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SLIVANJSKO LIBRO DRUGO
Posljednjih se nekoliko godina u Neretvanskoj krajini obilježa-
vaju različite važne obljetnice: slave se obljetnice osnutka poje-
dinih župa (Opuzen, Metković i Rogotin) ili prvoga spomena 
župnih crkava (Vidonje i Dobranje). Neke su se od tih obljetni-
ca obilježile samo unutar užih zajednica, bez nekoga trajnijega 
traga (što posebno čudi za mnogobrojnu metkovsku župu sve-
toga Ilije), no objavljeno je i nekoliko vrijednih monografija o 
župama ili crkvama na neretvanskome području. Navedene su 
monografije uglavnom bile višeautorske, osim rogotinske či-
jom je autoricom Maja Šunjić, i obljetničke, a pred nama je sad 
još jedna, slivanjska, koja je autorska, ali nije obljetnička.
Monografije su o pojedinim neretvanskim župama do osamo-
staljenja Lijepe Naše uglavnom pisali svećenici, a u posljednje 
vrijeme pišu ih znanstvenici i zaljubljenici u mjesnu povijest. 
Mjesnom se poviješću nekoć, naime, nije bilo uputno baviti 
jer je mjesna povijest bila istoznačna s crkvenom. Slivanjsko je 
područje imalo popriličnu sreću što su se njegovom poviješću 
bavili povjesničar i arheolog don Petar Kaer (župnikovao na 
Slivnu 1885. – 1886.) te povjesničar don Radovan Jerković (kao 
opuzenski župnik tijekom Drugoga svjetskog rata obilazio je i 
Slivno), a godine 1990. negdašnji je slivanjski župnik don Josip 
Bebić objavio knjigu Župa Slivno Ravno. Dvadesetak godina 
poslije Radoslav Dragobratović objavio je monografiju o Rabi 
pod naslovom Život iz kamena i močvare – Raba 1689. – 2012., 
u kojoj je obrađeno jedno od većih slivanjskih naselja. Budu-
ći da su se slivanjskom prošlošću i sadašnjošću bavili i mnogi 
drugi znanstvenici (ponajprije povjesničari, arheolozi i jeziko-
slovci), možemo zaključiti kako je slivanjsko područje u od-
nosu na ostatak Neretvanske krajine iznadprosječno obrađeno. 
Nažalost, ta je iznadprosječna obrađenost plodom slučaja, a ne 
promišljenoga i sustavnoga proučavanja. Nije po tome slivanj-
sko područje jedinstveno na hrvatskome povijesnom području 
te je strategija znanstvenih istraživanja zadaća koja se nadaje 
ne samo hrvatskoj znanstvenoj zajednici, nego i hrvatskoj dr-
žavi. To je, međutim, druga tema.
Nisci se proučavatelja slivanjske prošlosti knjigom Knjiga o 
Slivnu (povijest, zanimljivosti i mali rječnik slivanjskog govora) 
pridružio Darko Utovac, autor nekoliko radova iz slivanjske 
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prošlosti objavljenih u Hrvatskome neretvanskom zborniku i 
Stolačkome kulturnom proljeću te monografije o Petru Tutavcu 
Biliću. Netko će možda postaviti pitanje čemu objava mono-
grafije posvećene jednoj župi trideset godina nakon već objav-
ljene, no odgovor je vrlo jednostavan: u tridesetak godina ne 
samo da su objavljeni novi radovi koji se bave Slivnom, valjalo 
je također preispitati prethodno napisane jer se u međuvreme-
nu Hrvatska osamostalila, pa su se povijesne „istine“ revizi-
jom (a branili bi nam povijesni revizionizam da zacementiraju 
„vječne“ istine spoznane u sedamdesetak godina postojanja 
Lijepe nam Bivše) počesto prometnule u zablude. Različita su 
ujedno područja interesa dvaju autora te stoga, uz nadopu-
nu građe svojega prethodnika, Darko Utovac donosi mnoge 
nove, poglavito etnografsko-etnološke i jezikoslovne podatke. 
Upravo to pokazuje u kojemu bi smjeru trebalo sastavljati nove 
monografije župa. Njihovi se autori, naime, počesto previše 
bave radom vlastitih prethodnika (ponajvećma ne uzimajući 
u obzir okolnosti u kojima su njihove knjige nastajale) umjesto 
da donose nove podatke. Darko Utovac nije upao u tu zamku 
nego se prema svojemu prethodniku i prijašnjim istraživačima 
odnosi s dužnim poštovanjem. Druga je vrlina ove knjige veći 
naglasak na autoru bliske teme poput povijesti XX. stoljeća. 
Upravo bi poštivanje prethodnika, donošenje novih podataka i 
naglasak na obradu tema u kojima se autor bolje snalazi trebale 
biti mislima vodiljama budućim autorima srodnih monografi-
ja jer se oni počesto gube u temama i teorijama koje nadilaze 
prostor koji obrađuju i njihova znanja. Najbolje su stoga strani-
ce ove monografije crtice o negdašnjim slivanjskim svjetovnim 
i vjerskim običajima, pučkim vjerovanjima te narodnoj nošnji. 
Jezikoslovcima će biti zanimljiv i mali rječnik slivanjskoga go-
vora (možda bi bolje bilo govoriti o slivanjskim govorima, no 
ne treba zamjeriti autoru na uporabi jedninskoga lika jer su 
slivanjski govori nekoć bili znatno sličniji nego danas) u koje-
mu se nalaze arhaizmi (npr. crevlje ‘cipele’, izđelat ‘izraditi nešto 
od drveta’ < iz + djelati ‹činiti, raditi’, sliva ‹šljiva›), lokalizmi 
(npr. guba ‘staza od međusobno spojenih krpa’) te regionalizmi 
(npr. mušlja ‘dagnja’; ta je riječ osim u slivanjskim zabilježena 
još u bokeljskim govorima), ali i primjeri imperativa prošloga 
(npr. bijaš ti), češće potvrđena u čakavskim govorima. Rječnik 
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potvrđuje kako su slivanjski govori do najnovijega vremena 
bili (i)jekavski jer se u njima nahode primjeri 3. jotacije (npr. 
śet ‘savjet’, śeme ‘sjeme’), a ujedno su potvrđeni primjeri šlje-
me i šnjeg srodni primjerima zabilježenim u nekim istočnijim 
štokavskim govorima. U slivanjskome su leksiku približno po-
djednako zastupljeni turcizmi i mletacizmi, što je, s obzirom na 
povijesne okolnosti, i očekivano. U jezikoslovnome je pogledu 
zanimljivo i poglavlje o slivanjskome lovstvu u kojemu su zapi-
sani mnogi nazivi za ptice. Povjesničarima će, čija je uža speci-
jalnost suvremena povijest, vrlo korisni biti ispravci podataka 
o žrtvama Drugoga svjetskog rata te općenito autorov doku-
mentirani pogled na događanja iz toga razdoblja. Vrijedan je 
spomena i popis slivanjskih kulturnih pregalaca iako dio au-
torovih komentara pripada području osobnih dojmova slično 
kao i neki komentari etimologija (prezimena se Utovac i Tuta-
vac mogu povezati isključivo po bliskozvučnosti, ona nemaju 
nikakve etimološke veze, a i prvotni nositelji tih prezimena, što 
nedvojbeno pokazuju povijesni podatci, potječu iz različitih 
krajeva). Autor je također u poglavlju o slivanjskim prezimena 
možda ipak mogao barem naznačiti novije smjerove doselja-
vanja u Slivno jer je podrijetlo starijih slivanjskih rodova već 
obrađeno i poznato (iako je te podatke uvijek dobro ponoviti 
kako bi se puk odmaknuo od predaja koje su nerijetko uveze-
ne), no monografije su o župama otvorena djela, djela koja se 
neprestano mogu nadopunjivati, pa je uočene sitnije propuste 
vrlo lako ispraviti u kojemu budućem izdanju, a možda su i 
samo odrazom ocjenjivačevih sklonosti.
Zaključno, novi libar o Slivnu knjiga na polici bi morao imati 
svaki Slivanjac da se upozna sa slivanjskom prošlošću, običaji-
ma i govorom, a i kad se nađe u rukama kojega namjernika ili 
stručnjaka, sigurno će se pronaći barem pokoja crtica ili sličica 
koja će ga potaknuti da se u Slivnu i na Slivnu zaustavi te iz 
prve ruke upozna s tim kutkom Neretvanske krajine. Knjiga 
je to koja je poprilično različita od prethodnice, čijim je auto-
rom bio Josip Bebić, ne samo zbog različitih autorskih afini-
teta i trideset godina koje su u međuvremenu protekle, nego 
i zbog toga što je autorom ove monografije Slivanjac odgojen 
u zavičaju, sljubljen s njim i sa svojim suzavičajnicima, što je 
razvidno iz svakoga retka. Ujedno je to i putokazom stanovni-
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cima drugih (ne samo neretvanskih) župa da se odvaže krenuti 
tragom svojih predšasnika te nadopuniti njihove spoznaje jer 
ako nam se obzori ne mijenjaju i uvriježena mnijenja ne pre-
ispituju, postajemo zatočenicima vlastite tromosti, a to nikoga 
nije odvelo daleko. Na koncu se nadam kako će sadržaj ove 
knjige doprijeti i do onih koji odlučuju da postanu svjesniji-
ma vrijednosti vlastite baštine. Ako ni zbog čega, onda zbog 
osobnih probitaka koji bi se mogli prometnuti u opće jer već 
dugo uzmorski Hrvati parazitiraju na nasljeđu predaka. Bio bi 
red stoga da se barem donekle upute u vlastitu prošlost od koje 
danas žive.

Domagoj Vidović


