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ХАЈ ДУК СТАН КО
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ЈУ НА КУ НА ШЕ ГА ДО БА,

ве ли ком Ср би ну Ни ко ли Те сли

Де вет на е сти век пле те Tи ве нац сла ве. До пу сти и ме ни дa у њу пле тем jeдaн 
цве так са на ших по ља цве так прост, али по шкро пљен кр вљу и оро шен су зом 
на ших пре да ка.

Ње гов ми рис не ка Те се ћа Тво је отаџ би не, не ка Те се ћа оних за но сних при ча о 
ју на штву и по жр тво ва њу ко ји ма Те је Тво ја срп ска мај ка у де тињ ству за па ја ла.

При ми га, Ср би не, она ко ср дач но као што Ти га ср дач но пру жа.

Твој ве ли ки по што ва лац,

Јан ко М. Ве се ли но вић
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Пра штај те, све те се ни, што вам ко сти по тре сам! Пра штај те што вам име на по
ми њем, јер ћу их са мо по до бру по ме ну ти. Јер нај све ти ји пу тир што се из ли на 
ол тар отаџ би не Ср би но ве, бе ху гру ди ва ше; крв ко ју та да про ли сте и да нас је 
бла го дет Ср би ну. За ли сте, и ко сти ма по тру си сте сва ку сто пу зе мље, а из кр ви 
и ко сти ју ва ших ни че бу ји на, ко ја нам очи к не бу по ди же!

Хва ла вам и пра штај те! Ја ћу при ча ти о ва ма она ко ка ко ми дру го ви и си но ви 
ва ши при по ве да ху; ки ти ћу де ла ва ша као што де вој ка ки ти ве нац ивањ ски; 
сла ви ћу вас као што вас гу сле сла ве; про но си ћу де ла ва ша и ју на штва ва ша 
по све ту као што их и да нас про но се не мир ни та ла сти ва ло ви те Дри не. Не ка 
вам се све ћа не уга си; не ка вам се име на по ми њу до ис тра ге срп ско га ко ле на!
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П р  в и  д е о 

ОД МЕТ НИК

1.  ЦР Н А  БА  РА

Не ма ве ће рав ни це у Ср би ји од Ма чве. Она се про те же од Ми ша ра до 
Дри не, и од нај ви шег вр ха Це ра пла ни не, Ви до је ви це, до Са ве. То је про стор 
од два на ест са ха та хо да. Мо жеш у ду гу да ну хо ди ти по Ма чви, а не ћеш ви де ти 
јед ног бре жуљ ка; све је рав но као теп си ја. За мо ри се по глед пут ни ков, гле да
ју ћи јед но исто: њи ву, па шњак, њи ву, па шњак, и ни шта ви ше. Или уђе у се ло. 
Ту ви ди ку ћи цу до ку ћи це; уз ку ћу ста је, иза ста ја бу нар, иза бу на ра во ће. Из
нај пре га то ове се ли; али, ма ло–по ма ло, та му јед но ли кост до ди ја, он са ги ње 
гла ву и по ста је зло во љан.

Та ква је Ма чва да нас. Па, и по ред све га то га, она је ле па, див на. Она је 
бо га та цу ра. Све што се у ње ну цр ну утро бу ба ци, до но си бо га та пло да. Ле па 
су ње на по ља кад озе ле не, а још леп ша кад се по зла те зла ће ним вла ћем. Oнa 
вам је као ту ђин ка, не да се сва ком по зна ти! Ко хо ће да зна ње не дра жи и ње не 
ле по те, тај мо ра жи ве ти у њој. То ме она отва ра сво ја не дра и да је сво ју ми ло
шту. А ко про жи ви у њој, тај је ла ко не оста вља или, ако је баш мо ра оста ви ти, 
ни кад је нe за бо ра вља.

До ба кад се до га ђај о ко ме при по ве дам де сио, Ма чва је друк чи је из гле да
ла. Ме сто њи ва и па шња ка бе ше ту гу ста шу ма. Храст до хра ста, грм до гр ма, а 
че сте та ко гу сте „да ни си мо гао гу ју за реп из ву ћи”. А у тој ста ро древ ној шу ми 
бе ше ов де–он де по ма ло кр че ви не по о ра не и за се ја не. Ту, на тој кр че ви ни, ви
де ла се ку ћи ца са по треб ним ста ја ма, за сме штај ку ћев них по тре ба. Око сва ке 
ку ћи це био је за са ђен воћ њак би ло од шљи ва, би ло од ја бу ка.

Те су ку ћи це би ле вр ло про сте, тек ко ли ко за то да чо век има где за кло
пи ти гла ву од ки ше и зла вре ме на. Гра ђе не су ова ко: уда ре се че ти ри со ји ра 
(ди ре ка) у че тврт. На о ко ло се опле те пру ћем, али се оста ви ру па за вра та и 
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ба џа, ко ја је слу жи ла ме сто про зо ри ћа, па се оно пру ће уле пи бла том, да не би 
ве тар про ду вао. Озго се по кри је кро ви ном или ко ром од др ве та.

Та ква ку ћи ца има ла је са мо јед но оде ље ње, а то је све што кров по кри ва. 
На сре ди ни је ве ли ко ог њи ште на ко ме ва зда ва тра го ри. Око ва тре уку ћа ни 
се де, крај ог њи шта ве че ра ју и раз го ва ра ју, па ту и умор не ко сти од ма ра ју. То 
су оде ље ње зва ли „ку ћа”. За то се, у Ма чви, и да нас оно оде ље ње где ва тра го
ри зо ве „ку ћа”.

Би ло је и бо љих ку ћа. То бе ху ку ће за дру жних по ро ди ца. Од ли ко ва ле су 
се сво јим ви со ким кро во ви ма од шин дре, нат кри ве ним дим ња ком, а ко је био 
ма ло бе шњи, и кр стом нaкрај сле ме на. Joш и да нас има мо до бро очу ва них 
оста та ка од тих ку ћа. У уну тра шњо сти њи хо вој би ло је joш оде ље ња сем „ку
ће”, као до ма ћи но ва со ба, ћи лер итд., итд.

Па иа ко су те ку ћи це из гле да ле си ро ма шне, по спо ља шно сти сво јој, опет 
је сва ка би ла пу на као ко шни ца. Сва ки, па и онај нај ма њи ку ће рак, имао је xpa
нe до вољ но за сву пoродицу и усев; сем то га, имао је бе лог смо ка; о мот ка ма, 
над ог њи штем, ви си ле су це ле cлaнинe. На род је био вре дан и ра ден – ни је 
чу до ако је имао!

Ето, та ква је би ла Ма чва.

На се ве ро за пад ној стра ни Ма чве, баш у са мом кљу чу где се Дри на у Са ву 
ули ва, ле жи Цр на Ба ра. То је ста ро се ло. При ча ве ли да се не гда зва ло Јор дан. 
Ту се, у јед ној дрин ској ото ци, Ста ра чи, ко ја из над се ла те че, уда ви ла де вој ка, 
је ди ни ца у мај ке, ко ја бе ше с мај ком до шла у Јор дан, у го сте. Ка жу да је мај ка 
та ко ту жно на ри ца ла да ни ко ко ју је чуо нe мо га ше за бо ра ви ти ње не за пев ке. 
У за пев ци на зва ла је ото ку Цр ном Ба ром, а ок ôна се ла на зва ше и сам Јор дан 
тим име ном.

Уо ста лом, то име го то во и до ли ку је. Се ло је са сви ју странa оп ко ље но, а 
сре ди ном про мре жа но са мим ба ра ма; и ако се и за што мо же ре ћи „ово бог 
чу ва”, мо же се ре ћи за Цр ну Ба ру. И по ред то ли ких ба ру шти на, здра вљем се 
не мо гу по ку ди ти Цр но бар ци.

Не ки исто ри ци твр де да је ту би ла епи ско пи ја и то јед на од оних осам 
што их је за сно вао краљ Ми лу тин Не ма њић.

Да нас је то се ло ве ли ко и ушо ре но. Има у ње му пре ко три сто ти не по ре
ских гла ва, али у оно до ба је два да бе ше пе де сет ку ћа. Ама, иа ко је би ло ма ло, 
бар је ва ља ло!

Цр на Ба ра има ла је сво га кме та и сво га по пу.

Кмет Јо ва Ју ри шић одав но је кмет Цр ној Ба ри. Ста ри се ње го ви ту дав но 
на ста ни ше, па су ње го ву ку ћу сма тра ли као ста ро се де лач ку. И де да и отац му 
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по мре ше као кме то ви, па и он се та ко исто на дао. Три де сет го ди на кме ту је он 
Цр ној Ба ри. Знао је сва ку ку ћу као сво ју, знао је сва ког до ма ћи на као се бе. Он 
ни је сма трао сво ју ду жност као бре ме, не го као по част. Ди чио се што је гла ва 
тим че сти тим љу ди ма, ко ји нe учи ни ше ни кад ни шта што би био грех пред бо
гом, а стид пред све том. Про сто ду шан, благ, тих, мир не са ве сти као де те, oн je 
ла ко бро јао да не жи во та и ве дро че као час кад ће оста ви ти сво ју ку ћу, пу ну 
као ко шни цу, свој по род очу ван и не дир нут бо ле шћу ни смр ћу, сво је при ја те
ље и дру го ве и оти ћи у веч ност по што ван и ува жен.

Поп Ми ло је бе ше поп на сво ме ме сту. Он је имао јед ну уз ре чи цу ко јом 
се ди чио:

– Ко је мом треб ни ку до шао, мо рао се по кло ни ти!

И, еј ва ла ње го вом треб ни ку!

Ако ко га ухва ти гро зни ца, тро лет на гро зни ца, не ка му по па Ми ло је очи та 
ве ли ку мо ли тву – мо ра га пу сти ти, па да ку гу ку ми! Би ло је слу ча је ва кад су му 
до во ди ли бо ле сни ке ко ји бо лу ју од „оне” (па да ви це). Та ко је да ред до ве до ше 
му јед но га из Ба но ва По ља. Ве за ли га, јер се збе сио. По па ре че да га одре ше.

– Не сме мо, по по! – ре ко ште лу ди.

Он при ђе бо ле сни ку, по гле да му у очи, по ми ло ва гa пo гла ви, нa гa 
одре ши.

Он да ста де чи та ти Стра шну мо ли тву.

Стра хо та је слу ша ти Стра шну мо ли тву, још стра шни ја је кад је поп Ми ло је 
чи та. И сам се бо ле сник уз ја збио, па др шће као прут.

А он му чи та, чи та. Кад свр ши, он под не се крст, ре че му да се пре кр сти и 
це ли ва.

Бо ле сник се пре кр сти и це ли ва, па он да ре че:

– Ал’ сам умо ран!

– Хо ћеш при ле ћи ма ло? – пи та га по па.

– Хо ћу – ве ли он.

По па га по ве де до сво је по сте ље, па му ре че да лег не. Он је спа вао при
лич но, а кад се про бу ди, он са свим мир но при ђе по пи ној ру ци и ре че:

– Хва ла не ка је бо гу, па те би!

И оде с љу ди ма кyћи, ми ран као јаг ње.

Не го и књи ге су му би ле! Ни је као ове ја ко што ни шта не по ма жу, не го 
oнe ста ре, ко сов ске књи ге, што је у њи ма сва ко сло во све том ру ком нaпиcaнo, 
а ли сто ви ни су од хар ти је не го од ко же. А у тим књи га ма има мо ли та ва од сва
ког зла и на па сти. Пoпa je из тих књи га чи тао опе ло љу ди ма „не ми ро са ним”, и 
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ни је дан се ни је по ву ко дла чио. И за вре ме ње го вог по по ва ња ни је би ло ни јед
ног ву ко дла ка у Цр ној Ба ри.

Али, бра те, oн ce и умео мо ли ти бо гу! Је си чуо, ју нач ки си не? Кад се тај 
Ср бин за мо ли, нај па ко сни ја Ци ган ка не би се мо гла оглу ши ти о мо ли тву ње го
ву, а то ли до бри бог, отац сви ју нас! Ле по ве ру јеш да му се мо ли тва усли ша ва. 
То ни је да са мо чи та и ба ца ре чи, не го чи сто чу јеш ка ко му ср це јек ће, та ко се 
он мо ли тви пре да.

Мо жеш ис пред ње га од не ти све кад се бо гу мо ли, мо жеш му ку ћу за па ли
ти, он гла ве не окре ће.

Не го, он ни је био са мо поп. Био је он чо век од пер чи на до пе те, и то па
ме тан чо век.

Све што ти он рек не – ре че но је. Он ни кад ни је лу ду реч из у стио. Чак и 
ша ла му бе ше ле па: осе ћаш ка ко ти бла жи ду шу као бла ги по ве та рац. Са ве те 
је да вао озбиљ но, уко ре бла го. А сва кад је го во рио исти ну.

Са ма ње го ва ста рост чи ни ла је те ње го ви са ве ти на ђо ше од зи ва у ду ши 
ње го вих пa pox иja нa. Биo je то ста рац од сво јих осам де сет го ди на, здрав и кре
пак. Ли це ру ме но као ја бу ка, а вла си се де као ру но. У би стром оку огле дао се 
ра зум, а у по кре ту сна жна и чвр ста во ља.

За ње га су го во ри ли:

– Он зна шта ра ди!

За и ста, та ко је. Он ни је био чо век од на у ке, али је био је дан од љу ди сво
га до ба, пун при род не све жи не и пра вил них по гле да на сва ку ствар; је дан од 
оних што нам ство ри ше на род ну му дрост, на ше по сло ви це.

Ето, та два чо ве ка би ли су пр ви љу ди у Цр ној Ба ри. Они су би ли сви ма 
углед. У сва ком су по слу пред ња чи ли. Не би кмет Јо ва ни шта ура дио без спо
ра зу ма с по пом, а по па опет хте де све с љу ди ма. За то их је че шће и при зи вао 
и до го ва рао се.

Би ло је и љу ди па мет них. Ту је Алек са Алек сић, па Иван Ми раж џић, па Си
ма Шок ча нић, па Јев та По по вић, и мно ги дру ги, све че сти ти до ма ћи ни.

Тре ба ло је, ре ци мо, свр ши ти ка кав по сао се о ски. Кмет Јо ва то од мах ка
же по пи, а по па му рек не, те по зо ве по не ког од ових до ма ћи на, па се о све му 
раз го во ре. И кад се спо ра зу му, за ђе чи ча Си ма кнез (би ров) и са зо ве до ма ћи
не суд ни ци, ко ју су на сред се ла по ди гли.

Не про ђе мно го, а тек ви диш: с јед не стра не је дан, с дру ге дру ги, до ла
зе суд ни ци. Не ви диш ту мла ди ћа: све са ми се ди пер чи ни. Сва ки се обу као у 
чи сто ру бље, нa пле ћи ма сук не но гуњ че без ру ка ва или ве ли ки гуњ ре са ник. 
На гла ва ма се цр ве не але ви фе со ви, као да у цр кву иду. Рет ко у ко га да ви диш 


