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УДК 929.52 ИВОШЕВИЋ 
 
 
 

Мирослав Нишкановић 
 

О ИМЕНУ И ПРЕЗИМЕНУ ИВОШ И 
ПРЕЗИМЕНУ ИВОШЕВИЋ 

 
 
 
 
Име Ивош налазимо у документима од 15. века – у дефтеру 

Области Бранковића из 1455, године.1 Налазимо га неколико пута 
у дефтеру санџака Пожега 1579. године.2 Ивош Михајловић се 
помиње као пресељеник из Петрова Села у Витуњ (Огулин) 1646. 
године.3 У попису становника Осијека помиње се 1697. године 
Колар Ивош.4 У Славонији 1735. године налазмо више носилаца 
имена Ивош. Тако су међу очевима породица уписани Ивоши са 
презименима: Лончарић, Лавадинић, Павулић, Микић, Скелац, 
Андришин, Смотрић, Хобадов, Чаушић, Кузман, Мандин Павко-
вић, Орешковић и Состић, највише у Трговишту Валпово.5 

Ивош, осим тога што је име, је и презиме, посведочено почет-
ком деведесетих година 20. века у Босни и Херцеговини. У БиХ 
било је носилаца презимена Ивош 1991. године 224 (у 58 домаћин-
става). Подаци се доносе по општинама и насељеним местима: Бу-
гојно 121/31 (Бугојно 27/9, Горуша 71/15, Росуље 23/7); Бусовача 
5/2; Витез 4/1; Горњи Вакуф 21/5 (Бистрица 22/5, Горњи Вакуф 

 
1 Милица Грковић: "Антропонимија и топонимија" у: Милош Мацура (ур.) На-

сеља и становништво области Бранковића 1455. године, САНУ, Београд 2001, 
711.  

2 Sandžak Požega 1579. godine, Državni arhiv Osijek, Osijek 2001, 216, 219, 237, 
264. 

3 Алекса Ивић, Миграције Срба у Славонију током 17. и 18. столећа, , На-
сеља и порекло становништва 21, САНУ, Суботица 1926, 173. 

4 Tadija Smičiklas, Dvijestogodišnjica oslobođenja Slavonije, JAZU, Djela XI, 
Zagreb  1891, 63. 

5 Ive Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine i njihova 
ekonomska podloga, Osijek, 1993, 362-367, 405, 547, 399, 547. 
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4/1); Зеница 4/1; Пуцарево 45/8 (Себешић 45/8), Сарајево 16/8 (Но-
ви Град 5/2, Ново Сарајево 2/1, Стари Град 3/1); Хаџићи Тарчин 
1/1, Центар 5/3); Травник 8/2.6  

У напред наведеним насељима, које се највећим делом налазе у 
области познатој као Скопље или Ускопље, у матичним књигама 
из друге половине 18. и у 19. веку налазимо носиоце презимена 
Ивош.7 Поред тога у Прилуци (Ливањско Поље) 1743. године до-
маћинство  Цвјетка Ивоша бројало је 10 чланова.8 

Почетком 21. века Ивоше налазимо у Србији и Хрватској, али 
не и у Црној Гори.9 

Носилаца презимена Ивош 2001. године било је у Србији 17 (у 
седам домаћинстава): Београд 9/3 (Гроцка Врчин 2/1, Нови Бео-
град 4/1, Стари Град 3/1); Нови Сад 7/3; Суботица 1/1.  

У исто веме било је у Србији 134 носилаца (43 домаћинства) 
презимена Ивошев, највише, у Војводини: Врбас 4/1; Вршац 28/8; 
Кикинда 2/1; Крагујевац 4/1; Нови Београд 3/1; Нови Сад 31/11 
(Кисач 10/3, Нови Сад 13/6; Футог 8/2); Смедерево 3/1 (Радинац 
3/1); Смедеревска Паланка 3/1; Сомбор 48/13 (Бачки Брег 18/4, 
Бачки Моноштор 7/1, Бездан 2/1, Сомбор 21/7); Србобран 6/3 
(Србобран 4/1, Турија 2/2); Сремска Митровица 1/1, Чока 1/1. Та-
да су уписана и два носиоца презимена Ивошки.10  

У Хрватској је у то време (2001) пописано 412 носилаца прези-
мена Ивош у 152 домаћинства: Белишће 8/3; Биље 4/1; Бол 1/1; 
Брцковљани 7/3 (Горња Греда 1/1, Грачец 3/1, Прикрај 3/1); Вин-
ковци 7/2 (Винковци 4/1, Мирковци 3/1); Вировитица 17/6 (Виро-
витица 16/5, Резовац 1/1); Водице 8/3; Врбовец 30/10 (Лоњица 
24/9, Песковец  6/1); Вуковар 2/1; Грубишно Поље 2/1; Дарда 1/1; 
Доњи  Краљевец 4/1 (Палиновец 4/1); Дуга Реса 3/1; Дуго Село 1/1; 
Загреб 83/32 (Загреб 58/24, Ивања Река 3/1, Мала Млака 7/2, Сесве-

 
6 Документација Српског генеалошког центра – Београд. 
7 Ante Škegro, Matične knjige umrlih uskopaljskih župa od 1775. do 1883. godi-

ne, Zagreb 1912, 391. Ante Škegro, Matične knjige vjenčanih uskopaljskih župa od 
1753. do 1883. godine, Zagreb 1912, 579. 

8 Luka Đaković, Prilozi za demografsku i onomastičku građu Bosne i Hercegovine, 
I, Sarajevo 1979, 41.  

9 Исто. У ово време нема носилаца презимена Ивош у Црној Гори, а поред 
присуства носилаца презимена Ивошевић евидентирали смо два носиоца пре-
зимена Ивошев у Тивту. 

10 Документација Српског генеалошког центра – Београд. 
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те 15/5); Задар 20/9; Иванић-Град 2/1 (Требовец 2/1); Кали 48/15; 
Каштела 3/2 (Каштел Гомилица 3/2); Криж 4/1 (Обедишће 4/1); Ку-
тина 3/1 (Хусаин 3/1); Лукач 48/13 (Будровац Лукачки 11/3, Горње 
Базје 27/8; Дуго Село Лукачко 6/1; Лукач 4/1); Магаденовац 5/1 
(Беничанци 5/1); Мартинска Вес 24/9 (Лијева Лука 3/1, Лијева 
Мартинска Вес 21/8); Нова Буковица 3/2 (Добровић 1/1, Нова Бу-
ковица 2/1); Нови Мароф 2/1; Орле 1/1 (Дрнек 1/1); Осијек 4/2 (Ви-
шњевац  3/1, Осијек 1/1); Паг 1/1; Петриња 4/1; Поповача 1/1; Рије-
ка 14/6; Св. Филип и Јаков 1/1 (Свети Петар на Мору 1/1); Семељ-
ци 2/1 (Врбица 2/1) Сењ 2/1; Сисак 8/3; Слатина 13/3; Спишић Бу-
ковица 12/5; Сухопоље 8/3 (Левиновац 8/3); Феричанци 1/1.11 

Пре тога поседујемо податке о броју Ивоша у  Хрватској 1948. го-
дине. Било их је у Хрватској свега 287 носилаца у 75 домаћинста-
ва: Вировитица 107/27 (Базје Горње 35/9, Будровац 14/3, Дуго Село 
7/2, Лукач 7/2, Вировитица 19/6,  Левиновац 8/1, Шпишић-Букови-
ца 17/4; Врбовец 55/12 (Кусановец 4/1, Лоњица 51/11; Вуковар 4/1; 
Дубровник 1/0; Дуго Село 10/2 (Дуго Село 3/1, Дубравчак Лијеви 
4/1, Грачец 3/0); Загреб 5/4; Задар 54/14 (Задар 10/3, Кали 44/11); 
Ораховица 1/0 (Бокшић 1/0); Подравска Слатина 19/5 (Добровић 
15/4, Подравска Слатина 4/1; Сисак 64/18 (Махова 1/0, Мартинска 
Вес 20/7, Сисак 5/1); Сплит 3/1; Шибеник 2/1 (Рогозница 2/1).12 

 
Презиме Ивошевић у основи има мушко лично име Ивош. Но-

сиоце презимена Ивошевић налазимо 1948. године у Хрватској, 
1991. године у Босни и Херцеговини и 2001. године у Хрватској, 
Србији и Црној Гори. 

У Босни и Херцеговини било је почетком деведесетих година 
20. века свега 43 носилаца (у 16 домаћинстава) презимена Ивоше-
вић: Бихаћ 7/2; Босанска Градишка 1/1 (Вилуси 1/1); Босанска Ду-
бица 1/1 (Божићи 1/1); Добој 10/3; Сарајево 24/9 (Нови Град 11/3, 
Ново Сарајево 8/2, Центар 5/4).  

У Хрватској је 1948. године евидентирано 1127 носилаца прези-
мена Ивошевић (у 251 домаћинству): Бјеловар 7/1 (Бјеловар 1/0, 
Мачки 5/1, Циглена 1/0); Валпово 39/12 (Брођанци 29/6, Валпово 
2/2, Ладимиревци 2/1, Хабјановци 6/3); Велика Горица 1/0; Виро-

 
11 Hrvatski prezimenik. Pučanstvo Republike Hrvatske na početku 21. stoljeća,  

Knj. 1, Golden  marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2008, 575. 
12 Leksik prezimena Hrvatske, Zagreb 1976, 247. 
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витица 39/9 (Ада 1/0, Карађорђево 6/2, Ланка 2/1, Обилићево 30/6); 
Војнић 190/39 (Брдо 44/9, Брезова Глава 1/0, Војишница 1/0, Вој-
нић 4/1, Грабовац Војнички 4/1, Иванковић-Село 1/0, Ивошевић 
Село 37/7, Катиновац 1/0, Кључар 6/1, Кокирево 8/2, Коларић 4/8, 
Крњак 1/0; Лаповац 26/7, Мањеровићи 4/1, Партизанско Жариште 
3/1, Утиња 6/1; Вргинмост 121/20 (Вргинмост 1/, Гређани 16/2, 
Перна 77/12, Старо Село 20/4, Црни Поток 4/0, Топуско 2/1; Вуко-
вар 1/0; Гарешница 4/1 (Херцеговац 4/1); Глина 1/0 (Влаховић 1/0); 
Дарувар 11/3 (Каштел Дежановачки 5/2, Дарувар 6/1); Делнице 
35/3 (Врата 32/1, Делнице 2/1, Јакшићи 1/1); Жупања 2/0 (Дренов-
ци 1/0, Строшинци 1/0); Загреб 35/16; Карловац 10/5 (Речица 1/1, 
Церовац Тушиловићки 2/0, Карловац 7/4); Крапина 6/2 (Забок 3/1, 
Мирковец 3/1); Крижевци 13/5 (Брезовљани 9/3, Крижевци 2/1, 
Свети Иван Жабно 2/1); Крк 1/1 (Малинска1/1); Нова Градишка 
58/11 (Врбје 5/1, Годињаик 38/6, Нова Градишка 7/1, Смртић 4/2, 
Тисовац 3/1 Церник 1/0); Огулин 378/74 (Брезно 6/1, Брестовац 
94/17, Витуњ 7/1, Дебели Луг 28/4, Дрежница 9/1, Жегар 9/3, Зечица 
9/1, Јаворница 5/1, Јасенак 2/1, Кракар 98/19, Кула 1/0, Ломост 3/1, 
Огулин 10/4, Огулински Хрељин 26/5, Оклинак 45/, Оток Оштар-
ски 2/1, Понорац 9/5, Свети Петар 2/1, Свети Јаков 3/0,); Орахови-
ца 1/0; Осијек 28/6 (Ердут 13/2, Осијек 9/3, Чепин 6/1); Пакрац 
22/14 (Бадљевина 3/8, Липик15/5, Пакрац 4/1); Подравска Слатина 
62/13 (Александровац 8/1, Бјелковац 4/1, Дубрава 4/1, Мартинци 
3/0, Петровац 34/7, Подравска Слатина 1/1, Сопјанска Греда 8/2); 
Ријека 6/7, Сењ 5/2 (Јабланац 5/1), Сињ 2/1; Славонски Брод 5/1 
(Клокочевик 5/1), Славонска Пожега 3/1 (Лакушје 3/1), Слуњ 24/3 
(Косјерско 18/2, Слушалица 1/0, Српски Благај 5/1), Сплит 7/2.13 

Почетком 21. века у Хрватској, по бројности, Ивошевићи су се 
налазили на 746-ом месту (827 носилаца). Бизовац 6/5 (Брођанци 
4/4, Хабјановци 2/1); Бриње 2/1; Бује 3/1; Валпово 9/3; Валпово 3/1 
(Ладимиревци 3/1); Велика Горица 3/2; Винковци 2/1; Винодол 1/1 
(Брибир 1/1); Владиславци 2/1 (Допсин 2/1); Војнић 42/16 (Брдо 
Утињско 15/8, Војишница 5/1, Карталије 1/1, Кључар 3/1, Кокире-
во 11/2, Коларић 7/3); Врбје 3/1; Врбовско 8/4 (Врбовско 4/1, Љу-
бошина 1/1, Моравице 2/1, Мусулини 1/1); Врсар 2/1; Вуковар 
11/4; Гарћин 2/1 (Клокочевик 2/1); Глина 3/2 (Глина 1/1, Равно Ра-
шће 2/1); Градина 6/2 (Детковац 5/1, Нови Градац 1/1); Дарувар 9/3 

 
13 Leksik prezimena Hrvatske, 247. 
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(Дарувар 6/2, Дољани 3/1); Делнице 3/1; Дубровник 1/1; Дуга Реса  
5/1; Дуго Село 2/1; Ердут 5/4 (Бијело Брдо 1/1, Ердут 4/3; Загреб 
129/54 (Загреб 123/51, Сесвете 6/3); Задар 3/2 (Привлака 1/1, Задар 
2/1; Истра 1/1 (Новиград 1/1); Карловац 39/18 (Ивошевић Село 
11/5, Карловац 25/12, Церовац Вукманићки 3/1); Кастав 8/2 (Три-
најстићи 5/1, Чиковићи 3/1); Крњак 3/1 (Павковић Село 3/1); Кутје-
во 4/1; Липик 15/7; Лумбарда 1/1; Мали Лошињ 4/1; Малинска-Ду-
башница 5/1 (Малинска 5/1); Медулин 6/2; Миклеуш 1/1 (Борик 
1/1); Нова Градишка 21/10; Нова Капела 9/2 (Батрина 5/1, Драгов-
ци 4/1); Огулин 251/85 (Витуњ 8/3, Доње Дубраве 1/1, Дрежница 
60/17, Огулин 32/18, Оток Оштаријски 6/2, Поток Мусулински 
15/6, Хрељин Огулински 110/33, Јасенак 1/1); Опатија 1/1; Оребић 
3/1 (Куна Пељешка 3/1); Осијек 16/7; Оток 1/1 (Комлетинци  1/1); 
Пакрац 3/2; Петриња 5/3 (Мошћеница 1/1, Петриња 4/2); Плетер-
ница 12/4 (Лакушија 5/2, Пожешка Копривница 7/2); Пожега 2/1; 
Пула 4/2; Ријека 69/31; Самобор 4/1; Сисак 2/1; Славонски Bрод 
3/2; Слатина 3/2; Слуњ 4/2 (Косијер Село 2/1, Лаповац 2/1; Сопје 
5/1 (Сопјанска Греда 5/1); Сплит 3/2; Старо Петрово Село 28/12 
(Владисово 1/1, Годињак 22/9, Старо Петрово Село 5/2; Сухопоље 
2/1 (Звонимирово 2/1); Топуско 17/8 (Катиновац 5/2, Перна 10/4, 
Топуско 2/2); Тоуњ 1/1 (Каменица Скрадничка 1/1; Умаг 9/3; Фар-
кашевац 8/1 (Мачки 8/1); Чађавица 1/1 (Носковачка Дубрава 1/1); 
Чаковец 4/3.14  

У Србији је почетком 21. века било 1110 носилаца презимена 
Ивошевић у 363 домаћинстава: Апатин 1/1 (Сонта 1 носилац/1 до-
маћинство); Бач 5/2; Бачка Паланка 12/4 (Бачка Паланка 6/2, Нова 
Гајдобра 6/2); Бачка Топола 10/3 (Бачка Топола 7/2, Бајша 3/1); Бе-
оград 191/46 (Вождовац 24/8, Врачар 3/2, Гроцка Врчин 2/1, Зве-
здара 18/5, Земун 45/15 – Земун 33/11, Бољевци 8/3, Угриновци 
4/1; Нови Београд 41/14, Палилула 24/9 – Борча 9/3, Раковица 4/1, 
Савски Венац 3/1, Стари Град 22/8, Чукарица 5/2; Бечеј 10/6 (Бечеј 
3/2, Бачко Петрово Село 7/4); Велика Плана 6/1 (Лозовик 6/1; Вла-
димирци 4/1 (Владимирци 4/1); Врање 2/1; Врњачка Бања 6/2 (Ли-
пова 6/2); Вршац 25/8 (Велико Средиште 7/3, Вршац 8/2, Избиште 
3/1, Мали Жам 7/2); Зајечар 6/2; Зрењанин 6/2; Инђија 24/9 (Бешка 
2/1, Чортановци 2/1, Инђија 15/6, Марадик 5/1); Кањижа 17/6 (Ве-
лебит 3/1, Кањижа 13/4, Хоргош, 1/1); Крагујевац 54/18; Краљево 

 
14 Hrvatski prezimenik, 575. 
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3/1; Кула 6/2 (Кула 1/1, Црвенка 5/1); Мали Иђош 7/1; Младеновац 
6/3 (Младеновац (варош) 6/3; Неготин 1/1 (Сиколе 1/1); Ниш 1/1; 
Нови Кнежевац 11/3 (Нови Кнежевац 9/2, Подлокањ 2/1); Нови 
Сад 46/14 (Ветерник 6/2, Лединци 9/2, Нови Сад 25/9, Руменка 
6/1); Обреновац 11/4 (Барич 6/2, Обреновац 5/2); Оџаци 4/2 (Бачки 
Брестовац 3/1, Богојево 1/11); Панчево 20/8 (Качарево 1/1, Панчево 
9/5, Старчево 10/2); Пећинци 5/2 (Купиново 5/2)); Пландиште 26/8 
(Велика Греда 22/7, Пландиште 4/1); Пожаревац 28/10 (Костолац 
3/1, Лучица 7/1, Пожаревац 18/8); Прокупље 2/1; Рача 116/28 (Са-
раново 110/26, Сепци 5/1, Рача 1/1); Рума 82/25 (Жарковац 4/2, Пу-
тинци 4/1, Рума 74/22); Сента 3/1; Сечањ 12/3 (Јаша Томић 8/2, 
Крајишник 4/1); Смедерево 25/7 (Сараорци 5/1, Смедерево 20/6); 
Смедеревска Паланка 4/1 (Кусадак 4/1); Сомбор 66/21 (Бездан 
11/4, Кљајићево 25/9, Сомбор 30/8); Србобран 4/2 (Надаљ 2/1, Ср-
бобран 2/1); Сремска Митровица 5/2 (Манђелос 4/1, Сремска Ми-
тровица 1/1); Сремски Карловци 4/1; Стара Пазова 9/4 (Голубинци 
3/2, Нови Бановци 4/1, Војка 2/1); Суботица 172/56 (Бајмок 95/31, 
Палић 5/3; Суботица 72/23); Темерин 1/1; Топола 16/6 (Клока 4/1, 
Наталинци 8/4, Топола (варошица) 4/1); Ужице 2/1 (Севојно 2/1); 
Чачак 1/1 (Слатина 1/1); Шабац 6/2; Шид 26/7 (Беркасово 3/1, Ва-
шица 10/2, Кукујевци 4/1, Шид 9/3).15 

Почетком 21. века евидентирали смо у Црној Гори 40 носилаца 
презимена Ивошевић у 17 домаћинстава и то: Котор 5 носилаца/2 
домаћинства; Никшић 4/1, Тиват 31/14 (Радовићи 15/5, Миловићи 
14/7 и у самом Тивту 2/2). У Боки матично село им је Миловићи. 
Почетком 20. века било је у Миловићима 15 кућа Ивошевића. По 
предању доселио се  Мило Дапчић у 16. веку из Арбаније. По ње-
му село је названо Миловићи. Његови потомци, међу којима и 
Ивошевићи славе Срђевдан.16  

Ивошевићи у Горњој Крајини (Хрватска) чине најзначајнију и 
највећу групацију Ивошевића. Славе различите славе: Лазаревдан, 
Јовањдан или Ђурђевдан.17 Центар им је у Огулину. Управо та 
групација Ивошевића је преузела место матичне области, одакле 

 
15 Документација Српског генеалошког центра – Београд. 
16 Саво Накићеновић, Бока, антропогеографска студија, Насеља српских зе-

маља 9, Београд 1912. 192, 195, 199-200, 210. 
17 Горња крајина или Карловачко владичанство, Лика, Крбава, Гацка, Ка-

пелско, Кордун и Банија (приредио Милан Радека), Савез удружења православ-
них свештеника СР Хрватско, Загреб 1975, 361. 
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су се расељавали, посебно после страдања у току Другог светског 
рата, учешћем у колонизацији после тог рата, те накнадним 
миграцијама на трагу колонизације. На прелазу из 17. у 18. век  би-
ле су четири породице Ивошевића.18 У Славонији 1735. године на-
лазмо Андрију Ивошевића (Andria Ivosseviz, otac porodice, braće i 
sinova s navršenih 15 god. 1, krave 2, pčela, 3 košnice, vinograda 3 
motike.) u Вароши Вуковар и други Андрија Ивошевић (Andria 
Ivosssevich, otac porodice, oženjeni brat i sin 1, vol 1, krave 3, oranice 
3 jutra) u Липику.19 Данас Ивошевића има највише у Србији. Ту су 
се стекли Ивошевићи са свих страна.   

У Босни и Херцеговини налазимо Ивошевиће на ливањском 
простору 1768. године. Ту налазимо домаћинства Мије Ивошевића 
у Прилуци, а у Вржералама Андријe Ивошевићa.20 Касније на том 
простору не налазимо носиоце презимена Ивошевић, али их нала-
зимо у матичним књигама скопаљских жупа.21   

Топоними: Ивошевац (пуста у Славонији), Ивошевци (село у 
Далмацији) и Ивошевић село  у некадашњој модрушко-ријечкој 
жупанији упућују нас на то да је у овим местима некада било или 
и данас има носилаца презимена Ивошевић, те да су називи ових 
насеља настали по њима.22 

Почетком двадесетих година 20. века у Саранову (Јасе-
ница, Крагујевац) било је 35 кућа Ивошевића, који славе 
Ђурђевдан. Тада је забележено предање по којем  се у ово 
село населио чукундеда Ивош. За време пропасти били су 
избегли у Срем. Половина њих је остало у Срему.23 У срп-

 
18 Војин С. Дабић, Војна Крајина – Карловачки генералат 1530-1746, Бео-

град 2000, 75, 79, 269 
19 Ive Mažuran, Stanovništvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine i njihova 

ekonomska podloga, 176, 740  
20 Dominik Mandić, Chroati catholici Bosnae et Hercegovinae in descriptionibus 

annis 1743 et 1768 exartis, Shikago-Roma 1962. 
21 Ante Škegro, Matične knjige umrlih, 391. Ante Škegro, Matične knjige vjenča-

nih, 579. 
22 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. VII, САНУ, 

Београд 1971, 212; Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, dio 4, JAZU, Zagreb 
1892-1897, 105. 

23 Б. М. Дробњаковић, Јасеница, Српски етнографски зборник XXV, Насе-
ља српских земаља 13, Београд 1923, 348. 
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скотурском рату 1877. године рањени су Милан и Милоје 
Ивошевић из Саранова24. 

Напред донесена грађа о Ивошима и Ивошевићима, 
као и другим изведеним презименима: Ивошев, Ивошки 
Ивошић  показује да су ова презимена раширена на цело-
купном српскохрватском простру и да њихову повесницу 
можемо пратити од времена средњег века.  

Уочили смо постојање четири групације Ивоша и Иво-
шевића. Те области су Горња Крајина у Хрватској, Уско-
пље у Босни, Бока Которска (Црна Гора), Сараново (Јасе-
ница у Србији).   

 
 

 
24 Рат Србије са Турском за ослобођење и независност, Београд 1879, 35.  



УДК 32:929 Ивошевић Б. 
 
 
 

Драгана Ивошевић 
 

БРАНКО Л. ИВОШЕВИЋ   
1929-2000  

 
 
 
 

Бранко Ивошевић је рођен 16. августа 1929. године у Дрежни-
ци (Благај у Кракару), округ Огулин, Краљевина Југославија (са-
да Република Хрватска), од оца Лазара и мајке Драгице рођ. Раду-
ловић (из Дрежницe).  

Године 1930. породица сели у Славонију, село Петровац – Ми-
клеуш, општина Подравска Слатина. Породица купује имање и 
гради кућу (''Код Прогона'' – пољана где се укрштају сеоски путеви 
за прогон стоке за испашу). Бранко је завршио прва четири разреда 
основне школе  у селу Петровац.  Први  разред ниже гимназије (да-
нашњи пети разред) похађа у  Миклеушу  где путује возом. 

Године 1941, под терором усташа, породица са осталим ста-
новницима села напушта кућу и имање и возом одлази за Бео-
град. Успут потплаћују скретничаре на прузи да њихов вагон 
усмеравају ка Србији јер су већ имали сазнања да се никако не 
остаје у Славонији или Босни (за логор Јасеновац нису конкретно 
знали али су слутили опасност).  

Друштво Привредник у Београду Бранка и старијег брата Ми-
лана шаље на занат по српским градовима: Милана на трговину у 
Инђију а Бранка у Младеновац на кројачки занат где остају до 
1944, кад су градови ослобођени. 

Стриц Никола Ивошевић (партизанско име Вељко) као парти-
зански комесар Пожаревачког одреда доводи их 1944. у Пожаре-
вац где завршавају курс за трактористе у Пољопривредној школи 
и укључују се у рад земљорадничких задруга и комбината. 

Бранко се жени 1948. Мирославом Љ. Петковић и 1949. добијају 
кћерку Оливеру а 1951. кћерку Драгану. Године 1950. Бранко пре-
лази на рад у ОЗНА – УДБа где остаје до 1959. Потом завршава 



18 

Вишу Управну школу у Београду, а 1961. Правни факултет у Бео-
граду. Постаје Секретар Комитета СКЈ у Пожаревцу (1955-1960), а 
затим потпредседник општине Пожаревац (1960-1967), председник 
општине Пожаревац (1967-1970) и одборник и народни посланик 
републичке народне Скупштине (у сазиву 1970-1975. године). Од 
тада до краја 1985. године се бавио адвокатуром. Нарушеног здра-
вља (слабост бубрега-дијализа) умире 1. априла 2000. године у По-
жаревцу, где је и сахрањен у породичној гробници.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бранко Ивошевић у кабинету, као председник Општине Пожаревац, 1968. 
 
Бранкова кћерка Оливера је по професији економиста. Удала 

се 1972. године за Раденка Брборића, официра ЈНА. Имају кћерку 
Бранкицу, библиотекарку Народне библиотеке Србије, која је 
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удата за др Мирка Ресана, офталмолога на ВМА. Имају сина Бог-
дана, студента Медицинског факултета у Београду, кћерку Јели-
савету, матуранта XIII београдске гимназије и сина Саву, малог 
матуранта у ОШ "Јосиф Панчић". Такође имају и сина Мирка Бр-
борића,  адвоката, који је ожењен Биљаном (Загорац), економи-
ста.  Имају сина Василија, матуранта ОШ "Владимир Роловић" и 
кћерку Марију, ђака првака исте школе у Београду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бранко Ивошевић и Јосип Броз, Пожаревац, 30. мај 1959. 
 
Бранкова кћерка Драгана Ивошевић је  дипломирани инжењер 

хортикултуре, сада у пензији. Живи у Пожаревцу у породичној ку-
ћи.  

О генеалошком стаблу породице Бранка Ивошевића познати 
су и следећи подаци: отац Лазар  (1904-1943), мајка Драгица 
(1907-2002), деда Миле (1885-1959), баба Анђа (1885-1957) и њи-
хова деца: 1. Лазар (1904-1943), 2. Марија (Единка) (1919-1998), 
3. Никола (Вељко) (1921-2004), 4. Радан (1926-2009). Лазарова и 
Драгичина деца: 1. Милан (1926-2011), 2.Бранко (1929-2000), 3. 
Никола (Нина) (1933-1995), 4. Мара (1936-живи у Костолцу), 5. 
Драган (1939-живи у Аустралији).  
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Бранко Ивошевић, Суков и Бранко Пешић у Скупштини града  
Београда, 20. октобар 1968. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бранко Ивошевић, унук Мирко и глумац Миливоје Живановић, двориште 
породичне куће,  Пожаревац, 13. септембар 1976. 



УДК  94(497.13 Дрежница)"1941" 
 
 
 

Зоран Вукелић 
 

Година 1941. у Дрежници 
 
 

 

 

Година 1941, остаће упамћена као година када је у наше краје-
ве ''стигао'' најкрвавији светски ратни сукоб. Деценијама је ова 
тема била приказивана под плаштом ''једне идеологије'', често за-
немарујући да истину не може да прекрије тама и да она кад – тад 
''исплива'' на површину. Са друге стране, распадом социјалистич-
ке Југославије и све изразитијом ревизијом догађаја који су се 
збили у не тако давној прошлости, на површину су испливале го-
миле небулоза. У раду је приказан само делић мозаика од којег је 
састављена прича о Дрежници и Дрежничанима у почетку ратног 
вихора, који је био тако окрутан према становницима подно Ка-
пеле. 

После краткотрајног Априлског рата и потписане капитулаци-
је, југословенска армија се распала. Међутим, на подручју Србије 
формирана је Југословенска војска у отаџбини, под вођством пу-
ковника Михаиловића, српског официра који је ''прегазио Први 
светски рат''. Новоформирани покрет зачет је у крају војводе Ми-
шића, чиме је Михаиловић показао оданост западним савезници-
ма и  разореној и распарчаној Краљевини. Већ крајем априла 
1941. године дошло је до оружаних сукоба између усташких фор-
мација и самоорганизованих група Срба у разним деловима 
НДХ.1 Прокламована политика нове државне творевине Србима 
није оставила избор, или  ће бити убијени без борбе или  ће живо-
те, породице и огњишта бранити оружјем. 

 
1 НДХ – скр. Независна Држава Хрватска. 
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Тако су одабрали и Дрежничани. Вековни ратници потражили 
су спас у организованим јединицама које су следиле традиције 
нације којој припадају. Многи наши преци ступили су у јединице 
којима је команда била далеко, преко Дрине. Осим тога, у једном 
историјски битном моменту, заштиту им је пружала војска 
Италијe, која је   као окупатор била згрожена поступањем хрват-
ске солдатеске и зверствима почињеним над голоруким народом. 

Априлски рат 1941. године био је финале политике коју су фа-
шистичка Италија и њен производ – хрватске усташе проводили и 
промовисали од друге половине двадесетих година двадесетог ве-
ка. Теза усташког вође, Анте Павелића, о немогућности суживота 
Хрвата и Срба, добила је могућност да заживи у држави која је 
проглашена 10. априла 1941. године – Независној Држави Хрват-
ској. Преданост идеологији мржње, нова је творевина представи-
ла у бруталном понашању спрам Срба, Јевреја и Рома. Убијања и 
депортације постале су главни обриси живота на подручју државе 
коју су признавале чланице Силе осовине. Ужаси покоља и бе-
срамних поступака над цивилним становништвом српске нацио-
налности збуњивали су и њихове  менторе, нацисте из Трећег Рај-
ха и Мусолинијеве црнокошуљаше. Посебно гађење и згражава-
ње према злу хрватских фашиста показивали су припадници регу-
ларних војних формација Италије. Нација против које су започе-
ли рат и коју је пропагандна машинерија приказивала као главне 
противнике и опасност за апенинску државу, постала је нација 
којој су желели помоћи, дубоко саосећајући са њиховом  патњом. 
Терор над српским становништвом – које овде чини већину – сва-
кодневно поприма озбиљнији карактер... Политичка ситуација на 
овом подручју сваким даном се погоршава. Упркос мојим препо-
рукама упућеним шефу покрајине, упркос уверавањима логорни-
ка ("Данас су војници 127 артиљеријске групе, током повратка с 
вежбе, били сведоци јадног призора жена и деце из једног села, 
насилно протераних из  својих домова, док су усташе масовно 
хапсили мушкарце. Официр је тешком муком успео да спречи 
војнике који су хтели предузети људску одбрану тог јадног наро-
да. Екселенцијо, желео сам Вам изнети моје утиске као човеку и 
војнику, јер упркос дубоком осећају дисциплине који покреће ме-
не, моје официре и војнике, као и решености да увек послушно 
извршавам Ваше наредбе, не могу гарантовати да у случају неког 
насиља у нашој присутности, не извршимо енергичну интервен-
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цију која би могла угрозити осећања локалних власти''.)2 Изве-
штаји италијанских официра били су идентични на целом под-
ручју које су обезбеђивали, па тако и на подручју Дрежнице.  

Ратне страхоте, немир и зебња, нечовечно поступање дојучера-
шњих суграђана, несигурност што носи сутра, постала је збиља 
наших предака. У извештају команданта Друге армије генерала 
Амброзија, упућеном 11. јуна 1941. године Генералштабу итали-
јанске краљевске војске, забележено је: '' ...Команданту групе Су-
шак, јавио се хрватски поданик Ковачевић Милан, од оца Тодора 
и мајке Косановић Милице, рођен у Јасенку у Огулину, 23. 3. 
1909, тамо и настањен, неожењен, који је изјавио да су након од-
ласка карабињера и италијанског војног гарнизона усташе почи-
ниле све врсте злочина, и то: Општина Огулин: ухапсили су 475 
људи и убили 47; Општина Плашки: спалили су домове 7 породи-
ца и убили 42 особе; Општина Вељун: око 600 људи је убијено и 
рањено; Општина Дубраве: 28 особа је убијено; Општина Слуњ: 
122 убијених и рањених; Општина Јасенак: 20 људи је ухапшено, 
а убијено је 10; у Дрежници: 217 људи је ухапшено, а убијено 10; 
у Брињу: ухапсили су 300 људи и убили 22; у Примишљу: ухап-
шено је 198 особа, а 4 су убијене; у Гомирју: 20 особа је ухапше-
но, а 7 убијено. Ковачевић тврди да су власти и становништво 
следећих општина затражили његов долазак у Сушак, како би за-
тражио заштиту италијанских трупа: Огулин, Плашки, Вељун; 
Дубраве, Слуњ, Јасенак, Бриње, Дрежница, Плитвице, Прими-
шље, Гомирје, Врбовско и Српске Моравице. Не намерава да се 
врати у свој крај, али су оптужбе истражене...''3 

''У првих шест месеци усташке владавине, расне, културне и 
друштвене тежње режима добиле су свој најпотпунији и најрево-
луционарнији израз. Након стварања државе – према усташком 
схватању националне револуције – започела је  револуција крви 
усмерена на насилно и енергично искорењивање туђинских гру-
пација које су живеле на хрватском животном простору. Док је 
усташки покрет, заједно са већином хрватске радикалне деснице, 

 
2 Извештај команданта дивизије Сасари, генерала Монтичелија, упућен 16. 

јуна 1941. године команданту Шестог армијског корпуса /Одоне Талпо, ''Dal-
mazia – una cronaca per la storia (1941– parte 2)'', Stato maggiore dell'esercito, Uf-
ficio storico, Рим 1995/. 

3 Одоне Талпо, ''Dalmazia – una cronaca per la storia (1941- parte 2)'', Рим, Sta-
to maggiore dell'esercito, Ufficio storico, Рим 1995. 
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муслимане Босне сматрао расно најчистијим Хрватима, домаће 
јеврејско и бројно српско становништво требало је трајно уклони-
ти са националног тла комбинацијом депортације, погубљења и 
масовних убистава. Тек тада би држава заиста могла бити незави-
сна''.4 

Дрежничани, и њихови сународници диљем новоформиране 
државе, разумели су усташке поруке и схватили да је њихов био-
лошки опстанак могућ само у отпору новој власти. После низа 
догађаја у којима су Дрежничани одвођени у Огулин или тамо за-
држани и заробљени, а после којих се нису вратили у своје домо-
ве, у становништву је почела сумња у несрећну судбину њихових 
чланова. Индикативно је било да су страдале одвозила униформи-
сана лица, у усташким одорама, покупљени без правила – први 
који су се усташама нашли на путу. Тек, према причама преживе-
лог Дрежничана, који је преживео бацање у јаму на Клеку, ста-
новништво Дрежнице почело је да сагледава опасност коју им до-
носи нова власт. Бројни, војно способни, одлазе у редове Југосло-
венске војске у отаџбини, која је седиште имала у Српским Мора-
вицама, под заштитом италијанских војних органа. Међутим, па-
сивност јединица и истовремено настављена акција немилосрд-
ног усташког геноцидног поступања, натерала је бројне добро-
вољце да се врате у Дрежницу и тамо организују. Тако упражњен 
простор искористили су комунисти, под којима су  организовани 
први војни одреди, спремни да се одупру окупатору и усташама.  

Већ постојећа, предратна организација Комунистичке партије 
Југославије у Дрежници била је само једна од ћелија у огулин-
ском крају.5 Почетком седмог месеца 1941. године, секретар 
Окружног комитета Комунистичке партије Хрватске6 за Карло-
вац и члан Централног комитета КПХ, Иво Маринковић, боравио 
је у огулинском крају и походио је Дрежницу. ''У Дрежници је 
Иво Маринковић упознао комунисте с одлукама ЦК КПЈ и ЦК 
КПХ око организирања оружаног устанка и дао је партијском 
чланству одређене задатке. Основно је било сакупити оружје и 

 
4 Rory Yeomans, The Ustasha Regime and the Cultural Politics of Fascism, 

1941–1945, University of Pittsburgh Press,  2013, стр. 22.  
5 Поред две у Огулину, једне у Плашком, а у Горњим и Доњим Дубравама 

партијске организације основане су у време и после Априлског рата.  
6 Скр. КПХ. 
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дубоко у шумама основати партизанске логоре у којима ће се 
окупити први борци. У намјери да што прије отпочну акције  Иво 
Маринковић је том приликом лично повео једну групу дрежнич-
ких комуниста на рушење ступова телеграфско-телефонске лини-
је Дрежница-Језеране. То је била прва диверзантска акција дре-
жничких комуниста.7 

Важну улогу у освештавању становника Дрежнице и околних 
места, првенствено насељених Србима, и њиховом све већем при-
ступању партизанским јединицама имао је предратни комуниста, 
Марко Трбовић Американац, који је у мају 1941. године заробљен 
и одведен у Огулинску кулу. ''Будући да су знали за његову попу-
ларност и утјецај у Дрежници, покушали су га искористити за 
своје циљеве. По усташкој замисли он је требао да обилази дре-
жничка села и говори становништву да се прекрсти, преда сакри-
вено оружје и одазива позивима усташких власти. Марко Трбо-
вић је пристао на то само да би се ослободио затвора. По доласку 
у Дрежницу, да би га видјели дрежнички оружници како изврша-
ва задатке добивене од усташа, обилазио је села, а људе упозора-
вао да се не прекрштавају и не предају оружје, а да се мушкарци 
пред усташама склањају у шуму, и да се успоставе сеоске стра-
же''.8 

Партијска организација, потпомогнута из централе и радом на 
терену, формирала је прве борбене јединице. ''До краја осмог ме-
сеца 1941. године у Дрежници је основано пет партизанских ло-
гора који су добили називе по појединим засеоцима. Први је фор-
миран партизански логор у Томићима, који су називали и ''Цен-
трални логор'', јер се у њему налазио већи број организатора 
устанка у Дрежници. Затим су формирани остали партизански ло-
гори – ''Кракар'', ''Брезно'', ''Радуловићи'' и ''Зрнићи''. У вријеме 
формирања у логорима је било око 60 бораца, који су углавном 
били сви наоружани, и то различитим типовима оружја и без до-
вољно муниције''.9 

 
7 Михаел Соболевски, ''Устанак на дијелу котара Огулин 1941. и почетком 

1942. године'', у: Ђуро Затезало (ур.) Прва година народноослободилачког рата 
на подручју Карловца, Кордуна, Глине, Лике, Горског котара, Покупља и 
Жумберка, Хисторијски архив у Карловцу, Зборник 3, 1971, 915.  

8 Исто, 916.  
9 Исто, 917.  
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Дрежнички партизани су своје прве акције усмерили према 
усташким властима, било војним било цивилним. Италијански 
војници остављани су по страни, јер су према партизанским про-
ценама још увек били преслаби да ударе на ''трећу силу'', како су 
називали италијанске окупаторе. Али, имали су на уму да су Ита-
лијани у том тренутку представљали за Србе на подручју Незави-
сне Државе Хрватске заштитнике пред усташким ножем. Тако су 
Италијани септембра 1941. године, у време реокупације наших 
крајева, у Плашком похватали све представнике усташких власти 
и неколико осудили на смрт и стрељали. То су били чувени коља-
чи и зликовци који су починили страшна зверства. Истовремено, 
Италија је отпочела са откопавањем масовних гробница, у које су 
усташе затрпавале жртве похода. Тако је италијанско заповедни-
штво у Огулину упутило допис Великој жупи Модруш у којем 
наводе: ''да се испод Клека у близини огулинског водовода налази 
око 150-200 незакопаних лешева и затражено је од жупе да се 
ствар извиди и ради хигијенских разлога уреди''.10 

Тек, 11. септембра 1941. године, дрежнички партизани напали 
су надомак Радојчића патролу из Дрежнице и ранили наредника. 
Италијани су реаговали силно, претресајући села у потрази за 
партизанима и одводећи таоце. То је била прилика за партизане и 
они су је искористили како би народу поручили да Италија није 
њихов заштитник и да треба и против ње да се боре као и против 
усташа.  

До краја септембра, партизани су извели низ акција против Ита-
лијана и усташа. Акције су проширили на подручје котара Огулин. 
Дана, 8. октобра, на путу Огулин – Дрежница убијен је наредник 
оружничке станице у Дрежници и још један оружник. Тиме је из 
Дрежнице у потпуности протерана усташка власт. Италијанске 
снаге, јединица батаљона, забринуте због новонастале ситуације,  
повукле су се из Дрежнице, дан касније, према Брињу. Тако је, 9. 
октобра 1941. године, територија Дрежнице постала слободна те-
риторија под надзором партизанских јединица и органа народноо-
слободилачке власти. У слободној Дрежници штампан је и један 
једини број листа ''Дрежнички борац'', изашао на четири странице, 
10. октобра 1941. године, умножен на шапирографу.  

 
 
10 Исто, 919.  



27 

Слободна Дрежница егзистирала је једанаест дана, све до по-
новног уласка италијанских јединица, 20. октобра 1941. године. 
Уништени су сви логори партизана. Започели су масовну пљачку 
и паљевине како кућа тако и економских зграда. Италијани су 
ухапсили између 500 до 700 људи. Све ухапшене су сместили у 
цркву у центру Дрежнице. Ту су их испитивали, а одатле их пре-
бацили у затвор у Огулину. У Јасенку је на смрт осуђено њих де-
веторо. Међу њима су били Марко Трбовић, секретар Месног ко-
митета КПХ за Дрежницу, и Милан Косановић, командир парти-
занског логора ''Кракар''. Стрељани су 4. новембра 1941. године. 
''У Огулину италијанске војне власти осудиле су још четрнаесто-
рицу партизана и сурадника народноослободилачког покрета на 
смрт. Стријељани су 2. децембра 1941. године на Буковнику крај 
Огулина. Надаље је талијански војни суд донио одлуку да се 62 
Дрежничара интернирају у Италију и да им се тамо суди. Полови-
ном 1942. године на процесу у Ријеци били су осуђени на казне 
од 5 до 17 година затвора. Остали ухапшени Дрежничани пуште-
ни су кућама''.11 

Иако је партизанска јединица после упада Италијана спала на 
неких 40 бораца, већ је средином новембра имала 98 преданих 
војника. Од 5. децембра 1941. године, Дрежнички батаљон преи-
менован је у батаљон ''Марко Трбовић'', јединицу која је до краја 
Другог светског рата расла и представљала темељну снагу у бор-
би против окупатора и снага НДХ на подручју Дрежнице, При-
морја и Котара.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Исто, 925.  
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УДК 341.322.5-058.65(497.13)"1941/1945" 
УДК 94(497.5 Дрежница)"1941/1945" 

 
 

Бранко Ћупурдија 
 

МАРАВИЋ НИКОЛЕ МИРКО И МАРАВИЋ 
МИРКА СИМО: НЕЗАБЕЛЕЖЕНЕ ЖРТВЕ   

ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА И РАТА              
ИЗ ДРЕЖНИЦЕ  

 

 
Најпотпунији преглед људских губитака на подручју општине 

Дрежница у Другом светском рату дала је Милица Банда, пишући 
за потребе колективне монографије Партизанска Дрежница. 
Према њеним истраживањима, од 6. априла 1941. до 15. маја 
1945. године "poginula su, stradala, umrla ili izgubila život na drugi 
način 864 lica", од чега је палих бораца 255 (29%), жртава фаши-
стичког терора и рата 529 (61%) и умрлих од тифуса 80 (9%)  
(Banda M., 1982: 841, 858).1 Из Кракара, где припадају Ћупићи и 
Келићи и још шест села, било је 36 жртава фашистичког терора и 
рата, не рачунајући села која су настала од кракарских станова. У 
поменутој студији је под редним бројем 22, наведено: "Maravić 
Save muško dijete, 1943, dijete, Srbin. Ubili ga Nijemci u Krakaru 
1943" (Banda M., 1982: 879). 

Поменута информација није тачна. Маравић Сава из Келића и 
Недељка-Неђа рођ. Ћупурдија из суседних Ћупића имали су јед-
ног сина и две кћери. Њихов син Никола-Нино је у поменутом 
списку жртава фашистичког терора из Кракара наведен под ред-
ним бројем 21: "Maravić Save Nikola, 1939, dijete, Srbin. Ubile ga 

 
1 При том треба напоменути да је ауторица проценат страдалих рачунала 

као да је Дрежница пред рат 1941. године имала нешто више од 5000 становни-
ка. Тај податак је преузела из: Sobolevski Mihael, Drežnica 1941, Ogulin, 1970, 9. 
Из властитих и других истраживања познато је да је Дрежница тада имала око 
6000 људи.  
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ustaše u Krakaru u proljeće 1944" (Banda M., 1982: 879).2 Погинуо 
је тако што је на његову мајку, сестру Мару (1941-) и њега пуцано 
из близине. Мајка је задобила тешке ране по глави и телу, али су 
она и кћерка преживеле рат. Његова мајка Недељка се опоравила 
и у августу 1945. родила кћи Милку. Породица је после Другог 
светског рата живела у Бајмоку и Змајеву, потом су преселили у 
Суботицу, где данас живи кћерка Мара, док је кћерка Милка у 
Новом  Жеднику. У тој породици није било другог мушког дете-
та, па није могло бити ни страдалника.3  

Очигледно је да се ради о другом дечаку из истог села, Келића 
у Кракару, у коме су до Другог светског рата у четири куће живе-
ли становници са презименом Маравић, а у коме је данас наста-
њена једна кућа, у којој живи Недељко Маравић-Брацо. Ради се о 
Маравић Николе Мирку, који није забележен као жртва фаши-
стичког терора и рата.У породичном памћењу је остало забележе-
но да је његов отац Никола Маравић рођен 31. 9. 1912 (умро у 
Бајмоку 31. 1. 1953), а мајка Стана рођ. Маравић 8. 1. 1907. годи-
не (умрла у Бајмоку 18.4.1988). Они су имали шесторо деце у 
Дрежници и двоје у Бајмоку. У Дрежници је рођена кћи Милица, 
која је умрла 1931. године, у другој години живота; кћи Љубица 
је рођена 8. 4. 1933. (умрла у Бајмоку 8. 4. 1973); син Ђорђе је 

 
2 У историографији још није откривен датум злочина у Кракару, увек се на-

води као пролеће 1944. године. У разговору са сведоцима, од којих многи сада 
нису живи, појавиле су се две временске одреднице: почетак априла и дани 
пред Ускрс (Велики четвртак и Велики петак), који је те године био 16. априла. 
О томе су раније сведочили: Ћупурдија Николе Душан-Дуде (1925) у Бајмоку 
и Ивошевић Богомир (1936) у Ћулама. У захтеву за колонизацију, кога је Ма-
равић Саве Сава поднео у Кракару 23.9.1945, наведено је да живи у Кракару, 
кућни број 10, да је рођен 1910, жена Неђа 1912, кћи Мара 1942. и кћи Милка 
1945. године, и да је његов син Нико Маравић, рођен 1939, погинуо у Кракару 
"5/944 g." од непријатеља, „od nem" односно од Немаца (АВ, Ф 184, кутија 456, 
К-Р-М, Захтев Маравић Саве Саве Министарству колонизације ДФЈ за колони-
зацију). М. Банда наводи да је у Дрежници 1944. године, која је била најстра-
шнија у "крвавом данку", у априлу било 15 и у пролеће 13 а 1944. у Кракару 12 
жртава (Banda M., 1982: 851, 854). Све указује да се поменути злочин у Крака-
ру догодио у априлу или мају 1944. године. (Више о том злочину у: Ivošević 
Rogović M., 1982: 571-575).  

3 Саговорници: Томић рођ. Ћупурдија Недељка-Нека (1940-), родом из Ћу-
пића (Бајмок 10. 7. 2020); Ћупурдија С. Ђуро (1927-), родом из Ћупића (Бајмок 
12. 7. 2020, и 19. 7. 2020); Зоројевић рођ. Маравић Милка (1945-), родом из Ке-
лића (Нови Жедник 12. 7. 2020). 
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убијен у пролеће 1944. године у 9. години живота (што значи да 
је рођен 1935); син Илија је рођен 21. 9. 1936. (умро у Бајмоку 8. 
8. 1966); син Мирко је  погинуо 1943. у 7. години живота (што 
значи да је рођен 1937); син Манојло-Мане је рођен 15. 9. 1944; у 
Бајмоку су рођени: син Недељко, 11. 5. 1947, и син Никола, 10. 3. 
1952. године.4  

У списку кракарских жртава је из поменуте породице забеле-
жен само један син, под редним бројем 20: "Maravić Nikole Đorđe, 
1939, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše na zvjerski način u Krakaru u pro-
ljeće 1944". У породичној традицији је запамћено да је убијен у 9. 
години живота, што значи да је рођен 1935. а не 1939. године. 
Његов брат Мирко није забележен као жртва фашистичког терора 
и рата. Очигледно да се вест о неименованом (и непостојећем) де-
чаку Саве Маравића, кога су Немци убили у Кракару 1943. годи-
не, односи на Маравић Николе Мирка, који је погинуо у 7. годи-
ни живота.  

Мали Маравић Николе Мирко, који носи име по деди, није је-
дина заборављена жртва рата из те породице. Његов старији 
стриц Маравић Мирка Мане (1914), који је грешком уписан као 
да је син Марка, погинуо је као командир чете 6. бригаде у Мочи-
лима код Слуња 1943. године (уп. Banda M., 1982: 868).  A његов 
млађи стриц Маравић Мирка и Марте рођ. Трбовић (1902) из Ћо-
шана у Кракару, Симо, рођен је пре него што се Марта преудала у 
Пражиће за Саву Маравића (1895) и тамо 1931. родила прво од 
четворо деце, што значи да је Симо рођен крајем двадесетих го-
дина. Симо Маравић је као дечак доспео у Београд, где је код уја-
ка Ђуре Трбовића-Ђуке, родом из  Ћошана, који је имао две трго-
вачке радње, учио занат.  Ту га је затекло немачко бомбардовање 
Београда и рат. Најстарији брат Маравић Мирка Симе, Никола, 
навео га је у молби за колонизацију у Бајмок 1945. године, што 
значи да породица тада ништа није знала о њему. Такво стање је 
и данас. Постоје разна нагађања о његовој судбини, у сваком слу-
чају нестао је у току рата.5 Све у свему, из ове породице је до са-

 
4 Саговорник: Маравић Н. Манојло-Мане (1944-) родом из Келића (Бајмок 

10.7.2020).  
5 Саговорници: Маравић Саве Никола-Нико Пражић (1931-), родом из Пра-

жића (Бајмок 21. 7. 2020, 28. 9. 2020); Ћупурдија Симе Ђуро (Бајмок 12. 7. 
2020, 19. 7. 2020. и 27 .9. 2020); Ћупурдија Б. 2010: 191; АВ, Ф 184, кутија 456, 
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да идентификована  једна жртва фашистичког терора и рата, Ђор-
ђе, а две нису идентификоване, Мирко и Симо.  

И на основу поменуте породице види се да број жртава у Дре-
жници није коначан (864). На то је указала и ауторка поменутог 
текста на крају својих истраживања: "Na kraju treba reći da je broj 
ukupnih ljudskih gubitaka u općini Drežnica daleko veći. To ne može 
biti vidljivo iz navedenih brojki, ali ako uzmemo da je najviše stradalo 
stanovništvo najproduktivnije dobi, onda je ova tvrdnja potpuno ja-
sna" (Banda M., 1982: 864). На то указују и меморијалне плоче на 
појединим јавним зградама у Дрежници и подаци у литератури 
где се помиње број од 900 и 1500 жртава. То значи да истражива-
ња треба наставити, што подразумева да се евентуални пропусти 
у постигнутим резултатима исправе, јер често одсуство писаних 
докумената и сакупљање великог броја података усменим путем 
нужно доводе до пропуста, као и да се откривају имена неоткри-
вених жртава, свих који су изгубили живот у Дрежници и Дре-
жничана у другим крајевима, без обзира на њихову идеолошку 
оријентацију.6 

 
Усмени извори 

 
Зоројевић рођ. Маравић Милка (1945-) родом из Келића (Нови 

Жедник 12. 7. 2020); Зрнић Радојка рођ. Маравић (1950-) родом из 
Бајмока (Бајмок 12. 7. 2020); Ивошевић Богомир (1936) родом из 

 
К-Р-М, Захтев Маравић Михаила Саве Министарству колонизације ДФЈ за ко-
лонизацију. 

6 Овом приликом, док не буду проведена шира истраживања, наводимо неко-
лико пропуста. Ћупурдија Ђуре Божо је рођен 1923. (а не 1920, како је наведе-
но), погинуо је као командир вода 2. батаљона 6. бригаде у Палигаћама у Јасен-
ку 1943, где је у једном дворишту и сахрањен. Његов млађи брат Гојко је рођен 
1932. (а не 1930, како је наведено), умро је у Кракару 1944. године. У породици 
која је највише страдала у злочину извршеном у априлу или мају 1944, познатој 
по надимку Голнер, у Ћупићима убијено је четворо чланова, Ћупурдија Никола 
(1893), његов брат Сава (1887), Савина жена Анђа (1903) и њихов син Никола 
(1922). Ту је као отац двојице браће, Николе и Саве, наведен Јован. Трећи брат, 
Ћупурдија Раде, кога су усташе убиле 1941. године у Госпићу, где је био жан-
дар, није идентификован као жртва фашистичког терора и рата (уп. Banda M., 
1982: 866, 867, 879, 894). Другом приликом је као отац ове тројице браће поме-
нут Раде Ћупурдија, што нам се чини вероватније, имајући у виду традицију об-
нављања породичних имена у Дрежници (уп. Ivošević Rogović M., 1982: 573).   



33 

Ћула (Ћуле); Ивошевић Д. Жарко (1934-) родом из Благаја (Бајмок 
20. 7. 2020); Маравић Н. Манојло-Мане (1944-) родом из Келића 
(Бајмок 10. 7. 2020); Маравић Саве Никола-Нико Пражић (1931-) 
родом из Пражића (Бајмок 21. 7. 2020); Томић рођ. Ћупурдија Не-
дељка-Нека (1940-) родом из Ћупића (Бајмок 10. 7. 2020); Ћупур-
дија С. Ђуро (1927-) родом из Ћупића (Бајмок 12. 7. 2020, 19. 7. 
2020, 27. 9. 2020); Ћупурдија Н. Душан-Дуде (1925) родом из Ћу-
пића (Бајмок). 
 

Архивски извори 
 

Архив Војводине, Нови Сад 
Фонд 184, Главна комисија за насељавање бораца у Војводини, 

Нови Сад, 1945-1948. 
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УДК 929-058.65 Маравић Ђ.  
УДК 929-058.65 Маравић М.  
УДК 341.322.5-058.65(497.13)"1944"  
 

Симеон Маравић 
 

НЕОБЕЛЕЖЕНИ ГРОБОВИ  
 
 
 
 

Позиву новостворене државе, Краљевине Срба, Хрвата и Сло-
венаца, за насељавање Славоније, Бачке, Баната и осталих делова 
државе, поред бројног народа из пасивних крајева бивше Аустро-
угарске монархије придружио се део народа из Дрежнице и Јасен-
ка. 

У периоду од 1920. до 1941. године иселио се знатан број ста-
новништва и у новим крајевима засновао своје домове. У тој бес-
крајној колони, која се кретала према новој и светлој будућности, 
налазили су се и мој деда Ђурађ (Ђуро) Раде Маравић (1880 – 
1944)  из Шкипина у Дрежници и баба Милица Маравић, од оца 
Илије (1883 – 1944), девојачко Зрнић, из Зрнића у Дрежници.  

Већ у средњим годинама, 1920. године, са три сина (Симо, Ни-
кола и Ђуро) и две кћери (Марта и Јања) упутили су се у Славо-
нију, у Подравску Слатину, где су се и населили (улица Матије 
Гупца бр. 29). У Подравској Слатини родио им се син Раде, који 
је као млади студент права у Београду, преминуо од туберкулозе. 
Најстарији син, Симо бавио се земљорадњом, Никола трговином, 
а Ђуро је завршио Правни факултет и бавио се адвокатуром по-
сле Другог светског рата. Кћерке Марта и Јања су се удале и за-
сновале своје породице. 

У међувремену, колико је познато, Ђуро је од 1903. године до 
1938-1939. године, у четири наврата ишао на рад у Сједињене 
Америчке Државе, у Пенсилванију, град Аликвипа, где је као фи-
зички радник радио у железарама. Накратко се враћао у Дрежни-
цу, односно Подравску Слатину, где је пред рат и остао са поро-
дицом. О његовом боравку и раду у САД се мало зна. 

Како је у Подравској Слатини живео више од двадесет година, 
био је цењен и уважаван домаћин, поштован како од дошљака Дре-
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жничана тако и од локалног становништва. Увек спреман да по-
могне, био је омиљен у тој средини. Није се бавио политиком, ни-
ти скривао своје српско порекло, иако је примећивао да се стање у 
земљи  погоршава и да се приближава рат. Сматрао је да се нема 
чега бојати јер се никоме није ни замерио. Осим најстаријег сина, 
Симе, који је са својом породицом једно време остао на породич-
ном имању, остали синови и кћери су напустили родитељски дом. 

У тако малом месту, као што је била Подравска Слатина, није 
могло остати незапажено да се ради о имућном домаћину, кога су 
због рада у Америци прозвали Американац. 

Настанком државе НДХ, ситуација се за Србе у Подравској 
Слатини драстично променила. Људи, поготову угледнији, су јав-
но хапшени или напросто, нестајали. Почела је хајка и притисак 
на Србе да пређу у католичку веру. Деда Ђуро и баба Милица су, 
све до 1944. године, живели без неких већих непријатности. Сит-
не провокације, вређања, крађе живине и ствари из дворишта, као 
и претње, су се подразумевале и то најчешће од блиских комшија 
Хрвата, са којима су годинама пре рата били иначе у добрим од-
носима. 

А онда се једног дана, 1944. године, све променило. Тачније, 
22. априла те године, група пијаних и разуларених усташа упада у 
кућу. Деда Ђуру везују конопцем и под изговором да га воде у 
општину ради неке изјаве, на силу изводе из куће, тражећи да от-
крије где је сакрио новац који је наводно донео из Америке. Без 
обзира на уверавања да нема новца, једва три стотине метара од 
куће, један од усташа га баца у јарак поред пута, а други лишава 
живота пуцњем из пиштоља. Друга група, која је остала у кући, 
физички малтретира бабу Милицу, тражећи исто тако новац, а за-
тим је одвлаче у једну од помоћних просторија и ножем јој одузи-
мају живот. Ђуро је убијен у 64. години, а Милица у 61. години 
живота. Након тога, разуларена руља пуних пет дана пљачка кућу 
и имање, односећи чак и врата и прозоре са куће. Није познато 
где су сахрањени, и не зна се где су им гробови. 

У Социјалистичкој Југославији упис Ђуре Маравића у Матич-
не књиге умрлих (под редним бројем 93) у Матичном уреду Оп-
штине Подравска Слатина извршен је тек 17. децембра 1951. го-
дине, без навођења народности, држављанства, занимања, преби-
валишта и адресе становања, као и начина настанка смрти и на-
знаком за брачно стање – неожењен. 
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Злочин, односно смрт Милице Маравић, Ђурине супруге, није 
ни уписана у матичне књиге умрлих Општине Подравска Слати-
на иако је у том месту живела 24 године. Начин на који су од 
стране усташких зликоваца двоје старих, невиних људи, само 
због чињенице да су припадали српском народу у Хрватској, из-
губили живот је страшан и бестијалан.  

Још веће огорчење и незадовољство изазива чињеница да др-
жавни органи нове државе нису предузели потребне мере и радње 
да се све жртве усташко – фашистичког терора темељито и де-
таљно истраже, евидентирају и попишу како би та велика траге-
дија Срба у том рату, остала у вечном сећању наредних покоље-
ња нашег народа. 

Чињеница да погибија Маравић Ђуре и Маравић Милице и 
других жрвата усташко – фашистичког терора нису још увек ис-
тражене и пописане изазива, не само код чланова њихових поро-
дица,  револт, бол и тугу, али и буди наду да ће држава уз помоћ 
свих нас, коначно испунити свој дуг и не дозволити да сећање на 
њих нестане у забораву. 

Сећање на овај ужасан догађај треба да послужи свима нама, 
посебно потомцима жртава, да сагледају шта им је чинити, да 
овај незабележени злочин над српским народом у Другом свет-
ском рату, не остане на маргини нашег историјског памћења. Да 
би се градила будућност, не сме се заборавити прошлост. 
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Baština odozdo | Drežnica: Tragovi i sjećanja 1941-1945. je među-
narodni istraživački projekt usmjeren na suvremenu povijest i baštinu 
drežničkog kraja. Projekt se provodi pri Institutu za povijest umjetno-
sti u Zagrebu uz podršku Srpskog narodnog vijeća, a istraživački tim 
čine stručnjaci iz SAD, Španjolske, Portugala i Hrvatske. Istraživanje 
je usmjereno na materijalnu i nematerijalnu kulturu šireg drežničkog 
kraja te razvoj novih metodoloških pristupa analizi, tumačenju i druš-
tvenoj uporabi kulturne baštine, kojoj u ovome projektu pristupamo 
kao emancipatorskoj praksi koja nastaje za i od strane suvremenih lo-
kalnih zajednica.  

Smještena na komunikacijski izoliranom području između Ogulina, 
Brinja, odnosno između Velike Kapele i mora, Drežnica je bila jedno 
od žarišta antifašističkog ustanka i ključnih logističkih točaka Narod-
nooslobodilačkog pokreta u Hrvatskoj. Okolni krajolik, iznimnih pri-
rodnih rijetkosti i ljepota, ostao je obilježen brojnim materijalnim 
ostacima te dramatične povijesne epizode. Tragovi uključuju ostatke 
infrastrukturnih objekata, poput bolnica, tiskara, te partizanskih baza i 
štabova, dok su poslijeratne komemorativne prakse ostavile u nasljeđe 
veći broj spomenika te bogat repozitorij kolektivne memorije i ličnih 
sjećanja.   

Za razliku od nekih drugih memorijalnih područja – poput Petrove 
gore ili otoka Visa – uvelike je zaboravljen značaj ovog kraja za povi-
jest Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj, ali i šire. U zaseoku Tomići ne-
daleko same Drežnice neko su vrijeme vojnim operacijama u Hrvatskoj 
rukovodili Glavni štab NOV i PO Hrvatske te Centralni komitet KPH. 
U istom zaseoku je tiskan i prvi broj Vjesnika na oslobođenom teritori-
ju. U to je vrijeme pristup tiskanom mediju predstavljao је ključnu po-
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lugu organiziranog otpora, služeći istovremeno opismenjavanju i infor-
miranju stanovništa. Iz te su tiskare, kasnije locirane duboko u Javornici 
iznad sela Vukelići, izlazili informativno-propagandni leci, na desetine 
različitih novina, ali i zbirki pjesаma domaćih pjesnika poput Vladimira 
Nazora i Ivana Gorana Kovačića. Ipak, žarište te nevidljive, tajne mreže 
organizacijskih punktova solidarnosti bila je Partizanska bolnica br. 7. 
Ne samo što je njome najveći dio vremena kao politička komesarka 
upravljala žena, Jelena Jančić Starc, već je upravo ženski rad – i dalje 
ignoriran kotač suvremene socijalne povijesti – u nešto manje od dvije 
godine postojanja bolnice, pod stalnim ofenzivama i evakuacijama, spa-
sio na stotine života, ne samo partizana i partizanki iz gotovo svih repu-
blika bivše Jugoslavije, već i savezničkih pilota, lokalne siročadi, stara-
ca i izbjeglica iz drugih okupiranih krajeva Hrvatske i bivše Jugoslavije. 

Ovo su tek neki od razloga zašto Drežnica predstavlja iznimnu stu-
diju slučaja koja je, svojom kompleksnošću i slojevitošću materijalnih 
ostatakа prošlosti, uspjela okupiti međunarodni tim istraživača s 
uglednih institucija: od lisаbonskog Universade NOVA, preko Brown 
University u SAD do Zagrebačkog sveučilišta. Iako su u središtu naše-
ga rada terenska i arhivska istraživanja te objave rezultata istraživanja 
kroz stručne i znanstvene radove, konferencijska izlaganja, web strani-
cu i društvene mreže, ovim projektom nastojimo omogućiti i da se is-
traživanjem kulturno-povijesne baštine skrene pozornost na suvreme-
ne probleme ovog zapostavljenog i osiromašenog kraja. Drežnica, nai-
me, danas broji duplo manje stanovnika od ukupnog broja poginulih i 
stradalih u toku Drugog svjetskog rata, a suočena je s nizom struktur-
nih i akutnih problema, od nedostupnosti zemljišnih knjiga do ekološ-
ki problematičnih zahvata izgradnje retencije u Drežničkom polju. 

U projektu nas zanima prisutnost i uslojenost materijalnih tragova 
prošlosti te načini bilježenja i pamćenja lokalne prošlosti kroz izgrad-
nju spomenika i produkciju prostora osnivanjem spomen-područja 
Partizanska Drežnica tijekom 1970-ih i 1980-ih godina. Primarno nas, 
međutim, zanima značaj tih tragova i sjećanja danas, kada se oni ja-
vljaju kao označitelji protu-hegemonijskih narativa – međuetničke i 
internacionalne solidarnosti, antifašizma i socijalne pravde. Budući da 
su spomenici NOB u Hrvatskoj danas razapeti između devastacije i 
površne spektakularizacije temeljene isključivo na formalnim karakte-
ristikama memorijalnih objekata, upravo ovakvu, interdisciplinarnu, 
mikrohistorijsku analizu vidimo kao preduvjet budućih metodoloških 
pristupa kulturno-povijesnoj baštini.   
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Interdisciplinarni istraživački tim sastavljen je od povjesničara 
umjetnosti (dr. sc. Sanja Horvatinčić, Institut za povijest umjetnosti, 
Zagreb), povjesničara (Milan Radanović, Arhiv Srba u Hrvatskoj, Za-
greb), arheologa (dr. sc. Rui Gomes Coelho, Joukowsky Institute for 
Archaeology and the Ancient World, Brown University, SAD, dr. 
sc. Xurxo Ayán Vila, PhD, IHC-Instituto de História Contemporânea 
da Universidade Nova de Lisboa, Lisabon, Carlos Otero Vilarino, In-
stitut de Ciencias del Patrimonio – INCIPIT / Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas – CSIC, Santiago de Compostela, Španjol-
ska, dr. sc. Igor Kulenović, Odjel za turizam i komunikacijske znano-
sti, Sveučilište u Zadru te dr. sc. Iva Stojević, Zagreb), kulturnih an-
tropologa i etnologa (dr. sc. Ivona Grgurinović, Odsjek za etnologiju i 
kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) i ar-
hitekata (Emil Jurcan, Zadruga Praksa, Pula). Kao nezavisni vizualni 
umjetnik, u istraživačkom timu ravnopravno sudjeluje Matija Kralj iz 
Zagreba. Dizajn svih projektnih aktivnosti (Facebook i web stranica, 
plakati, najave, knjižice sa skupova, a u planu su i suveniri i promotiv-
ni proizvodi) osmišljava Nikola Križanac, nezavisni grafički dizajner 
iz Sinja. Facebook stranica Drežnica: Tragovi i sjećanja / Traces and 
Memories 1941-1941 nailazi na osobito pozitivan odjek, brojeći preko 
1200 pratitelja iz 45 zemalja. Suvremene medije i tehnologiju koristi-
mo kao važan alat širenja interesa, diseminacije istraživanja te oku-
pljanja i uključivanja širokog kruga dionika  u demokratski proces 
društvenog aktiviranja baštine.    

Projekt je otvoren proširivanju profesionalne i suradničke mreže. 
Tako će od 2020. s nama na terenu biti studentica političkih znanosti 
iz Španjolske Leonor Rosas, a nadamo se i Sara Simões, arheologinja 
iz Portugala koja radi u Velikoj Britaniji. Usmjereni smo na komuni-
kaciju s lokalnom zajednicom i zavičajnim institucijama (primarno sa 
Zavičajnim muzejem u Ogulinu), a važan princip rada na projektu je 
da u odlučivanju, sakupljanju informacija te razmjeni znanja pristupa-
mo demokratski i horizontalno. Metodologija rada na projektu zasniva 
se na arhivskom istraživanju i terenskom radu. Potonji uključuje izra-
du etnografske i foto-dokumentacije, topografska te geodetsko-arhi-
tektonska snimanja i arheološka istraživanja. U fokusu našeg istraži-
vanja autentične su lokacije iz vremena Drugog svjetskog rata te spo-
menici i memorijalna područja šireg drežničkog kraja, okvirno u opse-
gu koji je bio definiran nekadašnjim planovima spomen-područja. Nji-
hovim dokumentiranjem, mapiranjem te prostornim i arheološkim 
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analizama namjeravamo doći do kompleksnijeg razumijevanja strate-
gija gerilskog ratovanja i civilnog života u ratnim uvjetima, te do išči-
tavanja složenih principa organizacije društvenog sjećanja koji su 
uvjetovali poslijeratnu, ali i suvremenu memorijalizaciju odabranih 
ličnosti, mjesta i događaja.  

Projekt su do sada financijski podržali Srpsko narodno vijeće, Mi-
nistarstvo kulture Republike Hrvatske, Society for Post-Medieval Ar-
chaeology iz Velike Britanije, Institut za povijest umjetnosti u Zagre-
bu. Svesrdna suradnička podrška projektu dana je od strane Mjesne 
zajednice Drežnica, Zajednice Drežničkih Srba, SKUDD "Đurđev-
dan", Zavičajnog muzeja Ogulin, Zadruge Praksa iz Pule, Društva ar-
hitekata Istre – Societa architetti dell Istria, Instituta "Ruđer Bošković" 
u Zagrebu, kao i od strane niza pojedinaca. 

U toku 2019. godine sprovedena su terenska istraživanja u Drežnici 
u dva navrata. U prvom navratu, od 16. do 23. rujna 2019. godine, iz-
vršeno je precizno (GPS) lociranje preko dvadeset mjesta koja su ve-
zana za događaje iz razdoblja trajanja Drugog svjetskog rata. Većina 
ovih mjesta nije obilježena spomen-obilježjima, zbog čega su terenski 
obilasci i lociranje mjesta vršeni u suradnji s lokalnim stanovnicima. 
Naročito vrijedi istaći lociranje pećine u blizini spomeničkim kom-
pleksom obilježene Partizanske bolnice br. 7 na Javornici. U pećini su 
pronađeni i dokumentirani ostaci medicinskih predmeta koji su koriš-
teni u bolnici u toku Drugog svjetskog rata, a potom pohranjeni u spo-
men-sobu memorijalne ambulante u Drežnici. Pećina je tijekom rata 
korištena za skrivanje ranjenika i bolesnika prilikom napada na bolni-
cu. Među ostalim nalazima, dokumentirana je zapečaćena bočica s 
medicinskim pripravkom koji su u suradnji s dr. sc. Marijanom Vinko-
vić s Instituta "Ruđer Bošković" analizirani te je utvrđeno da je riječ o 
vodenoj otopini adrenalina. Također vrijedi istaći da su u ovom navra-
tu locirana mjesta četiri od pet partizanskih vojnih logora koji su for-
mirani u prvoj ratnoj godini, uoči prvog oslobođenja Drežnice. U ruj-
nu ove godine planirano je arheološko iskopavanje centralnog parti-
zanskog logora iznad sela Tomići koji je bio zapaljen od strane itali-
janske vojske u septembru 1941. godine. Arhitekt Emil Jurca je tije-
kom prvog terenskog boravka napravio i obnovu oštećenih dijelova 
ulaza u spomen-kosturnicu na Javornici, kojima je prijetilo obrušava-
nje. U ovom navratu kamerom su zabilježene izjave sedmoro stanov-
nika Drežnice pri čemu četiri izjave predstavljaju višesatne biografske 
intervjue. Intervjuirane osobe su posljednji stanovnici Drežnice koji 
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pamte Drugi svjetski rat. U međuvremenu jedna intervjuirana osoba je 
preminula. U Drežnici je 21. rujna 2019. održana tradicionalna kome-
moracija mještanima koji su stradali u toku Drugog svjetskog rata i 
partizanima iz okolnih područja koji su umrli u partizanskoj bolnici na 
Javornici. Toga dana Drežnicu je posjetilo više desetina ljudi iz Zagre-
ba, Rijeke, Pule, Karlovca i drugih mjesta. Među njima je bila i Vera 
Švabenic Zoričić, nekadašnja bolničarka u Partizanskoj bolnici br. 7 
na Javornici, koja je nakon više decenija prvi put posjetila Drežnicu. S 
Verom smo prethodno snimili razgovor u njenom stanu u Zagrebu. 

U toku drugog istraživačkog boravka, od 14. do 17. oktobra 2019. 
godine, nastavljeno je terensko istraživanje na širem području Drežni-
ce, koje je obuhvatilo i područje Jasenka i Gornjeg brinjskog kraja. 
Precizno je locirano tridesetak mjesta vezanih za prošlost Drugog 
svjetskog rata u Drežnici, Jasenku i Gornjem brinjskom kraju. Naroči-
to vrijedi istaći lociranje mjesta na planini Javornici na kome je 1942. 
i 1943. bio smješten Agitprop CK Komunističke partije Hrvatske. U 
rujnu ove godine planiran je nastavak istraživanja na toj lokaciji uz 
potencijalno arheološko iskopavanje. Terenska istraživanja u toku ruj-
na i listopada 2019. predstavljena su putem virtualnih društvenih mre-
ža i bila su popraćena solidnim medijskim interesom, kako u Hrvat-
skoj tako i u inozemstvu. U listopadu 2019. godine rezultati istraživa-
nja bili su predstavljeni u sklopu dvodnevnog međunarodnog skupa u 
Puli, usmjerenog na raspravu o primjeni i razvoju novih metoda istra-
živanja u kontekstu kritičkih studija baštine. 

Treće terensko istraživanje obavljeno je od 13. do 15. ožujka 2020. 
u Drežnici i Gornjem brinjskom kraju. Tom prilikom posjetili smo na-
puštene drežničke zaseoke Brezno i Lisinu. U Lisini smo uz pomoć 
dvije posljednje stanovnice locirali ostatke kuće u kojoj se nalazila 
privremena partizanska bolnica. Snimljeni su razgovori s tri starije sta-
novnice Drežnice. Članovi tima upoznali su se s problematikom po-
tencijalnog potapanja Drežničkog polja, vrijednog bio-diverziteta u 
neposrednoj blizini naseljenog dijela Drežnice, koje je također vezano 
za prošlost drežničkog kraja u Drugom svjetskom ratu budući da su se 
mještani za vrijeme bombardiranja sela i prilikom napada fašističkih 
snaga na Drežnicu skrivali u "ponorima" u Drežničkom polju. Valja 
istaknuti da smo započeli opsežna istraživanja nesređene arhivske gra-
đe Zavičajnog muzeja u Ogulinu.  

U toku rujna 2020. godine planirana su arheološka iskapanja na tri 
odabrana lokaliteta, razvoj sustava mapiranja putem online platforme, 
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nastavak arhivskog rada (Zagreb, Karlovac), jačanje antropološkog 
aspekta istraživanja s fokusom na suvremeni kontekst Drežnice (za-
hvaljujući uspostavljenoj suradnji s dr. sc. Ivonom Grgurinović sa Od-
sjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu), priprema arhitektonske dokumentacije za zaštitu 
pojedinih spomenika i spomen-područja, rad na osmišljavanju novog 
postava muzejske zbirke u Spomen-ambulanti u Drežnici te širenje 
međunarodne suradnje kroz komparativna istraživanja srodnih lokaci-
ja u zemljama europskog juga.   

Istraživački tim otvoren je za širenje suradnje i pozdravlja sve zain-
teresirane, osobito Drežničane i njihove potomke iz cijeloga svijeta, 
da nam se s komentarima, prijedlozima, idejama, kao i ličnim priča-
ma, sjećanjima i tragovima jave na e-mail adresu: bastina.odozdo@g-
mail.com.   
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Хроника о хроници 
 

Кракарско вече се одржава у Бајмоку скоро пуних пет децени-
ја, од самог почетка седамдесетих година 20. века. Оно је од тада 
било предмет различитих властитих бележења. Временом се по-
казала потреба за вођењем хронике односно летописа. Она је  во-
ђена пуне три деценије, од 1984. до 2014. године. До сада је обја-
вљено 13 хроника. Прва од њих захвата период 1984-1990 (обја-
вљена 1993), друга за 1991. и 1992. годину (2018), трећа период 
1993-1997 (2020), четврта и пета појединачно за 1998. и 1999. го-
дину (1999. и 2000), шеста заједно за 2000. и 2001. годину (2002), 
седма одржавање тридесетогодишњице Кракарске вечери 2002. 
године (2003), осма период 2003-2007. године (2007), девета, де-
сета, једанаеста и дванаеста  појединачно 2008, 2009, 2010,  и 
2011. годину (2008, 2009, 2010, 2011), и тринаеста  одржавање че-
трдесетогодишњице  Кракарске вечери  2012. године (2012). У 
овој, четрнаестој хроници биће приказане Кракарске вечери одр-
жане 2013. и 2014. године.  

 
 

Кракарско вече 2013 
 

Кракарско вече одржано је у суботу 16. марта 2013. године у 
ресторану Вожд са почетком у 19 сати. То је прво Кракарско вече 
одржано након првог Дрежничког прела,  17. новембра 2012. го-
дине у просторијама КПД Јединство-Egyseg. Кракарској вечери је 
присуствовало око 80 гостију. Због болести и смртних случајева у 
неколико породица и поновног захлађења и снежних наноса и ме-
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стимично тешко проходних саобраћајница није присуствовао ве-
ћи број гостију. И поред тога, известан број гостију је, осим из 
Бајмока, дошао из Суботице, Куле, Новог Сада и Београда. При-
сутне је забављао музички оркестар Ћута бенд из Пригревице. 
Програм је почео тако што је оркестар отпевао неколико песама: 
Ој, ливадо, росна траво, Пјевај ми, пјевај, соколе, Три ливаде ниг-
де лада нема, Девојка соколу зулум учинила, Звјезда тјера мјесе-
ца, Зелен орај на орање пао, Бања Луко и та твоја села, Јечам 
жела Косовка девојка и друге. После тога је председник Органи-
зационог одбора Кракарске вечери Недељко Маравић поздравио 
присутне и пожелео им пријатну забаву, позвао присутне да ми-
нутом ћутања одају почаст Кракарцима који су преминули од по-
следњег прела, прочитао имена спонзора, саопштио да је за пред-
седника Организационог одбора за следеће прело изабран Ранко 
Трбовић и да су именована три стална саветодавна члана наред-
них организационих одбора Кракарске вечери. Потом је дао реч 
најстаријем присутном Кракарцу и старешини вечери Мили Тр-
бовићу, који се са неколико пригодних реченица обратио присут-
нима. Међу присутнима је било четворо људи рођених у старом 
крају, пре колонизације: Миле Трбовић из Ћошана у Кракару 
(1937), Ранко Радуловић из Радловића (1938), Дмитар Радојчић из 
Радојчића (1942) и његова супруга Марица Радојчић девојачки 
Радуловић пореклом из Локве, рођена у Огулину 1945. године, у 
току колонизације у Бајмок. У наставку музичког дела програма, 
после излагања Миле Трбовића, певане  су песме: Последњи бо-
ем, Три пољупца хоћу ја, Поздрави је поздрави, Мој соколе, птицо 
моја мила, Хеј животе, хеј судбино, Никада ме живот миловао 
није, Авлије, авлије, и друге песме. Уз већину песама се играла 
балканка. Осим ње, играли су се танго и ужичко коло.  

Један део учесника је купио улазнице у пренумерацији, па се 
идентификација учесника могла лакше пратити. То су: Радојчић 
Љиља, Таталовић Даница, Стојановић Саша, Стојановић Тања, 
Николић Предраг, Здравковић Емина, Ивошевић Владимир, Иво-
шевић Данка, Жарић Марко, Жарић Тимеа, Радуловић Ранко, Ву-
целић Душко, Вуцелић Маја, Боца Петар, Батинић Миле, Батинић 
Даница, Маравић Сандра, Ивошевић Тијана, Ивошевић Гојко, 
Ивошевић Весна, Ивошевић Милош, Ивошевић Никола, Шешић 
Јована, Лазић Милош, Лазић Срето, Лазић Душанка, Илић Зоран, 
Пољак Александар, Трбовић Ранко, Вукелић Немања, Ковачевић 
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Марко, Маравић Љубица, Зрнић Радојка, Косановић Ђорђе, Трбо-
вић Никола-Лаф, Вукелић Стефан, Дугалић Предраг, Дугалић 
Милица, Трбовић Ђ. Миленко, Трбовић Душанка, Војновић 
Александар, Косановић Сандра.   

На вечерњем менију, чије послуживање је почело око 21 сат, 
нашла се кокошија супа са резанцима, јагњеће и прасеће печење 
са пекарским кромпиром, рибани купус из туршије и полубели и 
бели хлеб. За пиће се, осим сокова, кафе и алкохолних пића фа-
бричке производње могло поручити и бело вино које су од својих 
сорти грожђа из винограда са Чистаца произвели власници ресто-
рана Вожд, Гојко Н. Ивошевић и његова породица. Извлачење 
томболе је почело у 23 сата и трајало је наредних пола сата. Глав-
не награде, један кубни метар огревног дрвета и телевизор, доби-
ли су Весна Ивошевић и Предраг Николић, обоје из Бајмока.  

Организацију забаве је помогло 49 спонзора, из Бајмока:  Др-
вара "Бајмочанка" (вл. Матковић Драго); Ловачко удружење 
"Зец"; Хамбургерија СУР "Dnča Food"; Месара "Двојка" (вл. Ба-
јић Лазо); Дрвара "Руњаић"; Столарска радња "Ђепето" (вл. Боца 
Петар); Ранко Радуловић; Дрвара "Деки Кооп"; "Лика промет" 
(вл. Граховац Душан); Технички преглед "СН Дунав" (вл. Стипа-
новић Никола); Аутосервис "Левис" (вл. Леванг Роланд);  "Инду-
стрија намештаја"; Дрвара "Дубрава"; "Евас"; Апотека "Фарма 
сити"; Продавница здраве хране "Фриб"; Ресторан "Вожд" (вл. 
Ивошевић Г. Никола); СЗР "Дијамант"; "Аграр промет" (вл. Ни-
колић Предраг); СТР "Марко" (вл. Томашевић Ерика); Бифе "Ло-
вац"; Пекара "Бели голуб"; Фризерски салон "Зрнић"; "Мегавет"; 
Цвећара "Кала"; Ветеринарска станица "Хегедиш"; Кафана "Гал" 
(вл. Колар Јене); СТР "Радуловић Перо"; Фризерски салон "Сил-
вија"; "Агро Атина"; Гарајски Роберт; Фарбара "Питура" (вл. Ву-
келић Милан); СТР "Мис" (вл. Токовић Снежана); Кафана "Мићо 
Томић"; ЗЗ "Радуловић"; из Суботице: Фризерски салон "In Style" 
(вл. Маравић Раде); "Пласт  компани"; Економски факултет; 
"Подравка"; Технички преглед "Динамо контрол"; Велепродаја 
"Идеа"; са Палића: "Хемос"; из Мишићева: Пчеларство "Капор"; 
Сервис беле технике (вл. Шуњка Бошко); из Пачира: "Микра"; из 
Старе Моравице: Стоматолошка ординација "Кочић Марта"; из 
Мале Босне: Пољопривредно газдинство "Леска"; из Куле: "Жито 
Бачка"; и из Пригревице: Музички оркестар "Ћута бенд".   
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Што се тиче финансијског пословања, приходи су остварени 
на следећи начин: продато је 80 улазница по цени од 800,00 дина-
ра (64.000,00 динара) и 690 томбола по цени од 50 динара. 
(34.500,00 динара), а од претходног прела је остало 8.000,00 дина-
ра, што значи да су укупни приходи били 106.500,00 динара. Са 
друге стране, расходе су чинили:  Ресторану Вожд је за 95 гостију 
уплаћено 52.500,00 динара (550,00 динара по особи), за услуге 
музичког оркестра је, заједно са пићем,  уплаћено 33.500,00 дина-
ра, за штампање улазница 2.200,00 динара и за телевизор 
14.200,00 динара, што значи да су расходи били 102.400,00 дина-
ра. Из свега произилази да разлика између прихода (106.500,00) и 
расхода (102.000,00) износи 4.100,00 динара. То је добит коју је 
ове године остварио Организациони одбор Кракарске вечери.  

Организациони одбор је радио у саставу: Маравић Недељко 
(председник), Ивошевић Л. Гојко, Ивошевић Мане, Ивошевић 
Владимир, Ивошевић М. Гојко, Ивошевић Г. Горан, Радуловић 
Милан, Косановић Ђорђе, Трбовић Ранко, Ивошевић Милош, 
Ивошевић Г. Никола.  

 
 

Кракарско вече 2014. 
 
Наредно Кракарско вече је одржано 29. марта 2014. у Рестора-

ну "Вожд" са почетком у 19 часова. Програм је почео у 19,30 сати 
са неколико инструменталних нумера "Ћута бенда" из Пригреви-
це, који је ове вечери забављао госте. Присуствовало је око 100 
гостију из Бајмока, Суботице, Куле, Београда и других места. Ово 
је први пут да прелу није присуствовао нико од старијих Кракара-
ца и уопште Дрежничана, рођених у старом крају, пре Другог 
светског рата и колонизације у Бајмок. Присуствовали су поје-
динци, брачни парови, породице, групе момака и девојака и дру-
ги. Међу гостима је, са родитељима, било и седморо деце раног 
школског узраста. Осим кракарских и дрежничких потомака ро-
ђених у Бајмоку и другим местима, присуствовали су и потомци 
солунских добровољаца насељених на Бајмочкој Рати и други по-
јединци из Бајмока, који су у сродничким и другим везама са по-
томцима Кракараца у Бајмоку. Присуствовали су појединци са 
следећим презименима: Ивошевић, Трбовић, Косановић, Мара-
вић, Ћупурдија, Радуловић, Радојчић, Зрнић, Батинић, Таталовић, 
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Вукелић, Николић, Зотовић, Леро, Ђурић, Лукић, Токовић, Стоја-
новић, Шомођи и други.  

Око 20,30 сати гостима се у име Организационог одбора 
обратио Ивошевић П. Никола. Он је поздравио присутне, позвао 
их да минутом ћутања одају пошту Кракарцима који су преми-
нули у последњој години дана, и саопштио је имена спонзора. За 
најстаријег присутног Кракарца, а тиме и старешину вечери, 
проглашен је Ивошевић Мане (1949-) из Бајмока, који је поздра-
вио госте и пожелео им угодну забаву. То је први пут да је у 
улози старешине вечери био неко ко није рођен у старом крају, 
Дрежници, него у Бајмоку, након колонизације, што на одређен 
начин показује да се слој старијих људи, колониста, који долазе 
на прело, смањио, и да је дошло до смене генерација. За вечеру, 
која је послужена око 21 сат, припремљено је дрежничко вариво 
са димљеним, куваним свињским месом и сланцима и хлебом. 
Петоро деце је имало посебан мени. За њих су припремљени ће-
вапи. Око 22,45 је почело извлачење томболе, коју је својим 
производима и услугама подржало 55 спонзора. Продато је 928 
томбола по цени од 50 динара. Најзначајније томболе су изву-
кли: Јасна Шомођи, један кубни метар огревног дрвета, Тања 
Стојановић, косачицу за траву и Маја Вуцелић, тродневни бора-
вак на Златибору за две особе.   

У току вечери су извођене следеће песме: Ој ливадо, росна 
траво, Три ливаде нигде лада нема, Снијег паде на бехар на воће, 
Звјезда тјера мјесеца, Јечам жела Косовка девојка, Одакле си се-
ле, Крајишници ђе ћемо на прело, Аој Лико, жали ли те ико, Бања 
Луко и та твоја села, У лијепом старом граду Вишеграду, Нема 
раја без роднога краја, Преко Капеле личке горе зелене, Зелен орај 
на орање пао, У ђул башти крај шимшира, Мој дилбере куд се ше-
ћеш, Последњи боем и друге. Игране су три врсте игара: ужичко 
коло, балканка и танго. 

Организациони одбор су чинили: Трбовић Ранко (председник), 
Ивошевић Владимир, Ивошевић Г. Горан, Косановић Ђорђе, Ра-
дуловић Милан. За председника следећег кракарског прела Орга-
низациони одбор је предложио Ивошевић Владимира. Тај накнад-
но формирани организациони одбор је припремио следеће и по-
следње Кракарско вече одржано у Вожду, у суботу 21. марта 2015. 
године са почетком у 19 сати, под сличним условима као и два 
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претходна, и уз учешће "Ћута бенда" из Пригревице.1 Следећа че-
тири прела, од 2016. до 2019. године одржана су у ресторану Мон-
тенегро, а 2020. године прело није одржано због вируса корона.  

 
 

Закључак 
На путу ка повременој хроници  

 
На два последња прела појавило се неколико нових момената. 

Прво, 2013. године је одабран само председник Организационог 
одбора за одржавање следећег прела, а он је накнадно одабрао 
остале чланове тог тела. Сматрамо да је ранија пракса, када су 
сви чланови Одбора бирани на прелу, била прихватљивија. Дру-
го, на прелу 2013. су именована и три стална саветодавна члана 
наредних Организационих одбора Кракарске вечери. Они би се, 
уколико буду активирани, по потреби, могли бавити са појединим 
важнијим културним елементима прела и његовог идентитета. 
Треће, било би добро да бар један члан Одбора буде задужен за 
сакупљање и чување грађе о прелима, а најбоље би било да он бу-
де стални члан Организационих одбора. У противном, онај ко бу-
де желео да у писаној форми сведочи о прошлости прела, биће у 
ситуацији да пише на основу сећања, која, као што је познато, 
знају бити варљива. Четврто, природни, билошки  закони су про-
редили број старијих учесника прела родом из Дрежнице, што је 
довело до смене генерација и до тога да старешине вечери буду 
родом из Бајмока. 

У протеклих 14 хроника сакупљена је и објављена грађа о 30 
Кракарских вечери, одржаних од 1984. до 2014. године. У хрони-
кама је сакупљен обиман емпиријски материјал који треба да по-
служи као основа за писање монографије.2 Имајући у виду да је 

 
1 Као и ранијих година, грађа о Кракарским вечерима одржаним 2013. и 2014. 

године је сакупљана на основу теренских истраживања, личног учешћа, посма-
трања и разговора са учесницима. Саговорници: Ивошевић Владимир, Ивоше-
вић Л. Гојко, Ивошевић Мане, Маравић Недељко, Трбовић Ранко и други.   

2 У ранијим истраживањима је указано да ове хронике имају четири циља: 
прво, да створе базу података о Кракарским вечерима; друго, да инаугуришу 
културу вођења хронике у нашој етнологији и антропологији; треће, да поспе-
ше дијахронијско или историјско проучавање појава у нашој етнологији и ан-
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стално вођење хронике закључено са 2014. годином, поставља се 
питање како пратити одвијање појаве у наредним годинама. Ис-
куство показује да је сваки период одржавања прела, у зависно-
сти од места одржавања, људи који су га припремали и локалног 
и ширег друштвеног контекста, имао своје посебности. Из тога 
произлази да и даље треба сакупљати грађу о Кракарској вечери с 
тим што посебну пажњу треба обратити на појаву нових момена-
та. Једно од решења даљње бриге о њој може бити повремено об-
јављивање хронике која најбоље одсликава дати период, као јед-
ног вида репрезентативног узорка. То би за протекли период, од 
2016. до 2020. године, могло бити, за сада последње, прело које је 
одржано у суботу 16. марта. 2019. године у ресторану Монтене-
гро.   
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Зоран Вељановић Вељаш 

 

НАСТАНАК ДОБРОВОЉАЧКЕ КОЛОНИЈЕ 
БАЈМОЧКА РАТА 1918-1941. 

  
 
 
 

У јеку најжешћих битака у току Првог светског рата Влада 
Краљевине Србије је децембра 1914, на седници у Нишу прокла-
мовала ратне циљеве: "да се ослободе сви Срби, Хрвати и Сло-
венци", а већ следеће године су начињени први кораци ка саку-
пљању података о аграрним односима и распореду имања у свим 
југословенским земљама. На острву Крфу влада Краљевине Ср-
бије је међу својим циљевима навела и стварање слободног се-
љачког поседа и донела одлуку да ће српске добровољце после 
рата наградити додељивањем обрадиве земље. После победе над 
непријатељима и ослобођења Србије и других јужнословенских 
земаља створено је 1. децембра 1918, Краљевство Срба, Хрвата и 
Словенаца/од 1929, Краљевина Југославија. Регент Александар 
Карађорђевић је објавио Манифест у којем је као програмску де-
кларацију нове државе назначио основне задатке усмерене дово-
ђењу аграрних прилика у ред: "...Нека сваки Србин, Хрват и Сло-
венац буде на својој земљи господар. У слободној држави Нашој 
може да буде и бит ће само слободних власника земље..." А када 
се аграрна реформа оконча, земља ће бити "Само Божија и њихо-
ва (сељачка, прим. аутора), као што је то одавно у Србији".  

Аграрном реформом требало је обухватити војнике и добро-
вољце, али и оптанте колонисте и беземљаше – сељаке без земље 
којих је било нарочито много по Војводини (БББ). Свакако да је 
најважније било решавање статуса великог броја беземљаша и си-
ромашних сељака. У ширем смислу размишљало се и о унапређи-
вању привреде и бољег живота појединаца и целе земље уопште. 
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У оквиру аграрне реформе спроведена је и колонизација станов-
ништва из пасивних крајева у плодне пределе Војводине и Славо-
није. Аграрна реформа спроводила се од 1918. до 1941, односно 
до напада на Краљевину Југославију. Имала је три етапе: 1. На 
почетку Прве фазе колонизације, министар за аграрну реформу 
издао је наредбу жупанијским аграрним уредима у Новом Саду и 
Суботици да оснују колоније на свим објектима који су већ одво-
јени за сврхе колонизације и које уреди према властитом осведо-
чењу и без сваке сумње сматрају подесним за тај посао. У том ци-
љу уреди су били дужни да сачине елаборате и да на лицу места 
спроведу расправу после које би Аграрној дирекцији предложили 
расправни документ на решење. Стога технички елаборати које 
су жупанијски аграрни уреди имали да поднесу Министарству за 
аграрну реформу о оснивању нових насеља морали су да се састо-
је од: 1. исказа координата, 2. нацрта ишчитавања и пољски пред-
нацрти, 3. мапе, 4. записник честица, 5. записник рачунања повр-
шина и 6. алфабетски именик насељеника.  

1. У првој фази аграрне реформе колонизацију Бачке спрово-
дили су жупанијски аграрни уреди у Новом Саду и Суботици.1 
Од 1919. до 1924. године велепоседничка земља је  издавана у 
једногодишњи (1919-1920) и четворогодишњи (1920-1924) закуп. 
Народна управа, као извршни орган Великог народног савета, 
образованог на Народној скупштини у Новом Саду 25. новембра 
1918, када је донета одлука о присаједињењу Баната, Бачке и Ба-
рање Краљевини Србији, са својим ресорним повереницима за 

 
1 Аграрна реформа у Бачкој започета је крајем 1918, и то док је њоме упра-

вљала Народна управа за Банат, Бачку и Барању. Тада су отпочете радње за по-
писивање земљишних парцела, велепоседа и становништва које би било обу-
хваћено овим процесом. Потом у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца аграр-
ну реформу води ресорно министарство и њени формирани уреди у Новом Са-
ду и Суботици. Новосадски жупанијски уред спроводио је колонизацију у сре-
зовима: новосадском, тителском, жабаљском, старобечејском, кулском, оџач-
ком и паланачком, и у Новом Саду. Док је Суботички жупанијски уред  спро-
водио колонизацију у срезовима: тополском, сенћанском, сомборском и апа-
тинском и у градовима Суботици и Сомбору. По оснивању Дунавске бановине 
уреди и њене комисије и чиновници су под њеном ингеренцијом (Пољопри-
вредног одељења Банске управе) све до ликвидације аграрне реформе тј., до 
1941. На основу Наредбе министра за аграрну реформу о привременом насеља-
вању. Аграрне власти су располагале дискреционим правом у одлучивању да 
ли је неки посед испод 1.000 к. ј. погодан за колонизацију или није. 
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привреду и социјалну реформу одмах су отпочели рад на пописи-
вању бачког становништва према аграрно-поседовној структури. 
Попис је извршен као примарна мера за извођење аграрне рефор-
ме. Правни оквир за овај поступак очитавао се у донетим Одред-
бама за припреме аграрне реформе, којима је отпочело мењање 
поседовних односа у Краљевини СХС, а затим и низ других ар-
гарних закона. На тај начин велики део велепоседничке земље је 
био раздељен аграрним интересентима већ у току 1919-1920. По-
сле ове расподеле, уз повремене ревизије, већ подељена земља 
поново је била додељена аграрним интересентима, али сада уз че-
творогодишњи закуп 1920-1924. године.  

2. У раздобљу од 1924. до 1931. закуп за земљу обновљен је у 
току сваке године у оном обиму који је и сачињавао одузету веле-
поседничку земљу до истека четворогодишњег закупа. 

3. У периоду од 1931. до 1941, правно су санкционисани по-
стигнути резултати у деоби велепоседничке земље до 1931, одно-
сно до доношења Закона о ликвидацији аграрне реформе. У овом 
периоду аграрна реформа је привођена крају, баш као и окончање  
насељавања колониста. У Бачку (па и Бајмочку Рату) се пресеља-
ва један број колониста из Баната (Подлокањ) где су били насе-
љени почетком агррне реформе.  

Статус колониста регулисали су позитивним прописима. У ко-
лонизацији постојале су три врсте насељеника: добровољци (рат-
ни добровољци – колонисти и ратни добровољци – месни колони-
сти). За њих је држава откупљивала земљу и додељивала им без 
икакве накнаде; општи колонисти (који су земљу добијали од др-
жаве па су је отплаћивали кредитима од банке); оптанти (Срби 
православни и католици из Мађарске и Румуније); а потом месни 
аграрни интересенти  (беземљаши, добијали су мање земљишне 
парцеле тамо где их је било); аутоколонисти (беземљаши, који 
су самоиницијативно долазили и добијали земљу тамо где је било 
вишка. Отплаћивали су је кредитима од банке; избеглице из Ис-
тре или Мађарске, били су у прилици да расположиве земљишне 
парцеле откупе. Награда се састојала у томе, с обзиром да су ве-
ћином били из пасивних крајева, да им је дата могућност купови-
не плодне обрадиве земље уз погодност отплаћивања на рате.2  

 
2 Статус колониста регулисали су позитивним прописима.   
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Први колонисти у Бачку почели су да пристижу већ у току 
1920, а њихов број се  знатно повећао 1921. године. Министарс-
тво за аграрну реформу наредило је уреду у Суботици да обезбе-
ди мернике који ће измерити парцеле за колонисте. Колонисти 
који су стизали из Лике, Херцеговине, Босне и Црне Горе (углав-
ном приморски и источни део – Стара Херцеговина) населили су 
се на бившем поседу Беле Перцела (бачкотополски срез), Град 
Суботицу (Велики пашњак, Велики посед итд.), затим у Рaстини 
(Општина Станишић), на Равни и Шара пусти, и на поседима по-
литичких општина Стара Моравица,  Бајша, Фекетић, Стара Ка-
њижа, Топола, Чантавир, Сомбор, Хоргошу, Бајши, Емушићу, Ри-
ђици. У извештају Жупанијског аграрног уреда у Суботици, чији 
референти су обишли терен у току лета 1921. године налази се 10 
новооснованих добровољачких колонија: у Бајши, Риђици, Субо-
тици, Фекетићу, Старој Каљижи, Старој Моравици, Растини, Ста-
нишићу, Тополи и Чантавиру.3  На територију која је била у над-
лежности Жупанијског аграрног уреда у Новом Саду колонисти 
су населили Жабаљ, Марија Мајур (Стари Кер) и Алпар Ирмово 
(Старе Шове), Темерин (бивши посед Петра Фернбаха), Кулу и 
Црвенку (бивши посед Ладислава Лелбаха, Петра Лелбаха). 

Укупно аграрних насељеника у Бачкој пред Други светски рат 
је било 52.615 (100%) којима је раздељено 192.462 катастарских ју-
тара и 973 ха земље. По добијеном статусу највише земљишних 
парцела надељено је месној сиротињи што речито говори о правед-
ности раздеобе: 1. добровољци (колонисти и месни) 6.912 
(13,14%); 2. колонисти, оптанти, аутоколонисти, избеглице 3.543 
(6,73%); и 3. месни аграрни интересенти (сиротиња без земље или 
са недовољно земље да се прехрани породица) 42.160 (80,13%). 

У Бачкој је у току аграрне реформе у Краљевини Срба, Хрвата 
и Словенаца/Југославији већ од 1921. године, некадашњим веле-
поседима, на голим лединама, обрадивим земљиштем или па-
шњацима основано шездесетак колонија – насеља.4 На северу 

 
3 Архив Војводине, Фонд бр. 98, Жупанијски аграрни уред Суботица, 1920. 

фасцикла бр. 1850. 
4 О броју подигнутих насеља професор Никола Гаћеша у више наврата пише 

"... Не знамо да ли би било умесно тврдити да су подаци апсолутно тачни... Не-
слагања по овом питању Н. Гаћеше са Б. Букуровим, М. Ившићем, М. Косићем и 
М. Ерићем јављају се у више наврата: Н. Гаћеша, Аграрна реформа и колониза-
ција у Бачкој 1918-1941, Нови Сад 1968, 196, 213 итд. Колико је било основано 
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Бачке основано је преко двадесет колонистичких добровољачких 
насеља: Генерал Хаџићево (данас Нови Жедник), Генерал Ради-
војевићево (данас Вишњевац), Војвода Зимоњић, Хајдук Вељко, 
Мишићево, Бајмочка Рата, Масариково, Горње и Доње (данас 
Хајдуково), Бачко Душаново, Наумовићево, Карађорђево, Кочи-
ћево, Светићево, Његошево, Томиславци, Узуновићево, Алекса 
Шантић, Ново Село (добровољачка колонија код Фекетића), Бач-
ки Соколац, Средњи Салаш, Мали Београд, Рогатица, Каркатур, 
Велебит. Од самог почетка насељавања колониста на одређени 
земљишни простор и преузимање првих корака ка обради земљи-
шних парцела и припремање окућница за изградњу кућа и еко-
номских објеката највећи проблем за колонисте био је, осим 
огревног дрвета, пијаћа вода. Упркос тешкоћама, новооснована 
насеља брзо су напредовала захваљујући аграрним  заједницама 
преко којих су колонисти почели да набављају материјал за из-
градњу кућа, куповину алата, семе за сетву, саднице воћа и друго. 

 
*** 

 
Као најважнији задатак аграрне администрације је био подиза-

ње кућа за насељенике и насељавање са свом породицом, купови-
на пољопривредних алатки, сетва и обрада земљишних парцела. 
Отуда су аграрне комисије обилазиле колоније у настанку ради 
увида у стање али и као подстрека да се ови задаци изврше што је 
пре могуће а свакако до задатих рокова. Сматрало се да од успе-

 
нових насеља – колонија у аграрној реформи и колонизацији  историографија 
још увек није дала прецизан одговор. Разлог томе може бити што су једне по 
оснивању дуго биле без имена, док су друге мењале име и по неколико пута, а 
треће се расформирале. Спорно је и то шта се сматра новом колонијом, потпуно 
ново самостално насеље или и насеље које је подигнуто непосредно уз постојеће 
насеље. У нашим истраживањима нисмо дошли до потпуног броја колонија које 
су основали добровољци, али у сваком случају њихов број се креће око шездесе-
так. Види: Зоран Вељановић, Аграрна реформа и колонизација у Бачкој 1918-
1941, Бачка кроз векове – Слојеви култура Бачке, Зборник радова (ур. М. Матиц-
ки, В. Јовић), Вукова задужбина, Београд 2014, 149-172.   На велепоседима су се 
налазиле економске зграде и салаши сељака који су обављали пољопривредне 
радове за поседнике. У настајању колонистичких насеља први колонисти су при-
времено, док нису изградили своје куће, били смештани у постојеће објекте у ве-
ћини економске а у мањем броју стамбене. Било је  колониста који су извесно 
време боравили и под ведрим небом. 
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шности тог задатка зависи успех колонизације у целини. Као лак-
ши део задатака сматрало се подизање кућа месним аграрним ин-
тересентима јер ће они као мештани добити кућишта у насељима 
која већ постоје. У подизању кућа учествовала је цела колонија. 
Грађевински материјал, у који је најчешће спадала резана дрвена 
грађа, цреп, стакло за прозоре, креч итд., колонисти су могли да 
набаве по повољним условима, на отплату и на самој колонији 
преко аграрних заједница. Аграрне заједнице су се оснивале уз 
подстицај и помоћ комисије за аграрну реформу на свакој коло-
нији и биле су велика помоћ колонистима.5  

Новоосноване колоније у Бачкој, иако мале у односу на посто-
јећа војвођанска села (поготово у Бачкој и Банату), биле су осни-
ване по угледу на постојећа насеља. Најпре се формирала главна 
улица а потом бочне које су главну улицу секле под правим 
углом. На тај начин се добијао изглед насеља сличан облику ква-
драта или коцке. Куће на кућиштима су прављене одвојене од 
комшијске те су на тај начин пружале безбедност у случају пожа-
ра. Колонисти су имали право да бирају комшије а референти 
Жупанијских аграрних уреда који су били на терену су им изла-
зили у сусрет. Тако су се углавном бирале комшије по сродству и 
по месту из старог краја. Све кућне потрепштине, пољопривред-
ни алат, семе или саднице колонисти су имали могућност да на-
бављају преко сопствених аграрних заједница које су осниване 
отприлике у исто време када и колоније.          

Поред добровољаца и оптанти су се насељавали у добровољач-
ким колонијама, али и у посебним насељима. С тим што су до-
бровољци готово по правилу оснивали потпуно нова насеља, док 
су оптанти и месни аграрни интересенти оснивали своја насеља у 
продужетку или у непосредној близини, поред старих насеља.  
Разлог томе је што су   добровољци били упућени на себе и своју 

 
5 Зоран Вељановић, Аграрна заједница добровољачке колоније Бајмочка ра-

та у 1938, 1939, и 1940. години, Годишњак Матице дрежничке 9, Бајмок 2015, 
9–37. Иако у литератури (поготово из пера натуршчика – аматера) која је на-
стајала у комунистичком па и посткомунистичком периоду има негативних и 
опречних ставова о аграрној реформи и аграрним заједницама, на основу на-
ших дугогодишњих истраживања добровољачких колонија у Бачкој,  потпуно 
смо уверени да опстанак добровољачких колонија као и њихов економски и 
сваки други напредак не би био без постојања и помоћи које су давале аграрне 
заједнице колонистима и другим надељеницима.    
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заједницу, а месни аграрни интересенти и оптанти на насеља из 
којих потичу или имају родбину.6 

 
*** 

 
Добровољачка колонија Бајмочка Рата спада у ред већих ко-

лонија које су основане у аграрној реформи и колонизацији по-
сле Првог светског рата. Налази се у северозападном делу Бачке 
на средокраћи путева између Суботице (24 км) и Сомбора (34 
км) и Бачке Тополе (28 км) и у близини границе са Републиком 
Мађарском. Подигнута је на експроприсаном поседу Слободног 
краљевског града Суботице, односно бачкој лесној заравни, на 
голој ледини и на пашњаку наслањајући се на општинско место 
Бајмок,7 северно од пруге и железничке станице.8 Од постојећег 
насеља Бајмок, делница је била железничка пруга на правцу Су-
ботица – Сомбор. Оснивачи добровољачке колоније били су за-
коном дефинисани носиоци тог права, у првом реду и у највећем 
броју добровољци који су се борили у редовима српске војске у 
току Првог светског рата а пореклом су из Црне Горе и бивших 
земаља Аустроугарске на коме су живели Срби: Старе Херцего-
вине, Босне, и Лике и у мањем броју из других крајева.9 Сваки 

 
6 О оптацији и оптантима више у: Никола Гаћеша, Оптанти из Мађарске у 

Краљевини СХС после Првог светског рата, Друштвене науке о Србима у Ма-
ђарској, Зборник радова, Будимпешта 2003; Гојко Маловић, Сеоба у матицу, 
Оптирање Срба у Мађарској 1920–1931, Нови Сад 2010.   

7 Насеље Бајмок настало је у току 18. века као спахијско село са обавезом 
подвоза административних чиновника а и друге административно-војне потребе. 
Како се налазило на средокраћи пута Суботица – Сомбор било је станица за кол-
ски саобраћај и промену коња. Али и одмориште и преноћиште администрације 
и војске. Отуда је и направљено као друмско насеље од разбацаних салаша, који 
су сабрани дуж пута. Политичку општину чинила су насеља Бајмок и Пачир. 
Име Бајмок потиче од старе словенске речи бојник што је у данашњем значењу 
ратник: "Име села потиче од словенске речи бојник (ратник) која у мађарском је-
зику долази са истим значењем као – бајнок, преиначавањем ове последње речи 
настао је данашњи топоним" Види: Душан Дугоњић, О постанку и насељавању 
Бајмока, Бајмок (пр. Антал Мојзеш), Суботица 2002, 248. 

8 Српска енциклопедија, том 1, књ. 1, Нови Сад – Београд 2010, 462; Види: 
Бранислав  Букуров, Суботица и њена околина, Нови Сад 1983; Слободан. 
Ћурчић, Насеља Бачке – географске карактеристике, Нови Сад 2007.  

9 О етничкој припадности српских добровољаца (Срба аустроугарских др-
жављана из Босне, Херцеговине, Баната, Бачке, Срема, Лике, Баније, Кордуна, 
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добровољац борац који је пристигао са важећим решењем Ми-
нистарства пољопривреде Краљевине СХС и њихових органа 
који су спроводили аграрну реформу имао је право на 5 хектара 
(ха) обрадиве земље, односно 8 катастарских јутара (к. ј.), а у за-
висности од броја чланова домаћинства могао је добити још до-
датну количину обрадиве земље али не више од 3 к. ј. обрадиве 
земље и окућницу на којој је могао да изгради кућу и економске 
објекте. Добровољци неборци и колонисти су имали право на 3 
ха плодне земље.10  Борци су земљишну парцелу добијали без 
новчане надокнаде,11 али са обавезом да изграде куће и економ-
ске објекте, обезбеде алат за обраду земље и обрађују земљу и 
да се населе са породицом.12 И други надељеници без обзира на 
надељив основ били су такође у обавези да добијену земљу об-
рађују и да подигну куће и да се населе са породицом са којима 
су били обавезни да живе и раде на својим земљишним парцела-
ма. Испуњавање ових обавеза често су контролисала посебно 

 
Славоније, Далмације, Боке Которске са залеђем и из окупиране Краљевине 
Црне Горе), као и добровољаца из ранијих ослободилачких ратова Србије и 
Црне Горе, најречитије и без дилема говоре њихова документа, родни листови 
и добровољачка уверења која су морали да приложе приликом евидентирања 
колонистичког живља у процесу аграрне реформе. Ова документа била су 
предмет више провера и комисија разних нивоа које су обилазиле добровољач-
ке колоније ради оцене спровођења аграрне реформе, утврђивања чињеничног 
стања и исправљања евентуалних неправилности или злоупотреба. О томе ви-
ше види: Милан Мицић, Српско добровољачко питање у Великом рату 1914 – 
1918, Београд 2014; Исто тако и са оптантима, Србима православне и католич-
ке вере. О томе више и детаљније види: Г. Маловић, нав. дело. 

10 Богдан Лекић, Правне основе колонизације добровољаца у Југославији 
1918 -1941. године, Добровољачки гласник, Београд бр. 34/2009, 76. 

11 Новчану надокнаду је извршавала Држава, односно Краљевина СХС/Ју-
гославија. 

12 Испуњење ових обавеза проверавали су административни радници одре-
ђени од посебних Комисија а привела их је крају Комисија за ликвидацију 
аграрне реформе у Новом Саду за подручје бр. 3 Дунавске Бановине. Уколико 
је комисија приликом инспекцијског обиласка уочила да нису испуњене наве-
дене обавезе од стране колониста (да није подигнута кућа, да се колониста није 
населио са породицом, да сам не обрађује земљу коју је добио него је издаје у 
аренду и др. подносила је извештај о томе, а Комисија за аграрну реформу у 
Новом Саду је издавала решење о одузимању додељене земље. Таквих случаје-
ва је било готово на свим колонијама па и међу колонистима на Колонији Бај-
мочка Рата. Види: Архив Војводине, Ф. 98, а. ј. 1701, Именик аграрних  субје-
ката Бајмочка Рата, 33-44.       
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одређена службена лица – инспектори из уреда у Суботици који 
је био под належношћу Комисије за аграрну реформу.13 На осно-
ву извештаја инспектора Комисија за утврђивање аграрне ре-
форме издавала је нова решења: потврђивала стари статус или 
давала нови, па и одузимала земљишне парцеле уколико је изве-
штај навео непридржавање прописаних услова за доделу земљи-
шних парцела и насељавање.    

Колонисти, аграрни надељеници, углавном појединци, а ређе 
читаве породице,14 почели су да пристижу по решењима која су им 
уручивана у старом крају, већ од лета 1921. године. Из Црне Горе: 
Абрамовић, Алексић, Андрић, Батричевић, Бјелица, Божовић, Бо-
јичић, Бојовић, Вавић, Васовић, Војводић, Воратовић, Врбица, Ву-
јовић, Вујошевић, Вукмировић, Вуковић, Вучинић, Вучуровић, 
Грујић, Голубовић, Делибашић, Докнић, Дринчић, Ђукановић, Ђу-
кић, Жугић, Ивановић, Јовановић, Јоветић, Јочић, Кнежевић, Кова-
чевић, Контић, Кречковић, Кривокапић, Кркељић, Курчубић, Ле-
ковић, Мазарак, Мијановић, Милошевић,  Мићковић, Никовић, 
Николић, Пејовић, Павличевић, Пејовић, Перовић, Поповић, Пр-
ља, Радмиловић, Радовић, Радоман, Радоњић, Томановић, Уроше-
вић; из Старе Херцеговине: Бабић, Бјелогрлић, Бокић, Бољановић, 
Витковић, Вујновић, Вукајловић, Гргур, Ђуричић, Елек, Ждрале, 
Инић, Капор, Кашиковић, Милетић, Милић, Миловић, Михајло-
вић, Парежанин, Планинић, Роган, Сарић,  Спахић, Чокорило, 
Шкиљевић; из Босне: Бероња, Видовић, Гранулић, Гордић, Ђајић, 
Ђаковић, Јакшић, Јевтић, Јевтовић, Лајић, Лукић, Мастиловић, Ра-
дић, Ракић, Ристић, Савић, Самарџија, Слијепчевић, Токовић; из 
Лике и Кордуна: Дамјановић, Љуштина, Маленић, Матијашевић, 
Опачић, Плеша, Радић, Торбук, Хркаловић; из Србије и Војводине, 

 
13 Службена лица која су одређивана за обилазак новооснованих колонија 

ради утврђивања чињеничног стања о којем су писали извештај, одређивао је 
надлежни Уред за аграрну реформу (од 1929. године, Дунавска бановина), а 
могла су осим цивилних бити и војна лица.  

14 Први добровољци колонисти на простор будуће колоније – насеља у нај-
већем броју су долазили сами, без обзира да ли су имали породице или не, из 
разлога да се увере где долазе, каква је додељена земљишна парцела, и какви 
су услови за смештај док не изграде куће. Аграрном реформом надељиване су 
им  земљишне парцеле и окућнице на којима су имали могућност да, уз помоћ 
државе, изграде куће за своје породице.      
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односно Бачке: Бачић,15 Беберовић, Нешић, Максимовић, Мијато-
вић, Миланковић, Радојчић, Станојевић, Хорватовић, Шокчанић.  

У почетку, док нису изградили куће боравили су у економским 
зградама које су постојале у околини док је експроприсана земља 
била у власништву Слободног и краљевског града Суботице.16 По 
пристизању колониста Комисија за аграрну реформу је хитно од-
редила два мерника (инжењера геометра) ради премера атара за 
колонију и земљишних парцела за надељенике на будућој коло-
нији. Мернике је, како је регулатива налагала до атара за премер 
допратио градски чиновник, а они су отпочели са мерењима по-
сле свештеничког чинодејства.17 Заврнувши рукаве мерници су 
на основу предлошка Комисије за аграрну реформу и експропри-
сане земљишне површине најпре извршили премеравања и искол-
чавања атара будуће колоније – насеља.  

Потом су, по решењима, прешли на премеравање будуће коло-
није – насеља  које је из почетка било названо Ново Село.18 Цео 

 
15 Марко Н. Бачић, једини добровољољац, а самим тим и понос Бајмока, ко-

ји је са својим пуком прешао пут од Солунског фронта до родног Бајмока.   
16 Непобитна је чињеница да је добровољачка колонија Бајмочка Рата на-

стала на експроприсаној земљи Сл. Кр. Града Суботице, а по плану и решењу 
Комисије за аграрну реформу. Отуда су без икаквог основа  писања појединих 
аутора о постојању неког насеља или насељавања (појединачног или колектив-
ног) или власништва, пре или у току аграрне реформе (1918-1941). На исти на-
чин и на голој ледини су настале и све друге добровољачке колоније у Бачкој. 
Види: Драгољуб Драшко Капор, Насељавање ратника на север Војводине и 
оснивање села Масарикова и Хајдукова од 1918 до 1935, Суботица 2011, 16; 
Зоран Вељановић, Добровољачка колонија Мишићево 1918-1941, Нови Сад 
2012, 62; Зоран Вељановић, Настанак добровољачке колоније Генерал Хаџиће-
во, Дани бр. 997/2020, 22-23. 

17 Као и све друге добровољачке колоније које су настале у току аграрне ре-
форме 1918-1941, и  колонија Бајмочка Рата је настала на празном и ненасеље-
ном простору, "голој ледини" Отуда није било ни цркве ни свештеника. СПЦ 
Епархија Бачке је колонију Бајмочка Рата придодала парохији у суседном  Па-
чиру. Тако да су пачирски свештеници СПЦ обављали православну црквену 
службу на колонији Бајмочка Рата, а од завршетка Другог светског рата и Дру-
ге аграрне реформе и колонизације (1945-1948) када се досељавају Срби у Бај-
мок и у Бајмоку, све док није изграђен православни храм Св. Ђорђа и обезбе-
ђена парохијска кућа за свештеника у Бајмоку крајем двадесетог века. У мо-
менту писања овог текста парох у Бајмоку и Бајмочкој Рати је отац Игор.  

18 Ново Село је био први и привремени назив за добровољачку колонију ко-
ја је настојала североисточно од политичке општине Бајмок. Такав назив за до-
бровољачку колонију у настанку је уобичајен за већину колонија које су наста-
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премер нове колоније – насеља имао је правоугаони облик који се 
простирао у правцу југозапад-североисток. Мерници су најпре 
премерили "прву или основну" улицу која је добила назив "До-
бровољачка улица",19 и била је вододелница за све остале улице 
на колонији. Потом од ње под правим углом према североистоку 
премерене су следеће четири улице.20 Јужно од њих је ишао стари 
пут за Бају (од разграничења пут према граници),21 и канал Кри-
ваја.  

Од "прве или основне улице" према југозападу низале су се 
три исто широке улице (данас улице Баје Пивљанина, Вука Кара-
џића и Гаврила Принципа) коју су под правим углом пресецале 
две улице (данас Његошева и Буњевачка улица).22   

Улице су биле довољно широке да у случају пожара суседне 
куће буду довољно удаљене и безбедне. У улицама плацеви за ку-
ће и окућницу су биле у  размацима једни од других да су омогу-
ћавали удобну градњу и довољно простора за велике окућнице са 
економским двориштима и баштама за сађење воћа и поврћа.  

 
јале у војвођанским областима (Банат, Бачка, Барања и Срем) у Краљевини 
СХС/Југославији у току аграрне реформе после Првог светског рата 1918 – 
1941. године. Тек по коначном формирању добровољачке колоније – насеља (у 
трећем периоду аграрне реформе: ликвидација аграрне реформе 1931-1941), 
колонисти на челу са сеоским кнезом  су упућивали захтев политичкој општи-
ни за званично име насеља. Надлежна политичка општина је имала комисије за 
такве одлуке и по завршетку процедуре и доношењу решења доносило се ре-
шење које је озваничавало име колоније – насеља. После тога се могао и пра-
вити печат и штамбиљ за јавну и правну кореспонденцију и комуникацију слу-
жбене врсте сеоске администрације. Види: Зоран Вељановић Вељаш, 100 годи-
на од аграрне реформе и колонизације Војводине (БББ) – Настанак доброво-
љачких колонија на северу Бачке, Дани бр. 996/2020, 23-24.   

19 Данас улица "29. новембра" Премерене и исколчене улице у почетку нису 
имале називе. Називи улица на колонији Бајмочка Рата су успостављани према 
настанку колоније и према административној процедури која је важила у Кра-
љевини СХС/Југославији.   

20 Данас: Луке Вукајловића, Марка Миљанова, Јована Цвијића и Три истар-
ске жртве. На средини улица Јована Цвијића и Три истарске жртве настала је 
Дурмиторска улица која их пресеца и одваја на два дела.   

21 Данашња Његошева улица, која се у једном делу савија удесно и води до 
гробља. 

22 Његошева улица, једним делом води према гробљу, а другим делом се на-
ставља као пут према граници са Мађарском, граничном прелазу "Бачамлаш". 
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Од оних носилаца добровољачког колонистичког права који су 
пристигли на "голу ледину" будуће колоније извршен је договор 
о томе ко ће с ким да буде комшија на колонији, а мерници су им 
у највећој мери излазили у сусрет јер је такво било упутство Ко-
мисије за аграрну реформу. Мерници су такође били у обавези да 
у премеравању колоније воде рачуна да се плацеви поклапају у 
низу као и земљишне парцеле у атару.23 По завршетку рада мер-
ника, надлежни чиновник Комисије за аграрну реформу је уводио 
у посед надељеника, домаћина-носиоца права за надељивање.24 

Тачно на средини "прве или основне" улице која је названа До-
бровољачка, са њене јужне стране одређена је земљишна парцела 
за школу и школско двориште где су засађене прве саднице ли-
стопадног дрвећа на колонији.25 Поред школе је  исколчена окућ-
ница коју би требао да користи учитељ док је био у учитељској 

 
23 Не можемо а да овом приликом још једном не нагласимо да су досада-

шња писања о колонији Бајмочка Рата и њеном настанку у већини потпуно 
произвољна, неаргументована и нетачна. Потпуно је нетачна тврдња да је до-
бровољачка колонија Бајмочка Рата основана од староседелаца или оптаната 
који су наводно први стигли и заузели простор, па самим тим и основали коло-
нију. У таквој исконструисаној тврдњи посебно је наглашено да оснивачи Бај-
мочке Рате нису били Срби, ни православци. Таква тврдња је неодржива из ви-
ше разлога а први је законска основа да су само добровољци колонисти били 
носиоци права оснивања нових насеља на експроприсаној земљи од велепосед-
ника, а мерници су долазили на премеравање атара и окућница тек на појављи-
вање добровољаца колониста. Друго, оптанти који су долазили из Мађарске у 
писаној изјави су потврђивали да су по нацији Срби православне или римока-
толичке вере (Види: Гојко Маловић, Сеоба у Матицу, Нови Сад 2010). Треће, 
да је на простору Бајмочке Рате постојало насеље са изграђеним кућама од ста-
роседелаца који такође нису били Срби ни православци је такође неистинито, 
јер су мерници премеравали ненасељену празну земљу која је експроприсана 
од атара слободног и краљевског града Суботице који ју је поседовао у свом 
власништву, итд. Четврто, чак и данас после 100 година од оснивања Бајмочке 
Рате центар и улице у сва четири правца у насељу чине потомци добровољаца 
итд. Овакве и сличне тврдње немају никаквих додирних тачака са научном 
историографијом а потичу од аутора натуршчика (аматера) у науци.      

24 У неким случајевима је услед погибије добровољца на ратишту или услед 
задобијених рана после рата носилац била његова удова или деца. Њима је Ко-
мисија за аграрну реформу издавала решења са њиховим именом али увек уз 
име добровољца. 

25 Прве саднице листопадног дрвећа биле су по старој традицији у Срба ли-
пе, јасени и дивљи кестени. А засађено је и неколико борова. Школа се налази 
данас у улици Баја Пивљанина. 
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служби. Док школска зграда није саграђена почетком тридесетих 
година, као и у другим добровољачким колонијама,26 настава се 
одвијала у кућама које су биле прве саграђене.  

Добровољачка колонија, односно новоосновано насеље (касни-
је названо Бајмочка Рата) је добило на коришћење и пашњак и 
део земље за виноград (према Таванкуту), који су могли да кори-
сте сви насељеници27 и плац за Аграрну заједницу и Сточарску 
заједницу. На самом рубу колоније, у њеном шпицу, на северном 
делу исколчена је земљишна парцела за гробље.28 Сваком добро-
вољцу (борцу, или неборцу – који су такође били у војним једи-
ницама са разним задужењима), оптантима, колонистима, доде-
љено је већ према признатом статусу онолико хектара земље и 
окућница колико је тај статус дозвољавао.29 Ова земља је распо-
ређивана у оквиру аграрне реформе, а стварана је одузимањем од 
велепоседника, у овом случају земљиште на поседу града Субо-
тице. Колонисти су у току 1921. године пристизали "са колима 
која су вукли волови, дугим и предугим путевима, преко планина 
и река на потпуно пусту земљу. И гле, из те земље никли су њи-
хови домови, родила се њихова деца". 30 

Следеће године (1922), по завршетку премера атара, улица и 
плацева за куће и окућнице, пристигли колонисти почели су да 

 
26 Слично је било и на суседној колонији Мишићево. Види: Зоран Вељано-

вић, Добровољачка колонија  Мишићево 1918-1941, Прилози за историју до-
бровољачких колонија у Војводини, Нови Сад 2012.   

27 Пашњак се налазио на истоку од колоније према селу Таванкуту. Раћани 
су га једно време користили заједно са Мишићанима.  

28 Парцела за гробље је исколчена на рубу колоније, на њеном севером де-
лу. До гробља води данашња Његошева улица. 

29 Статус колонисте, иако стечен, могао се променити уколико се надељеник 
није држао обавеза којих се приликом надељивања обавезао: да ће подићи кућу,  
да ће се у њу населити са породицом, да ће набавити пољопривредни алат и да 
ће сам сејати и обрађивати добијену земљишну парцелу. Контролу примљених 
обавеза колониста обављала су службена лица аграрних уреда – често и ненаја-
вљено. Известан број извештаја сачуван је у Архиву Војводине, Фонд бр. 98 у 
предметима који говоре о субјектима аграрне реформе општине Бајмок 1933-
1935.    

30 Речи сликара и књижевника Моме Капора цитирано према поздравној бе-
седи Вељка Вујновића, изговорене на прослави на Бајмочкој Рати, 15. септем-
бра 1993. године. Беседа, као и други документи и фотографије оснивача Бај-
мочке Рате, је сачувана у архиви Удружења ратних добровољаца 1912-1918. 
год. њихових потомака и поштовалаца "Краљ Петар Први" у Бајмоку. 
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врше припреме за сетву. Иако нису имали пољопривредне алатке, 
колонисти су исте јесени узорали надељену земљу. У томе им је 
помагало, физички, a што је најважније и са пољопривредним 
алатима пa и коњима, месно словенско становништво, Буњевци 
са околних салаша.31 И поред воље и уложеног труда, цео атар 
није могао да се узоре па је један део земље дат у аренду или на-
полицу. Од добијеног, купљеног или позајмљеног семена засађе-
не су баште и окућнице. На тај начин сва надељена земља је била 
узорана и од ње се очекивао принос, али и новац за враћање по-
зајмица којих је у почетку  мање-више било.32  

За свега неколико година од уласка у посед колонисти су, пома-
жући једни другима подигли, од материјала који им је био досту-
пан – земља, блато, иловача – већину стамбених кућа и помоћних 
објеката, пре свега штала и обора. Док су штале и обори подизани  
искључиво од набијене земље и блата, куће су подизане тако што 
је најпре копан  темељ. Темељ је прављен на два начина. Један је 
био на старински начин набијањем земље и глине у слојевима и 
други начин што су се у њега стављале печене цигле до 40 центи-
метара у дубину и око пола метра у висину. Изолација је прављена 
од катрана и тер папира преко којег је полагана и набијана иловача 
у слојевима до два метра у висину. Дебљина зидова износила је из-
међу 40 и 60 центиметра. Прављење темеља, дебљина зидова и ви-
сина просторија као и број и величина прозора зависио је од мате-
ријалне могућноси домаћина али и броја чланова његовог дома-
ћинства. Кровна конструкција прављена је од резане дрвене грађе 
на којој је полаган цреп, ретко трском као у старинаца на околним 

 
31 Исто. Позајмице у политичкој општини Бајмок су давали професионални 

лихвари уз "дебеле камате".  Међутим, највећу, несебичну и људску помоћ жи-
тељи Бајмочке Рате су добили од "обичног света" својих сународника и ком-
шија са околних салаша и оближњег Бајмока од породица Шајића, Гунића, Фи-
липовића, Патарчића, Копиловића и других. Помоћ колонистима у храни, се-
мену и пољопривредним алаткама на Мишићеву и Бајмочкој Рати пружио је и 
угледни Бајмочан Лазар Бешлић. Види: Поздравна беседа Вељка Вујновића, 
изговорена на прослави откривања спомен-обележја солунским добровољцима 
колонистима Рате у дворишту О.Ш. "Вук Караџић" на Бајмочкој Рати, 25. но-
вембра 1993. године; Зоран Вељановић, Мишићево 1925-1996, Прилози за мо-
нографију села Мишићево, Суботица 1996, 27.   

32 И поред тога што су добровољци колонисти су били ослобођени прве го-
дине свих плаћања, првих година међу житељима Бајмочке Рате, недостатак 
готовог новца је била константа.  
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салашима.33 У подигнуте куће, било да су потпуно завршене или 
делимично оспособљене за становање, уселиле су прве пристигле 
породице. Мајке и жене колониста,  са вером и надом у боље сутра 
су тако први пут запалиле ватру у новим огњиштима у јесен 1921. 
године. Кућа није морала бити сасвим завршена да би породица 
уселила. Често се дешавало да породица усели у завршени предњи 
део куће а остатак се дограђивао постепено, касније. У дворишту 
куће, по могућству на било каквој узвишици (никако не у улегну-
ћу) удаљено од стаја, копан је бунар најчешће на дубини од 3 до 6 
метара. Бунар је озидан циглом или опшивен даскама, у имућни-
јим домаћинствима бетонским прстеновима. Вода  из бунара је 
употребљавана за пиће, напајање стоке и заливање садница и ба-
ште. Бунари у домаћинствима били су једини извор воде за пиће 
све док уз помоћ аграрне заједнице није ископан први сеоски арте-
ски бунар, који је имао квалитетнију воду.34  

Са оснивањем аграрне заједнице и њеним погодностима које је 
пружала својим члановима већина домаћинстава је унапредила сво-
је куће и економске објекте. Уз помоћ  аграрне заједнице избушено 
је неколико артеских бунара са квалитетном пијаћом водом, подиг-
нута је школа и читаоница у којој се одвијао друштвени живот. Де-
ца стасала за средње школе одлазила су у Суботицу. Ограђено је 
гробље а свештеник је обилазио парохијане о свечарима и другим 
потребама. Куће и економски објекти на колонији подизане су и 
наредних година, све до пред почетак Другог светског рата.35 Са 
економском стабилношћу побољшао се квалитет живота а куће ис-
пуниле децом па је добровољачка колонија Бајмочка Рата до конца 
аграрне реформе нарасла до близу 1500 душа, што је међу добро-
вољачким колонијама у Бачкој спадало у ред већих колонија.   

 
* * * 

 
Поред колониста добровољаца у разним статусима у току ко-

лонизације Бајмочке Рате као надељеници земљишних парцела 
 

33 Бранко Ћупурдија, Стамбена архитектура салаша, мајура и пољопри-
вредних комбината, Београд 1990. 

34 Дубина артеског бунара је била преко 100 метара, што је био предуслов 
за квалитетну и здраву воду. 

35 Пред крај колонизације, породице које су економски узнапредовале поче-
ле су да зидају нове куће од чврствог материјала, односно од печене цигле. 
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односно земље за обраду у колонистичком атару новоосноване 
добровољачке колоније Бајмочка Рата, били су и оптанти, Срби 
православне и католичке вере из Мађарске,36 као и месни аграрни 
интересенти, односно месна сиротиња без обзира на нацију и ве-
ру, која је била без властите земље или са недовољно земље да 
прехрани своје породице.37  

Оптанти су у већини били из Баје и околине, и у мањем броју 
из других места у Мађарској, где су живели Срби. Месни аграрни 
интересенти, у које је спадало сиромашно месно становништво 
без земље у власништву или са недовољно земље у власништву, а 
које је такође насељено на колонији Бајмочка Рата (у њеном југо-
западном делу, југозападно од Добровољачке улице) одраније је 
живело у Бајмоку, као и оближњем Таванкуту, Пачиру па и Субо-
тици. У мањем броју насељени су и становници из других насеља 
на северу Бачке.38 У зависности од тога да ли су домаћини, као 
носиоци права за доделу земљишних парцела већ  поседовали не-
што обрадиве земље или не и од броја чланова домаћинства,39 
њима је надељивано од 1 до 7 катастарских јутара обрадиве зе-
мље.40 Аграрних субјеката из ове категорије, од свих категорија 

 
36 Гојко Маловић, Сеоба у Матицу, Оптирање Срба у Мађарској 1920–

1931, Нови Сад 2010, 94-99.   
37 Архив Војводине, Ф. 98, архивска јединица 1701, Досије субјеката 

аграрне реформе општина Бајмок 1933-1935), предмет: Краљевина Југославија, 
Комисија за ликвидацију аграрне реформе бр. 19757/- 4. септембар 1933. 
Утврђивање аграрних субјеката на поседу града Суботице у пореској општи-
ни Бајмок.     

38 Исто. Из ове категорије субјеката аграрне реформе било је и оних изван 
територије политичке општине Бајмок и града Суботице, али у веома малом 
броју.   

39 Најмање је било самаца, као и оних породица преко 10. чланова.  Просек 
је чинио 4,5 по домаћинству.  

40 Анишић удова Антуна Марија, настањена на Бајмочкој Рати  надељена је 
са 1 к.ј. и 400 кв. хв. док Кеченовић Калора Калор, насељен на Бајмочкој Рати 
са 9 чланова породице надељен је са 5 к.ј. и 600 ха. кв. обрадиве земље. У овој 
категорији аграрних субјеката (месни аграрни интересенти) са највише обра-
диве земље  надељен је Францишковић Мате Јосо, који је живео у Бајмоку (ул. 
Загребачка бр. 33) са 13 чланова породице, надељен је са 7 к.ј. и 1584 кв.ха. 
Види: Архив Војводине, Ф. 98, архивска јединица 1701, Досије субјеката 
аграрне реформе општина Бајмок 1933-1935, Краљевина Југославија, Комисија 
за ликвидацију аграрне реформе број: 9757/ – 4 септембар 1933, Нови Сад, 
Предмет: Утврђивање аграрних субјеката на поседу града Суботице у поре-
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аграрних субјеката – надељеника са обрадивом земљом, било је 
до краја 1933. године највише надељено: укупно 458 домаћина са 
преко две хиљаде душа. 41 

  Насељавање колониста на Бајмочкој Рати текло је од 1921, па 
све до 1941. године. Понекад и у оба смера.42 Сваком добровољцу 
(борцу или неборцу), оптантима, колонистима, месним аграрним 
интересентима (месном становништву без земље или са недовољ-
но земље да се прехрани породица) додељено је већ према при-
знатом статусу онолико хектара земље и окућница колико је тај 
статус дозвољавао. Ова земља је распоређивана у оквиру аграрне 
реформе, а стварана је одузимањем од велепоседника, у овом слу-
чају земљиште на бившем поседу града Суботице. 

Површина новоосноване добровољачке колоније је била 1139 
кат. јутара, а пред окончање аграрне реформе, односно 1939. го-
дине, у њој је живело 864 надељеника у 250 стамбених кућа. На 
почетку напада на Краљевину Југославију и окупације Бачке од 
мађарске војске априла 1941. године, на колонији Бајмочка Рата 
је живело око 1400 душа.43  

Ново насеље, односно колонија у близини Бајмока првобитно 
је називана, попут већине колонистичких насеља у настајању До-
бровољачка колонија Ново Село,44 а касније Бајмочка Рата или 

 
ској општини Бајмок. По овом документу, аграрне сиротиње која је надељена 
са земљишном парцелом било је 458 породица (од 1 до 13 чланова у домаћин-
ству), дакле бројчано двоструко више него колониста добровољаца и оптаната 
заједно што најречитије говори о тежњи државних органа да аграрна реформа 
обухвати сво или највећи део становништва који је био без властите земље или 
је није имао довољно да прехрани своју породицу.      

41 У нашим истраживањима у Архиву Војводине  у архивском фонду бр. 98,  
дошли смо до 2071 душе чији су 458 домаћина добили статус права аграрног 
субјекта и којима је додељена земљишна парцела од 1 до 7 к. ј.  Овај број душа 
могао би бити већи, што ће даља истраживања потврдити или оповргнути.  

42 Као и у другим добровољачким колонијама у Бачкој, дешавало се да је-
дан мањи број колониста није могао да се привикне на услове живота, воду, 
храну и климу у новом поднебљу и враћао се у стари крај.  

43 Злочини окупатора у Војводини 1941-1944, Саопштења о злочинима оку-
патора и њихових помагача у Војводини 1941-1944, књ. 1 Бачка и Барања, дру-
го издање, Нови Сад 1946, 66; Звонимир Голубовић, Шарварска голгота 1941-
1945, Нови Сад 1990, 115; Депортација, VII група масовних злочина, Злочини 
окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1944, Нови Сад 2014, 194.  

44 У почетку колоније су се називале по бившем велепоседнику или по зате-
ченом географском топониму или универзално "Добровољачко село" или "Но-
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само Рата. Како колонисти, односно њихови представници нису 
поднели надлежној општини други захтев за назив тј. име села 
које су основали, остало је у званичној употреби стари топоним-
ски назив "Бајмочка Рата".45  

/Аутор је архивски саветник и кустос-историчар у Музеју Вој-
водине/.

 
во Село" Како колонистима није била позната законска процедура за давање 
имена  насеља они су сами, по свом нахођењу, давали имена колонијама које 
су основали. Управо због тога што дата имена нису прошла кроз званичне про-
цедуре и институције власти, односно општинске органе на чијим територија-
ма су настале колоније, нису могла бити званична. Колонисти, односно осни-
вачи насеља у избору назива новог станишта најчешће су се, поред универзал-
ног назива "Ново Село", одлучивали за имена "старог краја" из којег су поти-
цали или пак по именима команданата у чијим јединицама су се борили. Због 
оваквог поступка догађало се да добровољачке колоније настале на различи-
тим локацијама имају иста имена што је свакако изазвало проблеме и неспора-
зуме код администрације, надлежном Министарству и напослетку државној 
власти. Почетни проблем покушавао је да се превазиђе тако што се додавало 
привременом називу "Мало", "Велико" или "Ново", што свакако да није много 
суштински допринело решавању насталог проблема. Тек у трећој етапи аграр-
не реформе почело се пролазити кроз законску процедуру и колонистичка име-
на су добила законску потврду.  

45 Милица Марковић, Географско-историјски именик насеља Војводине, 
Нови Сад 1966, 152. Ауторка у књизи даје називе (поткрепљене извором) за 
место, од првог помињања па до "данас" односно издања књиге. Имена новоо-
снованог насеља у близини Бајмока су: Рата 1935; 1946. – Ново Село (Бајмочка 
Рата) 1938 – Бајмочка Рата 1941 – Хадикујфалва од 1941. Остајемо у нади да 
ћемо у нашим истраживањима допрети до документа којим су житељи Бајмоч-
ке Рате односно њихови представници поднели својој опшини званичан захтев 
за име своје колоније, као што су то радили и житељи околних колонија (Гене-
рал Хаџић, Генерал Радивојевићево...). 
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100 година од рођења 
академика Манојла Маравића1 
(Дрежница 1919. – Београд 2000) 

 
Средином новембра 2019. године навршава се 100 година од 

рођења академика Манојла Маравића, који је скоро цијели радни 
вијек провео на Универзитету у Сарајеву. Академик Манојло Ма-
равић био је не само један од првих наставника и првих научника 
у области математике у Сарајеву и БиХ, него први математичар и 
13. научник из БиХ који је стекао докторат на Универзитету у Са-
рајеву [10]. 

Његова успјешна и богата наставничка и научна дјелатност, за-
почета средином педесетих година двадесетог вијека, везане су, 
готово искључиво, за Сарајево и Универзитет у Сарајеву. Актив-
на наставна дјелатност академика Маравића трајала је до његовог 
одласка у пензију (1979), а његова научна активност до избијања 
рата и напуштања Сарајева. За сво вријеме, паралелно с његовим 
развојем, и уз значајан његов утицај и допринос, текао је и уку-

 
1 Академика Манојла Маравића сликао је у Сарајеву, 30. 3. 1985, пријатељ 

Властимил Длаб, F.R.S.C professor emeritus & distinguished professor, School of 
Matematics and Statistics, Саrlеtоn University, Ottawa, Canada. 
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пан развој математике на Универзитету у Сарајеву и у Босни и 
Херцеговини. По доприносу науци и универзитетској настави био 
је један од најистакнутијих математичара код нас. 

Академик Манојло Маравић, син Јове и Саре, рођене Зрнић, 
рођен је 17. новембра 1919. године у Дрежници, Општина Огу-
лин, (Р. Хрватска) смјештеној на тромеђи Горског котара, Хрват-
ског приморја и Лике, која географски не припада ни једном од 
ових подручја. Основну школу је похађао у Дрежници и Огулину, 
а гимназију у Карловцу. 

Већ у гимназији је толико заволио математику да се опредије-
лио да је и студира. Тако се, одмах по завршетку гимназије, 1938. 
године, уписује на студиј математике на Филозофском факултету 
у Београду. Студента Маравића Априлски рат затиче у Београду. 
Затвара се Универзитет и он се враћа кући, у Дрежницу, гдје га 
дочекује вијест о усташком терору и да му је убијен отац. Бјежи 
на Сушак, гдје остаје два мјесеца, до избијања устанка. Враћа се у 
Дрежницу и укључује у Народноослободилачку борбу, у којој 
учествује од почетка 1941. до ослобођења 1945. године2. Носилац 
је Партизанске споменице 1941. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Огулин са знаменитостима 

 
2 Демобилисан је у чину мајора ЈНА рјешењем које је потписао Фрањо Туђ-

ман, Марибор, 1946. 
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Послије рата Манојло Маравић враћа се у Београд да настави 
студиј који завршава 1947. године. Запажен као изразито таленто-
ван и вриједан студент, М. Маравић ће универзитетску каријеру 
започети одмах по завршетку студија, као један од првих асисте-
ната, на Одсеку за математику новооснованог Природно-мате-
матичког факултета, у Београду, и то на предмету Комплексна 
анализа, код чувеног професора – академика Јована Карамате. У 
исто вријеме је био постављен и за асистента на Математичком 
институту Српске академије наука (САН). Бриљантно започету 
каријеру прекида повратком у ЈНА, у коју је био позван. 

У Сарајево долази 1952. године и, од октобра 1952. до јуна 
1953. године, ради као професор I мушке гимназије, када је иза-
бран, најприје за асистента, а убрзо затим и за доцента тадашњег 
Техничког факултета. Докторирао је 1956. године на Филозоф-
ском факултету у Сарајеву, одбранивши докторску дисертацију О 
једном поступку збирљивости дивергентних редова [5] коју је 
урадио под менторством још једног веома значајног београдског 
математичара Војислава Г. Авакумовића. Године 1961. изабран је 
за ванредног, а 1967 за редовног професора Грађевинског факул-
тета у Сарајеву. 

Академик Манојло Маравић објавио је четрдесетак научних 
радова. Његови научни радови побуђивали су запажен интерес, 
како југословенских научника, тако и оних широм свијета. 

Научна дјелатност академика Маравића одвијала се у двије ва-
жне области математичке анализе: Теорији сумабилности и Фу-
ријеовој анализи. Докторском дисертацијом започео је своја ис-
траживања у области Теорије сумабилности, за коју је остао трај-
но везан, било да је у њој започињао нова истраживања или њене 
резултате примјењивао у другим областима математике. Друга 
област у којој је интензивно радио, и постизао значајне резултате, 
била је Фуријеова анализа и са њом повезана питања Теорије ди-
ференцијалних једначина. Ту се посебно бавио примјенама Тео-
рије сумабилности на вишеструке Фуријеове редове и сумабилно-
шћу развитка функција по сопственим функцијама Лапласова 
оператора у n-димензионалном простору, дакле проблематиком 
којом су се, поред великог броја познатих математичара – учени-
ка Београдске школе Михајла Петровића – Аласа, бавили и број-
ни други, веома значајни, математичари у свијету. 
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У радовима који припадају области Теорије сумабилности (1, 
4, 5, 6, 8 и 34), М. Маравић је постигао низ значајних резултата од 
којих посебно издвајамо рад под редним бројем 1 у којем је дока-
зао једну, од свега двије, до тада познате, теореме конвексности: 
прва, она коју је доказао мађарски математичар Рис (М. Riesz) за 
поступак, који је касније, по њему, назван Рисовим поступком су-
мабилности и Маравићева теорема за Авакумовићев GK-поступак 
сумабилности. 

У радовима који се односе на проблеме G – сумабилности раз-
витака функција, из класе L2, по сопственим функцијама Лапласо-
ва оператора, у n-димензионалном простору, М. Маравић је изуча-
вао и ријешио више проблема, али ћу овдје издвојити само два – 
радове 2 и 3, по мом мишљењу најзначајније, у којим је, одредио 
потребне и довољне услове под којим је GK – сумабилност локал-
на особина функције, у тачки, у којој се развија. 

Из ове групе радова професора Маравића, треба свакако иста-
ћи и оне који се односе на спектралну функцију Лапласова опера-
тора. То су: 13, 17, 19, 21 и 23. У њима је, полазећи од резултата 
Авакумовића, Тичмарша (Tichmarsh), Левитана, Аваданија (Avad-
hani) и Минакшисундарама (Minakshisundaram) проширио бројне 
класичне резултате и отворио низ сасвим нових истраживања у 
која је укључио и своје ученике. 

Већина преосталих научних радова академика Маравића при-
пада Теорији вишеструких Фуриjеових редова функција из класе 
L1. Полазећи од фундаменталних резултата Бохнера (Bochner) и 
Чандрасекхарана (Chandrasekharan), М. Маравић је формулисао 
и доказао низ теорема у овој области, међу којим, посебно мјесто, 
припада поопштењу једне основне Бохнерове теореме у којој из-
ражава Рисове средине парцијалних сферних сума вишеструког 
Фуријеовог реда, посматране функције, помоћу њене сферне сре-
дине вишег реда. 

У случају када асимптотско понашање ове средине стоји у ве-
зи с понашањем једне Караматине споро промјенљиве функције, 
Манојло Маравић је добио низ резултата о асимптотском пона-
шању Рисових средина, као и о понашању уопштених Бохнерових 
средина сферних парцијалних сума вишеструких Фуријеових ре-
дова. Посебно интересантни резултати, до којих је дошао у овој 
области, су они у којим понашање сферних средина вишег реда 
стоји у вези са понашањем једне споро промјенљиве функције с 
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остатком. Низ таквих резултата добио је и за изводне вишестру-
ке Фуријеове редове. 

Посљедњи радови академика Маравића били су везани за Ри-
сову сумабилност комплексног реда вишеструких Фуријеових ре-
дова, коју је увео и проучавао познати амерички математичар 
Елиас Штајн (Elias Stein). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Конференција Алгебра и Логика, Сарајево, 18.-20. јуни 1987. посвећена Ђури 
Курепи. 1. ред здесна: В. Перић, М. Алагић, М. Вуковић, Ђ. Курепа, Љерка, зам. 
Градонач. Ј. Алајбеговић 2. ред средина: Д. Пагон, Б. Алимпић, Н. Н., Г. Чупона, 

3. ред слијева М. Маравић 
 
Научној проблематици којом се бавио М. Маравић је посветио 

своју монографију "Сумабилност развитка по сопственим функ-
цијама Лапласова оператора у n- димензионалном простору", об-
јављену у едицији "Дјела" АНУБиХ [7] која је изузетно добро 
оцијењена у сва три референтна журнала. 

У рјешавање проблема, које је сам изучавао, академик Мара-
вић укључио је и своје докторанде: М. Галића (1974); К. Финција 
(1977); С. Шлаковић (1978) и ауторку овог текста М. Вуковић 
(1979). Поред ова четири докторанда, у вријеме када је био госту-
јући професор на Вејн Стејт Универзитету, заједно са професо-
ром Даниелом Вотерманом, био је ментор још једне докторске 
дисертације. 



 

80 

У доста опширном приказу монографије академика Марави-
ћа, у њемачком референтном журналу Zentralblatt für Matematik  
референт Б. Крстичи (В. Crstici) између осталог истиче доктор-
ске тезе ученика "Сарајевске математичке школе формиране 
око академика Маравића" [1979; Zbl. 0435. 42001, 237-238], [3]. 

С обзиром да су сви његови докторанди, као и он, радили у 
области Теорије сумабилности и Фуријеове анализе, они су, 
стварно чинили школу – Сарајевску школу Теорије сумабилно-
сти и Фуријеове анализе, како је примијетио референт Крстичи. 

Пошто је академик М. Маравић био потомак чувене Београд-
ске школе математичке анализе, а преко њега и његови докто-
ранди, слободно се може рећи да је, преко њега, у БиХ, израсла 
једна грана математичког генеалошког стабла Михајла Петрови-
ћа која припада вертикали те, Београдске, школе. 

Али, академик Манојло Маравић је, да би помогао студенти-
ма, у вријеме када није било уџбеничке литературе, написао и 2 
уџбеника – скрипте: Математику I (за инжењере) у коауторству 
с Б. Мартићем и Збирку задатака из теорије функција комплек-
сне промјенљиве [6] са задацима које је академик Јован Карамата 
састављао и давао на испитима, у вријеме када је он био његов 
асистент. Ти задаци, написани прекрасним ћириличким рукопи-
сом професора Маравића и данас привлаче пажњу својом љепо-
том, оригиналношћу, комплексношћу и елеганцијом и изазивају 
дивљење оних који их читају. 

Професор Маравић је своје научне радове публиковао у врло 
угледним и цијењеним домаћим и страним математичким научним 
часописима, као што су београдски: Зборник радова и Риblications 
dе l’Institut mathématique, Математичког института Српске акаде-
мије наука и Математички весник, Друштва математичара, физи-
чара и астронома Србије, затим сарајевски: Радови АНУБиХ, Одје-
љења техничких наука и Одјељења природних и математичких на-
ука; загребачки: Гласник математички; Соmрtes Rendus, Францу-
ске академије наука, Париз; амерички Proceedings of the Atepsap 
Mathematical Society; португалски Роrtugaliае Маthematicа, Лиса-
бон, и др. 

Сви научни радови проф. Маравића су врло позитивно приказа-
ни, у најугледнијим свјетским реферативним часописима: 
Маthematicа1 Reviews, USA, Реферативни Журнал Математика 
Академије Наука СССР и Zentralblatt für Маthematik, СР Њемачка, 
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а добили су и истакнуто мјесто у неколико свјетских монографија, 
као што су: К. Zeller, W. Весkтапп: Тhеоriе der Limitierungsverfa-
hren, Springer-Verlag, Вегlin-Heidelberg-New-York (1970), низ њего-
вих радова је цитиран и у публикацији Свесавезног института на-
учних и техничких информација Академије Наука СССР: 
Достигнућа Науке и Технике (,"Итоги науки и техники"), серија 
Математичка анализа, у монографији Е. Senetа, Regular Varying 
Functions, Springer-Verlag, Berlin (1976) и др. 

Захваљујући својим радовима и добивеним резултатима М. 
Маравић је на себе скренуо пажњу међународне научне јавно-
сти, што је резултирало позивом познатог америчког математи-
чара Д. Вотермана (D. Waterman) да буде гостујући професор на 
Wayne State University, Detroit, SAD,  на ком је држао предавања 
за студенте и постдипломце у току двије школске године 
(1965/66 и 1966/67). Иако је добио понуду, да у Америци, остане 
застално, проф. Маравић је није прихватио. Прије тога, преко ју-
гословенске Комисије за културне везе с иностранством, отишао 
је у Судан и у току двије школске године (1962/63 и 1963/64) 
предавао математику на Универзитету у Картуму (Karthum). 

Афирмисан и цијењен, академик Маравић је позиван да држи 
предавања, о својим научним резултатима, на бројним одсјеци-
ма за математику и математичким институтима универзитета и 
академија, како бивше Југославије, тако и у иностранству. Спо-
менућемо само неке од њих: Српска академија наука и уметно-
сти (САНУ), Београд, Академија наука и умјетности БиХ 
(АНУБиХ), Сарајево, Научно друштво Србије, Београд, затим 
енглески универзитети из Лондона: University of London (Univer-
sity College) и Wооlwich Ро1уtechniс University и амерички уни-
верзитети: Syracuse University, Syracuse, New York; Wayne State 
University, Detroit, Мichigan; University of  South Florida, Tampa, 
Florida; University of California  (UCLA), Los Angelos и други. 

Након повратка из САД, интеграцијом наставе математике на 
Универзитету у Сарајеву, Манојло Маравић је постао професор 
Природно-математичког факултета на ком је провео око десет 
година (до 1. априла 1975), али је и даље држао наставу и за сту-
денте Грађевинског факултета. 
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Разгледница коју је проф. Маравић послао из Тампе, САД 28. 10. 1977. године. На-
води америчке универзитете на којим је одржао или треба да држи предавања. 

 
Академик М. Маравић је несумњиво спадао у најзначајније и 

најсвестраније математичаре послијератне плејаде математичара 
БиХ и бивше Југославије. Битно је утицао на развој математике, 
како на Универзитету у Сарајеву, тако и у цијелој БиХ. Спадао је 
у оне наше врхунске математичаре који су имали много разумије-
вања и за проблеме наставе. Као један од кључних професора ма-
тематичке анализе и њених примјена, својим научним и педаго-
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шким радом, дао је јасне контуре Сарајевској школи математичке 
анализе. С огромном енергијом и широком математичком еруди-
цијом Манојло Маравић је дуже вријеме покривао велики дио на-
ставе математике, на неколико факултета (Грађевински, Технич-
ки, Машински) у Сарајеву, Мостару и Зеници, како на II, тако и 
на III степену студија. Посебно треба истаћи да је учествовао у 
формирању првог постдипломског студија из математике, на Од-
сјеку за математику, Универзитета у Сарајеву, чији је био и први 
водитељ. Важну компоненту овтог студија чинили су семинари, 
уз које је била везана израда магистарског рада. 

Као изврстан и сериозан, не само предавач, него и врло акти-
ван научник, истраживач, увијек спреман да помогне, М. Мара-
вић је имао снажан утицај на бројне генерације студената и пост-
дипломаца, али и докторанада, који су му се дивили и веома га 
цијенили. И поред тога што је био веома строг, био је омиљен ме-
ђу студентима, јер је важио за изузетно доброг и коректног про-
фесора и добронамјерног човјека. 

То потврђује и цитат из чланка "Математика као пјесмаи обја-
вљеног у интервјуу поводом додјеле 27-јулске награде: "Академик 
професор доктор Манојло Маравић је мелем. Веома је објективан. 
Он просто докаже студенту да нешто не зна, иде од питања до пи-
тања и нема се нико ни за шта жалити", написали су студенти Гра-
ђевинског факултета у Сарајеву о свом професору у анкети, на пи-
тање да ли им је тешка математика. (И., Калкан, Ослобођење) [2]. 

Као логичан резултат богате научне, стручне и свих других ак-
тивности, проф. Манојло Маравић је 1967. године постао допи-
сни, а 1975. редовни члан АНУБиХ. Био је и члан Научног дру-
штва Србије, а од оснивања АНУРС је био и њен члан. 

Академик М. Маравић био је непрекидно ангажован на број-
ним задацима, као што су: шеф Катедре за општу математику Од-
сјека за математику ПМФ-а, шеф Катедре за математику и физи-
ку Грађевинског факултета у Сарајеву, предсједник Друштва ма-
тематичара и физичара БиХ, члан Републичког савјета за унапре-
ђење васпитно – образовног рада БиХ и др. 

И у Академији наука и умјетности БиХ је обављао многе значај-
не дужности, као што су: главни и одговорни уредник часописа 
Радови АНУБиХ, Одјељења техничких наука и Радови матема-
тички који су настали издвајањем математике из Радова АНУБиХ, 
Одјељења природних и математичких наука, члан Издавачког са-
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вјета часописа Проналазач Савеза проналазача, иноватора и раци-
онализатор БиХ, секретар Одјељења техничких наука и члан пред-
сједништва АНУБиХ, као и члан Комисије Савјета академије за са-
радњу с Америчком националном академијом наука, и бројних 
других комисија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Манојло Маравић са Кемом Хањалићем и Мирјаном Вуковић у АНУБиХ, 1989. 
 
Академик М. Маравић је био врло плодан и угледан научни 

стваралац у области Математичке анализе, општејугословенског 
значаја и високе међународне репутације, човјек који је својим 
научним радом, наставно-научном дјелатношћу и посебно мен-
торским радом највише допринио формирању научног подмлатка 
у области математике у БиХ, у вријеме када се докторат није сти-
цао кроз организовано школовање. 

За изванредан допринос развоју математике академик Манојло 
Маравић је, у току свог дугогодишњег рада, добио више високих 
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признања и одликовања, као што су: највећа Републичка награда 
за науку "Веселин Маслеша" (1968), 27-јулска награда (1975), Ор-
ден рада са црвеном заставом (1976), Шестоаприлска награда 
града Сарајева (1979), Награда ЗАВНОБиХ (1988), повеље Савеза 
ДМФА Југославије и ДМФА БиХ и др. 

Ова прича би била непотпуна када не бисмо рекли бар неколи-
ко ријечи и о личности академика М. Маравића. Био је врло ста-
билна, сређена личност и добронамјеран човјек, умјереног и при-
родног понашања. Био је човјек јасне мисли и изграђених ставо-
ва, толерантан и непретенциозан, ненаметљив и уз то врло ело-
квентан и занимљив приповједач. Био је прави интелектуалац ко-
ји је поред математике био изузетан познавалац, како књижевно-
сти и страних језика (говорио је енглески, а служио се францу-
ским, њемачким и руским), тако и историје у којој се доказао и 
као изузетан аутор. Заједно с групом својих земљака упустио се у 
озбиљан посао – писање историје родног краја и свог народа да 
би је отргнуо од заборава и сачувао за наредна покољења. Тако је 
Маравић, учествујући у писању књиге Партизанска Дрежница 
[8], обрадио временски период од досељавања Срба на подручје 
Дрежнице до 1918. године када је, распадом Аустроугарске мо-
нархије, тај крај ушао у састав Југославије. У раду је користио 
бројне податке и писане документе, међу којима и оне најпоузда-
није који се чувају у Бечким архивима, до којих је дошао захва-
љујући свом средњошколском професору историје и теологије, 
касније и пријатељу Милану Радеки – веома образованом човјеку 
који је цијели живот посветио проучавању историје родног краја. 
Као и сваки посао који је радио и овај је М. Маравић урадио изу-
зетно добро, тако да је, након објављивања књиге, добио низ по-
хвала и то не само од обичних читалаца, него чак и од веома ције-
њених историчара. 

Ако бисмо се упитали ко је, међу сарајевским математичарима 
био најсвестранији, сигурно би одговор био Манојло Маравић, јер, 
академик Маравић је био не само изузетан научник и аутор научне 
монографије, као и два уџбеника – скрипти, у вријеме када није би-
ло уџбеничке литературе, него је радио и на школовању подмлатка 
и био један од твораца школе математичке анализе у Сарајеву, го-
стујући професор и предавач по позиву на бројним универзитети-
ма и институтима – научник с препознатљивим стилом Београдске, 
посебно Караматине школе "уз што је могуће мање претпоставки 
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доћи до, што је могуће више закључака, водећи рачуна да и поред 
краткоће буде све кристално јасно". Ако још додамо да је волио 
путовања и да је о њима умио да врло интересантно прича, да је 
био патриота – добровољац 1941. када је требало да се земља бра-
ни, онда можемо закључити да је и у том погледу био прави сљед-
беник великог учитеља Михајла Петровића Аласа. 

Академик Манојло Маравић – наш драги Мане изузетан човјек 
и пријатељ, учитељ генерација студената, научник који је растао 
с Универзитетом у Сарајеву, оставио је дубок траг у нашој среди-
ни. Његови пријатељи и студенти га се и данас, скоро 20 година 
послије смрти, сјећају с љубављу и дубоким поштовањем и чува-
ју његово име и дјело од заборава. 

Била је велика привилегија и част бити учеником академика 
Манојла Маравића који је нас, своје докторанде, увео у велики, 
очаравајући свијет математичке науке: свијет Дивергентних редо-
ва и њихове конвергенције, Теорије сумабилности, Караматине 
теорије и Фуријеове анализе и њихових примјена.  
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РЕЦЕНЗИЈА ПРЕДЛОГA КАТАЛОГА:  
"СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА АКАДЕМИКА 

МАНОЈЛА Ј. МАРАВИЋА: КАТАЛОГ ИЗЛО-
ЖБЕ ФОТОГРАФИЈА, ДОКУМЕНАТА И 

ПУБЛИКАЦИЈА" АУТОРА БРАНКА  
ЋУПУРДИЈЕ 

 
 
Изложба "Сто година од рођења академика Манојла Ј. Марави-

ћа" је манифестација којом се обележава 100 година од рођења и 
20 година од смрти академика Манојла Ј. Маравића (1919 – 2000), 
угледног југословенског математичара и професора математике 
на Универзитету у Сарајеву. Неодвојиви део изложбе посвећене 
Маравићевом животу и раду чини Каталог изложбе аутора Бранка 
Ћупурдије, који је предмет ове рецензије. 

Каталог изложбе обимом обухвата 32 стране и састоји се од 
две целине. Прву целину чини ауторски прилог посвећен живото-
пису Манојла Маравића. Аутор на темељу архивске грађе, лите-
ратуре и усмених извора, хронолошки и тематски излаже значај-
не догађаје из Маравићевог живота и рада, што омогућава читао-
цу да лако прати његово школовање, наставно и научно деловање 
и утицај. Оно што ову биографску белешку посебно издваја je на-
стојање аутора да кроз кратке приказе и анализу Маравићевих ра-
дова у области историје и антропологије читаоца упозна са све-
страношћу овог математичара. Такође, позивајући се на сећања и 
анегдоте савременика, аутор приближава публици Маравићев лик 
не само као успешног научника, наставника и ментора, већ и као 
саосећајног родољуба, пријатеља и брата. Аутор води рачуна да 
не оптерећује ток главног текста, па додатне податке пружа у 
оквиру фуснота, а за више информација упућује на брижљиво са-



 

92 

стављени списак извора и литературе. На животопис се наставља 
целина која садржи око 24 илустративна прилога, као што су фо-
тографије и документа који највећим делом потичу из личне зао-
ставштине Манојла Маравића. Каталог се завршава библиографи-
јом Маравићевих научних радова. 

Аутор је својим текстом и избором разноврсних документа 
углавном непознатих широј научној заједници и по први пут при-
ређеним за публиковање успео да осветли важне аспекте из живо-
та и рада академика Манојла Маравића. Иако је Каталог изложбе 
намењен и прилагођен широј публици, он на транспарентан на-
чин даје увид у мање познате изворе и приватне колекције, што 
може учинити даља истраживања ефикаснијим. Његов значај се 
огледа и у томе што чини незаобилазан прилог будућим истражи-
вањима не само Маравићевог деловања, већ и развоја математике 
у бившој Југославији. 

Каталог изложбе "Сто година од рођења академика Манојла Ј. 
Маравића" не само да чини допуну самој изложби, већ представља 
и малу збирку до сада необјављених фотографија и докумената не-
познатих стручној и широј јавности. Овај водич кроз изложбу 
осветљава и приближава публици личност Манојла Ј. Маравића, 
чији су живот и рад стручно приказани и анализирани на начин 
прилагођен посетиоцима изложбе и широком кругу читалаца. На 
основу свега изложеног топло препоручујем за штампу овај ката-
лог који чини незаобилазан и одличан прилог садржају изложбе. 

 
14. 01. 2020.  
Београд  
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Симеон Маравић 
 

ИЗЛОЖБА "СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА 
АКАДЕМИКА МАНОЈЛА Ј. МАРАВИЋА" У 

МАНАКОВОЈ КУЋИ У БЕОГРАДУ 
 
 
 

Дана 25. фебруара 2020. године у 18.00 сати у једном од екс-
клузивних простора Етнографског музеја у Београду, познатој 
Манаковој кући, Гаврила Принципа број 5, отворена је изложба 
"Сто година од рођења академика Манојла Ј. Маравића". Аутор 
изложбе је проф. др Бранко Ћупурдија, који овим догађајем на-
ставља низ активности и манифестација у Београду, Бајмоку и 
Суботици, на обележавању ове значајне годишњице једног од 
најпознатијих Дрежничана и јединог академика до сада рођеног у 
Дрежници, који је свој научни опус и траг оставио не само на 
просторима бивше Југославије већ и у државама Африке, Европе 
и САД.  

На отварању изложбе о лику и делу Манојла Ј. Маравића гово-
рили су: Милена Ђурица, кустос Манакове куће, др Марија Ше-
ган-Радоњић из Математичког института САНУ, као и аутор из-
ложбе који је надахнуто поменуо и улогу академика Маравића у 
припреми и писању Зборника Партизанска Дрежница, капитал-
ног дела о Дрежници и трајању српског народа од доласка на те 
просторе до данас. Аутор је, имајући у виду расположива сазна-
ња, зналачки дао приказ научног рада академика Маравића у 
области теоријске математике, као и драгоцена а мало позната до-
кумента, публикације и фотографије које га вежу за Дрежницу и 
његов рад на изучавању доласка Срба у току историје на овај гео-
графски простор.  Целокупним животом и делом академик Мара-
вић је  заслужио да му Дрежница и Дрежничани одају не само по-
част него и да га задрже у трајном сећању као једног од најпозна-
тијих синова Дрежнице. 
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Отварању изложбе присуствовао је значајан број његових по-
знавалаца и поштовалаца. Изложбу прати и допуњује исцрпан Ка-
талог у издању Српског генеалошког центра из Београда, у коме 
за издавача слови Филип Нишкановић, за уредника Мирослав Ни-
шкановић, а за рецензенте, др Марија Шеган-Радоњић из Матема-
тичког института САНУ и Мирјана Павловић из Етнографског 
института САНУ. Изложба је у Манаковој кући била отворена до 
20. марта 2020. године. Вест о отварању изложбе је објављена на 
више друштвених мрежа и изазвала интересовање већег броја 
грађана. (Због појаве корона вируса изложба је била отворена до 
31. маја 2020). 



 

 

 

 

Бранка Ђурица 
 

СЕЋАЊЕ НА МОГ УЈАКА  
МАНУ МАРАВИЋА  

 
 
 
 

Живот мог Ује је почео четири дана пре Аранђелов дана 1919. 
године (тако су наши стари памтили значајне датуме), тј. 17. но-
вембра  1919. године. Тога дана у кући Јове Маравића-Јованде 
Николића (по селу Николићи), његова супруга Сара, рођена Зр-
нић, пре времена је родила своје прво дете, дечака, који је убрзо 
крштен као Мане (по стрицу Мани), а свештеник га је уписао као 
Манојло.  

Ово име је малом дечаку Мани донело неуспешан први дан у 
школи, јер кад је учитељ прозвао Манојла Маравића, он се није ја-
вио, мислећи да то није његово име. Учитељ га је за казну ударио, 
што је била уобичајена образовно-васпитна метода у то време. Али, 
чим је почело учење, овај дечак се истакао у већини предмета.    

Са својим школским друговима сваки дан је из Николића до 
школе у центру Дрежнице пешачио пет километара.  Од пешаче-
ња су овој деци већи проблем били сеоски пси који су их напада-
ли јер нису били везани. Често је њихова оскудна ужина, коју су 
им спремале мајке, завршавала код ових џукела, да би могли да 
прођу поред њих.  

Тако је школовање будућег академика почело неславно. Уз све 
потешкоће, то је било лепо и весело детињство, какво су имала и 
остала деца у то време. Ово школовање у основној школи трајало 
је до 1930. године. Од јесени 1930. године почео је школовање у 
огулинској гимназији. Мали дечак одвојен је од породице и куће 
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и смештен код породице учитеља Скенџића, која је, да би допу-
нила породични буџет, примала ђаке и за прилично велику месеч-
ну надокнаду пружала им смештај и храну.  

Мане је био паметан дечак, али је првих дана у школи осећао 
да је лошији од осталих, који су путовали са родитељима, знали 
за европске градове о којима он никада  није чуо. Када је дошао 
час математике, био је на свом терену. Касније у животу је упо-
знао све те градове, а у многима је држао и предавања.  Одмах 
првог дана добио је надимак, којим су га звали другари у гимна-
зији, Цојле. Овај надимак му је дао његов касније велики прија-
тељ Михајло Вуксан, јер је почео да пјева тада популарну песму 
Цојле Манојле, диги, диги Станојле... Ако се сетимо да данас де-
цу тог узраста родитељи воде до школе, јасно је да ово школова-
ње није било лако. Као анегдоту Ујо је причао како је његов про-
фесор француског језика решио проблем између католичких и 
православних ђака, који су се на почетку наставе надвикивали  
док су молили Оче наш (то је био обавезан почетак наставе), тако 
што их је натерао да молитву изговарају на француском, па над-
викивања није било. Четворогодишње школовање у Огулину за-
вршио је 1934. године, наравно са одличним успехом, и након то-
га одлази у Карловац, у исту гимназију коју је завршио и Тесла! 

У Карловцу је, такође, становао приватно, што је деда Јованду 
коштало две дрежничке краве месечно (око 500 динара). Наравно, 
имао је све одличне оцене, а његово знање математике је већ тада 
било веће од просечног ђака, па је, да би олакшао оцу, нешто нов-
ца зарађивао дајући инструкције другим ученицима. Из овог пе-
риода његовог живота остало му је велико знање и неколико дру-
гара са којима је остао у пријатељским односима до краја живота: 
Милутин Ратковић, Жика Бумбаширевић, Бранко Карапанџа. Од 
професора који су му предавали, најјачи утисак је на њега оста-
вио Милан Радека, који му је предавао веронауку, а био је врхун-
ски интелектуалац.  

Одлучио је да студира математику и то у Београду, јер је на 
Београдском универзитету било неколико професора који су се 
бавили математичком анализом, делом математике који је Ману 
интересовао и којим се бавио у свом потоњем научном раду. У 
Београд је стигао крајем септембра 1938. године, без обезбеђеног 
смештаја, али са жељом да успе у ономе што је одлучио да уради. 
Уписао је студије математике и врло брзо се истакао као успешан 
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студент. Одмах га је уочио професор Радивоје Кашанин, који се 
поред математике бавио и помагањем студентима који су у Бео-
град долазили из других крајева Југославије. Уз његову помоћ 
сместио се у студентски дом Краља Александра, где је имао до-
бре услове за становање и учење. У том дому су били смештени 
студенти из свих слојева тадашњег друштва, нпр. Дунђерски, који 
је месечно добијао огроман џепарац, на чему су му помало зави-
дели.  

На факултету је већ у току студија почео да ради са професо-
ром Јованом Караматом и проф. Авакумовићем. Вредан, какав је 
био, он је већ пре краја треће године имао спремљене скоро све 
испите до краја студија, када је 1941. године почео рат. 

Одлучио је да се врати у Дрежницу и тако се његово школова-
ње прекида, све до 1946. године,  када је затражио демобилизаци-
ју и вратио се у Београд да дипломира. Дипломирао је релативно 
брзо и остао је неко време да ради на факултету.  

Његови професори су били посебно изненађени када су после 
његовог дипломирања сазнали да он има чин мајора, што у току 
студирања није никада поменуо, иако су времена била таква да су 
се многи истицали и са мањим чиновима.  

Тако је завршено школовање Мане Маравића. Наравно, касни-
је је докторирао и наставио да се бави науком.  
 
              



 
 



 
 
 
 

Срђан Кисин 
 

ЗАПИС О ЛЕГЕНДИ ЈЕДНОГ ФАКУЛТЕТА 
 
 
 
 
 

Били смо преплашени бруцоши којима су вјечни студенти об-
јашњавали да завршити Грађевински факултет значи положити 
Математику I и још понеки испит. Зато смо препунили салу 101, 
долазећи и цијели сат раније да би заузели боља мјеста. И онда се 
појавио професор Манојло Маравић који нас је најпре фасцини-
рао својом висином од 202 центиметра. Потом нам је ублажио 
трему својим и доброћудним и загонетним осмијехом. У сали је 
владала савршена тишина, прекинута уздахом појединих студена-
та који нису успијевали да све запишу. Таблу је брисао са два – 
три комада природног сунђера (оне синтетичке није користио). 
Имао је перфектну дикцију којом је наглашавао прецизне форму-
лације теорема и аксиома. 

Занимљиво је како је овај предратни асистент чувеног профе-
сора Кашанина са Техничког факултета у Београду доспио на 
Грађевински факултет у Сарајеву. Према његовом казивању, по 
престанку рада факултета 1941. године вратио се у Лику. У кућу 
је свратио његов школски друг Буде Боснић, и питао га шта ради. 
"Учим енглески" био је његов једноставан одговор. Његов друг се 
запрепастио и објаснио му да цијели свет гори у ратном сукобу, 
док он учи енглески. Тако је постао партизан. 

Из рата је изашао као официр – шифрант и вратио се старом 
послу – асистентури на Техничком факултету. Онда је стигла зло-
кобна 1948. година и Резолуција Информбироа. Био је ухапшен 8. 
марта 1952. и  провео је три мјесеца у истражном затвору у Бео-
граду зато што није пријавио нечију изјаву која није била на ли-
нији Партије. По изласку на слободу није се могао запослити. 
Још трагичније је било да га познаници на улици нису смјели по-
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здрављати. И онда се случајно сусрео са професором Јаначеком, 
првим деканом новооснованог Грађевинског факултета у Сараје-
ву. Овај га је, не само поздравио, него му и понудио запослење у 
Сарајеву. Тако је започела његова дугогодишња каријера на овом 
факултету, беспријекорна у сваком погледу. 

О високој моралности говори податак да када је постао акаде-
мик и када је на Природно – математичком факултету у Сарајеву 
предавао само на постдипломском студију и даље је све до пензи-
онисања држао наставу на I и II степену Грађевинског факултета 
у Сарајеву. Био је то диван гест захвалности према кући која му је 
у тешком тренутку пружила уточиште. 

Кроз све те године на овом Факултету постао је, да употребим 
израз генерација 80-их година, легенда. Али, био је и нешто мно-
го битније – непогрешиви селектор студената који могу са прве 
године прећи на наредну годину студирања. Тако је из моје гене-
рације у којој је студије уписало нас 180, Математику I послије 
свих редовних и ванредних рокова положило 32. Од тих студена-
та је пету годину студија редовно уписало нас 30. Била је то непо-
грешива селекција. То је оно што управо недостаје већини дана-
шњих факултета – предмет који обезбеђује што објективнији и 
поштенији одабир студената који се могу квалитетно бавити да-
љим студирањем и радом у изабраној професији. 

Како је професор Маравић постизао објективност? Сале у ко-
јима је полаган његов предмет биле су детаљно очишћене, пре-
гледане и закључане прије испита. У свакој сали су обавезно де-
журала по два асистента која би откључавала салу и распоређива-
ла студенте по систему случајног одабира. Потом би улазио про-
фесор и из џепа свог сакоа вадио запечаћену коверту, јавно је 
отварао и диктирао задатке. Дакле, увид у задатке нису имали чак 
ни његови асистенти. У заказаном термину слиједило је нестр-
пљиво ишчекивање резултата писменог испита. На "карираном" 
папиру би се појавила имена исписана ћирилицом и оцјене. Био је 
то професоров рукопис, при чему је користио три боје мастила – 
зелену, плаву и црвену. Првом бојом била су исписана имена сту-
дената позваних на усмени. Плава боја је значила да су ови сту-
денти пали на испиту, уз наду да ће скоро положити. Црвена боја 
била је намјењена онима којима се поручује да бар у наредним 
мјесецима не излазе на испит, него да озбиљно уче. Наиме, по 
Статуту се ниједном студенту није могло забранити да изађе на 
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прве сљедеће рокове. Али је било општепознато значење "црвене 
петице". 

На усменом испиту, било редовном, било комисијском, никада 
није студенту саопштио: "Пали сте". Једноставно га је пропити-
вао све док овај не би испливао и чуо: "Положили сте" или би 
овај сам оставио креду и одустао.  

Наравно, професор није могао одбити улазак у свој кабинет 
људи који су са различитих позиција интервенисали за неког сту-
дента. Обично би то било мало опште приче, а онда нека "тужна" 
социјална прича о студенту за којег посјетилац интервенише. Ка-
да би се приближио тренутак да посјетилац изрекне име студента 
професор би прекидао разговор чувеном реченицом: "Молим Вас 
немојте ми рећи како се студент зове јер ћу га онда мало више 
питати. Овако анониман се можда и лакше провуче". Посјетилац 
би одлазио вјероватно скривајући свој бијес. Да, али захваљујући 
његовом непоколебљивом ставу на трећу или четврту годину, на 
којима сам својевремено држао наставу, стизали су квалитетни 
студенти. Већ, двије-три године након професоровог пензиониса-
ња више није било тако. Нажалост. 

Шта је још употпуњавало слику о професору Маравићу, мом 
доживотном идолу. Сем суверености у науци којом се бавио, то је 
свакако скромност. Ту је, уз много других ствари, била и његова 
до најгорњег дугмета закопчана кошуља – као да се то дугме су-
протстављало помисли да би ту можда требало да се стави крава-
та. Ту је и његов диван смисао за хумор, обично на свој рачун. 

Као асистент на сасвим другим предметима, безброј пута сам 
био дежуран на његовим испитима. Обично је то била субота и он 
је наравно знао да смо мрзовољни јер смо морали бити ту већ 
прије осам ујутро. Окупљали смо се у његовом кабинету. На сто-
лу су већ биле спремне хрпице бомбона за сваког од нас. Прије 
поласка испричао би нам двије-три анегдоте, обично на свој ра-
чун. Најупечатљивије су нам биле оне у покушајима неких људи 
да га упознају са одређеним дамама ради женидбе. Једном прили-
ком сам из породичног окружења и знао даму која је по свему би-
ла дијаметрална супротност професору, као и посредницу која је 
организовала вечеру. Тако прецизан а истовремено џентлменски 
опис даме и тока вечере, који нам је анегдотски испричао, могу 
дати само духовити и високоумни људи. 
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Ово јесте запис о великом човјеку, Манојлу Маравићу од прије 
30 до 50 година. Али ме узнемирава бојазан да су поређења са са-
дашњим временом практично немогућа. Потенцијални идоли као 
да су се изгубили у лавиринту неолибералистичког неморала. 
 
 

Аутор је редовни професор Универзитета у пензији  

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ђуро Маравић Ђорђе 
 

МОЈ СУСРЕТ СА ДОКТОРОМ МАНОЈЛОМ 
МАРАВИЋЕМ 

 
 
 
 

Као ученик трећег разреда Гимназије "Доситеј Обрадовић" у 
Бачкој Тополи, друштвено-језичког смера, нашао сам се у малом 
проблему са математиком. И, гле случајности! У том тренутку за-
десио се у Бајмоку професор и доктор Манојло Маравић, кога су 
људи у разговору често ословљавали са Доктор Мане, а иначе до-
бар пријатељ мојих покојних родитеља. Мој стари је одмаʼ реаго-
вао и проценио да би било добро да ми Доктор Мане мало помог-
не у мом сналажењу са математичким проблемима, градива тре-
ћег разреда Гимназије. Он је прихватио позив мога оца, и ето на-
шао сам се у прилици да ми то градиво приближи, поједностави и 
коначно да га схватим! Било је то у Трумбићевој улици, где је он, 
док је боравио у Бајмоку, а за потребе држања ових часова, имао 
на располагању једну собу. Морам рећи да ми је било задовољ-
ство, пре свега што ми је математику приближио, учинио лакшом 
и једноставнијом. Хвала му на томе!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предњи део куће породице Маравић 
Бајмок, ЈНА бр. 8 почетком 1960-их година 

 
 

 



 
 
 
 

Bude Bosnić  
 

AKADEMIK MANOJLO MARAVIĆ  
 
 
 
 
 

..."Bio sam lični prijatelj sa Manom Maravićem. Ista smo generacija, 
on je stariji od mene samo oko tri meseca. Išli smo u isti razred osnovne 
škole (...). Za mene je Mane još od osnovne škole bio veliki autoritet, 
ali i veliki čovek, drug i prijatelj. Naši životni putevi su se već u detinj-
stvu razišli. On je otišao svojim putem matematike, a ja svojim. U živo-
tu smo se više puta susretali. Sećam se nekih od tih susreta.  

Jednom prilikom sreo sam Manu u Ogulinu. Bio je u poseti sestri 
Miri. Predsednik opštine Ogulin bio je moj prijatelj Marko Borić, sa 
kojim sam imao sastanak u vezi sa spomen-područjem ’Partizanska 
Drežnica’. Marko je tada bio ugledan partijski kadar i simpatičan čo-
vek. Neko mi je rekao da je poreklom iz mešovitog srpsko-hrvatskog 
braka. Završio je Školu za politički kadar, ekonomskog smera u Za-
grebu. Kažem mu da sam upravo sreo Manu akademika, a on poskoči 
i kaže da bi tog čoveka hteo da upozna i zamoli me da mu pomognem. 
Dogovorili smo se da ga kao predsednik opštine pozove na ručak. Na 
ručku smo bili nas trojica. Posle kratkog kurtoaznog razgovora, Marko 
odmah pređe na razgovor o matematici. Zanima ga viša matematika. 
Mane ga uvodi strpljivo u probleme, ali vidi se da Borić pojma nema o 
višoj i vasionskoj matematici, ali je uporan. Meni žao Mane, on se već 
preznojio objašnjavajući. Sećam se, u jednom momentu Mane zgužva 
onaj kafanski stolnjak, podmetnu pod njega pepeljaru i čašu i napravi 
brda i doline od stolnjaka. ’I sad’, reče on Boriću, ’viša matematika iz-
računava brojčane razlike između ovih raznih visina na ovom stolnja-
ku!’ Tu Borić zaneme. Nije imao više pitanja.  

Ovu anegdotu sam zabeležio jer verujem da lepo govori o Mani. 
On se stvarno uporno i dugo trudio da amateru objasni pojmove iz vr-
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hunske nauke. Takav je bio Mane. Kao doktor nauka on je mojoj deci 
držao časove matematike. I posle mnogo godina moja kći je zapamtila 
te časove. ’Sve što sam naučila iz matematike, naučila sam od čika 
Mane. Svi oni kasniji predavači samo su me zaglupljivali’".... 

 
/Одломак из књиге: Bude Bosnić, Priče iz Drežnice, Printex, Ma-
čvanska Mitrovica, 2005, 25-26/.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из старих рукописа  

 

 



 



 
 
 
 

Gojko Trbović-Ćošan 
 

O NASELJAVANJU DREŽNICE I ŽIVOTU U 
NJOJ: PREDANJA I SJEĆANJA 

 
 

Problemi novonaseljenika   
 

Prilikom dolaska i odluke prvih plemena i rodova da se zaustave i 
nastane u Drežnici naišli su na niz problema. O dolaska u Drežnicu pr-
vi njeni srpski stanovnici, odnosno naši preci su dugo vremena puto-
vali i prevalili ogromne razdaljenosti. Kako su Turci prodirali sve više 
prema zapadu i stabilizovali svoju vladavinu, naši preci su se od Srbi-
je, preko Bosne pomjerali sve više na zapad. Morali su se prebacivati 
preko bosanskih rijeka, što nije bila laka stvar. Jer tada nije bilo mo-
stova, brodova ili skela sa kojima bi se preko rijeke mogla prevesti ve-
ća količina imovine. Zato prilikom dolaska u Drežnicu, novodošljaci 
su sa sobom donijeli samo najnužnija oruđa za zemljoradnju i gradnju 
kuće, kao i pokoju glavu stoke: ovce, koze, krave, volove ili konje, 
mačku, psa, kokoš. Znali su da bez ovog osnovnog, skromnog stočnog 
fonda ne mogu otpočeti stočarsku djelatnost, bez koje nisu zamišljali 
opstanak. Na svojim putovanjima su bili izloženi gladi i neimaštini, ali 
se od najnužnije stoke nisu rastajali.  

Pošto je u tadanjoj drežničkoj pustinji bila masa vukova i medvje-
da, najvažniji zadatak im je bio odbraniti sebe i stoku od te napasne 
zvjeradi, koja je bila gladna i nasrtljiva. Zato su najprije izgradili štale 
za smještaj stoke. Pošto su te zgrade pravljene od drveta i na brzinu 
nisu davale dovoljnu zaštitu, te su članovi porodice stanovali u štala-
ma, zajedno sa stokom. Tek dugo kasnije, kada su materijalno ojačali, 
počeli su graditi posebne kuće za stanovanje. Ali stanovanje, onih naj-
siromašnijih, u štalama zajedno sa stokom ostalo je i do naših vreme-
na.  

Drugi najveći problem bio je stvaranje većih parcela oranica za ob-
radu zemlje. Muškarci su prionuli na sječu šume i krčenje zemljišta. 



 

110 

Posječeno drvo su koristili za gradnju zgrada, ogrjev, ili su ogranke 
palili na mjestu radi đubrenja.  

Sljedeći problem je bio nabavka sjemena za sijanje, odnosno sađe-
nje. Novaca nisu imali, a nisu imali ni vrijednosnih stvari, koje bi 
mijenjali za prehrambene artikle. Jedini prihod bio je lov. Od većine 
ulovljene zvjeradi su meso koristili za ishranu, a koze štrojili, nosili u 
gradove i na pijaci mijenjali za prehrambene artikle, sjemena ili indu-
strijsku robu: alate, pamuk, svijeće i drugo. Ali je sve to bilo nedovolj-
no za podmirivanje potreba. Uostalom uštrojena koza je bila i te kako 
potrebna njima samim za pravljenje odjeće i obuće, te prodaju, odno-
sno pijačnu razmjenu, nije bilo izobilja.  

Problem su predstavljali putevi, kojih nije bilo, te su ih morali gra-
diti, a također i prevozna sredstva, kojih nije bilo.  

Ovim problemima se priključio i problem nedostatka opreme za 
kućnu radinost. Žene su trebale tkati platno, sukno, biljce, kućnike i 
drugo a nisu za to imale potrebnu opremu. I to su trebali muškarci na-
praviti, jer te velike alatke nisu mogli sa sobom dopremiti.  

Uraditi je trebalo mnogo, mnogo problema riješiti u vrlo kratkom 
vremenu. Zato su naši preci trebali da razmišljaju o tome, što učiniti 
najprije, da planiraju i određuju redoslijed svoje djelatnosti. Brige nisu 
bile male: trebalo je održati u životu sebe i porodicu, trebalo se pripre-
miti za duge i teške zimske dane, trebalo je brzo ostvariti uslove za ži-
vot i opstanak na novom, još nepoznatom podneblju. Sa svoje dvije 
ruke su trebali obezbijediti hranu, odjeću, stan, obradu zemlje, gajenje 
stoke, liječiti se sami, živiti odvojeno od ostalog svijeta.  

Kuće za stanovanje su gradili na odabranom mjestu, a to je bilo 
uglavnom na strminama iznad polja, a ispod brijegova. Obično bi is-
kopali zemlju u razmjeru sa planiranom stambenom prostorijom. Isko-
panu zemlju bi nasipali ispred placa zgrade i time širili ravni prostor.  

Nad iskopanim podrumom su gradili od drveta zidove i streje. Poš-
to čavala i uopšte željeznog materijala nisu imali morali su da cijelu 
građevinu učvršćuju drvenim klinovima i spojevima. Pošto je u polji-
ma rasla hrastova i cerova, u podnožju planina bukova, a na vrhu pla-
nina jelova šuma, to su svoje zgrade pravili od drveta koje im je po 
mjeri odgovaralo i bilo pri ruci. Odozgo iz šume je bilo lakše nadolje 
vući materijal, nego ga iz polja nositi nagore, pa su zidove zgrada pra-
vili uglavnom od bukovog drveta. Izabrano, ali cjepko drvo bi rascije-
pili na dvije polovice, široku stranu bi tesanjem izravnali i stavili je u 
unutrašnjost, dok bi poluokrugla strana ostala izvana. Na ćoškovima, 
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gdje su se spajale ove grede sa poprečnim gredama, svaka od njih je 
bila zarezana do polovice, a na njihovom ukrštanju su bušili svrdlom 
rupe u koje je stavljan jasenov klin, radi spajanja istih. Usađujući ove 
grede jednu na drugu, gradio se zid kuće. Kao i obično i oni su za po-
krivanje sobe postavljali grede, a na njih također rascijepljene, ili ote-
sane daske pričvršćivali za grede i pravili pod. Tako su gradili sobe i 
podrume, dok su veže i štale pravili sličnim metodom, ali bez greda i 
gornjeg poda. I jedne i druge su imale patos od nabijene bijele ilovače.  

Tako su građene zgrade, koje su bile namijenjene za dugi period i 
građene su više godina kasnije, kada su se naši preci već ustalili na 
svom terenu. Međutim, odmah po dolasku, privremene stambene zgra-
de su pravili jednostavnije i brže. Na mjesto, namijenjeno za stanova-
nje, udarili su u zemlju oko 3 metra dugačke jake stubove umjesto zi-
da. Stubove bi upleli dugačkim vitkim prućem. Ovaj plot u vidu zida 
bi ili zalijepili blatom od ilovače, ili bi oko njega stavili debeo red bu-
jadi (krupne divlje trave) i pričvrstili je za plot. Zavisilo je od toga, da 
li u prostoriji gori vatra ili ne. Tamo gdje je unutra ložena vatra upo-
trebljavano je blato, a to su bili stanovi za porodicu. Tamo gdje se nije 
ložila vatra zidovi su zatvarani bujadi, koja je bila lako zapaljiva.  

Kasnije, kada su se stvorile mogućnosti za gradnju stabilnijih kuća, 
kuće su gradili od jedne ili dvije sobe i s vežom (kuhinjom). Sobe su 
gradili od drveta, a kasnije pravili zidove od kamena i vapna (kreča). 
Prozori su bili mali radi boljeg zadržavanje toplote. Stakla nije bilo, te 
se koristilo providno laneno platno, a u zimsko doba zatvarali su se 
ovčijom kožom. Ulaz u sobu je bio iz veže. Peć je ložena također iz 
veže. Peć je pravljena od ilovače umiješane sa pijeskom. Radi boljeg 
davanja toplote svuda naokolo su bili uzidani petnjaci, u veličini i ob-
liku sadašnjih grnčarskih posuda za gajenje sobnog cvijeća. Pored gri-
janja peć je služila i za pečenje kruha u zimsko doba. Njeno dno je bi-
lo od pečene ilovače i dobro uglačano. Kada bi soba bila ugrijana, va-
tru u peći su razgrtali i stavljali umješeni kruh da se ispeče. Kada bi se 
za to ukazala prilika u peći su pekli i neko meso. Spavalo se na prići-
ma, napravljenim od granja i podignutim od zemlje na pola metra. Na 
priće su stavljane slamarice ili vreće napunjene sitnom kukuruznom 
perušinom. Pokrivači su bili plate, biljci iz domaće radinosti, a gdje 
nije bilo istih pokrivali su se sa ovčijom ili kozjom kožom.  

Veža je bila istovremeno kuhinja, špajz i dnevna prostorija. U jed-
nosobnoj kući bila je ispred sobe, a u dvosobnoj kući nalazila se izme-
đu dvije sobe. Nasred veže nalazilo se ognjište na kome je gorila va-
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tra. Iznad ognjišta je bio komin ugrađen u krovu radi izlaženja dima. U 
uglu je stajao dugačak prut zvani kominjača kojom se komin otvarao i 
zatvarao. Iznad vatre su visile verige. To je dugačak lanac sa kukom 
na kraju na koju je vješan kotlić za kuvanje, a pomoću karika 
povezanih u lance kotlić se mogao spuštati ili podizati iznad vatre, sve 
u zavisnosti od potrebe kuvanja. 

Ognjište vatre je služilo za pečenje kruha. Poslije zagrijavanja na 
ognjištu bi vatru razgrnuli i oprašili ognjište. Sa lopara bi stavili tamo 
umješeni kruh. Kruh bi pokrili pekvom,  na pekvu nagrnuli žeravicu i 
ostavili da se kruh peče. Pekva je izgrađena od cigle. Imala je izvana 
naokolo obruče na kojima bi se zadržavala žeravica, radi ravnomjer-
nog grijanja, a također je imala i dvije uške za podizanje i spuštanje. 
Za razgrtanje žeravice i zatrpavanje pekve, kao i za podjarivanje vatre 
uvijek je bio pri ruci ožek – željezna lopatica.  

Kuvanje jela se obavljalo u ciglenoj rukatki. To je zemljana posuda 
u vidu ćupa sa jednom ručkom, u koju je stavljano jelo za kuvanje, a 
rukatka bi se pristavila uz vatru i u njoj se kuvalo.  

Pri gradnji stambene zgrade, odnosno kuće, najveći problem je 
predstavljao krov, pošto nisu imali kao danas na raspolaganju cigle, 
eternit, daske i slično. Oni su ovaj problem rješavali na sljedeći način. 
Orezali bi debeo jelovi trupac dužine do dva metra. Prije rezanja trup-
ca isjekli bi iz drveta jedan iver i isprobali kako se cjepa. Samo su onu 
jelu rušili, koja se dobro cijepala. Odrezani trupac bi rascijepili na če-
tiri dijela. Oko 15-20 centimetara sa vanjske strane su otcijepili od sre-
dine. Sredinu trupca su bacili, a iz vanjskog dijela su cijepali daske de-
bljine oko 2 centimetra. Ove daske su sa jedne strane ođeljali – sa no-
žem izravnali, kako bi bila glatka radi što boljeg klizanja sa njega kiše 
i snijega.  

Krov se sastojao od rogova, letava i dasaka. Položene na letve da-
ske su pritiskivali sa dugačkim gredama, koje su trtama-usukanim od 
ljeskove grane vezali za rogove krova, kako krov vjetar ne bi raznio. 

Na tavanu pod krovom je sušeno meso na dimu, sušeno je drvo na-
mijenjeno za izradu alata, sušeno je u ambarima žito, a na tavanu su 
bile i kokoši.  

Ispod krova štale ostavljano je sijeno za zimsku ishranu stoke. Po-
red toga sijeno na tavanu iznad štale u kojoj je bila smještena stoka 
služilo je i za održavanje toplote u štali.  

Najveću toplotu štali davalo je hemijsko izgaranje đubreta ispod 
stoke. Debeli slojevi đubreta, na koje su stalno prostirali slamu ili bu-
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jad, kao i ogrizine od sijena namočene balegom i mokraćom stoke slu-
žilo je ne samo za zagrijavanje štale, već se tu stvaralo prirodno đu-
brivo, koje je i te kako dobro došlo za đubrenje zemlje. Đubrivo su va-
dili i na saonicama izvozili na njive tek pred kraj zime, kada su se oče-
kivali topliji dani.  

 
 

Priča o prvim utiscima naših predaka pri dolasku u Drežnicu 
 
Kada je prvo pleme stiglo u Drežničko polje veoma se je obradova-

lo. Bilo je ljeto. U polju pored potoka čiste vode i punog riba i rakova 
rasla je bujna livada. Lug je bio pun ptica koje su na sve strane pjeva-
le, a šuma puna divljih životinja, jelena, srna, zečeva. Miris raznog 
cvijeća davao je poseban dar životu. 

Prvi posao bio im je naći pogodno mjesto za pravljenje koliba i ša-
tora. Od samog početka su se htjeli smjestiti tamo gdje bi i konačno 
ostvarili svoje domove, izgradili kuće i otpočeli život. U traženju po-
godnog mjesta, dali su se na istraživanje terena i prilika u ovom nepo-
znatom kraju.  

Krećući se po lugu među ogromnim hrastovim drvećem, uz jednog 
od muškaraca bio je i njegov desetogodišnji sin, koga su osobito zani-
male ptice i ptičja gnijezda na drveću. Dok je otac promatrao teren, 
njegov sin je stalno zurio gore u drveće.  

Najednom dijete primijeti nešto neobično. Na jednom velikom hra-
stu, među njegovim granama u visini oko pet metara od zemlje bio je 
upetljan istrunuo debeli panj. Mali je najprije pomislio da se radi o 
ptičjem gnijezdu, ali se brzo uvjerio da to nije gnijezdo, već stvarno 
jedan veliki panj, koji nikako nije tamo narastao, već ga je netko tamo 
donio.  

Dijete nije moglo da se uzdrži, te je upitalo oca, kako je taj panj do-
spio tamo. Ni otac nije mogao odmah da mu odgovori, jer ni sam nije 
imao pojma, kako je taj panj tamo dospio. To je oca zainteresovalo, pa 
je krećući se dalje po šumi i sam počeo da posmatra ostalo drveće. Ta-
ko je tu i tamo primijetio da se i na ostalom drveću nađe poneka suva 
grana upletena među grane na istoj visini, kao i onaj panj.  

Vrativši se u logor ispričao je šta je video. Ljudi su počeli diskuto-
vati o tome, što je stavljalo i dizalo to drveće gore među grane. Jedni 
su tvrdili da tu mora biti divljih ljudi, koji se penju po drveću i nose sa 
sobom te panjeve i granje radi vlastite odbrane. Drugi su bili mišljenja 
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da je to djelo vila ili vještica, pošto nikakovih tragova na zemlji nisu 
primijetili. Jedan je među njima bio mlađi, koga su naročito zanimale 
prirodne pojave i on ih je proučavao. Pošto je ustanovio da je sve dr-
veće, koje se uplelo među hrastove grane, i udaljeno jedno od drugog, 
bilo na istoj visini od zemlje, došao je do zaključka da je samo voda, 
odnosno poplava mogla da digne to drveće na istu visinu iznad zemlje 
i tamo ga ostavi prilikom njenog opadanja. Predložio je svojima, da 
logore i kuće ne prave u poljskim nizinama, jer će doći poplava, već 
da se povuku u podnožja planina i tamo počnu sa stanovanjem, tamo 
gdje poplava ne može stići.  

Neki su ga poslušali i odselili se u brda, dok neki nisu vjerovali 
ovoj tvrdnji, te su se zadržali u polju bliže vode i plodne zemlje. Tek u 
jesen, kada su naišle kiše i voda počela da plavi njihove logore, uvi-
djeli su da je učenik imao pravo, pokupili su svoje stvari i povukli se u 
brda, daleko od poplavljenih polja.  

 
/Одломак из рукописа: Gojko Trbović-Ćošan, Moje sjećanje o ak-

tivnosti KPJ u Drežnici prije i u toku NOB-a, Budimpešta oko 1960. 
Главни наслов је одредило уредништво, поднаслови су остали као 
у оригиналу. Исправљене су техничке и граматичке грешке и из-
вршена нужна скраћивања текста/.   
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из привредног живота 
 



 
 



 
 
 
 

Миодраг Радојчин  
 

ОД ТРАДИЦИЈЕ ДО УСПЕШНОГ ПОСЛО-
ВАЊА: ЛЕСКА ПУСТИЛА КОРЕЊЕ У     

НОВОМ КРАЈУ 
 

  
               

Драган Ивошевић, припадник треће генерације досељеника из 
Кракара, у Дрежници, скоро две деценије успешно се бави узго-
јем лешника и хоће да у потпуности савлада технологију прераде, 
да би са својом фирмом Go Organic Doo Subotica био конкурентан 
и на иностраном тржишту. За стари крај везују га традиционалне 
Кракарске вечери и прослава Мале Gоспојине, славе Матице Дре-
жничке у Бајмоку, којој је ове године био кум.  

Лешник или леска, jе одувек међу Србима сматрана за благо-
словено дрво и за њу је везано доста предања. Једно од њих су 
"Ђурђевдански крстићи", који се од ње праве да би штитили кућу 
и имање од злих сила. Дрежница и Кракар са околином због кли-
ме су углавном погодни за узгој купуса, кромпира, лука, пасуља, 
пшенице и кукуруза, а шумовит и брдовит терен је добар за леску 
и она је, на неки начин, симболика тог краја, мада се никада није 
гајила плантажно – објашњава на почетку разговора Драган Иво-
шевић, припадник треће генерације Кракараца и Дрежничана на-
сељених 1945. године у Бајмоку. Ту везу са крајем одакле потиче, 
Драган је, можда и несвесно, следио када је 2000. године одлучио 
да у Малој Босни подигне засаде лешника. 

"Најпре је било купљено пољопривредно земљиште, али онда 
још нисам знао шта ћу да садим на њему. У обзир су долазили ле-
шник, орах или бадем. Овај последњи сам елиминисао одмах јер 
не успева у нашим условима, а затим сам одустао и од ораха. Ја 
сам био млад, рођен сам 1974. године, о томе нисам имао много 
сазнања, а произвођача у Србији једва да је било. Прве информа-
ције сам добио у Институту у Чачку, од професора Милисава Ми-
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тровића, где сам се мало упознао са производњом, али све то је 
још било у почетној фази. Први засад лешника подигао сам 2001. 
године у Малој Босни на једном и по хектару, а онда, корак по ко-
рак, други 2005, трећи 2007, четврти 2011. и овај последњи, 2017. 
године. Под леском се сада налази око 16 јутара земљишта, што 
даје сасвим солидне приносе", каже Ивошевић. 

Али, то је само једна фаза, предуслов да се добије производ ка-
да се савлада технологија узгоја, а онда долази питање – како га 
прерадити, јер је за то потребна механизација и опрема коју је не-
упућенима тешко и да наслуте колико је важна у овом послу. 

"Лешник захтева јако много машина ако хоћете да се дође до 
финалног производа, рецимо до прженог лешника или лешник 
пасте. Ту сам се нашао у невољи јер италијанска технологија је 
нестварно скупа, па сам морао да се сналазим. Тако је направље-
на прва крцкалица, калибратор, дуваљка, инспекцијска трака и 
остале машине за прераду, па су оне надограђиване да бисмо да-
нас дошли да имамо погон за прераду који је предвиђен за неких 
250 до 300 тона лешника у љусци годишње. Ове године на проле-
ће је почела пробна производња, па се показало да има још неких 
недостатака које сада отклањамо и у редовну производњу сма-
трам да ћемо да кренемо око 1. новембра", објашњава Драган 
Ивошевић.  

Зашто је толико важно савладати технологију и од узгоја сиро-
вог лешника закорачити у прераду и да ли је Србија погодна за 
његов узгој; Можемо ли да конкуришемо другим земљама, као 
што су Турска и Италија, које имају традицију, знање и опремље-
ност, и од којих још увек увозимо лешнике? 

"Постоје планови везани за прераду лешника у готове произво-
де, затим прженог лешника, сецканог, млевеног и лешник пасте. 
Да набављамо машине већег капацитета и да се бавимо прерадом, 
како нашег рода тако и од коопераната. Србија је јако погодно 
тло, Војводина, Шумадија, климатски услови су изузетни. Код 
нас се лешник није узгајао, било је неких покушаја, као "Таково" 
Горњи Милановац и прве плантаже су пропале, али је интензивно 
подизање засада почело 2007-2008. године. Лешник код нас може 
да роди у пуном роду 4 тоне по хектару, у Турској је принос 4-4,5 
тоне максималан, а неки просечан 3 тоне језгре у љусци, Италија-
ни се сматрају најбољима у производњи лешника, али ми смо ту у 
предности, али немамо традицију, док они имају и традицију и 
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пласман производа и изграђено име и квалитет, али упркос томе 
могли бисмо без проблема да им парирамо што се тиче квалитета 
и цене производа", оптимиста је Драган Ивошевић.  

Шта је нама потребно да бисмо се прикључили том свету и да 
би од увозника постали извозници лешника? 

 "Морамо да достигнемо одређени ниво, на пример, код суше-
ња, многи произвођачи дођу до 7-8 тона лешника, али немају про-
фесионалне сушаре, морају да га каче у џаковима. У самој произ-
водњи добије се добар квалитет али се касније наруши. Мислим 
да би ова година могла да буде прекретница, јер је доста планта-
жа подигнуто у Србији и да лешник више нећемо увозити. Што 
се пласмана тиче, Србија има зависну потрошњу лешника захва-
љујући кондиторској индустрији подигнутој још у време Југосла-
вије, ту су "Пионир", "Банат" "Соко-Штарк", некадашње "Тако-
во", има доста фабрика које користе лешник и сада пошто им је 
доступнији и доброг квалитета могу да га убацују у свој произ-
водни програм. Перспективе постоје, али онај ко хоће да се бави 
производњом лешника мора да се наоружа јако великим стрпље-
њем и савлада све те почетне "дечије болести" од тога када и како 
заливати, па до заштите и резидбе на начин да би могао да се до-
бије максималан род, а након свега тога стиже се до прераде, што 
је само по себи ребус који треба решити", закључује Драган Иво-
шевић и каже да проблема због епидемије короне није било, чак 
је и мало повећана потражња за лешницима у свету, јер се у њего-
вој употреби тражи здравље и имунитет, а Турска је чак забеле-
жила рекордну извозну годину рода 2019-е.  

О узгоју и преради лешника Драган би могао још дуго да при-
ча и за њега, који је посвећен овој грани пољопривреде, то је не-
исцрпна тема, па се враћамо на почетни део приче, а то је да Дре-
жничани и Кракарци, односно њихови потомци, скоро 50 година 
одржавају традицију Кракарских вечери и делују кроз Матицу 
дрежничку. Драган Ивошевић прошле године био је спонзор Кра-
карске вечери, а она ове године није одржана због епидемије ко-
вида-19. Обележена је, у цркви Св. Георгија у Бајмоку, Мала Го-
спојина, слава Матице дрежничке и саме Дрежнице, а Драган је 
био кум славе. 

"Прошле године је кум био Гојко Ивошевић, ја сам преузео 
кумство од њега за ову годину и био кум Матице дрежничке у 
Бајмоку, где је слава пренета из Дрежнице. То је за мене била 
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част и привилегија. Циљ нам је да почнемо да се окупљамо и да 
се вратимо цркви, да се бавимо неговањем традиције и културе. 
Због короне, нажалост, било је мање учесника, али не треба забо-
равити да је много људи који воде порекло из Дрежнице из Бај-
мока одселило у Суботицу, Нови Сад, Београд и друга места у 
Србији. Важна улога Матице дрежничке је да се бави сакупља-
њем података о прецима, насељавању, култури и неговању обича-
ја из старог краја, а нису ретке ни посете некадашњем завичају, 
многи одлазе по једном или два пута годишње да га обиђу", каже 
Драган Ивошевић. 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Плантажа лешника (фото: П. Ивошевић) 
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Плодови лешника (фото: П. Ивошевић) 
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Машине за обраду лешника (фото: П. Ивошевић) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из рада других удружења 



 

 

 



 
 
 
 

Миодраг Радојчин 
 

УДРУЖЕЊЕ СРБА ГРАДА СУБОТИЦЕ  
"АРСЕНИЈЕ ЧАРНОЈЕВИЋ" 

           
 
 
 

Неговање културе и традиције српског народа на северу Бачке 
и заштита његових националних права и интереса најважнији су 
разлози због којих је Удружење основано. Историјске трибине и 
други облици активности усмерени су ка стицању знања о про-
шлости, које, ако је правоваљано, доприноси зближавању народа 
на овим просторима.  

Међу бројним завичајним удружењима Срба која постоје у Су-
ботици, од пре две године делује и Удружење Срба града Суботи-
це "Арсеније Чарнојевић", које је, за разлику од осталих, специ-
фично по томе да се његови припадници убрајају у такозване 
"староседеоце" и на њихов "стари крај" подсећа  сеоба и насеља-
вање под вођством патријарха Арсенија III Чарнојевића с краја 
17. века. То је био и разлог да је Удружење понело име ове исто-
ријске личности.  

Упркос националној и територијалној одредници, чланови ове 
нестраначке, невладине и непрофитне организације, која постоји 
око две године, могу да буду сви који су заинтересовани за него-
вање културе и традиције, без обзира на националност и верску 
припадност, тако да међу члановима има и оних који нису Срби. 

"Идеја о "Арсенију Чарнојевићу" родила се управо из чињени-
це да ми једини овде нисмо имали своје удружење и потребе да 
знамо ко смо, одакле потичемо и како да сачувамо своју традици-
ју. То је удружење грађана, и нама је жеља да окупимо што више 
Суботичана, без обзира на порекло и без намере да расправљамо 
о томе ко је овде "први дошао", јер народи су одувек живели за-
једно, а очувана традиција и обичаји код сваког појединачно, па 
тако и ком Срба, и њихово неговање и упознавање треба да буду 
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залог будућности и зближавања а не раздвајања и супротставља-
ња. Мислимо да много тога треба и можемо да урадимо управо у 
том правцу, да сачувамо свој идентитет, упознамо се међусобно, 
и оставимо потомству што више сазнања о томе од када постоји-
мо на овим просторима, како смо живели кроз све те векове и ка-
кву смо улогу имали у историји за развој и културу ових крајева", 
каже др Васа Исаков, председник "Арсенија Чарнојевића", позна-
ти суботички агроном и почасни грађанин Града Суботице.  

Удружење је кренуло да вредно ради на томе и већ прва јавна 
трибина, чија је тема била "Ко је био Цар Јован Ненад Црни", 
одржана 19. септембра 2019. године, привукла је пажњу великог 
броја Суботичана и више од стотину посетилаца у Сали Отворе-
ног универзитета. Предавач је био доктор Борис Стојковски, про-
фесор Одсека за историју Универзитета у Новом Саду и аутор до 
сада најобимније студије о историјској личности тајанственог по-
рекла чије деловање је оставило дубок траг у збивањима у овим 
крајевима након Мохачке битке 1526. године. Управо то је био 
разлог да ово буде прво тематско предавање које је организовало 
Удружење "Арсеније Чарнојевић", имајући у виду потребу да се 
говори о Србима који су у то време, а и касније, живели у Субо-
тици и на ширем подручју Бачке и Војводине. 

 Професор Стојковски, рођени Суботичанин, говорио је и о 
својој тек објављеној књизи "Цар Јован Ненад", у издању Српског 
института у Будимпешти 2018. године, у сарадњи са Филозоф-
ским факултетом Универзитета у Новом Саду и Историјским ар-
хивом Суботице. Публика је показала велико интересовање за 
књигу и за низ открића до којих је др Борис Стојковски дошао ра-
дећи на њој. 

У једном осмишљеном низу, наредна историјска трибина, 12. 
децембра, била је посвећена расветљавању личности самог патри-
јарха и носила је назив: "Арсеније Чарнојевић – путовођа српског 
опстанка", што је већ само по себи указивало на улогу коју је па-
тријарх имао у историји српског народа. Доцент доктор Ненад 
Нинковић, предавач на Одсеку за историју Филозофског факултета 
у Новом Саду, један од најбољих стручњака за доба и деловање 
Арсенија Чарнојевића, пред сада већ око 150 присутних, успео је 
да у потпуности, на основу историјских чињеница и сазнања, при-
каже личност и догађаје који су судбоносно утицали на живот Ср-
ба на овим просторима, као и на оним са којих су кренули у сеобу. 
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Посета манастиру Крушедол 

 
У 2020. години, на позив Удружења предавач је, 28. фебруара, 

био професор Зоран Вељановић, историчар, заменик директора 
Музеја Војводине и управник Музеја присаједињења 1918. у Но-
вом Саду, а односило се на најранију историју суботичких Срба. 
О њој се до сада мало знало а још мање говорило, о вековној бор-
би за опстанак на просторима Панонске низије. Мото Вељанови-
ћевог предавања био је да "нема места идеолошкој руци на нау-
ци":  

"Све оно што није било у складу са владајућом идеологијом 
било је немилосрдно уклањано и сви трагови су брисани. Због то-
га на факултетима нисмо учили средњовековну археологију, а по-
стојање, на пример Великоморавске кнежевине, једне озбиљне 
словенске државе у Панонској равници, која је постојала четири 
века све до досељавања мађарских племена, помињано је у свега 
неколико редова", нагласио је Зоран Вељановић. 

Између серије предавања, Удружење "Арсеније Чарнојевић" 
организовало је за своје чланове, као и све заинтересоване, 19. ок-
тобра прошле године једнодневни излет у манастир Крушедол, у 
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којем се налази гроб патријарха Арсенија. Ово је једна од актив-
ности, осим предавања, која ће Удружење "Арсеније Чарнојевић" 
и убудуће предузимати ради упознавања са значајним личности-
ма, догађајима, местима и културним наслеђем Срба у Војводини. 
Путовања и предавања која су била планирана за ово пролеће, 
због епидемије короне морала су да буду одложена, а једна од пр-
вих манифестација у наредном периоду биће обележавање Ви-
довдана, који је слава Удружења. У програму су и делатности за 
које је Удружење регистровано, као што је одржавање изложби и 
издаваштво, а више информација заинтересовани могу да добију 
на сајту: усгсцарнојевиц.орг.рс или усгсчарнојевић.орг.срб 
                                                                                            

                   

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

              



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Песме  



 
 
 
 
 
 



Бранко Д. Зрнић  
 

ТРИ ПЕСМЕ О МАЈЦИ   
 
 

Сетим те се  
 

Теби, мајко, мисли лете, 
сетим те се сваког дана. 
Твоја слика из младости 
још је свежа, сачувана. 

 
За тебе сам остʼо везан, 
ти си извор што жубори. 

Свакʼ понекад жели мајци 
своју душу да отвори.  

 
Некʼ ти живот још потраје, 

само да си ту међʼ нама! 
Ти нам радост и сад чиниш, 

мада си у годинама.  
 

Љубав мајке  
 

У наручју мајке ја сам срећан био, 
али то сам време давно потрошио. 

сад се тамо враћам, себи тражим мира: 
пут ка срећи себи свако одабира.  

 
Мајчина се љубав негује и памти, 

мајци жели свако љубав да узврати. 
У мајку се куне, исто коʼ у свеца, 

док она корача – ми смо увек деца.  
 

Кроз живот се често радује и пати, 
пред мајком се свако жели изјадати: 
она све разуме, тајне вешто скрива... 

осећај је богат док је она жива.  
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Извор живота  
 

Сада схватам, да дани лете 
да се без мајке све брже стари. 

Веровʼо нисам у речи ове 
младост за исте никад не мари. 

 
Младом човеку искуство фали, 

док има мајку њоме се дичи. 
Од дана кад је он нема више 
ни сам на себе више не личи.  

 
Извор живота када усахне 

осетим терет, нема ведрине. 
Кад њене речи не чујем више 

кʼо да ме пита: – Како си сине? 
 

(Избор и заједнички наслов песама учинило уредништво, према: 
Бранко Д. Зрнић, Шапат душе: епско-лирска поезија, Књижевно 

друштво Раковица, Београд, 2017, 60, 61, 112) 
 
 

Софија Гердијан 
 

СЕСТРЕ 
 

Одрасле смо у маломе селу 
Са прозора у гору гледале 

Тешко беше, жељне загрљаја  
Бољем смо се животу ми надале. 

Прва оде од куће Марица 
Лепа плава вољена царица 
Била нам је понос а и нада 
Одведе је тета изненада. 
Удаде се наша Буба мила 

Мени су се тад одсекла крила 
Док је она по кући певала 

Мајка нас је са неба гледала.  
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Оде Нака и овце одоше 
Па замало и коње продаше. 
Отишле су пепељуге вредне 
И остале родне куће жедне.  
А Софију да не би удали, 

Њу су младу на школање дали 
Да не копа и благо не чува 

Да не буде жељна белог крува. 
Ми смо своје школе завршиле 
Дивну децу све смо изродиле 
Наша деца нек причају деци  
Од кога су и ко су им преци.  

 
У Бајмоку, 15. 3. 2020. 

 

 
Рајка Томановић Токовић 

 

ТРИ ПЕСМЕ  
 

Песникова песма  
 

То што му је дато да другима даје 
све што је срећно или тужно 

да једном речју кроз реч траје  
и да у лепо претвара ружно  

 
Кад у име душе очи проговоре  

зове се песма и кад се ћути  
песник спаја висине и поноре  

о којим други и не слути 
 

Кад једном себе кроз песму искаже  
и сву лепоту утка у речи 

то се песма и песник траже 
ту љубав ништа не може да спречи 
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Очи светиње  
 

Пред тобом стојим као пред олтаром 
са вером истом љубави старом  

са душом оне која страда  
а с лица маска једна по једна пада  

Сада ти причам и више нећу 
речи се саме у причу слажу 

зар само да ти пожелим срећу  
зар усне моје сада да лажу  

 
Гледаш ме погледом птице рањене у лету 

руке ми пружаш ко руке детиње 
а твоје очи најлепше на свету  

указаше се ко очи светиње  
 

Далеко  
 

Далеко негде у осами  
видим те уз трептај свеће  

суза у оку твоме мами  
и моја суза лагано креће  

 
Болује душа и све је теже 

стихови тужну причу пишу  
хладни северац снажно стеже 

а суза тешку расула кишу  
 

А у свитање кад ноћ умине  
разум ме спута оковом крутим 

кроз нежан осмех шапнем ти име 
а после дуго, дуго ћутим  

 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приповетке  
 
 



 
 



Софија Гердијан  
 

ДВЕ ПРИПОВЕТКЕ  
 

 

 

Пчеле   
                                         

Наша породица била је увек традиционална, права домаћинска 
кућа. На свом скромном имању осим што смо гајили разне усеве 
и стоку гајили смо и пчеле. Мало ко у селу је имао пчеле. Људи 
су сматрали да су то мало корисне "муве" које само зује и убадају 
где стигну. А мед који дају приседне. Моја баба Љуба – наша мај-
ка, тако смо је звали, била је борбена, храбра жена. Хтела је све 
да има и то што има да сачува за своју фамилију.  

У воћу иза куће испод крошње ораха наше пчеле су уживале у 
миру и хладовини. Те зиме пчеле су се смрзле тако да нам је оста-
ла само једна кошница односно "улиште" – тако смо звали ко-
шнице. Све оне пчеле које су биле у "улишту" оне су се смрзле. 
Остао је само  један рој који је имао своје  природно станиште. 
Кад су деда и тата секли дрва у шуми у дупљи једног стабла на-
шли су рој пчела и донели га кући заједно са пањем. 

Једно јутро мајка се спремила "трти" врцати мед. Кад она тамо, 
нема пања са пчелама. Куд ће, шта ће? Крене од куће до куће да 
види има ли трага од пчела. Није погрешила. Прво је ушла у Ву-
јину кућу. Вујо умотао главу у крпе. А глава отекла и црвени се 
као булка. За столом седе деца и облизују прсте од меда. Мајка 
седе покрај Вује и упита га за здравље те што му се то десило да 
тако изгледа. 

– Моја Љубо, зуб, зуб... Проклети зуб.  
Пред кућом је лежао пањ у којем су биле пчеле што је био је-

дан од доказа да је Вујо те ноћи  "поробио'' пчеле.  
Мајка је вриштала и клела Вују разбојника. Он признаде кри-

вицу и обећа да ће следеће године вратити пчеле ако оде у  шуму 
па их нађе.  
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– А мед ти и није бог-зна какав. Дјеца ми цио дан "шикају" 
(имају пролив) а мени глава пуче – вели Вујо. 

Никад  Вујо није вратио пчеле. Убрзо је отишао са овога света 
а наша мајка за њим. Од тада пчеле више никад нису зазујале у 
нашем воћу.  

  
 

Страни језик у школи 
  

Била сам ученица четвртог разреда основне школе у Томићима. 
Једва сам чекала да се заврши школска година па да се већ једном 
макнем из родног села. Мјесто – центар – тако смо звали нашу 
Дрежницу, која је за мене била "обећана земља" иако само четири 
километра далеко од Томића. Надала сам се неком бољем дру-
штву, нечем новом. Сва моја надања пала су у воду кад је учите-
љица Марија Дундара рекла да ћемо у петом разреду учити страни 
језик и то "њемачки". Нисам се могла помирити са тим. Учити је-
зик наших "непријатеља" било ми је чудно. Моја старија сестра 
учила је руски и ја сам поред ње учила сваку њену лекцију. Бајку 
"Краснаја шапачка" још увек памтим. Али, ко је нас тада питао за 
било шта.  

– Данас ћемо почети  учити неке речи из "њемачког" па кад 
одете у пети да имате појма, и бит ће вам лакше да савладате при-
лично тешко градиво које вас чека. Рече учитељица и одмах кре-
немо са учењем како се време не би губило, јер крај године само 
што није... 

И почесмо реч по реч. А оно тешкооооо! Мислила сам, благо 
мојој Буби која учи онај лаки, лепи руски па све "поњемаје".  

Was ist das? Das ist Fenster, Was ist das? Das ist Bank, Was ist 
das? Das ist Tafell итд... сваки дан учимо и понављамо једно те 
исто. Онда учитељица пропитује да види што смо запамтили. Ма-
ло је ко од нас могао запамтити за нас тако "тешке речи".  

Прозове учитељица Симу Помилова из Вукелића да провери 
да ли је нешто запамтио. Was ist das? Симо, ово, Was ist das, оно... 
Симо ни "мууу". Учитељица покаже прстом на пећ која је стајала 
у углу па по ко зна који пут пита: Was ist das? А Симо ко из топа 
одвали: Das ist bunker. Ма какав бункер, Симо! Одакле ти то? Ти 
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си сигурно повезао, Немце, рат и бункере? Симо то је пећ и каже 
се Ofen!  

– Ма јок, молим. Мени ћаћа вајек виче: Метни Симо гонтић у 
тај бункер да се ватра не утрне. А наш је бункер исти ки овај.  

Тешко нас је било научити оно што нисмо хтели а ни могли 
схватити. Njемачки у сред Партизанске Дрежнице. Мало–помало 
ми смо одрастали и напуштали школу у Дрежници. Разишли смо 
се трбухом за крухом. Немачки многима од нас постаде језик сва-
кодневице, лак..., и што рече мој колега "лепо звучи" поготово 
кад кажеш: "Ich liebe dich"! На спрском све "лепо звучи" поготово 
"ја те волим".  
  
 

Гордана Залад 
 

ДВЕ ПРИПОВЕТКЕ   
 
 

Валтер  
 

Сигурним кораком газила је по стражњем делу дворишта не 
примећујући грање и коров који су јој се забадали у нежна боса 
стопала. Ходала је право ка свом циљу не спуштајући поглед. Ду-
га тамна коса боје чоколаде на крајевима увијена по последњем 
стилу падала јој је низ рамена па све до пола леђа. На себи је има-
ла дивну, дугачку, белу хаљину без рукава, несумњиво скупоце-
ну, сву у раскошном везу који је почињао мало изнад колена, а 
завршавао се готово на путу којим је ишла. Хаљина се вукла за 
њом по растињу и грмљу које нико није дуго косио. Она ништа 
није примећивала, јер није спуштала поглед који је био усмерен 
ка њеном циљу. На лицу је имала израз сличан Микеланђеловим 
мадонама извајаним у белом карара мермеру – погледа лепог, то-
плог, али упућеног у даљину, простор, тамо негде, далеко. Изван 
места и простора где се налазила. Била је веома лепа. Много више 
од просечне лепотице која шета улицама градова. На том скаме-
њеном лицу најлепше су биле очи. Прави бадеми! Као да су моде-
лиране према тој дивној, али тврдој воћки. Уоквиривале су их гу-
сте, али не предуге трепавице. Обрве су јој  биле тамне, као и ко-
са, извијене у правилном луку изнад очију боје црне кафе. Njена 
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дивна силуета једва се назирала по тек рођеној месечини. Да није 
имала дугу, белу хаљину утопила би се у мрак око ње. Ходала је 
не примећујући ситно грање које је пуцкетало под њеним стопа-
лима и остављало ситне ранице које су почеле да крваре. Ишла је 
према свом циљу не примећујући ништа око себе. 

Отворила је сада већ стара железна врата која су стварала до-
бро познату шкрипу. Још само мало и стигла је. С њене леве стра-
не налазила се гомила уредно сложеног стајског ђубрива, које је 
чекало јесен да се простре по нашим плодним њивама. Кретала се 
сасвим сигурно, као и пре тридесет година. Само што сада ништа 
није реметило њену фокусирану пажњу. Чак ни небрига о двори-
шту и  воћкама које су сада биле много више од ње и савијале се 
од тешког рода шљива, јабука, крушака и свег другог воћа засађе-
ног вредном руком њене мајке. Сваки део од три подељена дво-
ришта засађен је другим воћем. Оно је сада изгледало као шума, 
готово џунгла. Али она није примећивала. Гледала је погледом 
статуе, на коју је и личила. Корак јој је био сигуран, није опипа-
вала тло пазећи да не повреди своја танушна боса стопала, већ је 
газила пуним кораком. Прелепа хаљина, која је могла и венчани-
ца да буде у некој много веселијој прилици, вукла се по том ра-
стињу, а она је није придржавала, нити подизала да себи олакша 
ходање. Чинило се да ништа, па ни хаљину не примећује. Упорно 
и сталожено приближавала се свом циљу.  

Као да јој је неко наређивао сваки следећи корак, обишла је 
гумно и упутила се тачно ка средишњем делу, тамо према ком-
шијској међи – некада њиховој земљи. Она није била свесна да 
корача тако сигурно према свом циљу. Није скретала поглед ни 
на тренутак, нити је марила шта се дешава са њеном скупоценом 
хаљином. Зачудо, хаљина је била једнако снежно бела иако се све 
време вукла по трави и грању кроз које је пролазила!  

Пришавши ђубришту, угледала је виле наслоњене на ограду. 
Узела их је и почела снажно да ископава ђубре. Копала је упорно 
не обазирући се. Није осећала никакав смрад. Напротив! Све бр-
же и жешће је одгртала и склањала наталожено ђубриво. Ископа-
ла је већ доста, али није нашла оно што је тражила. Наставила је 
да тражи. Њено лице није откривало никакву емоцију. Као да је 
знала да је на сигурном трагу. С друге стране, изгледало је да не-
ће наћи то што је толико упорно тражила.  
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Осетила је туп ударац вила о нешто тврдо као од гвожђа. Лага-
но је чучнула и почела рукама да одгрће наслаге сламе. А онда, 
њене руке су напипале најлон кесу и нешто у њој. Брзим покре-
том славодобитно је извукла тешки замотуљак из ђубрета. Само 
је отресла вишак смећа са свог проналаска, бацила кесу и приви-
ла га на груди не марећи за своју снежно белу хаљину. Међутим, 
на хаљини није уопште било флека. Њено лице и даље није одава-
ло никакве емоције, али, ипак једна суза се лагано котрљала низ 
њено као алабастер глатко лице.  

 Пробудила сам се сва мокра, знојава и узбуђена. Срце ми је 
убрзано лупало. Чинило ми се да га чујем и  као да ће искочити 
из оклопа грудног коша. Почела сам да дишем дубоко и споро, 
као што сам научила на јоги. Погледала сам кроз прозор и видела 
да је веома мрачно напољу. Бледа и слаба светлост сијалице пре-
ко пута моје зграде није ублажавала црнило тешке јануарске ноћи 
без снега. Када сам се мало смирила, почела сам да анализирам 
узбудљив сан који ме је пробудио. Обично сам заборављала своје  
снове. Једино сам веровала у оне пред испит: увек бих сањала да 
падам на испиту, а увек бих положила. Тако сам почела да веру-
јем да моји снови носе супротно значење. 

Онако буновној и узбуђеној није ми испрва било јасно шта сам 
то сањала. Отишла сам у кухињу и ставила малено espresso лонче 
за једну кафу на штедњак. Убрзо је кафа врила ширећи опојни 
мирис италијанског еспреса по кухињи и дневној соби. Већ први 
гутљај ме је сасвим расанио. Напољу се тек назирао дан. И мени 
као да се разведрило у глави. Била сам потпуно смирена. Добра, 
стара кафа!   

Покушавала сам да одгонетнем мој кошмарни сан. Најпре ни-
сам могла да се сетим. Потом је слика ђубришта у нашем трећем 
дворишту постала сасвим јасна. Знала сам да је то било у нашој 
лепој,  породичној кући коју је тата са толико љубави и поноса 
градио. Толико сам је волела! А онда сам је, као и оца, изгубила. 
И скоро сам пресвисла од туге за обома.  Али шта сам то тражила 
и нашла у ђубрету? И откуд ми та дивна бела хаљина? Сетила сам 
се: купила сам прошлог лета белу Cavalli хаљину за вечерње из-
ласке на мору. Била је то баш та хаљина. Бела би можда значила 
свадбу, али ја сам одавно завршила с тим. Дакле, хаљина остаје 
енигма.  Али шта сам то тражила и нашла у ђубрету? 
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И сада сам осећала његову хладну тежину. Стајао је у ормари-
ћу (код нас се говорило у наткасли) поред узглавља кревета са 
татине стране. Никоме од деце није падало на памет да га дирне, 
а камоли узме у руке. Отац би га барем једном годишње узимао и 
подмазивао у дворишту испод кајсије. (Код нас се тада садило во-
ће, много воћа. Свих врста. Целу пијацу смо имали на имању! Да-
нас се саде борови и остале црногоричне врсте. Скоро нигде у Бе-
ограду нема јабука, крушака, трешања, вишања, шљива……).  
Сређивање и подмазивање је значило да ће ускоро ићи са друго-
вима у шуму "да пуцају", да им не зарђају ни поглед нити задрхти 
рука. Како су само били срећни ти ратни другови поново у шуми!  
Срећни што су преживели и могли да оживљавају своје успомене.   

Тај пиштољ је био као амајлија мом оцу. Сећам се како је био 
тежак и хладан када бих га крадом узела с дна ормара где се ушу-
шкан и сакривен међу стварима налазио. Али, ја сам знала. И ти-
ме што је тати био важан, мени је још важнији био у мојим радо-
зналим дечјим очима. Одмотала бих крпу пажљиво и загледала 
тај црни, мрки пиштољ као да је нека играчка па ћу да се играм с 
њим. Међутим, онако тежак и опасан никако није био играчка. 
Иако сам била сама код куће, ослушкивала сам звукове да случај-
но неко не наиђе и открије моју тајну. Брзо и пажљиво бих га 
увила у крпу и вратила тачно на место са којег сам га узела. Ка-
сније, када сам већ била у гимназији, татин кревет је имао фиоку 
за постељину. Уместо ћебади, ту је своје место нашао пиштољ. 
Као да је тиме уливао сигурност и мир. Иако, наравно, никада ни-
је био употребљен – сем, изузетно, "на пуцању" са друговима ду-
боко у нашим славонским шумама. Знамо да ко год има неку 
амајлију има потребу да је увек близу њега. Као да се боље осећа 
ако је надохват руке. Мислим да је управо то био разлог зашто је 
био спремљен тачно испод татиног узглавља у великој фиоци. Да 
просто буде ту. Био је сведок једног тешког времена у раној мла-
дости и својим присуством је представљао непостојећи албум 
слика са успоменама. Али, исто тако и симбол неког новог, бољег 
времена које је требало да наступи после Другог  рата. А то вре-
ме… и није баш дошло. Или барем, кратко је трајало ново време 
идеала, вере у боље сутра и сјаја у очима победника. Колотечина 
у коју су урањали све је више личила на глиб из кога је немогуће 
устати и променити нешто. Алтернатива је била отићи и све оста-
вити гладнима.  
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Као да га гледам: мој отац са лопатом или будаком у једној и 
пиштољем, добро замотаним у његову крпу, па онда пажљиво 
свезан у најлон кесу да не може да се скваси, у другој руци. За-
што је баш одлучио да га закопа у ђубре, не знам. Могао је било 
где на 115 ари, колики је био наш плац са кућом, двориштима, ба-
штом и њивом засађеном кукурузом. Видим му очи мутне од туге 
док откопава то ђубре које је сам слагао. Када је проценио да је 
довољно дубоко, положио га је и пажљиво затрпао. Сахранио је 
своју амајлију и своја сећања заједно са свим идеалима и верова-
њима у боље време. Сахранити амајлију није лако. Напротив! А 
нарочито ако је та амајлија пиштољ. Јер, више није имао ратну 
функцију иако је рат беснео (онај трећи) и страдало се свакога да-
на. Баш зато што је био амајлија, морао је остати на гробу нашег 
живота тамо. Да чува наше и само наше успомене. Њих нико не 
може протерати.  

Па да: то сам тражила и нашла татин Walter! А тата је прили-
ком селидбе у оно трећератовско време, на наговор ко зна чији, 
оставио ту своју реликвију са свим што је волео: сваки педаљ те 
наше земље! И баш тамо где сам га нашла у сну. Ко је пронашао 
Waltera?  

  
 

Ко је убио београдског Снешка Белића? 
 
Време које није познавало мобилни телефон и игрице на ком-

пјутеру било је прилично једноставно и "здраво". Наиме, деца су 
се неизмерно радовала првом снегу јер је то значило да почињу 
барем тромесечне игре и лудорије на снегу.  

Онај ко се родио као и писац ових редова у другој половини 
деветнаестог века добро се сећа радости и уживања које је доно-
сио снег! Како смо са великим узбуђењем гледали "беле коке с 
неба пале, па су кућу затрпале". Ко се још сећа тих дивних заго-
нетки из нашег детињства? Дивне, крупне пахуље што нечујно и 
весело лебде ка свом крајњем циљу. Тренутак када бисмо подиза-
ли лице ка том богатству облика и нестварној белини не марећи 
што нам се топи на лицу и по коси, отварали уста и чекали да се 
истопи као најлепши сладолед – и данас ми је жив у сећању. Ко-
лико радости! Колико заједничке среће! Јер, сва су деца тада реа-
говала исто на природну зимску појаву. Сви смо се унапред радо-
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вали његовом таложењу по дрвећу, крововима, улицама, а најви-
ше по двориштима – ту је било наше "царство". Могли смо да ра-
димо шта нам је воља са снегом!   

Сваке зиме је нападао барем пола метра. Били смо сигурни да 
неће оманути и разочарати нас. Тада још није било климатских 
промена, отопљавања леда на северу, као и сасвим безумне климе 
– јер, данас можете очекивати снег и у Сахари (што се и десило 
недавно!). Али не и у прошлом веку! Не све до овог новог века, 
односно новог миленијума. Како то звучи велико: доживети пре-
кретницу векова, а тек миленијума! Али, ми као деца нисмо о то-
ме размишљали. Нас је занимало колико ће нападати тај величан-
ствени бели покривач и само да не омане па да га нема за школ-
ски распуст. То би тек била пропаст! Распуст без санкања! Какав 
би то јадан распуст био!  

Шта може да се пореди са летењем низ што веће брдо на мета-
лом обложеним и добро наоштреним санкама? Ми смо тада само 
гледали и дивили се авионима на небу – ретко су прелетали преко 
нас. Почетком седме деценије двадесетог века ретко ко је летео 
авионом. Али то није за чуђење ако писац ових редова пореди 
стање са бројем подигнутих руку као одговор на питање "ко је ле-
тео авионом", при том уопште не мислећи да је зачуђујуће више 
од пола века касније да је само неколико студената од педесетак 
подигло руку. Закључак је јасан: ништа се није драстично проме-
нило. А у природи човека је да жели да лети. Невероватан је осе-
ћај проласка кроз густу белину облака на десет хиљада километа-
ра. Пењање у небеске висине даје осећај слободе. Знамо да човек 
од постанка тежи ка слободи. Тежи ка осећању које замишља да 
слобода нуди. Грдно се вара онај ко мисли да данас у двадесет 
првом веку може бити слободан!  

Снег у што већем дворишту пружао је веће задовољство и не-
сташлук. Правили смо Снешка Белића овако: капа му је био ста-
ри, плави, олупани емајлирани лонац; очи округли парчићи игља; 
нос шаргарепа; за уста се свако сналазио како му драго: то је било 
парче црвене тканине; или како се сетила једна моја другарица за-
моливши мајку да црвеном паприком обоји тесто за хлеб и обли-
кује права правцата црвена уста њеног Снешка Белића. Чак смо 
се такмичили чији је већи, чији је дебљи, чији лепши. И, наравно, 
свађали се око тога. У чему се данашња деца такмиче? Да ли се 
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уопште такмиче у неким вештинама за које је потребан труд и до-
ста времена?  

У прошлом веку је било природно да деца узму лопате у руке 
(и метле када нема снега) и чисте снег испред своје куће и по дво-
ришту, где су правили што већу узвишицу да би могли да се сан-
кама спуштају. Помагали су им старији. Углавном од очева се 
учила вештина чишћења снега. Иако живим у престоници, у мом 
окружењу су углавном приватне куће за једну или више породи-
ца. Посматрам већ годинама (тридесетак заправо) и не памтим да 
сам икада видела децу с лопатама која чисте испред своје куће 
или по дворишту, осим ретких случајева – будући да то њихови 
родитељи не раде и дају им пример, ни они нису стекли навику. 
Радећи нешто корисно и деца се осећају посебно, важно, а наро-
чито са родитељима који представљају узор понашања. Ретко сам 
виђала Снешка Белића у неком дворишту. Али тај сигурно није 
учествовао у такмичењу: није ни било конкурената у суседним 
двориштима. Оно мало деце и људи што је још остало у селима и 
мањим градовима може да се такмичи у прављењу најлепшег 
Снешка Белића. Чак и у великим школским двориштима ретко се 
виђа поносни Снешко Белић. Не уче више учитељи децу да зајед-
но нешто стварају и да се онда радују својој машти и стварала-
штву – кажу да немају времена јер је распоред претрпан којека-
квим будалаштинама које деци сигурно неће требати.  

Истеран је Снешко Белић из школског, али и из великих дво-
ришта зграда – некада социјални начин живљења, а данас се опет 
сматра да што виши спрат то бољи и скупљи стан – док у новоса-
грађеним зградуринама једва да има дворишта за дечју игру. Да 
ли су данашња деца заувек изгубила такмичарски дух у великом 
граду? Или зато што је све на екрану па не морају да се мрзну на 
снегу? А не знају како је то када промрзну руке, а ми се и даље 
грудвамо и играмо.  

Волим када Београд с пуним правом оправдава своје име белог 
града и у рано јутро осване сав затрпан и величанствен у својој 
белини! Гле илузије! Када је свакодневица сива и црна неизостав-
но бежимо у илузију. Тада нам дочарава слику свакодневног пла-
нинског пејзажа. Али, као и свака слика и илузија, и ова, мени то-
лико посебна и драга, убрзо се квари и постаје ружна.  

Ко је, на крају, убио Снешка Белића у Београду? Да ли техно-
логија? Да ли еколошке промене? Или презаузети родитељи који 
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заборављају најлепше тренутке свога детињства? Или слобода да 
деца проводе колико хоће времена играјући игрице са неким ко 
живи у далекој Аустралији?    

Ова зима је већ у два наврата донела преко тридесет центиме-
тара снега у Београду и завејала нас бајковитом белином чинећи 
да замишљамо да смо на планини или барем на селу. Међутим, 
шетајући стрмим улицама и уживајући у чистом ваздуху, трудила 
сам се да угледам барем једног Снешка Белића у мом крају. И за-
виривала у туђа дворишта. Ни у парку га нисам нашла. Узалуд.  
Није било ни једног јединог... Ко је убио београдског Снешка Бе-
лића?  

Београд, 19. јануара 2019. 
 
 

Марко Радуловић 
 

КАРТА ЗА БАЈМОК 
 
Кад  се оно после Другог светског рата народ из Дрежнице од-

сели у Бајмок раставише се многе породице. Раздвојише се браћа 
која никада нису ни помишљала да се деле. Оде родбина  у обећа-
ни живот, у неку недођију, оставише згаришта и рушевине род-
них кућа, гробља, успомене... Речју, оставише све оно што је био 
њихов дотадашњи живот, а понесоше наду у боље сутра и веру да 
оно зашто су пропатили четири ратне године није било узалуд. 
Тако они одоше, а остаде празнина, запуштене њиве у рату, зга-
ришта њихових кућа, и оно народа који није веровао у велика 
обећања, нити да остави своје огњиште макар и било спаљено, 
али надали су се у свој рад и нову државу. Рачунали су једну му-
ку су прегрмели па сад ваља пљунути у шаке и засукати рукаве 
па градити нови живот испочетка. Веровали су да и у Дрежници 
има живота  и да ће га још бити. Браћа су  се  саветовала и дого-
варала:  

– Што мислиш о селидби, иде Ђуро са својом вамилијом, и 
Миладин, и Гаја води сву чељад, Арбези иду заедно, из Кракара, 
Томића и окле све не, мало ко ће и остати, приповједа Симо. Што 
мислиш да и ми кренемо, не мореш из народа – куд сви  туда и 
ми? 
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– Па не иду  баш сви, има ко и остаје. Eто остају Поповићи, Ра-
дићи,  Брацићи, Милин и Јаћим из Кубота, Јово из Белаца... остаје 
народа, није да баш сви одлазе. Знаш брате, мени се не иде, а ти 
ако би иша не браним ти. Отиђи па види, ако ти се тамо допане 
добро, а ако не имаш се ђе вратити. Ђе има мјеста за моју дјецу 
биће и за твоју, а земље има па ћемо некако преживјети. Ваљда 
ћеј се и дела отворити па ћемо делати ки други. Али било како 
било и што год било ми есмо и остаћемо браћа. 

Такви разговори вођени су по свим кућама и свим породицама 
и планови су ковани  на све стане, а бриге су остале и оних што 
остадоше и оних што се кренуше у зиму и неизвесност. Они што 
остадоше бринули су како ће и где презимити и шта ће бити са 
овима који одоше,  а оне што  кренуше  мучило је што их чека та-
мо куда су кренули и што ће бити са овима које остављају, јер 
знали су с чиме су их и на чему оставили. 

– Јавите се чим стигнете, да знамо како сте прошли у путу и 
како вам је тамо! 

– Збогом, чувајте се!  
Сузних очију  растајали су се Дрежничани. Плакали су на ра-

станку и они који су остајали, и они који су одлазили, и родбина 
и комшије. А кад су се касније промениле прилике колонисти су 
се прилагодили новим приликама, а и они што остадоше на ста-
рим огњиштима су се скућарили и кренуо је нови живот.  Поро-
дичне везе се нису кидале, чак их је даљина чинила  јачим. Било 
је  оних што су се вратили на своје, али највећи број је остао у но-
вом завичају и кад год је могао послао би одотуд врећу – двије 
кукуруза, или жакљу "нулерице" у пакету  за славске колаче и за 
божићњак. А посебно се знало где ће на школовање отићи брата-
нац или сестрић кад заврши осмољетку у Дрежници. 

Кад су се после рата мало средиле прилике, родбина се посећи-
вала и обилазила. Из Дрежнице су ишли да виде како су се сме-
стили родбина и комшије, а из Бајмока су многи долазили да раде 
у шуми јер то су знали да раде, а динар је увек добродошао. У по-
четку су то биле групне посете, по неколико њих се договори па 
крену заједно на пут и заједно  се враћају. Увек би "вођа пута" 
био неко од писменијих или ако и није био баш писмен знао је да 
путује јер је макар неколико пута пре путовао даље од Загреба. 

Елем, годину – две  иза рата кренуо Михајло М. из Дрежнице 
да посети сестру која је одселила у Бајмок. Није то њему било пр-
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ви пут да путује влаком, али први пут је путовао сам. Надао се да 
ће сигурно неко путовати, јер народ је често путовао, а познаје 
народ,  па се није  распитивао, а могао је да одгоди пут за неколи-
ко дана, али га је нада преварила. На крају крајева, зна да треба да 
извади карту до Бајмока и да увече сједе на "директни влак за Су-
ботицу", а није могао да погреши јер то је из Гулина  увече био 
једини влак, и зна да пази кад га кондуктјер пробуди да сађе са 
влака у Бајмоку, да ће га тамо већ неко дочекати. 

Михајло је кад се узбуди мало замуцкивао, а већ чињеница да 
ће путовати и да ће видети сестру и да ћеј га сестрићи дочекати 
на станици била је довољна да данима пре поласка  буде помало 
узбуђен. Што се дан одласка  на пут ближио и његово узбуђење је 
расло. 

Рано зором, чим су запјевали други пјевци, Михајло упрти на 
леђа русак  са неколико димљеније сира и пар куђеља црне вуне и 
најпрви стиже пред опћину ђе се са народом, који се још добру 
уру прибирао,  припе на камион који је возио Богдан  из Шкипи-
на, јер тада још није било аутобуса, и крену у Огулин где ће изва-
дити карту до Бајмока и сјести на влак. Да не би сметно с ума ку-
да путује није се укључивао у разговор него је, онако брижан и 
узбуђен  у себи понављао Ба – Бајмок, Ба – Бајмок. Када је ками-
он стигао пред "Капелу", дуго времена једини "хотел" у Огулину  
и, кад обаве посао, једино свратиште Дрежничана, он је и даље у 
себи понављао Ба – Бајмок, Ба – Бајмок, а његов немир и узбуђе-
ње  су расли, јер виде да нико осим он не путује у то Бог те пита 
колико далеко место које се тако чудно зове. 

Пут до железничке станице је знао. Упрти свој русак и, да не 
заборави куда путује,  брижан понављаше Ба - Бајмок, Ба – Бај-
мок... Онако кракат брзо пређе тих пар стотина метара од "Капе-
ле" до железничке станице. Кад стиже пред железничку станицу 
збуни га онолика гужва. Народ се роји као пчеле. Једни улазе у 
станицу, други излазе, свако са својим пртњом и својим бригама 
– и сви журе! Ту Михајлу побјеже миса и он заборави куда путу-
је. Главу му сјеци не може  се сјетити. 

Е кукавни Мићо, што ћеш сад и куд ћеш, нашао се у чуду и ја-
ду! Окрене се неколико пута на ову и ону страну, али помоћи ни 
одакле. Најбоље ће бити да станем у ред са овијем народом па ће 
ова женска што однекле вади карте и удара по њима штамбиљом 
па даје народу и мени дати карту, закључи Михајло и стане у ред. 
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Само да извадим карту,  посље ћу лако, сједем на влак и путујем. 
Али карта! 

– Докле ви друже путујете? Трже га из мисли глас женске која 
издаје карте. 

– Т-ти знаш, готово крикну уплашени Михајло суочен са том 
женскицом коју и не видиш добро кроз шалтерско стакло. 

– Друже видите колико је народа, реците куда путујете, влак 
само што није стигао! 

– За-зашто си туј него да народу кажеш куда путује, љутну се 
Михајло што га уна сад изумињава, а добива плаћу да народу ка-
же куда путује! 

– Друже, овај ме зафркава и каже да ја знам куда он путује, по-
зва службеница милиционера који је ту седео, за сваки случај, да 
нема безобразних и ко зна каквих антидржавних елемената. 

– Одакле си ти друже? – строго ће милицајац. 
– Из Дре-Дрежнице, одговори уплашени Михајло, јер није ма-

ла ствар да ти се народна власт обраћа пред толикијем народом. 
– Да не путујете ви за Бајмок, упита службеница? 
– Е, Ба-Бајмок, Ба-Бајмок, гракну Михајло срећан што га слу-

жбеница спаси дуже расправе са законом. Ви-видиш  како ти 
знаш него се ру-ругаш старом чојку, мекше ће Михајло срећан 
што има у рукама карту за Бајмок. 
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Манојло Н. Маравић Мане 
 

АФОРИЗМИ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Сви пензионери добили су по-
моћ од државе, и корону од не-
познате државе. 

~ 
Ухватили смо последњи воз, кад 
тамо путници на респираторима. 

~ 
Многи бракови су за време по-
литичког часа имали информа-
тивни разговор. 

~ 
Корона је као новинарска патка, 
кад је прогутате она вас понесе. 

~ 
Не перу се руке само пре јела, 
сада се перу и за време поста. 

~ 
Светска криза куца на врата, а 
корона на плућа.  

~ 
Сада и тајкуни стављају рукави-
це и маске да им корона не од-
несе новац. 

~ 
Нешто ми није јасно, ја пијан а 
конобар ми обрачунава дупло. 

~ 

Више матичари не осуђују на 
доживотну, сад се и они растају. 

~ 
Алкохоличари најбоље пливају 
у базену алкохола. 

~ 
Док мољац у ормару чека љу-
бавницу, паук цепа перику. 

~ 
После абортуса отишла је поно-
во трбухом за крухом. 

~ 
Ни бог више не чува Србе у За-
бели, заболе га. 

~ 
За време ручка у авиону, авион 
је прогутао све путнике. 

~ 
Дете брзо прохода, а човек пија-
нац тешко кад изиђе из кафане. 

~ 
Неки пецају на каналу Дунав-Ти-
са-Дунав, а неки на ТВ каналу. 

~ 
За време кочења у градском ауто-
бусу, девојка му пала у загрљај. 

~ 
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Многе жене би се поново удале, 
за мушкарца са већим капита-
лом.  

~ 
Она ни са једним мушкарцем 
није ишла у кревет, она је то 
обавила стојећи. 

~ 
Боље имати врапца у руци, него 
гуску у кревету. 

~ 
На згради затвора у Београду 
пише – ово је Србија. 

~ 
Људи се не разликују од пса, ре-
же једни на друге. 

~ 

Данас погледати истини у очи, 
треба имати панцир. 

~ 
Свакој секс бомби муж је техно-
лошки вишак. 

~ 
Гласајте за мрак, пре ће вам сва-
нути. 

~ 
О успесима у власти мало се 
зна, а многи се богате. 

~ 
Посланику можеш узети реч, 
али не можеш мандат. 

~ 
Добар адвокат је бољи од кључа 
ако се нађеш иза браве.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белешке о сарадницима 
 
 
 





     Ђурица Бранка, рођ. Ивошевић, рођена је 16. јуна. 1950. го-
дине у Бајмоку, од оца Раде Ивошевића и мајке Љубице Маравић, 
који су после Другог светског рата колонизовани из Дрежнице и 
склопили брак у Бајмоку. Основну школу "Светозар Марковић" је 
завршила у Бајмоку 1965. године, гимназију "Моша Пијаде" у Су-
ботици 1969. године, а Природно-математички факултет (Физика 
општи смер) у Сарајеву 1975. године. Од 1975. до 1992. године је 
радила као професор физике у Машинском школском центру у 
Сарајеву. У пролеће 1992. године је са ујаком Манојлом Марави-
ћем избегла у Београд. Од марта до новембра 1993. године је ра-
дила у Основној школи "Вук Караџић" у Бајмоку. Једно време ни-
је радила због   здравствених проблема. После тога, од 1995. го-
дине, радила је у Основној школи "Јован Миодраговић" у Београ-
ду као наставник физике све до 2004. године, када је отишла у 
пензију. Живи у Београду.  
     Кисин Срђан, рођен 1952. године у Сарајеву, гдје је стекао 
основно и гимназијско образовање. Завршио Грађевински факул-
тет у Сарајеву, а постдипломске студије на Факултету грађевин-
ских знаности у Загребу. Докторирао 1985. године под ментор-
ством академика Николе Хајдина. Једногодишње постдокторске 
студије завршио на Империал колеџу у Лондону. Универзитетску 
каријеру започео 1976. године на Грађевинском факултету у Са-
рајеву, све до звања ванредног професора 1987. године. Послије 
напуштања Сарајева 1992. године наставља рад на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду, гдје је 1998. године изабран за ре-
довног професора у ком звању је стекао пензију крајем 2017. го-
дине. Истраживачким радом бавио се на много Института: ИМК 
у Сарајеву, ИМС у Београду, ИГ у Бања Луци и ГИ Архитектон-
ско – грађевинском факултету у Бања Луци. Обављао је дужност 
директора ИМК у Сарајеву од 1985. до 1991. године.  У току ције-
ле каријере интензивно се бавио и стручним радом у области гра-
ђевинских конструкција. Учествовао је у пројектовању нових, са-
нацији и реконструкцији преко 350 објеката. Извршио је лабора-
торијска испитивања за 80 прототипова конструкција и теренска 
испитивања око 150 мостова. Основао је 2004. године властиту 
фирму, која је у међувремену израсла у Конструктор групу, једну 
од респективних фирми у Србији у области грађевинског инже-
њеринга и производње челичних и алуминијумских конструкција. 
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     Радојчин Миодраг, рођен је 31. јула 1954. године у Јаша То-
мићу, општина Сечањ, у Банату. У Суботици је завршио основну 
и средњу школу, Гимназију "Моша Пијаде", након чега је уписао 
студије историје на Филозофском факултету у Београду. У Радио 
Суботици је провео 40 година, све до пензионисања, 2015. годи-
не. Бавио се готово свим областима, највише градском хроником, 
а у програм је готово од почетка увео рубрику "Са старих раз-
гледница", која је свакодневно емитовала занимљивости из про-
шлости града, и недељну емисију "Стари фијакер" која је темат-
ски обрађивала историјске целине, доносила разговоре са истори-
чарима, музејским стручњацима, археолозима, истраживала и бе-
лежила сећања старих Суботичана. Према медијским истражива-
њима из 2012. године, ово је била најслушанија радијска емисија, 
чак испред "Дневника". Поред Радија, објављивао је у више ли-
стова и магазина, као што је београдска "Дуга", од 1979. до 1985, 
најчешће са историјском тематиком. Објавио је књиге "Индијски 
аватар" 1993, забелешке са путовања по Индији 1990-1991. годи-
не, и "Тајанствени ходници црног цара – шта се крије испод Су-
ботице", 2007. Аутор је неколико монографија, између осталог 
"Капи воде и времена", 50 година историјата водовода у Суботи-
ци, 2012, и "Век и по у дослуху с природом – 150 година ловства 
у Суботици", 2018. После пензионисања активно сарађује у ре-
дакцијама "Нове суботичке новине" и магазин "Дани", а ангажо-
ван је и у Удружењу Срба града Суботице "Арсеније Чарноје-
вић", као секретар Удружења и члан Програмског савета.  
     Шеган-Радоњић Марија, историчар и научни сарадник на 
Математичком институту САНУ, од 2011. године члан је тима не-
колико националних пројеката из области дигитализације култур-
ног наслеђа, а од октобра 2019. године је MC члан у две акције 
европског програма COST посвећеним дигиталним технологијама 
у друштвеним наукама: CA16213 – New Exploratory Phase in Rese-
arch on East European Cultures of Dissent и CA18128 – Saving Euro-
pean Archaeology from the Digital Dark Age. Септембра 2019. годи-
не одбранила је докторску дисертацију у области историје и фи-
лозофије природних наука и технологије на Универзитету у Бео-
граду, а њена истраживачка интересовања укључују дигитализа-
цију културног наслеђа, историју просвете, науке и културе и од-
говорно истраживање и иновације. У периоду од марта 2017. до 
септембра 2019. године била је ангажована као "Embedded Nucle-
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us Manager" на пројекту у оквиру европског програма Хоризонт 
2020 посвећеног одговорном истраживању и иновацији, NUCLE-
US – New Understanding of Communication, Learning and Engage-
ment in Universities and Scientific Institutions (ID 664932), а тренут-
но је укључена у Хоризонт 2020 пројекат посвећен имплемента-
цији планова за родну равноправност и родно одговорно буџети-
рање у научне установе, LeTSGEPs – Leading Towards Sustainable 
Gender Equality Plans in research performing organizations (ID: 
873072). Активно ради на популаризацији науке: креатор је ак-
тивности пројекта Дигитаријум: примена дигитализације научног 
и културног наслеђа у школској настави, члан је тима Математич-
ког института у организацији манифестације "Мај месец матема-
тике" и један je од аутора изложбе "Михаило Петровић Алас – ро-
доначелник српске математичке школе" одржане у Галерији СА-
НУ од 15. маја до 22. јуна 2018. године. У периоду од септембра 
до новембра 2013. године била је гостујући истраживач у 
Göttingen Centre for Digital Humanities у Гетингену у Немачкој у 
оквиру пројекта FP7 INFRA-2011-1 ID: 284432. Добитник је при-
знања "Архонт отвореног приступа Универзитета у Београду" у 
2014. години. 
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