моја два дечака и затражише два литра црног вина да купе
једну веома велику и лепу слику од једног младог колонисте. При-
родно, био сам радознао и одмах сам им дао вино. После можда
једног сата позвали су ме да видим ‘њихову слику’. Одмах сам је
препознао. Била је то слика досељавања и оба моја младића су је
изложила у једном празном амбару (берба кукуруза још није била
почела). (...) Пошто је ратни вихор прошао, слика је пронађена и по-
ново похрањена у темишварском музеју. Тамо је лежала ‘из поли-

42 Karl-Hans Gross, Op. cit., s 136–37.
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тичких разлога’ (таква је била наредба), дуже од једне деценије ‘нај-
боље конзервације’ у подруму, док је нисам, у име Савета немачког
становништва, 1969. године однео у Хацфелд где је била намењена
Јегеровом спомен музеју.“43

Године 1945, слика досељавања враћена је у Темишвар, у улицу
Алба Јулија, где је тада био смештен Градски музеј. Нова галери-
ја у реновираном Хуњадијевом каштелу била је привремено ис-
коришћена да се укаже почаст знаменитом Јегеровом делу. Ко-
начно, 1969. године слика је на платненом крову једног „ландро-
вера“ пренесена у Хацфелд. Као готово увек до тада, са сликом
се изгледа није поступало са одговарајућом пажњом: није било
друге помоћи, него да се делови триптиха изваде из заједничког
дрвеног рама, чврсто свежу за кров аута, а затим преко Бечкере-
ка, Велике Јече и других места банатске пусте, по џомбастим и
прашњавим пољским путевима (асфалтни пут Темишвар–Хац-
фелд у оно време још није био довршен) превезу у Хацфелд. Сли-
ка је коначно враћена у место у којем је њен аутор живео од
1910. па све до своје смрти 1962. године, да би била смештена у
великој сали његовог меморијала. Враћена је у место које је те-
жило томе да постане град, које је волело самосвесно себе изнад
свега и које је, напокон, од многих названо „Вајмаром Баната“
или „Перлом Баната у венцу насеља пусте“. Свакако, између
осталог, зато што је у њему живео и радио Штефан Јегер, „сли-
кар Дунавских Шваба“ (Maler der Donauschwaben).

Триптих – оригинал, варијанте, копије, репродукције

Видели смо да је Јегерову велику слику-триптих Досељавање др
Петер Пинк, који се бавио истраживањем њеног настанка и суд-
бине, означио као „оригинал“. Уметник је за ту слику најпре ура-
дио скицу, која се у погледу уобличавања композиције веома ма-
ло разликује од коначно изведене слике, али још нема форму

43 Навод из Das Donautal Magazin-а у: Karl-Hans Gross, Op. cit., s 137–138.
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триптиха. А. Подлипни-Хен сматра да се „за ту форму уметник одлу-
чио тек приликом реализације слике из техничких разлога: због по-
замашних димензија (5,100x1,450 м) сликар је поделио на три одво-
јена дела чије је повезивање у целину мајсторски решио“.44

Мотив сеобе као радње која се одвија у етапама – при чему је тре-
бало уравнотежити и у логичном низу распоредити преко осамде-
сет ликова да би била представљена свака од етапа на том путу –
сликар је остварио тако што се покрет масе „прелива“ из једне у
другу, а затим и трећу слику триптиха. По природи мотива, то није
могла бити јединствена сцена; није било могуће фигуре у покрету
или неком другом положају окупити око једне централне фигуре
или једног догађаја, када је решење проблема композиције, урав-
нотежења маса и планова слике свакако једноставније. У том по-
гледу, Јегеров триптих има све одлике добро уобличене компози-
ције великог формата – тематски и оквирно његови делови чине
складну ликовну целину, а вешто распоређене и груписане фигуре
одржавају равнотежу композиције. Поред тога „односи између
представљених људи су упечатљиво решени. Млади сликар предо-
чио је као цртач технику која је вредна пажње и без замерке. Исто
тако, утисак перспективе остварен је како цртачким тако и сликар-
ским средствима. Жене и деца у предњем плану представљени су
наглашено живим бојама, док се у позадини јављају замагљени и
уздржани тонови боје. У бојењу још преовлађују атељерски тонови.
Са густо нанесеним потезима широке кичице назначени су ликови
и елементи предела.“45

На левој слици триптиха (Путовање) видимо како „сликар своје
ликова помера у дијагоналном ритму одозго, из дубине слике,
удесно, у њен предњи део. То је читав покрет људи (може се ра-
зазнати око двадесет особа) на ‘путовању’ у нову домовину. То су
исељеници који су, послушно следећи такозвани патент, ‘писмо

44 Annemarie Podlipny-Hehn, Stefan Jäger, s. 11.
45 Annemarie Podlipny-Hehn, Ibid., s. 13.
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владаоца о повластицама’, са својим путним исправама, кретали
кроз Франачку, преко Вирцбурга и Нирнберга, као и Швапске, па
преко Улма (одатле са ‘улмским кутијама’), Гинзбурга и Донау-
верта, до Регенсбурга, Беча и Будима, у ‘Швапску Турску’ (Бара-
њу), Бачку, у Срем и, коначно, у ‘Тамишки Банат’. Крепки и пуни
наде корачају ти срчани путници – људи, жене и деца – упркос

неизвесној будућности. Људи у најбољим годинама, који се са це-
лом породицом – једни са упртима а други са увезаним смотуљ-
цима – налазе на великом ‘путовању’. А сва очекивања још увек
леже у путној исправи коју сваки старешина породице носи ис-
под своје мараме, прслука, жакета или капута.“46 Видели смо да
је сликар, током свог студијског боравка у Немачкој, урадио чи-
тав низ скица које су могле да му послуже приликом представља-
ња појединих етапа пута колониста на југоисток. Оне су свакако

46 Karl-Hans Gross, Op. cit., s 55.
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и биле урађене са том намером, али су остале похрањене у њего-
вом скицен-блоку. Иако је дакле био добро упознат са етапама пу-
товања које су претходиле доласку колониста у забачену банатску
пусту, Јегер је за ликовно представљање њиховог дугог путовања
одабрао такорећи последње кораке сеобе, оне начињене на при-
лазима месту одредишта, а не, рецимо, транспорт улмским кутија-
ма, искрцавање на станицама пловног пута или транспорт колима
са арњевима након тог искрцавања. Тако је и обради мотива путо-
вања приступио искључиво из визуре свога завичаја: ту је пејзаж
банатске пусте, ту су и ликови његових сународника, а само је за
њихове костиме искористио своје Trachtenstudien (студије ношње),
које су настале током његовог другог студијског путовања 1906. го-
дине у Штутгарт, Улм и Нирнберг. То путовање је, знамо, био пред-
узео са циљем да у старој постојбини проучи народне ношње из
времена насељавања Шваба, што би му омогућило да без замерке
наслика нову слику досељавања. За такве студије Јегер очигледно
није имао прилику у новом завичају – ношње првих досељеника
одавно су биле нестале. С тим у вези занимљив је запис Јохана Ај-
мана, нотара из Сивца, који је у то место дошао крајем 18. века: „O
обележјима првих насељеника. 2. С обзиром на ношњу: њена ра-
зноликост је била помало смешна. Мушкарци су, уопште, имали
тророге шешире посувраћене на крајевима, дуге сукнене (чохане)
као и платнене (ланене) капуте, већином кратке кожне панталоне,
разнобојне чарапе и, потом, ципеле са копчама. Жене су, опет,
имале различито обликоване капице, особите капутиће, кукуљаче
(ризе) – мараме од тканина различите врсте, које у дебелим свици-
ма и увојцима висе око слабина, осим тога прилично кратке, суже-
не сукње, чарапе свих боја и ципеле са високо постављеним копча-
ма. Прошле су многе године док се ова мода није изметнула“ .“47

О томе с каквом је преданошћу и студиозношћу приступио својим
студијама ношње из 18. века у Немачкој, говори права „галерија ко-

47 Johann Eimann, Der deutsche Kolonist, Crvenka 1928, s 63. (поновљено издање
истоимене књиге која је објављена 1822. године).
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стима“ у централном делу триптиха Одмор. Има ту већ оне преда-
ности какву ће показати у приказивању одеће својих савременика
у банатском завичају, што се може видети у његовим бројним ски-
цен-блоковима: „У сигурном цртежу сачувани су покрет, став, набо-
ри ношње... Са посебним оком за детаљ бележи он и најмање раз-
лике у одећи различитих швапских села. Од деце до одраслих, де-
војака и жена, сви су нацртани у њиховој свакодневној, као и пра-
зничној одећи.Подробни записи изведени су пажљиво, са особено-
стима, са разликама међу ношњама, са бојама и мустрама на сук-
њама и марамама.“48

Средишњи део триптиха, Одмор, представља највећу слику компо-
зиције. Фигуре су постављене по читавој ширини предњег плана
слике, па све до у саму позадину. Исцрпљени насељеници поседа-
ли су на блатњаво степско тло. У средини слике једна породица се-
ди на завежљају који представља сав њен иметак. На лицима се
могу запазити одређена унутрашња психичка проживљавања
представљених ликова – од дремљиве расејаности, равнодушно-
сти, до забринутости пред непознатим.Ношње су шаролике и пред-
стављене су без неког утврђеног реда:види се одећа из Баден-Вир-
темберга, Елзас-Лотрингије, Шварцвалда, из долине реке Лане...
„Сликар се потрудио да верно, до у најситније детаље, представи не
само то како су ликови обучени, него је и психолошким диференци-
рањем представљених особа тежио ка животној истинитости.“49

На трећој слици, која се зове Долазак (Приспеће), уместо суморног
мочварног пејзажа, у позадини су обриси прве улице у зачетку са
кућама од набоја покривеним трском. Број на фасади најближе ку-
ће, поред државног службеника у средишту слике, треба да посве-
дочи о томе да су прсти државне администрације већ допрли до те
пустолине. Сликар није одолео искушењу да покаже шта је на те-
рену – овога пута истражујући у новом завичају – сазнао о првим
насељеничким кућама: на кући још нема забата, па се добро виде

48 Annemarie Podlipny-Hehn, Banater Malerei, s 48–49.
49 Annemarie Podlipny-Hehn, Stefan Jäger, s 12.

IZVORNIK 421



сви елементи кровне конструкције. „Кућа насељеника не јављају се
на скици за прву слику досељавања, али су на другим посебним ли-
стовима утолико бројније. Неколицина од њих су куће из времена
досељавања, каквих има у Остерну, Малом Бечкереку и у другим
селима. То нам доказује колико је Јегер темељно проучавао куће
колониста да би их представио у својим сликама.“50

Многе околности у вези са настанком триптиха, тј. велике слике до-
сељавања, нису нам познате. Али знамо да уметник почиње при-
преме за њену израду студијским путовањем у Немачку.Знамо и то
да је „ефективан рад на трима грубо тканим сликарским платнима
трајао приближно четири године и извођен је повремено на разли-
читим местима. Тако су пропорционално одмерени делови, са па-
жљиво нанесеном основном и финим бојама, пажљиво увијени у
ролне и запаковани, путовали од Будимпеште до Ченеја и Гертјано-
ша и опет натраг, управо тамо где се млади уметник повремено био
упутио. Коначно, завршена слика била је изложена и задобила је
опште признање и дивљење.“51

Сликар је, по поруџбини, урадио бројне копије (највише у уљу) сли-
ке досељавања, а исходишна тачка за сва потоња уметничка пре-
иначења била је, без сумње, увек позната велика слика Досељава-
ње Шваба. Могло би се рећи да је током читаве његове сликарске
каријере остало нешто од оне спремности да удовољи захтевима
наручилаца какву је испољавао на самом почетку, док је боравио у
Будимпешти, где се преселио већ 1902. године. Слику досељавања
Јегер је понављао у обрадама умањених димензија, али то нису би-
ле реплике, него варијанте које су, са уметничког становишта, биле
једнако вредне као и оригинал. Ево шта о једној од њих каже А.
Подлипни-Хен: „Једну од најлепших варијанти трећег дела трипти-
ха Досељавање Шваба недавно је откупио Банатски музеј. То дело
представља даљу обраду трећег дела слике Насељавање; она при-

50 Annemarie Podlipny-Hehn, Stefan Jäger, s 13.
51 Karl-Hans Gross, Op. cit., s 126.
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казује насељенике на њиховом одредишту, испред насељеничког
села, усред мочварног предела. Десно се виде допола изграђене
куће, испред седи царски службеник за импровизованим столом,
окружен мушкарцима којима дозначава њихове куће од набоја са
тршчаним кровом, док удаљеније групе стоје у прочељу. Људи че-
кају на доделу. Они су заокупљени разговором, док су други, с ле-
ве стране, заузети подизањем својих бедних кућица. (...) Слика је
свакако могла настати тридесетих година и спада у сликарева умет-
нички зрелија дела.Изведена је у акварелу и гвашу, сликарској тех-
ници која преовлађује код Јегера. Употребом водених боја сликар
пружа својим сликама снагу светлости, свежину и прозирност, док
посредством покривних боја постиже тежину, пуноћу материјално-
сти.“52

Осим бројних копија слике досељавања које је Штефан Јегер изра-
дио по наруџбини, приређене су и различита издања црнобелих и
бојених репродукција.
Велики успех Јегерове слике досељавања навео је Адама Реснера
на помисао да се у будимпештанској штампарији Франклин израде
њене репродукције у боји. Тако је настала за оно време веома ус-
пела репродукција која је била позната као „Досељавање Шваба у

52 Annemarie Podlipny-Hehn, Stefan Jäger, s 14–15.
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јужну Угарску“ и имала је веома добру прођу у селима са швапским
живљем. Још и сад ова репродукција, најчешће углављена у широ-
ки оквир, украшава станове многих људи.
Тек касније појавиле су се друге штампане репродукције.Не узима-
јући у обзир поједине отиске у књигама (као, на пример, у немач-
ким читанкама за гимназије из тридесетих година, као и друге), тре-
ба поменути: репродукцију у четворобојној штампи коју је у поратно
време објавила Pannonia Verlag (B.R.D.), затим једну тушем изведе-
ну разгледницу малог формате (обе као једна композиција), као и
репродукцију у боји коју је 1975. објавио „Нови пут“ из Букурешта
као календарски додатак (алманах).
Репродукције триптиха са темом насељавања носе различите на-
слове: „Einwanderung der Deutschen in das Banat“ (Досељавање Не-
маца у Банат), „Die Einwanderung der Deutschen in Süd-Ungarn“ (До-
сељавање Немаца у јужну Угарску), „Die Einwanderung der Dona-
uschwaben“ (Досељавање дунавских Шваба), „Ansiedlung der Dona-
uschwaben“ (Насељавање дунавских Шваба), „Die Ansiedlung der
Schwaben im Banat“ (Насељавање Шваба у Банату), „Der groЯe
Schwabenzug“ (Велика сеоба Шваба).
Рецимо, на крају, да је једна репродукција „Досељавања Шваба у
јужну Угарску“, која је урађена у будимпештанској штампарији
Франклин, сачувана у Гајдобри, у коју је сликар долазио, судећи по
записима на полеђини његових скица. Јер њега је нешто готово
неодољиво „вукло у божански слободну природу, преко ливада и
поља, према ближим и дањим селима по банатским пустарама и
шикарама, па чак тамо до Бачке и такозване Швапске Турске (ко-
ја данас припада Југославији), куда га је водио његов путнички
штап. Небројене творевине његовог стваралаштва воде нас ка Ча-
таду, Грабовцу, Остерну, Гертјаношу, Биледу, Закелхаузену, Ма-
лом Бечкереку, Светом Андреасу, Гутенбруну, Светом Хуберту,
Черњаји, Визехајду..., уздуж и попреко, па чак и до далеких, нама
непознатих Гајдобре и Парабућа – према аутентичним Јегеровим
забелешкама на скицама.“53

53 Karl-Hans Gross, Op. cit., s 121.
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Илија Марковић, Нови Сад

АФОРИСТИЧКЕ ПРИЧЕ

Пата-карте

Кад је имовина добила ноге, стекли су се услови за имовинску
карту. Најбољу легитимацију. Неки (зна се који) функционери не
пате од комплекса ниже вредности. Откад су у пат позицији-опо-
зицији, имају пата-карте: две функције – иста примања.
Ко седи на две столице, вади се на повратну карту тур-ретур.
Ако вас боли уво за све, ви сте способни за сваку функцију. Функ-
ционер који зна шта хоће главна је препрека онима који могу: ко
изгуби главу за функцијом, свака му је капа таман; ко у овој зе-
мљи живи од обећања, имао се рашта и родити.
Постали смо лаковерни. Више верујемо у реч коју функционер
прећути но у изговорену. Куле од карата имају најчвршће теме-
ље у лаковерности. У играма без граница имовинска карта отва-
ра сва врата. При том, чувајте се истомишљеника! Имају исте ци-
љеве као ви. Наравно, право на грешку не значи обавезу.
У правној држави не постоје две истине. Често је и једна сувишна.
У интересу штедње, лаж сахрањујемо о свом, а истину о држав-
ном трошку. Дочим, у полицијској држави све се зна. Ко пије ба-
тине – плаћа батинаше. Да држава није лоповска, национални
интерес не би био прост збир појединачних. Што је већи нацио-
нални интерес – већа је затезна камата.
Што се тиче моралног дигнитета, компетентност зависи од дигну-
тог. Оставка је високоморалан чин. Неки функционери нису му
дорасли. Лакше би поднели оставку кад би им дали чврсте дока-
зе да ће остати где су.
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Карте на сто! Ловац у житу, лова – испод стола. До крова подзе-
мља. Рукавица је бачена. Имовинске карте су у рукаву. Директор
ДРИ или ДИР-а не дира у недодирљиве само зато што су неухва-
тљиви.
Ко то каже, ко то лаже да нисмо покрадени, игра на две имовин-
ске карте.

Клепто-мани-мани

Ако да може да бидне не, не не може да буде не. Откад су афир-
мација и негација у коалицији, све може да бидне, ништа не мо-
ра. Према томе, и неверне Томе се слажу по ко зна који пут: где
све може да бидне, ништа не може да буде.
Ко умије, њему двије истине. Ко умује – ниједна. Ако постоје две,
једна је наша. Истина у полуистини – гола истина је гола лаж.
Што лаж изгуби на кратким ногама, паралажа се опари на дугим
прстима. Каква је разлика између клептоманије и свакодневних-
ноћних крађа, знамо. Клептоманија је болест, крађа је здравија.
Где истина не пали, телевизор се не гаси. Стога је тешко дозва-
ти памети гледаоце и слушаоце којима су катодне цеви пробиле
бубне опне. Отуда и правило: ко нема њуха, нема ни слуха. А до-
ушника на претек. И поред тога што је мањак политичког слуха
немогуће надокнадити прислушним апаратима.
Истрага је у току политичких збивања. Да о политичком мртвацу
нису говорили све најлепше, не би оживео. Да га створитељ није
правио по сећању, на нешто би и личио.
За несташицу млека криве краве; за несташицу крава бикови ко-
ји седе криве ветеринаре. Међутим, кад је наречени тајкун, на-
водно, окренуо лист, читаоци су остали без текста. Кад подрепа-
шу слава удари у главу, промени агрегатно стање – истопи се од
милине. Чим је подгузна мушица на нишану смрада, покретни
циљ је на мети.
Гласачка машина ложи се на пару. О евру да не говоримо. Ако
изостану пензије, неће пензионери. Они су одавно претекли се-
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бе. Док се бирачи повлаче у се изигравајући тројанско кљусе,
Курта и Мурта јашу наизменице. Да се бирачко тело није прева-
рило у двама, не бисте се ви оваплотили у њему. Попут оне ал-
тернативе: ако је на плоту једно, а половило упола у другој стра-
ни, она ствар ће се оваплотити или оваплодити.
Да се родило под шљивом, не би Срби љуљали Марка под Упит-
ником.

Мерни инструмент

Буди се Исток и Запад, Северина и ја. Ја је овде заменица, ту и
тамо више од речце, речице, реченице. Да ја па ја није исти он,
промене би биле видљиве голим оком, не курјим. Ако изглед не
вара, ово личи на оно. А оно ни налик слици о себи. Један је био
толико несебичан да је више волео власт него себе. Без обзира
што се несебичност попустљивог властодршца мери бројем оних
које је пустио низ воду – да покажу где је јаз.
Откад су мутиводе и преливоде у коалицији, демагози бистре по-
литику. Ко је у коалицији са стоком, влада немуштим боље но ма-
терњим. Кад предводник насамари присталице, престаје бити ма-
гарац. Да власт није сласт, не би прочеље у игри „труле кобиле”
прескакало и заскакало зачеље. Корпус деликти: што су плате
министара и посланика веће, пре ће бирачко тело приметити у
чему је штос.
Да најбољи вицеви нису смешни и да није креативне визуелиза-
ције, не бисмо знали шта је подвојена личност видела у њему, у
себи. Шта је хтела да каже, да прећути. Ако вам звони десно, зна-
чи да су уши, ваши и наши у вези. Да ли су на истој таласној ду-
жини, знају доушници. У потрази за својим идентитетом Едип је
отишао најдаље. Отац нације – најдубље.
Чим смрад исплива на површину, афирмише се као пловни обје-
кат. Предмет пажње. Када тип и прототип покрену серијску про-
изводњу, финални продукти су секундарне сировине. Мало је
септичких јама колико је разметљивих сировина. Ако вас нико не
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шљиви на домаћем тржишту, ви сте брендирани за светску пија-
цу.
Заслепљени влашћу виде излаз у ћорсокаку. Где снага кладе ва-
ља, не ваља се кладити на снагу аргумената. Док се невиност не
докаже на суду, за почињено дело не могу вас двапут казнити,
али могу вишеструко наградити. Као у Дирекцији за мере, где је
главни мерни инструмент плава коверта.

Линијски судија

Свакоме се могло десити ово што се само нама догађа: десио се
народ, десио се вођа, десио се удес – када је он прешао на нашу
страну. Док је линијски судија у ауту, Мишко ће возити свезаних
очију.
Био нас је малер док нас није узео под своје. Његов министар је
у праву: никада нећемо признати што смо признали. Да није зва-
ничног саопштења, не бисмо знали раздаљину до истине. Исти-
на је најјаче оружје. Кад обиђе свет, врати се у виду бумеранга.
Ако вам је истина прирасла за срце, вашој болести нема лека.
Истина је жива. Истина у човеку почива. Сезаме, отвори досијее!
Они су камен спотицања. У сваком камену Сизиф види шансу.
Сви раде сизифовски: први освајају врхове ударајући клинове;
други се гурају око онога који је на високом положају.
Ко показује како трава расте, потказује трску која мисли. Кад је
доушник наслонио ухо на живи зид, зачепио је нос. Ово мирише
на оно. Док се ђубре рамеће на политичком пољу, Аугијеве шта-
ле вапе за текућом водом. С друге стране, ко наводи воду на сво-
ју воденицу, меље глупости. Мали мозак попушта под притиском
великог брата. Притисак је велик. Пуни су себе.
Наравно, лако је погодити шта је писац хтео да каже. Погоди ти,
мајчин сине, шта је истинољубац желео да слаже. Мање-више
све је остало исто: колико је Москви до Београда, више је Њујор-
ку до Приштине. Према томе, и једни и други задовољни су исхо-
дом: како неухватљиви, тако и недодирљиви. Да нисмо паметни-
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ји од међународне заједнице, не бисмо попуштали под њеним
притиском.
Неурачунљиви не знају за пораз. Сабирају минусе. Праве ком-
промис! Ни лево, ни десно, већ право у обавезу. Док се гладни
власти не засите, сити свега оскудеваће у свему и свачему. Кад
се све узме у обзир, не остане ништа.

Образ и одраз

Што порески обвезници изгубе на промени курса, кормилар за-
ради на курсним разликама. Према томе, нису разлике међу на-
ма, већ у нама.
Ако висока цена зависи од уцена, калорична моћ меда и млека је
у корелационој вези с положајем демагога. Где теку мед и млеко,
највећу куповну моћ имају они који купе кајмак. Док цене меда и
млека не изађу из илегалних токова, бебе ће сисати палац. Ле-
гално.
Кад се столица срасте са задњицом, лице се идентификује кажи-
прстом. Међутим, анализом дуплих столица намеће се закључак:
где нужда закон мења, две рупе врше малу и велику рокаду. До-
кле год буде огледало криво, нећемо разликовати лице од налич-
ја. Кад је прво лице окренуло ћурак наопако, указало се наличје
прве поставе. Ко не може да верује својим ушима, мора вашима:
„У реду, ми смо најгори. Али ви немате бољих од нас.“ Ко зна за-
што је то добро, не зна зашто је ово лоше.
После битке сви генерали паметни, а понајвише они који нису
учествовали. Ако је свака стопа гроб до гроба, онда је ова земља
масовна гробница: да није техничких сметњи, не би истина про-
цурила; да нису копали на погрешном месту, не би се докопали
власти; да је министар рекао целу истину, не бисте му веровали
ни оно што је слагао.
Кад би министри подносили оставке сваки пут за сваку странпу-
тицу, једанпут бисмо стигли у Европу. Људи посебног кова кују се
у звезде. Ко се нађе између чекића и наковња, не разликује при-
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ступницу од одступнице. Отуда и одовуда сукоб интереса: колико
је Европи до Србије, толико је Србији до себе.
Није срамота изгубити од јачег. Срамота је изгубити себе. Ако
вам је охо на левом уху, а мобилни у десној руци, ви сте охо-хо
одлепили. Ко стави образ под ноге, не треба му одскочна даска.
Јесмо дотакли дно, али није оно нас.

Срећни кечеви!

Нова само што није. Ова јесте. Времена се мењају, ви сте неза-
менљиви. Не можете против времена – исти сте као што сте би-
ли. Пред народом који ништа не доводи у питање не треба ста-
вљати Упитник, већ знак опште опасности.
Огледало је криво за све. Ми нисмо ни за шта! 
И ми знамо да од нас ништа не зависи – рече висак привеску.
Демократе су оствариле јединство супротности. Опет мисле сви
као један. Вук длаку мења, а председник потпредседника. Ко
пресипа из шупљег у поразно, не улива поверење – држи левак.
Лако је левацима и заслепљенима влашћу да возе везаних очи-
ју док имају дуге прсте. Да министар за екологију има три чиста,
убацио би тројку без коске. Признаје само суд партије на власти.
Време цури из године у годину: у 00 часова; из нуле у нулу; у две
нуле. Кад сте између две, ви сте у цајтноту или у еколошком про-
блему. Време нас је прегазило. Што сте нам данас обећали, јуче
је пало у воду. Према томе, свакога дана у сваком погледу нама
је боље но што ће бити. И још нешто: ништа није како ће бити. На
први поглед минут до дванаест, на други – минут ћутања. Пре ће
време нама дохакати но што ћете ви њему дохагати.
Крају шала. Будућност је поч … Наш живот је бајка. Ако прежи-
вимо сада и овде, доживећете срећну 2020. годину. Она је од
стратешког и стратегијског значаја. Демократе не бирају сред-
ства, већ 2020. – да би дошли до бирачког тела. Србија нема вре-
мена за бацање. Што је имала, то је бацила, побацила, подбаци-
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ла. Резултат је испод линије. Кад подвучете црту, сви параметри
су испод. Само је лакат на линији.
Лешинари, срећа вам певала лабудову песму!
Срећна година у којој ће доминирати кечеви!

Немањина 11 од сто

Када истина о Србији обиђе свет, врати се на адресу пошиљао-
ца. Аустралијским домороцима бумеранг, нама истина. Најубоји-
тије оружје до појаве теве.
Откад је све округло па на ћоше, центар моћи је критична тачка
квадратуре круга. Ако Срби виде вођу у сваком слепцу, значи да
су далековиди. Ко бирачком телу узме меру, прави систем по сво-
ме. Не бира средства да дође до циља, већ циљну групу – да до-
ђе до средстава. У стара добра времена били смо млади луди.
Нису нам завидели што смо недоказани, већ што смо без прем-
ца. Ивер не пада далеко од иве.
Погодили сте као прстом у пекмез: власт је сласт прве врсте – да
оближеш дуге прсте. Покварена је колико је тешка теретна вага.
И инфективна. Преноси се пипањем пулса. Остало знате. Као
што знате и да се историја понавља из дана у дан: после подне
ништа неће бити као пре. Ако сте себе ухватили у лажи данас, су-
тра ћете у крађи. Шта год глави становника падне на памет, ис-
постави се после као статистички податак.
Ако Србија увезе 50.000 крава, комшије ће црћи-пући од зависти;
ако ћемо право – реформишите обавезе; ако одговорност дигне-
те на највиши ниво, свевишњи ће се наћи у незавидној ситуаци-
ји. Ко држи све конце, изиграва марионету на позоришној сцени,
свевишњег – на политичкој. Хватао за кваку или цаку, кључ је у
бравури!
Одговорност је уставна категорија управо зато што је устав нај-
виши акт – слика голог творца. Не треба га мењати у потпуности,
већ само његове (и њихове!) прелазне одредбе. Да не кажемо,
потоње чланове.
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Према најновијем открићу, банке су одговорне за јачање динара:
што је чвршћи, одговорност је већа. Немањина 11 има решење
за инфлацију 11 од сто. На први поглед 11, на други 5 до 12. От-
кад влада има решење за све, нико се не боји добра, нико не бро-
ји добро.

Шустер-мат

Док Срби не изборе место под Сунцем, небеско тело промениће
путању. Где све може да бидне, ништа не може да буде. Може и
обрнуто, наопако – у Србији. Што је првој шпијунски сателит, дру-
гој Србији је шпијунка. Истина о шпијунском сателиту обишла је
свет и вратила се у виду бумеранга. Наш је најбољи. Враћа нам
се више пута.
У сателитској држави сви путеви воде у буџет. Вероватно зато
што смо сви зависници власти. И што је на снази правило: ко ски-
да са себе одговорност, лакше се пење. Кад полтички кругови
изазивају потресе у земљи, епицентар је у врху власти. Што је
круг ужи, центар моћи је већи. И тако даље. Што се коло више
шири, центар је све даље. Пошто је њихов круг савршена крива,
свака његова тачка једнако је удаљена од циља. Међутим, у за-
чараном кругу свака тачка је потенцијални центар.
Док се центри моћи врте у концентричним круговима, тешко се
концентрисати на једну глупост. Глупост мања већој се прикла-
ња. Отуда и питање: како знате да смо глупи колико смо тешки,
кад вага није баждарена?! Било како било, док паметни не дођу
себи, будале ће трчати почасне кругове.
Кад се невиност доказује на суду, претпоставка невиности је још
једна димензија брачног троугла. Између брачног и Бермудског
размеће се знак једнакости. Бермудски је равностран: исто од-
стојање, иста мета, исти промашени министри. Кад је министар
на бранику земље, истина је у земљи. Елем, није проблем што је
лопта у нашем дворишту, већ – шта је наше двориште? На Дан
победе нисмо били са победницима. Били смо се на другом ме-
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сту. Нисмо добили матушку, него шустер-мат. Зато подвуците
црету и саберите се!
С подвученом цртом минус исте величине чини знак једнакости.
Однос снага је изједначен: свет нам не може помоћи, сами себи
не можемо више одмоћи.

Пекиншка патка и птица ругалица

Да у свакој шали није половица вица, истина би отишла без тра-
га, до врага. И обратно, повратно. Наш бумеранг је најбољи – вра-
ћа нам се више пута. Да није пермутације, не би враг донео ша-
лу, дошао по своје, оставио нам наше.
Ако уши откажу послушност, неће ваши доушци. Кад су нам до-
јавили да је наша шанса у нашим рукама, ухватили смо се за гла-
ву. Памет у главу, кондом на главу. Није непознато да глава која
клима не опире се кондомима, пиципевцима, јебиветрима. Ко ди-
же глас, кондом ће му доћи главе. Асанж није оптужен због Ви-
киликса, ипсилона и осталих непознатих величина, већ због не-
коришћења кондома, што у Шведској има карактер сексуалног
узнемиравања.
Ако ћемо се позивати на резултате истраживања, у Србији се
стиде навлачења на напету ствар, али не и на набрекле вијуге, на
танак лед. Да ствари нису измакле контроли, не би небески на-
род био ван домашаја Земљине теже. Ми Срби нисмо једни про-
тив других, већ једни и други против себе. Срећа у несрећи губи
идентитет. Одело не чини човека, наводно, како тврди прва по-
става.
Нобеле, извини! Драга нам је истина, још дража Кина. Вук деман-
товао орнитолога: „Голуб мира је птица ругалица. Мира – птичи-
ца.” Сходно томе, пекиншка патка је селица – сели се са ступца у
ступицу. Држава рекла, па порекла. Ни сама не зна како свет да
умилостиви, кад од милостиње живи. Повуци, потегни, не може
се ишчупати. Позове Деда Мраз у помоћ Мишка. Кад би влада
повукла мачка за реп, Мишко би се ишчупао.
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Јагма јесте турска реч, али је пљачка српска. Операција је акци-
ја коју компјутери обављају у име и за рачун министра. Кад је ми-
нистар оперисан од стида, ортопед оперише по буџетским уста-
новама.

Кукавичји мућак

Јесте неписмен, али је подобан – чита између редова. Баш као и
читаоци. Елем, белем – бућ: ако једни и други читају између, и пи-
сци треба да пишу између. Шта је писац хтео да каже, зна ислед-
ник. Кад су инструменти присиле наштимовани, истину гуде за-
слепљени влашћу. Други би знали шта је први хтео да каже да су
учили немушти језик предводника. Зато, од магарца који сноси
одговорност никад предводник.
Мозак националног тима је велики потенцијал: што он може, ма-
ли не може да појми. У радише свега бише. Да је завршио ликов-
ну академију, могао би да се слика. Какав Кокошка и какво јаје!
Од актуелних грабљивица храбрије су кукавице – подмећу своја.
Кад се кукавац сињи угнезди, нико не зна цену својих и туђих ја-
ја. Да није загрејао столицу, не бисмо знали колики је смард. Или-
ти ако сам ја исти он, ви сте ми први међу једнакима. Него, ако је
ја па ја прво лице, ко је у коалицији мућак?
Откад коалициони партнери сервирају, свако обећање је на ли-
нији – ин. Итд, кад импотентни властољупци играју живим фигура-
ма, Фигуре венерис листа средњи прст.
Статус кандидата догодине, воајера – до даљњег. Србија је мла-
да. Очијукање и парадирање са старом фрајлом био би атак на
понос, поготово што је поносан Србин свој на своме. А територи-
јални интегритет и суверенитет одреднице које спаја ничија зе-
мља. Док се убица не врати, ми ћемо тапкати у месту. На лицу ме-
ста.
Погодак је пун себе. Према томе, покретни циљ може да одахне.
Док договор кућу гради, зависници власти купују циглу – да посао
не трпи. У недостатку одговарајућег грађевинског материјала,
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мајстори првог реда уграђују проценат. Да живот није био – мр-
тво слово на папиру, не би песме новог косовског циклуса биле
једанаестерачке: „Живот дамо, Трст не дамо! Остале територије
и Косово приде.“ Зато се памет у главу утерује одоздо.

Пара-леле

Око центра моћи све види. А ми од вас не видимо боље. Сад се
види, сад се зна ко ће коме, ко је у коми. Ако немате ништа про-
тив, ви сте за. Ако немате ништа против бољег сутра, реците да-
нас, пореците јуче: боље сутра – горе данас.
Народ се преварио у вама – ви у њему. Бог и Божја Вера ство-
рили су овај свет за седам дана. Овај онај – за минут. Ћутања,
наравно. Боже, сачувај и саклони вођа склоних клонирању! Од
осталих чуваћемо се сами. А да ли ћемо се сачувати – ђаво зна.
Поготово што је нечастивом испод части да се извлачи на ча-
сну реч. Да би се извукао наш човек, треба уже. Уже схватање
– већа концентрација. Чим се на нешто сконцентришемо, скре-
ћу нам пажњу на поредак. Да ли ћемо градити систем по мери
једног или другог, питање је демократско. Прво лице увек има
алтернативу: он или нико. И док се велики рачунџија прерачу-
нава, бирачко тело множи се дељењем.
Да нисмо подлегли речима, не бисмо Владу препознали по ко-
раку: један напред – два назад. Реконструкција овога пута или
владе, наше су пара-леле. Фуј! Пуј, пике! Кад се пикавац удене
између кажипрста и средњег, закон је шипак.
Што приличи волу, не личи Бику Који Седи на три столице. Где
нужда закон мења, смрад се шири брзином Његове Обојене
Светлости, бојене покретним сликама.
Иза сваког успешног мушкарца стоји телевизија. Истина је јед-
на, а катодних цеви – милион. Ако се телевизија оглуши о исти-
ну, неће они с којима је у дослуху; ако хашки истражитељи не
могу да уђу у траг нашима, могу ваши, уши, доушници. Мобил-
ни. Да пријемник није одбојник, не би се истина обијала о главе.
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Одбијала, рикошетирала до крајње тачке. Црна тачка је, у ства-
ри, црна рупа. У њој је сва сила онога света.
Ако је лепота пролазна, што о политичком мртвацу говорите
све најлепше? У суперлативу. Као да у историји није било и ве-
ћих будала.

Кућа на лакат

После петог није дошао шести него је шестог отишао пети де-
сети пут. У аут. Зашто после петог није освануо шести, знају они
(и ови!) који су преко ноћи реформисали календар. Од тада се
лоше пише само смртницима који знају да читају: „Петом окто-
бру први април држи одступницу.“ Више је демократама до пр-
вог но до шестог. Да се победници нису престројили на време,
не би пета колона била прва постава.
Ми јесмо победили петог, али сте ви победили првог међу јед-
накима. Петог се догодио народ, шестог вођа демантовао Архи-
меда: „Дајте ми полуге власти и нећете ме померити ни за живу
главу!“ Пошто у датом-отетом тренутку нису отворени досијеи,
не знамо ко је однео победу. Елем, није пресудно шта сте ради-
ли петог, већ је за осуду шта нисте урадили шестог. Да нам је
шести био доступан, не би свака година била преступна. Пети је
датум који пада на ум 365 пута дневно. Да се шестог догодио
пети са задршком и запршком, друге би птице певале исту пе-
сму. Не би демократија била демоде, нити би јој оде певале гра-
бљивице.
Без велике нужде не би се пети октобар изметнуо у оно што је
био. Од сваког смрада испадне нус продукт, а од изузетка и ма-
неварског метка правило: „Кад оно уђе у процес репродукције,
добије се ово.“
У борби за голу власт шиљокурани се руководе политиком свр-
шеног чина. Док воајери паре очи на јавном сервису, гола исти-
на тражи помиловање од голих лажи. Услишили су јој послед-
њу жељу. Помиловали су је.
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Бирачко тело не верује својим очима док не добије по носу. С
правим вијугама на челу увек ћемо бити на правом путу. По ло-
гици ствари, демократска власт је у праву. По закону здравог
разума – у обавези. Народ се пита на кашичицу: „Какве су про-
мене могуће у ентеријеру луде куће, ако је кућа на лакат?“ 

Истина и катодне цеви

Да ЕУ понуди оно што не нуди, одбили бисте с индигнацијом.
Дакако, кад би Русија понудила исто, прихватили бисте оберуч-
ке. Према томе, питање је бити ил’ не бити у једној или другој ор-
бити? Да Србија зна где је, знала би где ће, који јој је. Датум.
Дванаести март је тачка у којој се секу интереси две Србије.
Што се препонаша тиче, он ће наставити дипломатски да руши
препоне на путу сарадње: пинг-понг – гонг! Време је истекло. У
цајтноту смо баш зато што имате времена на претек.
Ако сваки народ заслужује власт какву има, онда поквареној
власти одговара неодговоран народ. Власт почне борбу против
корупције и криминала, а заврши као коалициони партнер. Кон-
тролни пункт је критична тачка: када народ не може да контро-
лише своју власт, може она њега. Одозго до дна. Итд. - у среди-
ште земље.
Ко се пење црвеним тепихом, не цвени се док силази у народ.
Народ је одвајао од својих уста да би имали они који немају шта
немају. Од заплењене имовине криминалаца даваће се сирома-
шнима. Не криминалцима, за име бога. Осталима. Нови пакет
мера је за нове сиромашне. Стари, извините!
Да медији нису независни од истине, не би власт у борби про-
тив корупције и криминала користила маневарску муницију – уз
подршку катодних цеви. Чим катодна цев зине, загризе пола
истине. Пола истине и пола истине – цела полуистина. Кад исти-
на заглави у катодној цеви, масовни убица убија у појам. Убије-
ни у појам одају знаке живота, те откривају свој незавидан по-
ложај. Једни завиде другима, а нама – нико.
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Борба против корупције је криминална. Власт не може да се по-
мири с корупцијом и криминалом истовремено. Губи из вида да
тачна вага тачније закида.
Мера бесмртности је оно што човек остави иза себе, а не испод.
Међутим, кад оно уђе у процес репродукције, добије се ово. Од
сваког човека испадне г....

Ваши су уши 

Прислушкују вас само они који знају шта мислите о њима. Ма-
да се недостатак политичког слуха не може надокнадити при-
слушним апаратима. Ако апарат откаже послушност, неће де-
журно уво. Апаратчик. Буба у уху је најгледанија и најслушани-
ја 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, промет-
не 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 кре-
тања (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, чу-
ли бисте како гмижу ваши. Откад су ваши уши, ваше су уши. Не
би ваши били уши, да доушници нису у дослуху са зидовима ћу-
тања. Зидови имају уши. Темеље су ударили доушници. Ваљда
зато не чују уши како миле ваши. Зна се ко удара темеље из-
над земље.
Најбољи доушници нису, наводно, слушали како трава расте.
Да су, чули би топот коња апокалипсе. Било би им јасније за-
што 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.
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Кад је изабраник мањи од себе, нико не види шта ради. Скри-
вене 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.“ 

Суд и усуд

Сваки наш проблем има своје решење. Али не и наше. Нисмо има-
ли шансе. Правда је била на нашој страни. Срби запели за правду.
Као да не постоји закон. Јасно је значење док не уследи његово
тумачење. Правда је спора само за оне који је траже. Што смо тра-
жили, то смо и добили. Тачније, Србија је добила што је заслужи-
ла друга страна.
Све декларације о Косову на једну страну, једна – на другу. Док по-
литика свршеног чина даје очекиване резултате, увек ће бити крив
неко други. У ствари, нико није крив, док се не докаже супротно.
Народ није крив за ово, није за оно. Није низашта. Нико не зна шта
нам је.Сви знају шта није.Тек сада је свима јасно да никоме ништа
није јасно. Наш став јасан је свима. Осим нама.
Док они тамао врте палчеве, ови овде сисају палац. Није реванши-
зам.Ово је за оно.Многим одговорима не одговарају питања.Ко се
не пита ни за шта – за све има један одговор. Задржаћемо своје
мишљење. И оно ће нас. Ко друкчије мисли, наш је истомишље-
ник. Србија излази из рецесије и улази у кризу мишљења. Кад бу-
де суочење, нећемо препознали своје мишљење.
Политика квари човека, али јој ни он не остаје дужан. Да дириген-
ту није буба у уху, имао би слуха за дисонантне тонове. Диплома-
тија ради на два колосека. Уском и слепом. Кад слепе вође упру
погледе у црну тачку, направе црну рупу. Превелика доза истине
убија у појам. Калибар катодне цеви мери се бројем испаљених.
Неке су нуле тешке као ђуле. У каквој су нужди они горе, зна-
мо ми доле. Ми по Вуку, а Међународни суд правде по нама. Ми-

IZVORNIK 439



шљење суда је једно али вредно по луле мира коју смо попуши-
ли. И поред тога што смо знали да пушење и мишљење шкоде
здрављу.

Пипање пулса

Што је више брига, мање је секса. Изузетак је брига политичара
за народ. Политика и секс иду руку под руку, ногу под ногу. Удо-
ви се преплићу, заплићу, саплићу, уплићу. Ако ћемо право, све је
почело пипањем пулса. Да би у датом (податном) тренутку еска-
лирало, ејакулирало.
Створени су једно за друго, а као да се никада нису срели.
Дама се одазвала позиву радикала – да се на лицу места увери
како стоји ствар с предметом њеног интересовања. Направила
би радикалан заокрет да је пољубила врата. Међутим, кад се оку-
ражила, нашла се пред свршеним чином.
Надлежном органу јавна дама је уложила рекламацију и за нело-
јалну конкуренцију. Заслужила је већа признања од оних до ко-
јих је дошла у изнудици. Наделжни би вратили достојанство нај-
вишем дому да су је увели, а избацили позивара.
У политици нема невиних. Свако је жртвовао своју част за опште
добро. Политичари не црвене. То је њима на идеолошкој основи.
Предвидели све шта ће се догодити. А ми – немамо појма шта нас
је задесило.
Што се политичко поље више ђубри, коров боље успева. Мада
није мера превенције, треба се чувати политичара с укоченим по-
гледом. Не крију задње намере.
За политичарем који бежи од одговорности треба расписати по-
терницу. Да му пети десети није девета рупа на свирали, никада
(се) не би успео као труба. Еколошка строфа звучи као катастро-
фа: док се авангарда спрда с тековинама демократије, подрепа-
ши се отимају за место у заветрини.
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Ко зна шта је занат најстарији, чува државну тајну. Кад закон о
легализацији заната најстаријег ступи на снагу, обе стране има-
ће иста права. Зато: волите се људи, мене оставите по страни.

Бруто за НАТО

Да није Великог Брата, не бисмо знали колико смо мали. С Њим
нисмо у сродству. Може да нам ради шта хоће. Политика сврше-
ног чина већ даје резултате. Крунски сведок је – принова.
Не можемо ми себи дозволити што они од нас могу отети. Отка-
ко смо обманути, никоме другом не верујемо. Зато нам и испира-
ју мозак. Да бисмо их боље упамтили. Народ је луд. Али не толи-
ко да би доводио у питање предводникову памет. Памет јесте на
цени, али се глупост више исплати. Историја нас је научила па-
мети – правимо непоправљиве глупости.
Русија неће признати Косово због себе него због Србије. Ако Ср-
бија оно, она ће – ово! Према томе, не пристајемо на ултиматуме
који се нас не тичу.
Каква симултанка! Све нас држи у шаху. Жртва НИС-а се испла-
тила. Добили смо матушку. Нафтовод је до Панчева, гасовод – до
даљњег. Још се не зна траса „Јужног тока“. Зна се само куда не-
ће проћи. Но пасаран!
И Косово и Европа, и дупло голо и домино ефекат. Косово на пр-
вом месту, Европа на другом, две Србије деле мегдан за накло-
ност Русије. Од Руса добили бесу. Пардон, не бесу – часну реч.
Реч је закон.
Ако Србија крене пут НАТО-а, Русија неће путином, већ аугмен-
тативом прута – прутином. Ако уђемо у НАТО, остаћемо без Ру-
сије и Косова. У том случају примењује се клаузула бруто за НА-
ТО: што Србија заради на разлици у цени, изгуби на уцени. Није
то, наводно, уцена, већ цена коштања коју плаћамо за НИС: ни
по бабу, ни по стричевима, ни по тендеру.
Пинг-понг дипломатија је уносан (и унисон) посао: ми вама НИС,
ви нама и епс. Или ЕПС. Зависи како се узме.
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Средњи и још један

Док нас телевизија убија у појам, први лице је вршилац ду-
жности виртуелног убице или је (стварно) жртва сопствених
заблуда? Ми његових и њених - егзекутор једних и других. Не-
достатак политичке воље да се открије залеђина може се
правдати полеђином и незнањем оних који не знају зашто су
их бирали бирачи.
Још би Диоген тражио човека свећом да му се није упалила си-
јалица. И не само он – ко развија слику у мраку, пали се на ТВ
кресиво. Ако смо изгубили све битке са светом, нећемо рат на
домаћем терену. Према томе, и неверне Томе су утувиле: ако
ово нису хулигани, онда ми нисмо ми. Већ они. Кад играју ва-
ши, клемпаве уши су најбољи пријемници. Тврде једно, утврде
друго. Вечити дерби је догађај првог реда и пете колоне. Поче-
так најављује судијска пиштаљка, крај – полицијска.
Измене и допуне Кривичног су мртво слово на оном папиру –
смотуљак смотане потернице. Ако је злочин савршен, посто-
ји основана сумња да институције система функционишу бес-
прекорно.
Како ћете знати ко је ко, кад не знате ко је шта! Док бирачко
тело не узме ствар у своје руке, смрад неће знати шта је еко-
лошка катастрофа, шта парадокс: ако не зна левица шта ра-
ди десница, нека баци поглед на средњи прст. Левици и де-
сници средњи прст држи страну. Зато ћемо и ми иза њих (и за
њих) дићи два – средњи и још један.
Кад су избори лутрија, први се извуку на време. Ако је веро-
вати првом, безбедносна ситуација је стабилна у држави дру-
гој. Иби и би и не би у ЕУ. Кад дволичан владар игра живим
фигурама, прво лице рокира улево, образ – удесно. У шаху
нас држи онај који симулира симултанку више партија. Неки
тврде да нећемо у ЕУ за пет, други – за десет година. У сва-
ком случају – нећемо и да хоћемо. Кад лидери небеског наро-
да седају за преговарачки сто, примакну им столице – измак-
ну земљу.
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Неиспричана прича

Речи су опасније од дела. Сатиричар не сме да напише што
властодржац уради. Ако сатиричари пишу све боље, значи да
је све горе. Откад је афористичар рекао шта мисли о власти,
власт мисли о њему. У ствари, о Њему се све може рећи у јед-
ном афоризму. Само, има ли смисла трошити толико речи? 
Зато о Њему треба писати само лепо – да се не могне препо-
знати. Власт ће се пре препознати у кривом огледалу но у пра-
вом афоризму. Ко се огледа у кривом огледалу, има покриће
за сваку карактерну црту, за сваку гримасу на лицу земље.
Где је истина најјаче оружје, афоризам је светлећи метак. Рас-
терује оловне мисли. Кад је невреме време за сатиру, заштит-
на средства су салве смеха. Другим речима, афоризам је нае-
лектрисана честица духа. Употребљава се као пројектил за
бомбардовање језгра глупости.
Док се власт не уразуми, сатиричарима ће бити главна прео-
купација глупост. Да би расветлила структуру мисли у нуклеу-
су афоризма, власт развија слику у мрачној комори. У њој сва-
ко види себе у другом светлу. Стога се афористичар држи пра-
вила: ни дана без афоризма, ни мрака без Његове Светлости.
(У стара добра времена бејаше: ни дана без ретка, ни ноћи
без метка.) Да није Његове Светлости, не би било сјајних афо-
ризама. Сјајан афоризам није детонатор, већ – детронатор.
Само зато што су сатиричари џелати који не скидају главе, већ
– ореоле. С једне стране, афористичар је Дон Кихот који се бо-
ри с јебиветрима, а с друге, Возач формулације 1.
Трски која мисли афоризам је сламка спаса, исечак видокру-
га, слатка мала тајна на врху језика – крес духа. Афоризам је
кугла универзума. У њему свако може да нађе себе. Кад је о
афоризму реч, свако има своју причу. Афоризам је прича за се-
бе. Оно што није за причу, јесте за афоризам. Афоризам је не-
испричана прича.
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Глупи Август и октобар

Од Глупог Августа глупљи је само октобар. 5. је био и прошао,
6. је непревазиђен. После 6. нико није преузео одговорност.
Још узимају од 5. Да се велики рачунџија није прерачунао, не
би се власт множила дељењем на подобне и неподобне.
Док су алави на власти, о укусима се не расправља. Откад су
им уста пуна демократије, бирачко тело лучи пљувачку и гута
кнедле. А ко гута кнедле, има тврду столицу. Откад демократе
пишу Осму седницу великим а пети октобар малим словом –
одговор се наметне пре питања: шта је старије – јаје или му-
ћак? Стога поквареној власти нико не може примирисати, а да
не зачепи нос.
Откад су поданици кост и кожа, лакше им се може прогледати
кроз прсте.
Стално ћемо гледати у прошлост због накнадне памети и кое-
фицијента интелигенције: што је бирачко тело попустљивије,
будале су паметније. Први међу једнакима плаћа данак време-
ну прошлом. Револуција једе своју децу, јер су потенцијална
опасност татаматама. Чим дигну главе, навуку им презервати-
ве. Због мира у кући, Мире вани и преиначене сентенце: пакс
ин кондомус.
Што је Србија мања на карти, већа је на коцки. Нема право на
грешку, већ на Грешника. Зашто је политичко поље привлач-
није од магнетног, ђаво зна. Ко не зна за пораз, не зна за по-
беду. Међутим, ко победи гледа у зубе, добије по зубима. Ако
изгубимо Косово, нећемо Србију. Косово је наше, само ми не
знамо чији смо.
Договор кућу гради, коалициони споразум – Потемкинова села.
Демагог је бог, батина – коалициони партнер. Какав удес, та-
кав нонсенс и усуд небеског народа: тражи космичку правду у
земаљском суду.
Ово није оно што смо тражили, већ оно што смо заслужили.
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Вуци и вуцибатине

Кад се завршава наравоученијем, афоризам је басна. Док су
вуци сити и батине на броју, вуцибатине ће величати коалици-
ону спрегу. Да се магарац није покрио ушима, не би ваши пре-
познали предводника. Нити би басна имала обележја савреме-
не приче. Заменом теза профитирају заменице на рачун вла-
ститих именица.
Чим је народ на репу догађаја, ројеви подгузних мува замрачу-
ју му видик. Да изглед не вара, не бисмо се преварили у сваком
вођи. Преливоди бирачко тело држи час једну, час другу стра-
ну. Кад је вођа окренуо лист, нико га није видео, никога није ви-
део. Док је поводац вођица, деминутив вође ће водати приста-
лице где му се ћефне. Да није све заскочио, препотенко би кад-
тад сјашио.
Уставобранитељ је у праву сто посто: збир појединачних инте-
реса сто пута је већи од националног само зато што се неура-
чунљиви не могу прерачунати. Откад је јагма турска реч, оти-
мачина је српска. Предлог закона о изменама и допунама за-
кона има упориште у буџама и правним празнинама. Што по-
тврђује и агенцијска вест: „На телефонској седници Владе глас
здравог разума недоступан.“ Кад је миш у руци Владе, вирус
преваре је на малом екрану.
Да речи нису погрешно интерпретиране, не бисмо знали шта је
истина. Дежурне патриоте носе отаџбину на срцу, истину на
души. Чињенице говоре једно, будале друго – паметни не могу
да дођу до речи.
Што је тоалет папир квалитетнији, историјске белешке су трај-
није. Каинова бележница је корпус деликти: „Авељ је умро при-
родном смрћу.“ Према томе, смрт је једнако природна појава
као живот. Мада је и обнуто нормално.
Да није генералне пробе (и генералске!), Срби не би знали: ко-
лика је накнада за одвојени живот од света; око кога се окре-
ће коло ратне среће; ко се врти око смрти.
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Епицентар и центри моћи

Мртвом слову на папиру наслов држи лекцију: „На слово, на сло-
во алфа мужјак“. Где влада закон јачега, јача десница. А у борби
до последњег побеђује први. Ако вас изглед и поглед на свет ва-
рају, не берите бригу. Огледајте се у политици.
Ни хлеба без мотике, ни ухљебља без рада испод жита. Док су
трутови и волови у коалицији, папагаји ће обећавати мед и мле-
ко. Ко је на репу догађаја, узда се у се и у своје кусе. Да порески
обвезници нису сити армије лезилебовића, власт би објавила рат
сиромаштву. У самоодбрани не бирају се средства; у самообма-
ни бирају бирачи. Ко се заклања иза два прста, магарчи се. Коц-
ка је бачена - вођа прешао бирачко тело.
Кад моћници играју трусе на трусној земљи, епицентар је у цен-
тру моћи. Него шта. Кад образ утањи, намера се провиди.
Победнички менталитет краси зараћене стране: свака власт се
бори с мафијом истим средствима истих пореских обвезника. У
борби против корупције не бирају се средства, већ канали. Дај
шта даш! У тој беспоштедној борби најјаче средство била је исти-
на. Била и остала далеко иза свих. Где се пола истине продаје
као цела, претплата је у два дела. ТВ истини држе страну да не
би превагнула на другу банду. Кад је катодне цеви дотерају до
живог зида, пукне брука. Резултат је нерешен: власт и мафија јед-
нако су допринели победи над истином; власт је однела победу,
мафија – паре.
Док се систем мења преко ноћи, системска корупција узима да-
нак. Ко је повећао цену са пет на десет милиона, сапет је између
речи и дела, начела и чела. Зато подигнимо увис чела! Да види-
мо ко је одсвирао своје!
Да земља није округла, Србија би изашла на крај са светом. Кад
тело зађе у сенку Његове Светлости, наступа помрачење ума.
Без промене заузетог става прва постава не може у ЕУ. Док је
Косово Србија, промене устава биће косметичке.
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Милослав Шутић, Београд

ИЛИЈА, ГРОМОВНИК

Данас је Илија Марковић несумњиво један од челника српске афо-
ристичке литературе. Ако се присетимо значења речи „челник“, од-
носно „предводник“ у другом, животињском свету, онда долазимо
до закључка да то значење, на пример, код овна као предводника
стада, подразумева не само тврдо чело него и рогове на том челу,
који руше све пред собом. Могу се речи једног сатиричара заиста
схватити као оштри рогови, који не само што варниче у судару са
другим роговима, потискујући назад њиховог носиоца, већ који ће
раскројити (дај Боже!) и онога Рогатог.
Речи доброг афористичара, читај сатиричара, најчешће су „прејаке
речи”које, како је (по)казао Бранко Миљковић, могу и да „убију“.Али,
за једну реч, да би била књижевна, није довољна само њена семан-
тичка убојитост, већ, пре свега, њена уметничка, формативна снага!
Енергија неке афористичке речи мора да буде усмерена у правцу
обликовања једног уметничког дела, тим пре што је то дело кратко,
сасвим језички сужено, па нема много простора ни времена да са
распреда надуго и нашироко, већ се мора добро одмерити ударац,
за чије поправке неће бити времена. Значи: за афористичара нема
средине, већ погодак или потпуни промашај. Зато сваки добар афо-
ристичар мора да суверено влада језиком, како облицима тако и
значењима речи, што је, могло би се рећи, Марковић добрим делом
стекао као наслеђе по чистоти познатог херцеговачког народног го-
вора. А колико је овом писцу блиско стварање различитих афори-
стичких, уметничких облика, показује његова, већ сада у историју
српског афоризма уписана, јединствена творба афористичког рома-
на, афористичке приче, па, под одређеним условима, и афористичке
песме. И то на начин да се поједини афористички облици, мајстор-
ски, по законима литерарног креирања, остваривањем фабуле и за-
плета, стиховањем, уланчавају страницу за страницом.
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Сликар Гоја, у есеју „Разговор са Гојом“ Ива Андрића, каже да су у
човековој борби за опстанак основне „слике напада“ и „слике од-
бране“. Добар афористичар непрекидно усавршава слике напада,
чији се узори могу открити нарочито у инструментима агресивности
поменутог животињског света. Поред рогова, ту су још и оштри
кљунови и канџе, афористички употребљени за разарање свега
онога што човеков живот чини ружнијим. Је ли то борба речима за
уништење или поправљање овога, по свему судећи, међу постоје-
ћим најгорег света, остаје отворено питање, као што и слике које у
нама изазивају поједини афоризми истовремено делују и драстич-
ном чулношћу и мисаоном и етичком поуком. Марковић је, у складу
са својим именом, изабрао још једну разарајућу природну силу,
гром, и то у рукама светитеља Илије (слава Му и милост!). Овакво
опредељење најбоље изражава његову спремност за рушење све-
га што се „наџоџило“, што лажно штрчи увис, и што се накитило
громобранима, мислећи да ће тако бити заштићено и од самог Бо-
га. Није онда чудно да су се на мети Илијиних громова нашле нај-
пре вође, боље рећи коловође, предводници, који на бојиштима
увек у прве редове шаљу наивне и поштене, а из дубоке позадине
непрекидно вичу: „Напред! Напред!“ У односу на ове јединке које
штрче увис и удаљ, Илија је нашао најуспешнију висинску позицију
свога имењака, поштованог светитеља чије муње једино могу до
корена спржити творце пројеката наше „светле будућности“ и њи-
хове подрепне муве. Јер за такве муње не постоје громобрани.
Све ми се чини да је овакав Илијин избор заиста повлашћене ви-
синске афористичке позиције започео још у времену његовог де-
тињства, када смо заједно са осталом гајдобранском ђечином на
пашњаку поред села чували краве и играли лопте. Била је на том
пашњаку једна узвишица од земље, звали смо је „гомила“, на коју
се није могло баш лако попети, али са које се као на длану видело
цело игралиште и цео пашњак до њива са усевима. Одатле је Или-
ја јасно могао запазити ко пушта краве „у зијан“, и видети и чути ко
на утакмицама само трчи и галами а никада не стигне до лопте. И
то запажање, сигуран сам, уграђено је у његову позицију афори-
стичког посматрача и критичара „свега постојећег“.
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Мирјана Поповић-Радовић, Београд

КУЋА МИЛИЦЕ БУБАЛО У АПАТИНУ

Све у тој кући са атријумским двориштем и тремом под стубови-
ма, било је дело њених руку; од украсних, везених јастучића у со-
бама, преко баште и најзад оставе са теглама слатка и пекмеза,
њене „чувене зимнице“ коју је остављала сваке године, по соп-
ственим рецептима без вештачких, хемијских додатака.

Те тегле и боце са етикетама на којима је њеним рукописом би-
ло исписано име воћа или поврћа, чувајући мирисе и боје плодо-
ва, представљале су неку врсту метаморфозираних облика сун-
чаног годишњег доба, његовог унутрашњег значења.
У рану јесен, после Преображења, када је обрано воће – јабуке,
кајсије, крушке – било распоређено по корпама на трему и у ба-
шти, а цела кућа, па и она сама док је, увек спремна да дочека
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госте, послуживала кафу, одисала дахом зрелих плодова, неком
притајеном раскошном радошћу, чинило се да је чаролија давних
митских времена ту и даље трајала, тихо и ненаметљиво.
Ако се томе дода детаљ, да су у свим европским градовима мали
ресторани, уређени као „домаће трпезарије“ са домаћим хлебом
и пецивима, имали полице са теглама џемова „домаће справље-
них“, што им је издвајало и цене и посетиоце, у односу на дизај-
ниране, индустријске и типске производе – онда је у укупној ат-
мосфери дома Милице Бубало било нечег трајног што је требало
разумети и памтити.

Можда је баш у памћењу било упориште и вишеслојно време дома,
у чијим је предметима дух прошлих времена обитавао напоредо са
садашњим, повезујући генерације у немом породичном предању
које су саопштавали другачијим језиком од речи и говора.
У тишини и скровитости „личке собе“ Милице Бубало, коју је са при-
кривеним поносом пристајала да покаже понеком, хујало је необич-
но време другачије младости, ње и Дана Бубала, који је дошао из-
међу два светска рата, у предаху историје, да је доведе из Днопо-
ља у Лици, у Македонију и потом у Војводину, не могавши да забо-
рави сјај њених тамних очију, приликом једне посете родном крају.
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Она је свој „путујући дом“ прве младости са днопољских пашња-
ка, где је везла чувајући стадо, мирисе поља и боје вечерњег не-
ба над планинама, понела са собом у шкрињи своје „девојачке
спреме“, као врсту завештања и непролазног сећања.
И као што су ловци из прадавних времена сликајући животиње
на зидовима пећина хтели да „ухвате њихову душу“ у својим ли-
нијама, тако је и „душа њене младости и личких пропланака“
остала на везовима „девојачке спреме“ Милице Бубало.
Симболика „скривеног говора“ платнених убруса од лана, беље-

них на сунцу крај потока, обрубљених чипком, са једноставним
исказом извезеног текста осим цветова: „ОТАРИ СЕ ЗЛАТО МО-
ЈЕ, СА УСПОМЕНОМ ДРАГЕ СВОЈЕ“, могла се примити и као
део пренесене дивинацијске приче и љубавне поруке, очуване из
некадашњег „живог мита“ и предања из простора Лике.
Те везене приче, „прежици домаћег култа“, напомињале су дија-
лог, чији је други део остао у атмосфери другог времена и просто-
ра, као загонетка.
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Одувек је семантика везова и ткања, преплитањем НИТИ, попут
грчких Парки када „преду судбину“ – а иста реч је била и основ
индијских светих СУТРИ из Упанишада које су казивале да нити
„повезују овај и онај свет и сва жива бића“, до Настасијевићевог
приповедног уобличавања „девојачког предања“ у књижевни из-
раз у „Запису о даровима моје рођаке Марије“ – наговештавала
постојање тајновитог смисла немог предања.
У тишини њене собе осећало се присуство успомена, проживље-
ног живота некад, мирисало је на осушено орахово лишће ста-
вљено у орман против мољаца, а разнобојни конци у фијоци ши-

ваће машине говорили су и сада о времену шивења и везова доц-
није, у смиреној војвођанској равници, о ишчекивању нечег, мо-
жда о бдењу.
Све је у тој кући одисало гостопримством и она се одмах претва-
рала у дом сваком посетиоцу, у њој је било места за читав руко-
меташки тим после утакмице, њених синова-спортиста, за храну
и одмор, по причању њених зачуђених суседа. У тим собама је у
познија времена одјекивала и музика са различитих инструмена-
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та јер је један од њених унука имао свој музички састав, који је
био прихваћен да вежба у просторима њене куће.
Читаво породично предање различитих генерација састављено
од двапут испричане приче (Twicetold Story), везивало се за сва-
ки део куће, за опустели голубарник њеног најстаријег сина, и се-
ћање на гладне ратне године када су му кришом узимали поне-
ког голуба за храну.

Иза имена пса и мачке, начина на који су доведени и гајени,
њихових особина, испредала се снена прича детињства, одра-
стања.
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Важне су јој биле саксије пуне разнобојног цвећа, и поред баште.
То су јој девојчице из улице доносиле у знак захвалности, јер је
једино она допуштала да се, колико желе, играју у њеном двори-
шту.

Архетип дома и теофанија госта овде су тихо и непрестано траја-
ли.
Добродошлицом је сачекивао већ трем, са прекривеним столом
и столицама, попут гостинске собе према башти. Ту се случајни
посетилац свраћао на слатко или кафу, на разговор.
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Заустављао се и поштар на чашицу домаћег пића, неку клеку
или ораховачу, пошто је донео бициклом пакет или писмо.
Људи и кућа били су у дубоком пријатељству, па се из те баште
тешко одлазило и радо се свраћало. Обједињујући у свом унутра-
шњем простору личку традицију са војвођанским домом, ова ку-
ћа је била необичан спој скоро постмодернистичког јединства
различитости.
Већ у свом великом улазу старинска капија за кочије и чезе, не-
кад, наговештавала је постојање и неке друге неиспричане при-
че, другачијег облика живота у прошлости војвођанске вароши.
О тој неиспричаној причи сведочиле су зидне сликарије неких
пејзажа, планинских водопада, надовезујући се необичним слу-
чајем на Плитвичка језера, планинске хукове брзака остале не-
где дубоко у слуху Милице Бубало, као звук младости, девоја-
штва. Тај „естетски знак“ на улазу, те зидне слике као поздрав
онима који долазе, испуњавале су благошћу и питомином хладо-
вину сеновитог свода старинске капије са великом гвозденом
бравом, као двери, уводећи у окриље пријатељства госте и посе-
тиоце. Врата куће Милице Бубало била су увек добронамерно
отворена.

(Илустрације у тексту: фотографије Иване Бубало)
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Поруке

ТОМАС МАН НЕМАЧКОМ НАРОДУ

Јула 1941.

Немачки слушаоци!
Савез Енглеске са руским народом сигурно је на вас оставио
утисак, нарочито договор да ниједна од ове две земље неће за-
кључити мир без оне друге. У том савезу су и Сједињене Др-
жаве. Оне Русију сматрају својим савезником, и оне су недво-
смислено и неопозиво изјавиле да никада неће пристати на
мир који би Хитлер хтео; тај страшни човек зна данас да је јад-
но пропао његов покушај да свет тиме придобије за свој „поре-
дак“, да прихвати њега као спаситеља цивилизације од бољше-
вика. Нико живи не верује му више – осим неколико квислинга
у Европи, чији је посао да му верују. Није он, наравно, никакав
спаситељ – ни од кога и ни од чега он не може да спасе свет.
Он је непријатељ човечанства, само он, и од њега свет мора да
буде спасен. Немачки народ мора да зна, то му се не може до-
вољно пута поновити, да под његовим режимом никада неће
доћи до мира. Овај рат наставиће се, из године у годину, све
док индивидуа Хитлер са својом страшном гарнитуром и целим
системом, не буде био збрисан са лица земље. Другачије не
може бити. Са том за споразум неспособном варалицом, који
не зна за веру и оданост, за право и доброту, него само за лаж
и насиље, није могуће закључити било какав мир; свет не мо-
же да живи с њим и он не може са светом. Можете ли себи да
замислите да би та опака луда, једног дана, могла, као кнез ми-
ра и спаситељ човечанства, да столује над једним светом који
је покорио својим победоносним мачем и уредио по својим на-
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дриидејама? То је једна бесмислица. То не може бити. Немојте
заборавити да је претежни део човечанства љути противник
циљева које заступају Хитлер и његови трабанти, циљева тако-
званих Сила осовине, дакле. Узмите само народе Русије и Ки-
не, Британске империје и Америке – то вам је готово већ цело
човечанство! Толика премоћ мора, раније или касније, да дове-
де до слома, поготово што ту ваља имати у виду и потајне же-
ље и наде потчињених, опљачканих и злостављаних народа!
Ја добро знам да ви Немачку, после тих осам омамљујућих го-
дина, готово да више не можете да замислите без националсо-
цијализма. Али, зар вам лакше пада да себи замислите њено
овековечење са коначном победом, у коју желе да вас увере?
Зар је то нешто за вечност, тај неизмерно корумпирани, за
право недорасли, болесно безочни режим у којем живите и под
којим се борите? Сетите се само његовог исходишта, средста-
ва помоћу којих је он дошао до моћи, садизма с којим је вла-
дао, моралног расула које је ширио наоколо, злодела која је
починио најпре у самој Немачкој, а затим свуда тамо куда га је
понела ратна машинерија! Погледајте само галерију његових
заступника, те Рибентропе, Химлере, Штрајхере, Леје, тог Ге-
белса, та широко разјапљена уста пуна лажи, самог злом ин-
спирисаног вођу и његовог дебелог, сујетног, великог, над и на-
дри рајхсмаршала Великог Немачког Рајха! Каква менажерија!
То треба да победи, да траје, свету да стави ногу за врат? То
треба да буде решење питања нашег времена, штавише, пита-
ње човека уопште, проблема хуманитета, и да одређује живот
на земљи за наредних хиљаду година! Ко може у то да верује!
Све то носи на челу печат једне језиво ексцентричне међуигре,
једног скроз-наскроз нездравог, ненормалног и фантастичног
збивања, печат пусте пустоловине и опаког сна – једног сна из
којег, хвала Богу, можете, и морате, да се пробудите, уколико
Немачка поново треба да успостави један природни и неизо-
бличени однос према свету, човечанству. „Немачка, пробуди
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се!“ Тиме су вас својевремено намамили да прихватите, као у
неком заносу, опаки сан националсоцијализма. Онај ко вам,
данас, довикује „Немачка, пробуди се!“ – тај вам заиста жели
добро. „Пробуди се и погледај стварности у очи, погледај себе;
пробуди се, да би видела свет слободе и права који на тебе че-
ка!“

(Из књиге: Томас Ман, Немачким слушаоцима, КОВ,
Вршац 2007, превод:Томислав Бекић)
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