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БиографиВука Караџића и по
неки“вуколози”,нисумоглида
мимоиђуадамунезамерезбог

његовог такозваног “земљопосед
ничкогатавизма”.Помињучакида
јеонодкнезаМилошатражиодага
поставизаспахијууТршићу,кадје
спахилука било само у Русији и
оном делу турске царевине које
устаничка рука није укинула. Иако
је од слома Првог српског устанка
доВуковогпрвогповраткауродни
Тршићпрошлоблизуполавекаонје
усећањузадржаосвој завичајтако
живоиупечатљивокаодасеизњега
никуд није ни мицао. Добро је по
знато да је Вук приликом сваког
свог дужег одсуствовања писао те
стаментукомејеназначавао,донај
ситнијих детаља, шта све спада у
његову очевину. Набрајао је њиве,
ливаде,гајеве,међе,шљивике,коли
бе, качаре, сушнице, чардаке... И с
ким се све граничи, и кадму пада
редуводеници.Кадаје1858.године
састаситиминаочитимсиномДи
митријем, школованим и угледним
официром,посетиороднидом,при
часедаму јеизфијакера,савоза
рен, показивао упереним штапом
штајесвењеговоуТршићу:штаје
наследио од оца Стефана коме су
Турцитрипутапалиликућуаонје
трипутаизноваподизао,штајеВук
докупио и намеравао да докупи и
њему, као јединоммушкомнаслед
нику,унаслеђеостави.Идокјење
говрадоснипоглед,исподпрамено
ва седе косе и осмех, испод дугих
седих бркова миловао пространо
имање, једини његов мушки пото
мак би преко воље, равнодушно,
ћутке понекад бацао поглед за ис
пруженом старчевом дрхватом ру
ком.Астаринаби,сневесељен,сле
гао раменима и одмахивао главом
говорећи: “Е мој сине, мој сине!”
Каснијећеовајтадаравнодушнина
следник,какобинамириосвојекрч
марске и коцкарске дугове, убрзо
након очеве смрти поништити те
стамент,лишитимајкуисеструњи
ховогуделаунаслеђу,ипопутнека
дашњеисадашњесабраћепочаши
ци и рулету, спискати целокупно
имање.Икаоприде,продатибибли
отециПетроградскеакадемијенаука
очевесрбуље,рукописеидокументе
изПрвогсрпскогустанка.“Очеваје
кућа јевтина”, каже се у народу а
Вуков невесели уздах био је зло
слутнипредосећајбрижногичувар
ногдомаћинаштаможеда седеси
кадочевинадоспеунедостојнеруке
наследникарапикуће.

Болестанисакат,у туђемсвету,
без сигурних прихода, са бројном
децом која су рано умирала, са за
ветном мисијом у култури српског

рода,Вукјенасвестранемољакао
новцезаопстанаксвојепородицеи
остварењекњижевнихпланова.Би
ло јеу томмољакањуипонижава
ња, тврдичења, везивања лике за
опуту али га.је, иако на даљини, у
днудушегрејаланададанијепуки
сиромахиданећепропастиакоса
чуваочевину.Оникојисугакрити
ковализбогтељубавипремаимању,
збогжељедагаштовишепрошири
иунапреди,нисубилинајбољипси
холози.Пројектовалисукаоваро
шкиљуди,људиурбанитетауВу
кове жеље доктринарни атавизам,
ситноспоственичко користољубље.
ОноштоВуку,каоисвакомкорени
томсељаку,нијесвојствено.Сељак
воли да има добро имање, добру
стоку, воденицу, водопој, испашу.
Дасеосетикаослободанчовек,по
носаннасвојрад,насвојураднуи
чуварнучељд,насвојесело,насвој
крај,цркву,заветину,обичај.Госто
приман је, дарује кљаста и слепа,
невољника, просјака, намерника;
љутјекавгаџијаиинаџијакаднеко,
безпитања,посегнезањеговомцр
вљивом воћком, најгорим бравче
том,искрвићесезапарчепреоране
земље.Аликомуукућудођедоне
ћемудагаугостиионимштониче
љадиманиједоступноизамолићега
данезамериакониједобродочекан
иугошћен.Јерсељакзнакакодише
земља и да је он њен добровољни
слуга,какопевајуптице,очемужу
борепотоци,заштохучишума,шта
шапућутраве,разумежаморзатала
саногжита.Онзнадасвојимжуље
витимрукамаитрудомсвојечеља
ди,сасвојомрадномстоком,храни
исултана,икраља,ипопа,иучите
ља,порезника,спахију,пандура...И
кадмуотимајувукихајдук,харач
лија,државазнадаћенадживетии
кугуинеродицу,сушуипоплаву,да
јенеуништиводпећинскогдобана
овамо.Затожелидасачуваочевину,
неокрњену,каоодужењепрецимаи
дајезавештапотомцима.Нијетоса
мо питање користи, имовинског
учинкаибогаћења,већпрепитање
части, смисла сељаковог живота и
рада. Дакако, класичног сељака,
класичног села Вуковог доба када
сељак безброј пута подиже разоре
ниилиспаљенидомиодтогасене
можеуморити.ЗатојеиВуксачувао
тајздравиодноспремаимању,имо
винисвојихпредакаипитањејеча
стикакодајеобнови,увећа,претво
риочевинууштобогатијусинови
ну.

Већ данима разбијам главу око
тога како да ставимна хартију ова
размишљања,какодастанемнаВу
кову страну и растумачим његов
сетниуздах.Какодатокажемјезич
ки раскошније, уверљивије, да не

испадне овако очерупано, књишки.
Већдесетакданаовогврелогавгу
ста покушавамо да доведемо у ред
родну кућу, да се на запуштеном
имањуосетибрижнарука.Незпам
ћенажега која је овог лета снашла
целуземљу,двострукојетежепого
диламојебезводносело.Уњемуни
каданијебилонитрагаодидилеиз
узевонекојасезбиваујезику,каоу
песмиЖенидбакраљаВукашинако
ја књижевне повесничаре широм
света задивљује недомашним опи
сом сурове природе. Сада су свуда
унаоколожути,сасушенипашњаци
без стада, злокобни кршеви изнад
којихтрепериужарена јара,напола
спарушено лишће ретких храстова.
Дакојомсрећомљудикаонекадасе
јужитавијалабисереткаипрера
но сазрела ражи јечамна ускими
стрменитимњивицама.Ипак, једва
чекамодасванепадасечемокоров
ококућеданеличинапустолину,да
чистимодвориштеодкамењаигра
ња,подижемосрушенеограде.Сву
даунаоколозапарложенедиљекру
шке,зукве,клонулеиодизненадног
великогзимушњегснегаполомљене
давно заборављене шљиве. Глог,
шипуракиклека јурнулинанебра
њенеливадеинезасејанењиве.На
ши ненавикли и отањали дланови
осулисеогромнимпликовима,глог
и шипурак осветнички изгребали
лактове,коленаипотколенице.Као
дасепредачказемљасветизбогза
немаривања;испразниласеселаод
народа,коровишикаранавалилида
прекрију трагове куда су корачали
обеделаваоци  орачи, косци, кале
мари.Нечујусечактаринастадима,
нечујесебукаирикабакова,необа
дајусеговеда.Откивањеиоштрење
косе,некадашњемобекадасенижу
ђердани откоса, замениле су ретке
моторнекосачице,уреткимгајеви
мапокаткадзазујереткемоторнете
стере.Исвеутонеумукапонегде
на искрај шуме брани се од мува
припетокљусе.Паипак, обрадова
лисмосекаодецакадсмопретре
сли кров, очистили шут и малтер,
довуклиналеђимабременаграњаи
облица за огрев.Нека сенађе.Кад
смо се осетили као служитељи зе
мљезаборављајућинаградскевреве
ојесмобарнатренутакнапустили.

Није се остварио Вуков аманет
да буде сахрањен на Лагатору код
Тршића,насвомпроширеном,бри
жнообделаваномимању.Асавреме
ницисубилисведоцињеговерадо
стикадајескорозагрцнутодсреће
очимамиловаосвојеимањеидрхта
вом руком показивао говорећи: “И
онојенаше,Димитрије!”
17.август2000.год

ДобрилоАранитовић

Из дневничких записа

„Е МОЈ СИНЕ, МОЈ СИНЕ!” 
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Научноистраживачка екипа
Народног музеја из Ужица
јошод2004.годинеуоквиру

Пројекта САНУ „Положај српске
националнемањине у суседним зем
љама“ врши истраживања у Руму
нији.ПоредСАНУкоја овај проје
катреализујекрозразменустручња
ка у оквиру садашњег пројекта
„Идентитет и акултурација Срба
у Румунији“ у реалиизацији овог
пројекта учествују и Министрство
закултуруиМинистрствозадија
споруРепубликеСрбије.

Саовихистраживањаобављених
уновембру2009.годинепредстави
ћемоделићсрпскеземљекојасена
лазиуРумунији.Заштокажемосрп
скеземљеуРумунији?Затоштона
просторима ове, нама добросусед
ске земље, уПоморишјуСрби нај
дужеживеодсвихземаљаукојима
су живели, укључујући и данашње
просторенакојимаСрбиживе.Када
смоуједномсрпскомселуупитали
мештанкесрпскенационалностида
лисунекадабилеуСрбијимислећи
напросторебившеЈугославије,по
гледалесунасичудећисеугласре
кле„ ... па ово је Ср би ја“ 

Првидеонашегпутабио јеТе
мишвар и околна села. Смештени
смо у центру града у улици где се
налазиинашКонзулат.

Темишварсекаоутврђењепоми
њедавне1323.годинеакаонасеље
1474.Турцисугазаузели1552.го
дине.МехмедпашаСоколовићјеза
узимао овај део Баната па је 1573.
годинеуовомградуоснаоваоједну
задужбину са пет радњи и једном
гостионицом. У 17 веку Темишвар
постајеседиштесрпскогепископаа
1728.годиненајвећидеостановника
ТемишварачинилисуСрби.Одста
рихсрпскихздањаданассууТеми
шварупореднеколикозадужбинаи

три српкске цркве (Градска црква,
ЦрквауФабрицииМехали),налази
иепископскидвор,МузејСПЦ,про
стори разних српских институцуја,
који су некда чинили центар овога
града.Данашњицентарјеизмештен
поред нове руменске катредала и
Опере где је успостављена градска
пешачказонаастаритргнакомесе
налазепоменутесрпскеинституције
посећујусамотуристи.УТемишва
ру постоји и српска гимназија која
носи име најзначајнијег Србина не
само овога краја веће читвог срп
ског народа „Доситеј Обрадовић“.
Нисмо се баш уверили да многи у
Темишварузнајусрпскијезиката
квепричесемогучутиодизвесних
занесењака који још увек живе у
давном прошлом времену 17 и 18
века.Једненоћикадсмоуовомпри
лично великом граду (око 700.000
становника)залуталиданенађосмо
једногБугарина скојимсмоседо
броспоразумелиостадосмомицеле
ноћи на кружним токовима Теми
швара.

Даљи циљ наших ситраживања
биласунекаодселауоклиниТеми
шваракојаупердхонимистражива
њима нисмо обрадили. Пут нас је
водиоодТемишваракаБукурештуу
пределе Баната који се зову „Црна
Гора“.Објашњењезапореклоових
становникавероватнојенепотребно
поготову кад кажемо да прво од
овихселаносиимеПетровосело.

Данас у банатској Црној Гори
имају само три селаукојимаживе
Срби: Петрово село (Сл.бр.2.), Кр
љавециСтанчево.Некадајеуовом
крајуБанатабиломноговишеСрба
негоданас.Билисмовеомаизнене
нађеникадасмопролазећикрозва
рошицу Рекош зауствили кола да
упитамослучајногпролазникадали
смона добромпуту.Обратили смо

мусенаенглескомалисмоизмеђу
себиговорилисрпскиштојеонопа
зиопа јескороподвикнуо ..“пави
стеСрби..“Његовојљубазностини
јебилокраја.Живеојеутојвароши
цинашновипознаникМиодрагБо
гуновић,порекломЛичаниналиро
домизПетровогсела.Одмахсмосе
договорилидатогадананеидемоу
Петрово село јер је он заузет (на
ставник је у овдашњој школи) али
ће за сутрадан наћи замену да би
ишаосанама.Такосмоиурадили.

На основу вишегодишњег иску
стваиистраживањауРумунијуус
поставили смо нека правила која
намолакшавајурад.Свасрпскасела
суушоренаинасрединиселасена
лази црква. Гробља се налазе ван
атараселаинереткоимајупонеку
малукапелицу.Садаувећиниових
селанеживесамоСрбивећидруге
нације: највише је Румуна, затим
Немца, Мађара, Словака и других.
Мипрвотражимосрпскуцрквукоја
јепоправилунасрединиселајерсу
његовиоснивачиСрби.

Тамоилинађемоцрквењакаили
„господина“ како овдашњи станов
нициназивајусвештеникаиодњих
добијемо информације које нас за
нимају: где јегробљекојеупотпу
ностиобрађујемоштозначидафо
тографишемо сваки српски споме
ник, препишемо текст и опишемо
друге појединости према пројкету;
затимнамкажугдесукућеилиих
најчешће позову да дођу до цркве
најстаријимештаниодкојихузима
моисказеотемамакојенасзанима
ју.Пошто смонапут кренуликако
посмртињеговесветостиПатријар
хасрпскогулазакнашихколаусва
косрпскоселозначиојезвоњавуцр
квенихзвонаузнакжалостизање
говомсветости.Очигледнојегласо
нашемприспећуишаобржеоднас.

СРПСКИ НАРОД НА ПОДРУЧЈИМА  
РУMУНСКОГ БАНАТА

Темишвар данас  Петрово село – истраживачи у разговору са мештанима
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ПоредцркавасунассачекивалиСр
би са капама у рукам крстећи се,
одајућитимепочастблаженопочив
шемсрпскомПатријарху.Билисуто
вемадирљивипризори.Уњиховим
очима огледала се и велика туга и
понос(преносожалостиуБеограду
гледалисупрекотелевизијенашта
су били веома поносни) и нада да
ћемосеједномсложитиибитионо
што треба да будемо...Нарочито је
био потресан један сусрет у арад
скомселуСараволигдесмозатекли
скоро пуну цркву (била је недеља)
кадајеједнабакауцрквиизнедара
извадила новчаницу од дест леја
(вредностимањеоддваевра)иугу
раланамурукезапомоћсрпскојцр
квиуСрбији.Нијехтеланиимеда
намкажејертозањунијеважно,ва
жнајељубав.Новчаниицучувамоу
музејскојдокумнетацијикаопотвр
дудасрпскадушаибратскаљубав
ипакпостоје.

Пошто смо своја истраживања
обавили у Темишвару и околини
прешлисмоубарокниградАрадко
јисеналазинавеликојрециМори
шу и одувек је био центар Помо
ришја.Србимасепочињенасељава
ти после пада Деспотовине 1459.
године.Арад је такође једно време
биоепископскоседиште(Сл.бр.3.).

Иакоданасуовомградуживине
тако велики број Срба, многи овај
градназивајуСрпскиАрад.Нарав
но,овоимененосипобројустанов
никавећпоњеговомизгледу.Захва
љујућисрпскимархитектама,(наро
чито Милану Табаковићу) који су
рођени, живели и стварали у овом
граду он је остао трајно обележен
каосрпски.Инесамопоархитекта
ма већ и по сликарима: знаменити
НиколаАлексићполовином19века
отвара у Араду сликарски атеље а
његовунукСтевандржаоједугого
динауАрадусликарскурадионицу.
Затим први доктор права код Срба
биојеСаваТекелија,рођениАрађа
нинкојиједокторираојошу18ве
ку.Затонијеничудоштосеуовако
развијеној интелектуалној средини
појављујеибиваприхваћенажена–
филозофипесникЕустахијаАрсић
такођерођенау18веку.

Она штампа своје филозофске
списе и песме у овом градупочет
ком19века.Еустахијапопутмона
хиње Јефимије, племкиње високог
родакојапишезлатомпосвили,та
кође племкиња али очврсла, своју
значајнуумотворинурежеукамену
која и данас стоји на гробу њених
родитеља поред црквеСв.Петра и
ПавлауАраду(Сл.бр.5.)

Великепанонскепросторе(Вла
шке,Молдавије,Мађарске)иликако
сенајчешћеназивајупрекодунавске
земље у којима живе Срби још од
великих сеоба шестога и седмога

века,Србипочињуинтензивниједа
насељавајупослепродораТуракана
Балканскополуострво.Тамосесели
углавном српско племство које до
бија поседе а највероватније да их
купујеодтадашњихвладара,гдена
сељавајусрпксиживаљкојидоводе
сасобом.Српскоплемствокаоиру
сконијеживелопоградовимавећна
својим поседима у прелепим двор
цима. Материјални остаци ових
племићких двораца још се распо
знају у Поморишју а писана доку
ментаинароднатрадицијасапоно
сомчувајууспомененањих.Дана
шњесрпскецрквенеопштинезајед
носасвојимсвештенствомузадњих
неколико година почело је на сео
скимцрквамасаскромниммермер
нимплочаманакојимасуисписани
подациинаовцајначиндачуваод
заборавасвојуисторију.УселуНад
лакунацрквипосвећенојСВ.Дими
тријусадеснестранезападнихвра
таналази семермернаплочаи грб
племићкепородицеЈакшићасатек
стом:Ов де у Над ла ку у XV и XVI
ве ку би ло је се ди ште бла го че сти
ве и ро до љу би ве срп ске вој вод ске 
по ро ди це бра ће Јак ши ћа...“(Сл.
бр.6.)

Поводом двестогодишњице од
подизања Првог српског устанка у
селуТорњинацрквијепостављена
плочакојанас,каоиуНадлаку,по
десећаде јеиовоселобилопосед
српске властелинске породице Јак
шића.Надајмоседаћеиосталисве
штеници поучени овим примерима
насвојимцрквамаобележитисвоје
племиће.

УселуНеметујошувек,додуше
веома оронуо, постоји дворац (Сл.
бр.7.)племићкепородицеДамаски
накојијекрајем19векапродатдру

гој,такођеплемићкојпородициМу
чалов па је после социјалистичке
револиијеодузетаМучаловисупо
беглиуАмерику.Садајеупроцесу
повраћај овог здања предратним
власницима.

Очуван у потпуности дворац
(Сл.бр.8.) племићке породице Чар
нојевићналазисеуселуМачааса
грађенјеу19веку.Данасовоздање
припадаБиолошкомфакултетеуоко
когасеналазињиховаботаничкаба
шта. У башти се налазе скулптуре
најпознатијихрумунскихпесника.

Чарнојевићисусахрањениупо
родичнојгробница(Сл.бр.9.)којасе
данасналазиуРускомселууСрбији
такођенањиховимпоседима.

За варошицу Липову у којој се
налазистарасрпскацрвачијитеме
љипотичуиз1350.године,укојојсу
живели гроф Ђурђе Бранковић и
ИсаијаЂаковићзваниМудри,данас
констатујемодатамовишенемаСр
ба. Срби Липовљани су још давне
1607.годинеуборбисаТурцимапо
казаливеликухрабростпаихјеер
дељски кнез Жигмунд Ракоци на
градиотакоштоје160српскихпо
родица прогласио племством доде
лившиимититулеидозволудамо
гудасепреселеуАрад.ТакосуСр
бидобровољнонапустилиЛипову.

Црква је (Сл.бр.10.) приликом
поделесрпскеирумунскецрке1864.
годинеприпалаРумунима.Уњојсу
фрескенашихепископа (једновре
меовде јебилоиепископскоседи
ште), богата ризница која се данас
сапоносомпоказујетуристима,са
мо онима који упитају одговара се
да јетосрпскацрква.Румунису је
обновили и проширили али су све
српскоштојеуњојпостојалоочува
ли чак и надгробне споменике око
цркве.

Забележили смо текст са једног
споменика:Зде пи чи ва ет/ раб бо жи 
Те о дор Па нич/ зва ни ја тер го вач
ко га/ жи тељ ите беј ски/ и дбже ро
дил сја/ мје се ца фе вр. дне 24/ ле та 
1781 иже и по/жи ве вје ка сво је го 
21/ ле та пре ста ви сја/ в вјеч ни по
кој в ли по/ вје мје се ца де кем ври
ја/ 15 ле та 1802. Захваљујући по
томку овогПаничанас је крозПо
моришје водиои све знаменитости
нам показивао господин Божидар
Панић,машиснкиинжењеризАра
дакојипомнопроучаваисауспехом
описује историју српског народа у
овомделуЕвропе.

Велику помоћ приликом наших
истраживањапружиланам јеиРу
мунскаакдемијанаукапрекоМузеја
уАраду,односномузејскогкустоса
АделинеСтоенескукојанас јесва
кодневнопратилапоПоморишју.

БосаРосић
Златибор,јануар2010.

ЦрквауЛипови
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Богјединизнакосеменесетио
кадјепочеоратикојеповеро
ваодајатајзадатакмогууспе

шнодаобавим.Допочетка јебило
пречихколикохоћеш.Менисупове
равалиуглавномкурирскепослове.
Аликадпуче„Тиле,овоможешје
диноти”.

ЈеркапетанВуле,којисеистакао
на вежби „Голија 76” напрасно се
разболео.АБоре,капетанБоре,рас
плакаосекаомалодете:„Па,људи,
ја мрава не бих могао згазити. Па
мојотац,некад,кадзакољејагњеза
славујапоцеоданплачемамесане
окушам.Анедакољемчовекаили,
штојејошгоре,дагледамкакомене
кољу.Другојетовежба.Пацрвени
увек победе. Не могу никако. Ево,
убитеме.Немогу.Ето,акотребапе
смуданапишем,одмахћу.Имами
готових.Алидаидемуратнемогу.
Несмем’’.ПолитичкикомесарЧеле
понудиоседаодржипатриотскиго
вор,алидаљеодБраношевцанемр
да.Итд.Итд.

Добиосамзадатакдаједанауто
бусВарошана,даклепедесетакљу
ди,даклеполачете,доведемдоШи
да.Аодатлећеихвећраспоредити
тамогдетреба.Узонуборбенихдеј
става.

Добио сам нову униформу са
пришивенимчиновимаиунапређе
њеучинпоручника.

ЧудимсештоРадојку,момоцу,
нијеправо.Некакомечудно гледа.
Мождамујекривоштоон,иакојеи
пензијудочекаокаовојнолице,није
био у прилици да покажешта зна.
Односнодапређесаречинадело.

И са прикупљањем људства
ишлојенекакотраљаво.

Куририсатеренајављају,аина
позивимапише,дајетајитајодсу
тан, да одавно није на наведеној
адреси,даниженанидецанезнају
кудјеотишаоикадћесевратити,да
је отерао кромпир уЦрну Гору, па
јошнеманињеганигласаоњему.
Да...

Алисенакакотајаутобус,закоји
самјабиоодговоран,напуни.

Испредплачужене,плачумајке,
плачуочеви.Плачуитимојиборци.
Боресесасузама,алионесамелете.

Плаче и Радојко, мој отац. „Не
мојнасзаборавити.Чувајсе.”Стал
номегрдиоштопијем,адонеоли
тарвињака,пописадруговима,ка
же.Донеоидватрикилапоморан
џи. Поквасите уста ти и другови.
Водирачунаиодруговима.Моли.

ПрилазимиСалих код кога сам
честоседеоукафани:

Муслиманинегодујуштоихне
мобилишете.

 Има један  кажем муБогућа
нин.

Малојеједанкаже.Па,ето,
аконематеповерењауљуде,моби
лишитебарпревознасредства.

 Па, добро, имаш ли ти какво
превозносредство?питам.

Немамја,алиимаМујо.Купио
недавноновкамиончић,памобили
шитењегово,немасмисладасеон
возикадоквијаднигинете.

Аутобускрену.
Машу жене, машу очеви, мајке

већвапе,,Илија,синеИлија,немој
мајкезаборавити”,машеиРадојко.

Штасисетискуњиокажеје
данбрадатиборацдругукрајсебе
патвојисуовоистворили.ОвуЈу
гославију.ХоћетебратаХрвата.Ево
вамгасад.

Авибисамоклали.
Паивистеваљдаубијали.Не

бибилинароднихероји.Неможесе
тобитинадушекусведуванпуше
ћи.

Мијесмо,алитојезбогидеје,
збогбољегживота.Тоједаживимо
боље.

Валавистеиживелистопута
боље.Нијеималопашче заштада
васуједе,апослератабуржуји.Цр
венабуржоазија.

Некадељудиумешахсе.
Њихдвојицасенекакосмирише,

алисенасрединиаутобусапосвађа
шедругадвојица.Наистојоснови.

Миакосмоубијали,мисмопе
десетгодинауживали.

Авистеубијалиизхобијагрми
један.

Другомеочимутнеикрваве.
Дајбожедаовољудстводоведем

доУжицамислимсе.
Двенајвећегрешкеумомживо

ту:штосамсадиомалинеиштосам
плакаокадјеумродругТитојада
сеједансвомдругу.

Неко опет прети:,, Немој да те
претворимупире.”

Људи, смирите се, молим вас.
Пакојивамјеђавомолимихдок
аутобусмилипоредЗлошнице.Ни
коменезарезује.

Дајтепесму.
Почињемја.

„РадоидеСрбинувојнике,
Гдезеленебереловорике!
Борбањемузабаваједрага
Јошмилијесаломитиврага”!

Никонеприхвата.Можданезна
ју.

Хајде нешто народније. Опет
викнем:

„Спремтесе,спремте,четници,
Силнаћеборбадабуде.”
Манемој.Садкадтребагину

ти, сетили сте се четника. Е, нема
вишебудаладобацујемионајшто
сумуочимутнеикрваве.Ништаод
песме.

Пробамзатегом:
,,Миласестро,
родимисестрића,
ДаујакабраниодТурака”.

Очихоћедамиискочеодзатеза
ња,алиникодапредвоји,дапомог
не.АимаиДебељацаиБуковчанаи
Рутошана.Иниједанезнају.

Запевао бих неку партизанску.
Волим ,,СаОвчараиКаблара”,али
себојимдаминекилудакнеразмр
скаглаву,аРадојкусамрекаодаћу
сечувати.

Станитевиченеконасредини
аутобуса.Мајсторе,стани,упишах
се.

Познаваосамтогчовека.Био је
главнинасвиммитинзима.Носиоје
великетранспаренте.Грломујезво
нилокадбиузвикиваонекупаролу.
Аумеојеилеподапева.Сећамсе
једне песме којује певао на некој
свадби:

„Милибратекоударинате
Бићемеса,припремисалате.”

Мајсторзаустави.
Пишајодмахтукажеммуне

мажена,мислимуправомсмислу
покушавамдасенашалимнемако
гадасестидиш.

Јес,падамезајебаватесачим
самнаправиотроједеце.Морамма
лоузпоток.

Пожури,кажемму.
Ичекај.Чекајту.Десетминута.

Двадесетминута.Прођебогами,и
поласата.Немага.

Изађемдавидимштаби.
Гледам. Као да је у земљу про

пао.
Вратимсе,аононемајошдесет

људи.
Гдесуовиљуди питам.
Отишлидатражеоногупишан

ка.
Којенаредио!питам.
Нико.
Зарсенисмодоговорилида је

мојакомандаизвршнавичем.
Јесмоодговарају.
Паштајеово?
Незнамо.
Чекамотујошчитавсат,алини

ти њих, нити оног који је отишао,
кобајагидапиша.

Далидамеодобровољеилида
меизнервирају,текзапевашедвоји
цасасећијеаутобуса:

БО РАц И БЕ ГУН цИ
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„Оћемоли,љубавници,
ГрадитцрквууКладници.”

ЗнаосамдајеКладницаселона
стањено углавном муслиманским
живљем,идаимцркванијебашто
ликонеопходна,аиовадвојицашто
певају,сумњамдасубаштоликоду
ховни људи, али, ето, хтели би да
градецрквууКладници.

Кренемодаље.
ТајјепобегаопремаВранешима.

Аиовиштогатражесуизоколних
села.

ДолазимодоСветогНиколе.Ма
логмотеланаобалиЗлатарскогјезе
ра.

Заустављам аутобус све у нади
даћеонихдесетнаћионогједноги
даћесвих једанаестстићиовдедо
мотела.Даћенамсепридружитии
даћујазадатакуспешноизвршити.

Вадим500.000.000.000(петсто
тинамилијарди)динара.

Дајпићеовимљудимакажем
конобару.Имезе.

Затепареможедвапива.
Пазарзаоволикепаресамодва

пива?
Затуновчаницуовдетолико.А

ако будете чекали до Ужица, тамо
ћете,подусловомдаидетешездесет
километара на сат, дакле за један
сат,уистооваквојкафани,моћида
попијетесамоједнопиво.

Па,човече,видишлидајеово
новчаницаодпетстотинамилијар
дидинара!!

Видим,видим.АуЉигућете,у
ономмотелукрајкогастајуаутобу
си,моћитуновчаницу,сакојомма
шете, да употребите као тоалетни
папир.

Убедимеитускрцахдвапива.
БетонирахонајРадојковвињак.
Како смо дошли до Пожеге, не

сећамсе.Тусенашаутобуспридру
жио осталим аутобусима. И наша
чета или четица осталим четама и
четицама.

Ја као командни кадар осталом
командном кадру, са којим сам по
себнимвозомпребаченуШид.Тач
нијеуселоМирковце.

Тусамсачекаосаосталимстаре
шинамадолазаквојника.

Акадасувојницистиглиикада
самзаузеостав„мирно”икомандо
вао: „ Варошани, трчећим кораком
збор”,самојеиспредменестаоонај
Богућанин, једини Муслиман кога
смоповели,штогазову,,Јаје”.

Агдесуосталипитам.
Осталисуосталиупуту.
Послесмосеинасдвојицавра

тили.

ПеткоГујаничић

Предполазакушколупажљи
восамослушкиваоразговоре
онихкојисувећбилиђацио

томе шта се то тамо ради. Занети
причамаошколскомживотуонини
су ни примећивали да их моје око
буднопрати,дамојеухосвечујеи
дасвепамтим.Изтихњиховихпри
часхватиосамдаушколинијелепо,
датамоучитељбијепрутомподла
новимаизанајмањугрешку.Поцр
веним и отеченим длановима мога
брата и неких рођака, схватио сам
да шале нема.Много сам се бојао
тихбудућихбатина.

Временеумитнопролазиидође
тај судњи дан, дођешести септем
бар,кадасаммораодасесуочимса
томстрахотом,саучитељемПетром
ињеговимпрутом.

Назадсенијеималокуд.Влада
лојеопштесагласијеизмеђуучите
љаинашихродитеља,дајебатина
израјаизашла.Насвесесестране
самочуло:удриудри,удрипозлати
летисе,слободнотиучитељуудри.
Него шта него да вас туче. Нема
учењабезпрутаистрахаидоксене
загреје столица. У нашем селу је
владало неподељено мишљење да
учитељмораданастуче,аконасне
бијеоннијеникакавучитељ.Страх
јеосновниподстицај заучење,ни
штабезстраха,прутморасталнода
фијуче.

Као крдо неке дивљачи сабише
нас у учионицу.А тамомук, стра
шниучитељПетарстојикодтаблеи
издаје последња упутства пред по
четак рада, диктира правила лепог
понашања.Ракитовпрутзаденутиз
над табле, као музејски експонат,
каосабљаЉутицеБогдана.Прутра
китов,витак,видиседајескороод
сечен,дагајепослужитељтујутрос
оставио.Започетакчаса јесвемо
ралодабудеспремно:табла,креда,
сунђер и прут. Неколико жбунова
ракитејераслонадесетакметараод
школе,каодаихјенекотунамерно
посадиода служенашемобразова
њуиваспитању.

Ипочетајпрвичас.Уједномре
ду седе ученици трећег разреда, у
другоммипрваци.Јаседимдонеко
гаинедишем.Заправокришомпо
вучемпомаловаздуха,алиопрезно,
да учитељне примети како им без
дозволетрошимкисеоник.Савсам
сепретвориоуопрезиухо.Одмене
остале само очи пуне страха. Осе
ћамсекаомишкојијесабијенућо
шак.Видимда нема рупице у коју
бихмогаодашмугнем.Затоодлучу
јем;ћутиичекај,штабудесадруги
манекабудеисатобом.Вероватно
је учитељ прочитао шта пише на
момлицуизатомиприђе.Стадеиз

надменекаопланинаијачекамда
сесручиипритиснеме.Аонспусти
рукунамојуошишануокруглугла
вицуирече:

 Не бој се ти. Бићеш ти добар
ђак,ајаволимдобређаке.

Историјска реченица са далеко
сежним последицама и значајем је
изговорена и регистрована, али ја
још ништа не верујем. Урођена
опрезностминедадасеобрадујем.
Немогуодмахдасхватимштамито
учитељрече,аливидимданијеопа
сно,даћуданасостатижив.Ууши
ма ми одзвањају откуцаји сопстве
ног срца, али учитељ, срећом, оде
даљеименисемојезечијесрцевра
тиизпете,стаденасвојеместоипо
че равномерније да обавља своју
функцију.Чуосамнештокаокроза
сан;оловке,гумице,торбе,свескеи
слично, али ми то у том тренутку
није било важно. Важно је да сам
преживео тај први час и тај први
дан.Осећаосамсекаонекокогасу
извелинастрељање,паганеочеки
ванопустилидаидекући.

Школскиданипочешедасени
жу један за другим. Све чешће је
учитељспуштаосвојурукунамоју
главу,алинедамеударинегодаме
помилујеиохрабри,дамикажедаје
добро то што радим и мени се то
башдопало.Трудиосамседаудово
љимсвакојучитељовојжељиизах
теву.Слушаосамоноштопричаи
радиооноштомикаже,каодамито
неговоричовек,негонеконатпри
родно биће које неме никакве везе
са људима у чијем сам окружењу
живео.

Није ме болело кад је учитељ
шибаоонедруге.Свимсиламасам
настојаоданедођемутунеугодну
ситуацију.Временомсамсеизбезо
бразио. Учитељ нешто објашњава
трећемразреду,амипрвациизбу
квара понављамо неке речи:Ааа
на,Маашаислично.Штаимада
понављамјанекетричетирибесми
сленеречикадсамнапаметзнаосве
што смо до тада учили. Опомиња
ме,богами,учитељдасеневртим,
данесметам,алиневреди.Искиде
онај прут изнад табле, памењиме
ударипоошишанијглави.Нисамсе
уплашио,схватиосамдасамзаслу
жиоивише.Чешемсепоглави,по
нављамоне задатеречиишапатом
сежалимнајближемдругуизтрећег
разреда:

Ааана,Мааша,јојДрагојле
штоболи.

Уцелинигледанобиосамдобар
и послушан, па ме учитељ задужи
данаодморуподучавамматематици
једногученика.Јаднодете,каоисва
деца, једвачекадаизађенаодмор,

ЂАЧ КО ДО БА
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алијасамдобиоповерљивиспеци
јаланзадатакодучитељаитунема
шале.Бежионподворишту,ајасе
натуриозањимисамопонављам:

Коликојетрипуташест,аколи
којеседмапутатри.

Он иза школе, ја иза школе, он
побегнеизашупе, али гаи тамо ја
дочекамсамојимнезгодним задат
ком.Биосаммугориодсвакенапа
сти. Ако ми не одговори казаћу га
учитељу, јер се учитељу све мора
рећи, а то може да има опипљиве
последице. Досадило ми да га ју
рим,аирезултатиподучавањасуми
билилоши,такодасамкаоспасза
обојицудочекаоиодмахприхватио
његовпредлог:

Немојвишедаме јуриш,даћу
тикуче.

Није лако било одолети таквој
изненаднојипримамљивојпонуди.
Од тога дана сам своје узалудно
подучавањесвеоуграниценормал
ногобављањаспецијалногзадатка.

&
Путевисудбинесунепредвидиви

истицајоколностименеочекивано
доведе у позицију да и ја добијем
прутомподлановима.

Због нечега смо закаснили на
час.Братјетрећиразредиредједа
уђепрви.Увукохсеијазањимкао
покислокученцекојевидидајене
што згрешило и зна да му следује
казнакојуникаконежели.

 Што сте закаснили? – пита
строгоиозбиљноучитељ,апрутму
уруци.

Братпочеданасправда:нијебио
печен хлеб за ужину, пада киша,
клизавои сличнанеубедљива обја
шњења,алиништанепомаже.

Пружируке,наређујеучитељ.
Ипочедазвиждипрут,аВеледа

семршти и трепће.Видим ја да је
врагоднеошалу,паизабраташмуг
немдаседнемумојуклупу,надају
ћи се однекуд неком неочекиваном
спасу,даучитељможданећеприме
тити,даћезаборавитинамене.

Асад,дођитиовамо,заповеди
миучитељ.

Нисам смео даму приђем, него
побегохизаклупа.Онпокушасјед
нестранедамеухвати,јапобегнем
саонедруге,онсадруге, јапобег
немнасупротну.Учитељстадеина
смејасе.Вероватносесажалио,ако
знаикакосаммуизгледаоонакома
лецак,покисаоијадан.

Вратисенаместоиседи,нећу
тиништаречемиучитељ.

Сигурно?!–саневерицомизу
стихја.

Сигурнопотврдимиучитељ.
Иданассаммузахваланшто је

одржаореч.Захвалансаммуизато
што ниjедном није био груб према

мени,нитијеуконтактимасамном
употребљаваопрут.

Завршихјапрвиразредсаодлич
ним успехом, али ми моји старији
друговитонисупризнавали:

Лакотијеупрвомдабудешод
личан.Видећештидокстигнешдо
трећегразреда,како јетамотешко.
Међутимстигохјаипрођохитрећи
ичетвртиразредитосталоноодли
чан,штојеондабилаправареткост.

&
За нас, из педесет и неке, наде

новогдоба,учитељјебионештопо
себноинесвакидашње,далекоиви
соко,изнадосталихљуди.Веровало
се тих година када смо ми били
основци,дајенајзадпронађенпра

випутзасвенароднусрећуинапре
дак,коначносурешенесведилеме,
двоумљењавишенема,социјализам
је решење за сељаке и пролетере,
сиротиње више неће бити. Земља
сељацима, фабрике радницима, а
насдецулистомушколе;фронтал
но просвећивање нације. Они који
сунеписмени,аодраслииманавече
да долазе у школу, циљ је, држава
безнеписмених.

Увексамсепитао,аштаћедара
де са мојом бабом и њеним дру
штвом. Да крене у вечерњу школу
некаконеиде,каснојемало,аопет
задатакјезадатак,учитељморасве
даописмени,онастатистичкакрива
неписмености мора убрзано да се
спустидонуле.Такосамзакључио
даћемојабабаињеноисписништво
бити доживотна сметња коначном
искорењивањунеписменостиисве
општем напретку и полету. Међу
тим, касније самувидео, да баба и
нијетоликонеписменаколикосамја
мислио.

Питамјабабудаминештосабе
ре из математике, кад се она само
малозагледаутаван,пребрапрстеи

кажеми:Е,видиш,тотиједвеста
седамдесетмањедвије.

Израчунамја,кадонотачно,са
моштојатајбројзовемдвесташе
здесетиосам.Изненађиваламесво
јим комбинацијама; савије један
прст, испружи други, зачкиљи на
једноокои каже: То ти је триста
четр`ес и три, па тамо додаш још
шес`,тачнотристапедестмањејед
но.Патирачуњајакотитреба.

Задивиламесвојимпознавањем
историјеиважнијихдатума.

КадјебабапочеоДругисветски
рат?

Е,видиш,дијете,другаШваба
једошла,тринеђељепослеБогоја
вљења,авеселиНеђељкојепогинуо
дваданапоПетровадне.

Акадсамсејародио?
Тисисеродиочетириданапри

јеНикољдана.
Какојемоглададржисветепра

зникеуглави,даимдодајеилиоду
зима неке временске интервале, да
памти невероватну масу података,
томиникаднијебилојасно.Систем
рачунањавременакодњесеразли
коваоодуобичајеногсавременогна
чинакојиподразумевадане,месеце
игодине.Зањујебиловажнодали
јетонеђеља,петкаилинекидруги
данукојипаданекисветацкадсене
ради,кадајецрвенослово.Њенора
чунање времена се делило на дане
преипослепразника;Петровданје
падао тачно двије неђеље после
СветогЈована,аИлиндантринеђе
ље после Петровдана; наша слава
падаувијекдвијенеђељепослеВе
лике Госпоине, Свети Стеван дође
дваданапоБожићуитакозатвори
цеогодишњикруг.Онајезапамтила
ипроверилаусвојојдугогодишњој
праксидајеЂурђевдануистидану
којијеиБожић.Божићјезањубио
значајновременскораскршће,битна

Фото: З. Павловић
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тачкаиполазиштеурачунањувре
мена. Знала је да је од Божића до
Ђурђевдана седамнаест неђеља.
ТројицесууседмунеђељупоВас
крсу.УониданкадјеБадњидану
тајданјеиСветиСава.Укојиданје
АранђеловданутајданјеиНикољ
дан.

Редовно је одржавала консулта
цијесасвојимдругарицама.Тасаве
товањасумиличиленаобнављање
градива из веронауке, са циљем да
сенеогрешеонекипразник,дасе
незамеренекомсвецу.

За њу никакав значај није имао
29. новембар, Нова година, Први
мај,тосезањунијелепило.Ниједан
од ових нових празника ни близу

није могао да засени Богојављење,
Светог Трипуна, или Покладе; оне
жешћесвецеиданепомињемо.

Многокаснијесамсхватиодаје
уНаниномрачунањувременабило
неког система који је она усвојила
кознакадиодкога.Утомсистему
година се делила на два полугоди
шта,ђурђевскоимитровско.Година
седелила,такођеиначетирипоста
ичетиригодишњараздобљакадсе
мрсило.

Од другог разреда више нисам
имаоучитеља,негоучитељицу.Ви
дим јадасебабинпедагошкипри
ступ и третирање проблема битно
разликује одприступанаше учите
љице, да је озбиљно почела да на
гризањенауторитатумојимочима,
почехдајојпричамкакоучитељица
тако не ради, не помиње никакве
празнике,математикунепредајета
ко,неданамдасекрстимо.

Тонећенадобродаиспа`некад
вамбранидасекрстите.Послушај
ти мене, прије спавања се трипут
прекрстииреци–Божепомози,па
ћебољедабидне.

Како да је послушам кад ми је
учитељицарекладасмомиса тим
назаднимпоступцимаиверовањима
раскрстилизасвагда.

&
Школскеприредбесумиостале

упосебномсећању.ЗаДанРепубли
кесеувекспремалавеликапредста
ва.ШколанамјебилауРељинојку
ћи.Учионицавелика,осветљенаса
двелампе,моглоједапримиипеде
сетљуди.Акосемалостисну,можда
ивише.Одклупаућошкусунапра
вилибину.Набинуизлазимја,тамо
мечекаРајнаснекомтестијом.При
слабом светлу лампи помало нази
рем публику која једва дише, све

главадоглавеисвигледајуумене.
''Добровечекомшинице,Ухаласам
жедан,Бил`мидаламаловоде,Са
могутљајједан''–однекудпочехда
изговарам ја врло гласно. Публика
зауставиладах,свиснестрпљењем
чекајуштаћедаљебити.Рајнане
штоизговара, а ја гледамуонуте
стију,какоћуда јепреузмемонако
тешку,пунуводе,бојимседа јене
разбијем. Летос сам једну разбио
кадсамносиоводусастублине,па
сумебашгрдили.Срећносесвеза
врши,мисабинесилазимо,проло
мисеаплаузкаопослеТитовогго
вора.Немогудасхватимштаседо
гађа. Однекуд мајка из оне гужве
испружирукуиуземионутестију.
Плаче.Етоштаједоживеладацело
селоаплаудирањеномђетету.

Каснијесамсхватиодаславаима
ионудругу,тамнустрану.Пријало
је кад су ме хвалили, али у школ
ском дворишту почеше да певају:
''Садсевидисадсезна,косекоме
допада''.Цеонашдругиразред,аи
ониосталипочеше,данасзадирку
ју,каоРајнаија–момакидевојка.
Настадошетешкиданизаобоје.На

одмору, ако видим Рајну у једном
делудворишта,бежимуонајдруги.
Видеосамдајељубавбилаобостра
на, јер јеионаодменебежалак`о
ђавоодкрста.

Нарепертоарусубилиновипе
сницииновикомади.Иуопште,све
је било ново, необично и обавезно
напредно.Појавилисусеновијуна
цииидоли.БранкоЋопићиНиколе
тинасууживалинеподељенесимпа
тије, аОтон Зупанчич иВладимир
Назорнамбилиистотакодрагикао
Бранко Радичевић и Десанка Мак
симовић.

Убрзаносмоодбацивалисвеоно
штојенекадабило.Историјајепо
чињалаодчетрдесетпрве.Штопре
сераскрстисамрачномпрошлошћу
иназаднимелементима,тобољеза
свенас.Труликапитализамједефи
нитивноуништен,мисесадналази
моусоцијализмукојијесамопред
собље за улазак у савршено дру
штво,укомунизам.Атамо,тамоје
нештосличнорају:Одсвакогћесе
тражитипремамогућностима,асва
ком ће се давати према потребама.
Митадаутосумњалинисмо.Знали
смодајетотакоидајесамопитање
временакадаћетодасеоствари.

После приредбе би нас децу
склонилииомладина јеступалана
сцену;фрулаиколо.Нарепертоару
вечеријеобавезнобилоикозарачко
колоипесма:''НаКордуну,гробдо
гроба, Тражи мајка сина свога...''
Женебиотхукивалеисажљевалете
мајкеитујаднуђецуштотамонеђе
изгибоше.Онимстаријимабивише
одговарала она: ''Дрма ми се, дрма
ми сешубараицвеће...'', али се те
песмевишенечују.Кулминацијује
масадоживљаваласпесмамаоСави
иСутјесци.Свиизколасуистеве
черибилиспремнидакренупоново
на Сутјеску и Неретву, и даље, да
ослобађајуТрст,ГорицуиРијеку.

Ондабисесвестишалоинарод
биселаганоразилазиопозсеоцима
газећи дубок снег. Многи су били
задовољни што су присуствовали
једној такво дивној вечери и били
учесници у општој представи. А
снегјелаганопадаоипокриваобр
даиравни,равнодушаннасвешто
сеокоњегадогађа,вечанусвомне
бескоммируилепоти.

&
Повремено збуњен и дезоријен

тисанподутицајемтихразличитих
приступанауцикојусамсвакоднев
но усвајао, ипак сам чврсто држао
основни курс. Али човек никад не
знакадасвеможедагастигненека
изненадна несрећа. Таман сам ми
слиодасвезнамидамеништане
можеизненадити,каднасучитељи
ца,менеимојудружину,казнизбог
догађаја у шумици, неким витким

Фото: З. Павловић
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прутом по длановима. Ђаво је од
нео,откудсмомизналидајојјето
момакиштаћењојмомак.Мичува
листокукрајпутакадсеиз једног
шумаркапојавичудо;двојенамото
ру.Остависмосвеигледамонешто
што никад раније нисмо видели.
Приближише се и ми познадосмо
нашуучитељицучврстоприкопчану
за неког мушкарца и тако добисмо
батине,каже,нисмојојназвалидо
бардан.Какавдобарданкадсмоми
зинулиодчуда,незбогтогаштосе
учитељица шетала по шумици са
неким,зналисмомидаучитељица
нијеживобићекаоиосталиуселу,
негозбогмотора.Дивночудо,много
лепше од бицикле и иде само.Као
да се спустио на земљу
летећи тањир.Каквашу
мица,тонамтаданијепа
далонапамет,аучитељи
ца је била богиња, вила
дугокоса,којанерадини
шта од онога што друге
радепоселу.

Колико је ту још ра
зних новина и изненађе
ња било, на светлом
школскомпуту.Никадане
иде све глатко, без смет
њииизненаднихпрепре
каитешкоћа.Самногим
мрачнимсиламаизаоста
лим схватањима сам ја
мораодасеносимнамом
путу према звездама. У
усвајање знања ми се, поред бабе,
мешала и околина покушавајући
стеченознањедамипомуте,дами
поколебају веру у светлу недавну
прошлостијошсветлијуисрећнију
будућност.Оникојисуучествовали
утимдогађајимаћедапричајумени
имомуџбеникуисторијекакојеби
ло.Каоданисузналидасууџбени
цибилисветекњигеучијусеверо
достојностније сумњало, анастав
ниципроповедницичијаречјебила
закон.Оноштоууџбеницимапише
ионоштонаставнициговоре,јеје
диноправо.Свеостало суназадни
елементи и њихова још назаднија
становишта.Такоинструисанипот
кованновостеченимзнањем,ступао
сам у озбиљну расправу са околи
ном,асастрицемсамтакорећипо
вео бескомпромисну борбу око
историјскеистине.Онменепокуша
вадаразувериипоклопи сањихо
вом Равном Гором и Голијом, а ја
његаиосталеназаднеелементе,са
Сутјеском и Неретвом, он мени о
ДражииКалиту,јањемуомаршалу
ипролетерима.Јошкадмикажу,ћу
ти ти мали, шта ти знаш. Они ми
знајукакојебило,оникојисууче
ствовалиутимдогађајимаибитка
ма,ајаданезнам.Мојнаставникда
незна!?Свашта.Онимизнају,ајош

нисуниједнумојуисторијупрочи
тали.Онићеменидапричају како
суослобађалиПријепољеодНема
ца,кадјазнамкакојетобилобоље
одњих.Јазнамштајеотомезаписа
но,јасамкњигечитао,асадћетода
мимутеелементиједни,назадни.

&
Сасвимслучајносампошаоупе

тиразред.Мојисунавијалидаоста
немдачувамовце,штоинијебило
таколоше,аливидимдасвиодоше
ушколу,паијакренухзањима.

Упетомсамбионајбољиученик
у разреду. Наставник историје ме
седненањеговоместо,осталимада
даучелекцију,аакосенекослучај

но окрене или галами, ја ћу да ка
жемнаставнику.Затовремедок ја
контролишем учење, наставник ће
да скокне до куће да доручкује, да
обиђедецу,поспекокошкама,исце
падрваилиурадинекидругикори
станпосао.Успешносамдржаоча
совеисторијевишепута.Акобине
ко направио неопрезан покрет или
ако би ометао остале у учењу, био
самнеумољиврачунајућинапроду
жену руку наставника. Временом
сам се толико уживео у улогу на
ставникада самустајао саместаи
шетаосесавважанизмеђуклупаса
рукама на леђима, да проверим да
неконезабушава.

Штасесамномдесилонезнам,
текушестомразредунапрвомтро
месечју сам био најгори ученик у
разреду.Свидобилидобреоценена
писменомизруског,самоЖелеија
јединице. Леднула ме мало та сра
мота,алисамсевременомпривикао
наслабеоценеинисамимпрудавао
никакав значај.Питаме једномна
ставник историје нешто, а ја појма
немамочемучовекприча.Дадеми
слабу оценуи успутмепита:Чији
ситимали?Казахмуимеоцакојег
је он добро познавао. Било је про
шлонеколикогодинаодочевесмрти
иранајебилајошсвежа.

Отацтијебиопаметанчовек,а
ти си велика будала – каза ми на
ставник.

Каодамејенекимоштримбоде
жомдирнуоусамосрце.Незнамка
ко сам сачекао крај часа. До куће
сампешачиошесткилометараујед
номправцу.Свисунекудодјурили,
ајаузмемисторијудаучим.Идеми
учим.Ништакућинепричам.Сле
дећегчасанаставникисторијепита
некогученика,оннезна.Следилоје
уобичајенопитање:Козна?Подиг
немруку.Нијетобилообичноподи
зањеруке.Такосамсезалетодами
неко не уграби одговор да замало
преврнухклупу.Наставниксезачу
ди –Шта би овом кад прошли час

нијеимаопојма.Постави
питање,јаодговорим,по
ставидруго,опетодгово
рим, затим треће, пето,
шесто.Знамсвештосмо
учили из историју напа
мет. Изненађење је било
потпуно и за наставника
изаученике.

Ништа нисам видео,
ниученике,нинаставни
ка, самосамнестрпљиво
чекао следеће питање и
такогласноизанетоодго
вараодасустакланапро
зоримазвечала.

Тада није био обичај
даученикпослејединице
добије петицу, али на

ставникнаправитајпреседан.Иви
ше од тога, исприча о том чуду и
осталимнаставницима,такодасви
почешедамезагледају,хвалеипод
стичу.

Једва сам чекао час географије
код истог наставника. На том часу
исто. Ко зна? Ја! Васко де Гама је
први опловио око РтаДобреНаде,
кадниконијеитакоредом.Иопет
са јединиценапетицу.Постадох ја
некоокомесепричаунаставничкој
канцеларијиипошколи.

Начасубиологијепоновимисто.
Изрускогсамзнаонапаметсветек
стове које смо до тада учили и то
тачноонакокаоихјенаставникиз
говарао.Итакосенађемнаполуго
дишту у горњем делу табеле, при
самомврхупоуспеху.

ПоследвадесетгодинауКраље
вумесретедругизосновнешколеи
каже:

Знашдасејошсећамкакосити
ондаодговараоизисторијеигеогра
фије.

Славаиуспехсу свемоћни.Ви
ше никада нисам падао на ниске
гране као те преломне и чудновате
јесени.

СлавољубВасојевић

Фото: З. Павловић
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Како је чудан и непредвидив
овајживот?Какосучуднине
обичнипутевиБожији,којима

насводи?Одувекјечовекжудеода
спозна своју будућност, дапребих
рекла,сазнаштаћемусеубудућно
стидешавати,коћеиштаћебитии
постати? Биће оно шта је радио и
мислио у прошлости и што сада
радиимисли.Свиманамбудућност
почиванасадашњости,асадашњост
напрошлости.Оноштојеизанаси
оноштојеиспреднас,ситницајеу
односунаоноштојеунутарнас.Не
када нас ти путеви и раскрснице
збуне,осећамосеизгубљено,неком
јетрновит,некомне.Свакомјебро
ду, наравно, најсигурније у својој
луци, али то није разлог његовог
постојања. Бродови плове, зар не?
Лукама се враћају, али опет плове.
Нисунисвелукеисте,акосечовек
научиживетиулуцигорчине,срећа
ћесеувексидритинегдедругде.

Сећамседасампрошлегодине,
негдеуовоистовреме,наистомме
сту, говориладатребабититошто
јеси ту где јеси.И сада то тврдим.
Само што сам тада то говорила у
Пријепољу,асадатокажемизНи
ша.Недемантујемсебе,негомепу
тевидоведоше,алићеметамо,на
дамсе,вратити.КадходамНишком
тврђавом, са ових зидина гледам
Нишаву,аливидимЛим,водајета
ко дубља, њена боја интезивнија,
шум реке добија орфејевску мело
дију, која вас сатима држи погледа
упртогуњенток,мислиодлуталих
где год пожелите.Волим дашетам
овимпаркомнаовимзидинама,пру
жасепредиванпоглед.

Сећамседасампрошлегодине,
негдеуоводобаседеланасличној
дрвеној клупи, гледала у исто ово
небо.Потпуноистонебо.Истапла
вабоја,истатоплина,истасветлост.
Иста Милешева. Можда је чак са
оветврђавеибољевидим.Мојсвет
јесамооноштостанеумојесрце,и
гдегодсамигдегоддаодем,јасам
усвомсвету.Саоветврђавевидим
МилешевуобасјануБожанскомсве
тлошћу, видим Светога Саву како
ходаизаписујеувременуштанамје
чинити, чемуда тежимоичемуда
сенадамо.Видимсликарекојижи
вопишуманастир,гледајуислушају,
записују, сликају, остављају сведо
чанствозавјекевјекова,јерсвешто
језаписаноостаје,штосепамтине
стаје. Они су знали да је најбољи
начиндарастешкаочовек,такошто
ћешсеокружитиљудимапаметни
јим од себе. И ту увек згрешим,
завидимим.Кајемсе.

Са ових се зидина, милешевска
звона јасније чују, преносе поруке,
мисли, отварају небо. Од њиховог
звука овде поиграва срце. Својим
звуком разбијају устајали ваздух,
стварају ветар, праве облацима
облике. Тако видим људска лица,
лица пријатеља. Јасне слике људи
које волим, који ми требају овде и
којимасампотребнатамо.Увекми
измамеосмех,јерчовеквредионо
лико колико је другима потребан.
Дубинајеујасноћииведрини,моји
пријатељисумоједруго ја.Затосе
ваљдатако јасноиМилешевавиди
саовихзидина.

Гледам и себи постављам пита
ња, тражим одговоре. Размишљам,

јерјеваљдаглавабезразмишљања,
каооватврђавакојомходам,безвој
ске.Далијеуопштепоентауодгово
рима?Мождајесвеупитањима?

Гледатиивидети?Опетстављам
упитник.Врлојечестонакрајумо
јих речи тај знак питања. Обичне
ствари,речи,мисли,погледиизме
не увек извлаче и маме питање.
Одговоре тражимод себе саме, јер
самосебесталнопитамизапиткујем.
Другељуделакшеибржеразумемем
и не питам ни много ни дуго. Са
самомсобомјетодугпроцесс,бес
коначан, чини ми се да ће трајати
сведокјатрајем,набилокојиначин.
Покушавамдаодговорим,најлакше
чини ми се сликајући. Тако некако
најбољедоскочимсвојиммислимаи
питањима,предухитримсе,јерсли
кам срцем, оно је увек најбрже, не
размишља,осећа.

Некадиречиматражимодговоре,
као сад. Речи само навиру, не сна
лазимсе,збуњују,долазекаошифре
изакојихсекријецеокосмоссасло
воликимзвездамасаупитникомкао
осомротације.Изтогсловногвртло
гаувексенекакоиздвајајудвенај
сјајније, најбљештавије. Гледати и
видети?Далисуторазличитеречи
једногистогзначења?Небихрекла.
Невидесвикојигледају.Могунам
сепогледизадржатинаистомместу
али ћемо сви видети различито.
Стварперспективе,реклибислика
ри, није нам иста тачка гледишта.
Можданегледамосвиистимочима.
Нибелинусликарскогплатнаневи
димосвиисто,паникаменугромаду
која нам заклањаСунцене видимо
сви исто. Овде увек помислим на
великогМикеланђела,генијазасва
времена.Када су га једне прилике,
наконштојезавршиоДавида,упи
таликакоуспевадасалакоћоможи
ви скулптуре невероватних димен
зија,идапостиженајфиније,софи
стициране детаље само чекицем и
длетом, одговорио је да не прави
скулптуре.Говориоједасеусваком
каменукријенекаскулптура,даон
само склањањегов вишак.Како то
звучилако,затојеваљдатаковелики
иданас.Нијесамогледао,знаоједа
види.

Не поредим себе са овим рене
санснимгенијем,алимиовдепома
жедаодговоримнапитање.Какоје
лепЛимуНишави,икакомедотиче
погледнаМилешевусаНишкетвр
ђаве?

ГледаивидиВас

ИванаКрповић

ПОГЛЕД НА МИЛЕШЕВУ СА НИШКЕ ТВРЂАВЕ
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Кадјенекоунајбољим,млада
лачкимгодинама, укојима је
годишњакСа вин данредједа

сенештокажеопочецимањеговим
и мукама порођајним. На измаку
оногвременакојесезвало:«Ипосле
ТитаТито»улокалномлистуПо
ли мље јавила се идеја да се пово
домДана Светог Саве или како то
народлепшекаже,Савиндана,изда
пригоданподлистаксаизборомтек
стоваоживотусвецаизначајуњего
вог дела за српски народ ињегову
културу.Требаиматиувидудајена
нивоудржавеСрбијетекпочеларе
афирмација Савиног дела започета
садавањемсагласностинанаставак
активностиокоизградњеХрамана
Врачару.Послеполувековногзасто
ја, ћутања и оспоравања народ се
вратиосвомСвецу.

Подлистак од осам страна угле
даојесветлодана25.јануара1991.
године.Избортекстоваизвршилису
ЉубомирШуљагић,ВујицаБојовић
иМилеваМалешићкојајеипотпи
сала подлистак као главна и одго
ворнауредницаПо ли мља.Можесе
слободнорећида јеонбиоиници
јална каписла за активности око
стварања Милешевског културног
клубаСВЕТИСАВА.Моторнасна
гаутимактивностимаиглавниини
цијаторбиојеагилниМилорадВе
руовић,новинарупензијиипубли
циста.Сажаромнекадашњегскојев
ца, прионуо је овом послу стално
истичући јаванђеоско: «Није грех
грешитинојегрехугрехуостати».
Највишезахваљујућињеговојнеис
црпнојенергијиКлубјеоснован15.
јуна1991.године.

Наредне неколике године, ратне
безрата,сахиперинфлацијомибе
дом,пропраћенесусадваподлистка
уПо ли мљу и једним самосталним
издањемистогобима(осамцрнобе
лих страна променљивогформата).

Уњимајесвевишеауторскихиак
туелних текстова на тему духовне
обновеикултурногнаслеђа.

Ново,измењеноиобогаћеноли
цеСа вин дан а појавило се са пе
тимбројем у јануару 1995. године.
На36страна,сакорицамауколору,
уА4формату,родиласеправаре
вија,иштојенајважније,сабогатим
садржајемипроширенимкругомса
радника. Главни и одговорни уред
ник,штоћеостатизакључносаде
сетимбројем,биојеМилорадВеру
овић.ЛиковнорешењезаглављаСа
вин дану подарио је графички ди
зајнер из Новог Пазара  Веселин
Нишавић Вешо.У наредним броје
вима обим ревије се повећавао и,
углавном,кретаонанивоу56+4.

Садржинуиконцепцијуновере
вијенајбољекарактеришуречиува
женог академика, Миомира Даши
ћа,изговорененакњижевнимсусре
тимаСло во са Ли ма (1995.год):

«...Увјеренсамданамјеполити
ка културе, поштовања културних
традиција, данас потребнија него
икад раније...Политика културе би
посебномораладабудезаступљена
наовимпросторимагдејеизразито
преплитање историјског и актуел
ног, где се прожимају прошлост и
садашњостигдјесемогуподстица
типристрасностииотворитипуте
ви свјесном инструментализовању
историје у друштвенополитичке
сврхе...Јер, само научно познавање
историје,познавањекултуренарода
и свих сегменатањегове традиције
можебитинајјачабрананационал
нојмитоманији».

На оваквој концепцији још ис
трајније серадипочевод11. броја
одкадаСавинданпотписујеМилева
Малешић као главна и одговорна
уредница.Ревија јеграфичкиреди
зајнирана и садржајно обогаћена.
Збогизвеснихнеспоразумасарани

јимуредникомдошлоједосвесног
померања ка «озбиљнијим новина
ма» које су све више личиле науч
номчасопису.Какоуодабирутема
тако и у њиховом презентирању и
одабиру аутора. Један од разлога
био је и појава новог листаМи ле
ше вацкојијеуређиваоранијиуред
ник, Милорад Веруовић и који је
био гласило Епархије милешевске.
Будући да су те новине садржале
значајанбројприлогасачистобого
словским садржајем и активности
мауЕпархији,Са вин дан се,садр
жајем,помериовишеуправцуисто
риографских тема те презентацији
културногнаслеђаиафирмацијиис
траживачког рада на њему. Из тог
разлога у заглављуСавиндана изо
стављенјеатрибут«ревијазадухов
нуобнову».Нажалост,ревијакојаје
требалаидаљедавршитуфункцију
брзосеугасила,послесмртиМило
радове.

Заокружујућидвадесетбројеваи
скородведеценијеизлажењаможе
моспоносомистаћидабројсарад
ника,захваљујућикојимаСавиндан
излази,никаднијебиовећи.Онсе
стално проширује новим и, што је
најважније, млађим сарадницима.
Такомисија,започетапредведеце
није,имаперспективу.

Оно што представља тамнију
страну целе приче су читаоци. Ти
раж Савиндана је скоро преполо
вљениопштепознатоједајесвеви
ше писаца, а све мање читалаца.
Стога јеКлубодлучиода своје ак
тивности,каоиСавиндан,штовише
промовишеуелектронскомиздању.
Иако је сајт Клуба постављен још
2002. године није ажуриран.Овога
пута смо том послу приступили
озбиљније и надамо се да нећемо
остатинапокушају.Сајтјеуизради
ипоњеговом активирањунањему
ћебитидоступниСавинданиод11.
броја.

Велики посао представља фор
мирањебазеподатаказа«културно
наслеђе»саподменијима:манасти
ри,цркве,градине,некрополеири
знице.Овиподацитребадаобухва
теподручјеСтареРашкеоднајзна
чајнихспоменикапаредомдооних
најмањих (запустеле цркве, гради
не и некрополе). У а ужурирању
овихподатакаочекујемопомоћка
конаших старих сарадника такои
нових, којима ће овај вид сарадње
вишеодговарати.

ЗоранМалешић,
председникМККСветиСава

СА ВИН ДАН ОД ПОД ЛИСТ КА  
ДО ИН ТЕР НЕТ ИЗ ДА ЊА

УЧЕНИЦИМА И ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА 
ЧЕСТИТАМО

САВИНДАН 
ШКОЛСКУ СЛАВУ

УЧИТЕЉСКО ДРУШТВО ПРИЈЕПОЉЕ
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Деветнаести број Савиндана
представљенјепријепољској,
нововарошкој и новопазар

ској публици. Били су то културни
догађајипраћениуПријепољуизло
жбомсликаВеселинаНишавићаВе
ша,уНовојВарошиконцертомму
зичкогансамблаЛиммузикизПри
јепољаауНовомПазаромпромоци
јомфилмаТичјеПоље.

О19.бројуСавинданаговорили
суВујица Бојовић, верни сарадник
Савиндана, уМузеју у Пријепољу,
Љубомир Шуљагић, члан МКК
«СветиСава» од оснивања уДому
културеуНовојВарошииДрагутин
Масловарић, професор филозофије
у Гимназији у Рашки у новопазар
скомЦентрузакултуру.

КадизађеновибројСавиндана
ја се увек изненадим и обрадујем
због подвига који је учињен да су
нађена средства за штампање и да
суокупљенитоликисарадницикоји
пишузаСавиндан,рекао јеВујица
Бојовић. Анализирајући текстове
објављенеу19.бројуБојовићјепо
желеодуготрајањеревијикојапред
ставља изузетног хроничара свог
времена.

 Скупљени око деветнаестог
бројалистаСавиндан,пријепољско
гаиполимскогаподвижника,онто
истински јесте – ко хоће да гледа
очимаистоганебаидавидиочима
истога сунца. Савиндан је књига
свихнас,рекаојеДрагутинМасло
варић,напромоцијиуНовомПаза
ру. Ако би одређивали душу листа
ондајенајјаснијеинајједноставније
рећи да је душа његова просвети
тељскааовајпојамјесложен,саста
вљеноддвијеријечи,проштозначи
заисветитељствоштозначисвето,
свијетли ум. Просветитељство је
као период у филозофији бранич

свакељудскемалоље
тности, плиткоумља,
површности.У свако
ме броју од један до
деветнаест присутан
јенекласичнимотива
циони циклус. Мотив
јепрви,зањимслије
ди језик, стил којим
сваки аутор остварује
свој циљ, тек послије
тога наступа олакша
ње. То је она катарза
закојуникаднезнамо
далијеоназанос,ус
хићење или је то мо
жда дубоки унутра
шњимир–мождајесвето.

Одпрвогабројакојијенастаоиз
подлисткапријепољскихно
вина који је највјероватније
претходница, основа свих
следећих бројева Савинда
на.Бројједанјепочетаксве
гашто јесте, такокажеПи
тагора.Бројдесетјесимбол
савршенства. Догодине, уз
помоћБожију,излазидваде
сетиброј–тоћебитидруго
савршенство, и тако у бес
крај простора и времена
листСавинданузимаједини
атрибут–вјечноћупостоја
ти.

Ућиусрчику,сржлиста
Савиндан значи читати овај
лист. Деветнаести

бројјекохеренција,сагласје
система.Системтекстова је
датнаизузетнопримамљив
начин,језикистилпривући
ће свакога, тако да аутори
разноврсних текстова нема
јуочемудабрину,постигли
су много. Понеко ће поми
слитидајесвакапромоција
бесједа у „невиђено“. Чини
ми се да ће се баш тај дио
читалачкепубликепревари
ти. Довољно је прочитати
самонеколикотекстоваиот
критиокаквомселистура
ди.Чакинеодлучничиталац
постаје одлучан. Лист Са
винданје„огромнаписанка“,изње
учимо о свима нама, учимо прије
пољскога човјека, стајао ониспред
билокојебогомоље,знамодајесва
киодњихзаискаомирунутрашњи.
ИТалес,Грк,математичарифило
зоф,каже„његујпреунутрашњуле
потунегоспољашњу“.

Листом Савиндан могу нас ви
дјетионикојизнајудаточине;они
којинеумијуданасвиде,некачита

јулистСавиндан.Потпуновјерујем
да нема оних који неће читатиСа
виндан.АкосуГрциималиХомераи
Сократа, ми на овим просторима
имамо пјесника, државника и мла
денцапореддежевскебогомоље,ко
јијеовакомолиосвојрод…

Поздрављамтемојвитешкироде,
Богтидаоздрављаивесеља
Братскеслогеибратскељубави
Јеродтогаништаљепшеније
Нитиљепшенитибогатије.

рекаојеусвомнадахнутомговору
на промоцији Савиндана Драгутин
Масловарић.

У циљу промовисања знања и
образовања Милешевски културни
клуб«СветиСава»иовегодинедо

делиојеновчанунаградуипризна
њенајбољемученикунашеопшти
не.

Признањем се окитио Предраг
ПјановићученикПријепољскегим
назија који је заузеопрвоместона
ранглистинајбољихученикауоп
штини. Признање је уручиоЉубо
мирШуљагић,директорПријепољ
скегимназије.

М.М.

Про мо ци ја Са вин данa

СА ВИН ДАН КЊИ ГА СВИХ НАС

Са промоције у Новом Пазару

Лим Музик у Новој Вароши

Предраг Пјановић са породицом и председником Клуба


