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ПРЕДГОВОР

„Лужањскахроника“јепокушајдасеотргнуодзаборавамноге
причеиздетињства,успомененаЛугиЛужањцегдејевећинада-
нашњихПетровића,Ђурђијинихпотомака,направилапрвекораке.
Данашњиначинживота-савременетехнологије,индустријализа-
ција,претеранизахватчовекауприроднуоколинуисклоностново-
таријамабезобзиранањиховувредност-допринеоједасепрошла
времена,обичајиидогађајисвебржезаборављају.

Књиганијежалзапрошлимвременима,онајепокушајдасекроз
породичнухроникузабележиисторијатпородицеиЛугамогзави-
чаја,даселепеуспомене,традицијаиобичајиотмуодзабораваи
сачувајузабудућапокољења.

Уисторији Јадра је забележенодасеимесела Јошевапрвипут
спомињеоко1700.годинеидајеупочеткубилолоцираноудоњем
делуданашњегатаранаграницисасуседномЈадранскомЛешницом.

ЈошевусупремаЦвијићевомсараднику,учитељуМилануДачићу,
сачињавалетримале:РечаниузрекуЈошевицупокојојјеселоидо-
билоиме,ПоточарииЛужањципопрелепимлуговима.Каснијена-
стајујоштримале:Жестик,БулатовациКовачевићамала(Брђани).
УлужањскојмалијеувремемогдетињстваживелодесеткућаПе-
тровића,трикућеИвановићаипоједнакућаУрошевићаиПоповића.

Лугсунашидавнипрецинаселилипочеткомдеветнаестогвека
увремепропастиПрвогсрпскогустанка.НазивЛужањци(упоје-
динимизворимамаласеназиваиЛужанци,каоиЛуг)замалусе
званичноспомињеувојнојкартографијиудеветнаестомвеку,ау
селусетајизразкористизастановникеЛуга.Мождајеиторазлог
што језваничнавојнакартографијапреузелатајтермин,анеЛуг
којисепрвобитнокористиоукартографијиаустријскогистражи-
вачаКаница.
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ЛУЖАЊСКА
ХРОНИКА

ЛужањцисукосасмештенанајужнимпадинамаЦеракојасесе-
вернимделомграничиивеженапланинуЦер,источнимсасусед-
нимселомКаменицаизападнопрекоКовачевићамаленаРечане.

УпочеткусуЛужањценасељавалиискључивоЂурђијинипотом-
ци,каснијеседосељавајуидруги,формирајућисвојадомаћинства.
УлокалномжаргонусуихназивалииПетровићамалапопрезиме-
нимавећинезадругакојесутуживеле.

КњигупосвећујемсвимЂурђијинимпотомцимаисвомдрагом
дедиПантелији. Одрасталисмоузпричеоњеговомтешкомжи-
воту,ратнимподвизима,голготиуВеликомратуиозабораву.Тре-
балоједапрођестогодинаодзавршеткаВеликогратадасесмогне
снагедасетомскромномавеликомчовекупосветивишепажње,
дасеосветлињеговлик,страдањаипатњеуимеправде,истинеи
патриотизма.Пантелијајесамоједанодмногихучесникаослободи-
лачкихратова1912-1918којисусаодушевљењемкренулиуратза
ослобођењеисподтуђегјарма,далисвештосумоглидати:младост,
идеале,здрављеиживотезасвојуотаџбинуизасвојнарод,даби
потомбиливрлобрзозаборављенииодбаченинамаргинуживота
уновојдржави.

Захваљујемсесвимакојисумиповерилисвојеуспоменеиис-
причали заборављене приче, бројној фамилији и посебно брату
Пантелији,сестриАниисиновцуВладимирукојисумеодпочетка
подржавали,мотивисали,храбрилиинесебичнопомоглидакњига
угледасветлостдана.

СвидогађајииликовиЂурђијинихпотомакасубазиранинаисто-
ријскимподацимаипородичнимпредањима,аосталаименаилико-
викојисепојављујуукњизисуфиктивни.Свакањиховасличностса
стварнимдогађајимаиименимајеслучајнаиненамерна.

Предајемвамучитање„Лужањскухронику“сажељомданова
поколењапогледајуувластитупрошлостпренегокренуусветлу
будућност,имајућинаумустарумудрост„безпрошлостинемабу-
дућности“,којаједанасактуелнијавишенегоикад.

Аутор
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ПРОЛОГ

Праштајте,светесени,штовамкостипотресам!...
Праштајтештовамименапомињем,јерћуихсамопо
добрупоменути!...
ЈернајсветијипутирштосеизлинаолтаротаџбинеСрбинове,
бехугрудиваше;
крвкојутадапролистеиданасјеблагодетСрбину...
Залисте,икостимапотрусистесвакустопуземље,
аизкрвиикостијувашихничебујина,којанамочи
кнебуподиже!...

Хвалавам,и...праштајте!…

ЈанкоВеселиновић,ХајдукСтанко



ПРОЛОГ





ЗИМА1955.

Биојезимскидан,одмахпослеСавиндана.Напољубеснимећа-
ва,снегнападаодоколена.Узаветринисегомилајусметови.Сео-
скидрумзавејандебелимснежнимпокривачем,самосеподрвећу
пореддруманазиретанкалинијаштојеосталаодњега.УПантели-
јинојкућикрмељивосветлуцажижа.Крозмаленопрозорчесноп
светлостипаданауснулуавлију.Изакућеућошкуавлијесеназиру
силуетешталеиоборасасвињцемикокошињцем.Хладансеверац
повијаголегранеизавијатужнузимскумелодију.Немирназим-
сканоћ јеуспаваламарвуи сеоскостановништво.Свакона свој
начинпокушавадапреживикијамет.Наогњиштупуцкетаватра.
Тројеунучадиспавапоредњеговихногуузогњиште,завијенису
удебеогубер.БабуМиленијутекштојесустигаопрвисан.Давно
јепрошлапоноћ,ускороћезапеватипрвипетлови.Никакодаму
паднесаннаочи.Крозглавумутечецеоживот,алитонијеузрок
ноћашњенесанице.

ПресатвременасинВладимириснахаРадојкакренушеухлад-
нуноћсанајмлађимсином,којегјепренедељудананапалаболест.
Разболеосеиникакодадођесеби.Ноћасјеболесткулминирала.Ни
облогеодзечјегсала,купањеухладнојводи,нитрљањелековитим
биљемнијепомогло.Детесеизгубилои једвададајезнаковежи-
вота.Свиукућанисуочајниуочекивањунајгорег.Бојесесмртии
молеБогадасетомакарсадауневременедеси,јерганидостојно
сахранитинемогу.Родитељисенемиресацрномсудбином.Траже
сламкуспасаиодлучујудагаоднесулекару.Узсвакодневнемоли-
тве,лекарјејединанададапреживи.Слабашнотелодвогодишњег
дечакасеневидииздебелихкрпа.Отацимајканавлаченеколико
слојеваодећена себе, стављају синауупртачу1налеђаикрећуу

1Речникмањепознатихизразаналазисенакрајукњиге
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бојсамећавомнапутдугчетрнаесткилометара.Шестсатиборбе
саснегом,сметовимаиветромпобеђујеродитељскаљубавинагон
за опстанком.ДокВладимир прти, Радојка погурена у заветрини
корачазањим.Кадсеонумори,онаполазинапредалинезадуго.
Смењујућисеупртиникоракпокоракнегдепредподнестигоше
долекара.ЧувенидокторМаринјењихованадаиспасзасвеово-
земаљскемуке.Онјелекар,психијатар,пријатељикомшија,свеу
једном.Засвакогаималепуреч,ањеговисаветисумелемзадушу
болесногчовека.Неможешдаганепослушаш.Докторзабринуто
ослушкујесрцеиплућамалишанаипокушавадапоставидијагно-
зу.Разговарасародитељима,распитујесекакосеболестразвијала
иманифестовала.

Оњемукружелегендеународу.Људигаволекаонајрођенијег.
Уподана-упоноћипомаже,дајелекове,удараинјекцијеибори
сезасвакогболесника,отимајућигаодсигурнихканџисмрти.Ни-
каднароднијеимаобољеглекараибољегпријатељаодњега.Нема
фамилијеукојојнијеспасаобарједногчлана.Већсамамисаодаће
болесника прегледати докторМарин диже оптимизам у небеса и
повећавашансезаоздрављење.Занародјеончудотворац.Чиниоје
оноштогајелекарскаетикаиживотнаучио.Биојесјајандоктори
пресвегавеликичовек.

Пантелијачаркаватру,долажеугаркенаогњиштеипокознако-
јипутмолиБогадамуунукпреживиидасесиниснахажививрате.
Божијапомоћјењеговајединанадаухладнојзимскојноћи.Верау
његовочудотворствога јемногопутауживотуодржаланаовом
свету.ДубокоубеђенуснагуБожијевољесамутамнојноћиприла-
зиславскојиконисветогЂорђа,целивајеипалисвећуимолиБога
заунуковоздравље.Нервозносешеткасобом,седапоредогњишта
инестрпљивопогледакрозпрозор.Укућиглуватишина,самосе
повременоподгуберомчујетихокомешањедеце.Цеоживотмуте-
чепредочимауснежнојноћи.Растужиосеостарелиратник.Црне
слутњемупратесузенаувеломинабораномлицу.Толикогорчине
сенакупилоуњеговомживотудајениреканебимогладаиспере.
Свегајебило:илепог,идоброг,излог.КадбикаосветиПетармо-
гаодаставинакантариизмерисвојживот,горчинабипревагнула
лепоту.Животгајеупочеткумазио,апослегониоишибаокаоне-
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марансељаквола.Упркостоме,теретживотаганијесломио,чакни
повио.Усвојимзрелимшездесетим,оболеоајошувеккочоперан,
остаојебојевитстариратник.

Мислиму беже упрошлост, предњеговимочимапролазицео
живот.Животнифилмсеодвијаубрзано.Сећасесвограногдетињ-
ства.Незаборавнихприча о славнимпрецимаипрапочетка бабе
Ђурђије,најлепшепричекојујесаткаоживотикојајемногимгене-
рацијама,паињему,кратиладугезимскеноћи.





ПРВИДЕО
1765-1815





ДАВНИПРЕЦИ-БАБАЂУРЂИЈА

Кадусутонзимскогданазадувасеверацитамнаноћпаднена
Лужањце,ајакмразокујешљивикиавлију,целаКостиназадруга
сескупикрајогњишта.Докнапољустежезиматоликодасенипси
лавежомнејављају,кадудаљинипуцадрвоодмразаидокнаог-
њиштупуцкетатоплаватра,остарелидедаКостаразмишљакојом
причомдазапочневече.Сваковечечимсеупалисвећалојаница
почињеистасцена.Надединомколенушћућуренизавијенугубер,
Пантелијачекадедудаотпочнепричу.Дедасрећанштоједоживео
унукаотварадушуисвојубогатуризницупричазгодаинезгода.
Почињепричу-прву,другу,трећу-дугоуноћ,сведокихсвесанне
савлада.Причаојелепо,сликовитоинадахнуто.Његовдубокиглас
одзвањасобом,самопуцкетањеватрегаповременоремети,доксе
свиукућанипретварајуууво.ДедаКостазнасвакојакеприче,исти-
нитеиживотне,ачестоиизмишљенеилипрепричаванеоддругих
сељана.Причесутоославнимпрецимакојисусебежећипредтур-
скимзулумомборилинаживотисмртижртвовалидабиодбра-
ниличастистиглиуЛужањцегдесескрасишеисавишеогњиште.
Причао јеипричео  вампирима, аждајамаи вукодлацима,после
којихмалишаннијемогаодазаспи.Навукаобигуберпрекоглаве,
шћућуриосеућошкупостељеимолиоБогадазаспипренегошто
мајкаугасисвећу.

Вековимасеупородицисколенанаколенопреносилоусмено
предање оживоту, обичајима и легендама, успонима и падовима
појединаца,целихпородицаинарода.Одрастаојеузгуслеијуначке
песмеоМаркуКраљевићу,МилошуОбилићу,СтојануЈанковићу...
Јошпренегоштојенаучиодачитаипише,свеихјезнаонапамети
понекаддаразвеселидедуибакупоносноихдекламоваопредце-
ломзадругом.Честојеусвојојмаленојглавипокушаваодареши
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загонеткудали јевећи јунакМаркоилиМилош.Никакомуније
билојаснодапостојишаренкоњ,шарацМаркаКраљевића,јертако
нештоникаданијевидео.Знаоједапостојебелиицрникоњи,зека-
ниивранци,алишареногкоњаникаконијемогаодазамисли.

Наслушаосебакинихидединихпричадокнијепошаоушколу,
научиодачитаипише,пајеондавраћаодедиибакидугчитајући
имученекњиге.Бакајеседелакрајогњишта,ложилаватру,прела
кудељуиспремалахрануипунапоносаимилинегледалањихдво-
јицукако уживају.Убакиној кецељиувек сенашла сува воћкаи
покојакоцкашећеразамиљеника.Увекјезањегаималалепуреч,
тешилагакадјеплакао,мазиланежномитопломруком.Зањегаје
биралаиостављаланајлепшуцрвенујабукуимиришљавудуњу.

ПричуобабиЂурђијијечуостопута.Увекгајефасцинирала
иголицаламумашту.СвисујезвалибабаЂурђија,аустварије
билачукунбаба,тачносродствониконијезнаодаизрачуна.Кадсу
рекличукун-чукунтојезначилонекададавноудалекојпрошло-
сти.Далијеседмо,осмо,деветоиликознакојеколено,тојебило
отворенопитањеипредметразговораодраслихукућана. Једино
штасесигурнозналојестедаодњеводепореклосвиПетровићи.
Причаоњојињенимподвизимасепреносиласаколенанаколено
скороцеовек.

ПредањеговоридајебабаЂурђијинодевојачкопрезимеДобри-
ловић.Рођенајеизмеђу1760.и1765.годинеуПиви,СтараХерце-
говина,данашњојЦрнојГори.СтараХерцеговинајеутовремезбог
свог географског положаја и значаја за турску окупацијску власт
уживалапосебанстатус.Билајераскрсницапутеваназападпрема
ДубровникуиМлецима,анасевердолиномПивеиДринепрема
Аустроугарској.Утимкрајевимасеживелооскудноиусталнојопа-
сностиодтурскихнапада.УједнојодмногобројниххајкиТурцијој
убишеоцаимајкуизапалишекућу.Четворонејакедецеспасоше
комшије,иосташеживинајстаријаЂурђија,млађибратСтојан,се-
стреКатаиСтана.

Бригуодецијепривременопреузеочича,очевбрат,којијета-
кођетешкоживео.Послеизвесногвременанемогавшивишедаих
издржаваодлучидадецуодведесвомечичи,очевомбратуТодиДо-
бриловићу,којисевећранијеодселиоуМачву.ТодоДобриловићсе
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употразизабољимживотомпредесетакгодинаотиснуодолином
Дрине премаАустроугарској. Кратко време се населио у Тршићу
крајЛознице.НезадовољанусловимаживотауТршићу,поштосету
такођетешкоживело,одлазиуМачву,СалашЦрнобарски,гдеобра-
зујепородицуидомукојемћеизавршитисвојживот.

Немајућидругогизбора,Ђурђијинчичаодводичетворосирочи-
ћаТодиуМачвуунадидаћеимонмоћидапомогнедастанунасво-
јеноге,јерусловазаживотуПививишенијебило.УМачвисубили
услови заживотмногобољинего уХерцеговини, зато сувредни
Херцеговцисвиредомуспелидасеснађуиобразујусвојепородице.

Кадсусеудомилиинавиклинамачванскуравницуиновначин
живота,малопораслиизаборавилимукеустаромзавичају;Стоја-
намладог,наочитогибистрогмомкапосвојибогатитрговацСтра-
хињаЧупићизСалашаНоћајскогјернијеимаосвоједеце.Сестра
КатасеудалауСалашЦрнобарскиупородицуКопрић,аСтанау
БалатунпрекоДрине,данашњаРепубликаСрпска.Ђурђијасеудала
заПетраПетровића,трговцастокомизсуседногселаРаденковићу
Мачви.Село јебилотакођенасељенопретежнодосељеницимаиз
Херцеговине,којисутунашлидомбежећипредтурскимнасиљем.

СаПетромјеЂурђијаималапеторомушкедецеувременуоко
1790.годинекада јеуСрбијивладаласуровавласттурскихдахи-
ја.ТојевремекадкодСрбапочињедасебудинационалнасвести
полакорастеустаничкорасположењекојемће следитибунапро-
тивдахија.НедугонаконтогапочињеПрвисрпскиустанакукојем
ЂурђијинмужПетаручествујеодпочетка.Угрупијеустаникаоку-
пљенихокоистакнутогмачванскогвојводеСтојанаЧупића.После
почетнихуспехаустаникаискорогослобођењаМачвеиСрбијеод
Турака,устанакпадаукризу.Свевишејенеслогемеђувојводама,а
понесталојеисредставазадаљиуспешанбојсамногојачиминад-
моћнијимТурцима.


***

Треба напоменути да су терет финансирања устанка, набавку
оружјаибарутасносилиимућнијиљудиизСрбијеизсопственог
џепа. Турци користе исцрпљеност устаника и у августу 1813. де-
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финитивно гушеустанак.Уводеодмаздуи терорнадустаницима
ицелимстановништвомМачве.Одлучујућабиткаисломустанка
сеодиграонаРавњуукојемсуустаниципоражени,амала група
устаникасаЗекомБуљубашом,којинијепристаонаповлачење,је
херојскиизгинулаунеравноправномбојусаТурцима.Утојчуве-
нојбицијечаснопогинуоичувенихајдучкистарешинаиустаник
СтанкоАлексић,хајдукСтанко,главналичностистоименогромана
ЈанкаВеселиновића.

У бојунаРавњу у лето 1813. године је учествовалооко 15 000
ТуракаподвођствомбосанскогвезираДеренделијеиСулејман-па-
шеСкопљакаиоко3000устаникаподвођствомКарађорђа,војво-
деМилошаОбреновићаизрудничкенахије,војводеМатијеНена-
довићаизваљевскенахијеиСтојанаЧупићамачванскогвојводе,у
народупознатогподименомЗмајодНоћаја.Историчариговорео
вишеузроказаболнипоразинаводенесразмеруубројувојскеи
војнеснагеједнеидругестране,каоидуготрајнукишуувремебоја
којајеовлажилабарутпанијебиломогућностизаодбрану.Ипак,
заглавниузрокпоразасесматраиздаја.НекојеТурцимадоставио
информацијудајеСрбиманесталоџебане.Устаницисуочајнички
покушавали данабавеџебану кодпријатеља уМитровици у јеку
борбенаРавњу,јерјевојводамабилојаснодасуколичинебарута
недовољне.ТурцисунеуспешнопокушавалидаосвојеРавњепуних
седамнаест дана.У тим борбама су изгубилимногољудии били
толикодеморалисанидасускороодусталиоддаљихборби,алиса-
знавшизанедостатакџебанекодСрба-устаникакрећуупоследњи
одлучујућинапад,потпомогнутиизнајмљенимфранцускимтопо-
вимаитобџијама,итакопробијајушанацизаузимајуРавње.

ОбојунаРавњујесачуванапричаосрамнојиздајикојујезапи-
саоБогољубПознановићизГрка(Вишњићево)укњизи„Сведоци
народногпредањаокогробаФилипаВишњића“.

ПознановићпишедасууочисломаПрвогсрпскогустанкажене,
децаистарцимасовнобежалиизМачвепрекоСавебојећисетур-
скеодмазде.ЗбеговиМачванасубилиуКленку,Митровици,Босуту
иРачи.Узбеговимајевладаланемаштинаиглад.Најтежејебило
узбеговимауБосутуиРачи.Збогопасностиодзаразнихболести
избеглицесумораледабудууизолацији(контумацу)напростору
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званомстараСава.ТојебилостарокоритоСавеодаклесерекадав-
ноповукла.Избеглицесучувалиграничариброђани,којисуупо-
ступањусаизбеглимстановништвомбилистрогиигруби.Гладном
народунисудопушталиданабављахрануизванконтумацаиакоје
ниуселунијебилоуизобиљу.Помоћухраниједолазилаизуда-
љенихсела.ЗабележеноједајенекиТошаПоповићколимадовозио
хлебузбеговечакизЛежимира.Тосвенијебилодовољноиљуди
суморалидасесналазекакосузналииумели.Оддомаћинасуузи-
маличамцеипрелазилинамачванскустранудабисавластитих
њивапобраликукурузипреконоћигадоносилиулогор.Људисе
нисуобазиралинамногобројнеопасности,дубокевртлогеитурске
стражекојесучестоотваралеватрунањих.Такосумногигубили
главуупотразизамалимзалогајемхранедаспасу гладнудецуи
старце.Укарантинусевременомпојавилаопакакуга(срдобоља),
пасуаустријскевластијошвишепооштрилеконтролунадзбего-
вима.Биојезабрањенбилокакавдодирсасветом.Мртвесусахра-
њивалиунутаркарантина,одмахкрајреке.Каснијесунараслеводе
Савепоплављалеимпровизованогробљеиоднелекостиумрлихиз-
беглицаизМачве.

НадругојобалиСаве,нашанцууРавњу,устанициначелусавој-
водоммачванскимСтојаномЧупићемводеогорченбојсаТурцима.
Кад имнестаде џебане, Стојан посла својељуде уМитровицу да
набавефишекесабарутомкодмитровачкихтрговаца.Устаницису
седелиушарамповимаичекајућиџебануповременоиспалиликоју
пушку,тектоликодасезнадасуживи.НиКарађорђевитрешњеви
топовинисугрмилијернијебилобарута.Турцисусевећпомало
уморилиодсталнихнападанаРавње.ЛегендакажедајеСтојанЧу-
пићзабринутошетаодужсавскеобалеишчекујућисвојељудеда
дођуизМитровицесабарутом.Устаничкибедемшарамповјебио
близуСавеиРавњаидобросевидеосадругеобалеСаве.Надру-
гојстранирекејеуконтролистражебиокапетанБрођанинкојије
личнопознаваоСтојана.Видевшиганемирногкакосешеткапобе-
демупрекореке,поздравигаиупитакаосвогдоброгпознаникада
лићесеодржатиуборбисаТурцима.Стојан,несумњајућиуњегову
искреност,одговоридасенебојиТуракападаихјејошитолико,
алиџебанепонестајеисадсвезависиодтогадалићеонанавреме
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стићиизМитровице.Турцинисузналидаустанициоскудевајуу
барутуивећсусеспремалидадижучадореибежепрекоДринејер
седамнаестдананисумоглидадоскочеЧупићуиосвојешарампов.

ЧувшитувестизСтојановихуста,капетанодмахкренуучардак,
акрозглавумупролетиотровнамисаодапродатуинформацију
Турцима.Наредимомцимадамуспремечамацидозовуулогорене
ТуркенадругојобалиСавеипозовуњиховогзаповедникададо-
весладополовинереке.Кадсусесасталиучамциманаполовини
рекезаподенушеразговорикапетанупитаТурчинадалићеуско-
роЧупићевувојскуразбити.Турскибегмуразочараноодговорида
сеспремајудадижучадореидаидупрекоДрине,јерЧупићу„псу
каурском“немогуништа.Натомукапетанречедазнатајнупомо-
ћукојећемоћидаразбијеустаникеидаћемујерећиакомузато
платидвабуретазлата.БегјебиолукавистадесеценкатисаБро-
ђанином.Накрајуседоговоредаценабудеједнобурезлата.Турчин
сеодвезенасвојуобалуипослеизвесногвременасевратисабуре-
томучамцу.Привежучамцедаихматицанеоднесе,превалебуре
укапетановчамац,овајнабрзинуотворичепижутибљесакзлата
музаслепиочи.ПоштосенабрзинуувериодајеТурчиниспунио
договор,поверибегудасуСрбибезџебанеидапожуридаразбије
устаникепренегоштоимфишецибарутастигнуизМитровице.

ТурчинвеселопотерасвојчамацнаобалуСавеиотрчиулогор
дасаопштивест.Турцисеобрадовашеизненадномпоклонуина-
валенашанацсвомснагом.Србисусехрабробранили,алиџебана
нијестиглаизАустрије.Кадсусхватилидајебојузалудан,војводе
одлуче да сеповукуинапустешанчеве. Једино је ЗекаБуљубаша
сасвојимголаћимаостаодасеборидопоследњегчовека.Свису
допоследњегизгинулибијућинеравноправанбој самного јачим
Турцима.„ХучимутнаЗасавицаиТурципровалишеРавње“,какоје
записаоЈанкоВеселиновићу„ХајдукСтанку“.

ЛегендакажедајепохлепникапетанбржебољепохитаоуМи-
тровицусасвојимпленомдапребројидукате.Кадсесамзатворио
уодајуиразвалиобуреимаојештадавиди.Одзлатанитрагани
гласа.Бурејебилопуноексера.Турцисугаобманули,аонјебио
кажњензасвојупохлепу.Овапреваранијеосталатајна, јерсусе
Турцихвалилидасупреварилишвапскогофицира.Тавестстигне
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доушијуброђанскогобштетера(команданта)којијеслучајнобио
Србин.Онповедеистрагуикапетанзаглавиробије.

Легендао срамнојиздајии заслуженојказни говорида је вест
стигладоћесарауБечу.ОвајнаредидамудоведукапетанаБрођа-
нинаикадсугаокованогсабуретомдовелидоцараоннаредидага
залијуистопљенимоловомизазидајуунекурупуузидукуле.

ПадомРавњасусеТурцимаотворилавратацелеМачвеипутка
Београдуштоимјебиоглавнициљ.ВођеустанкаинародМачвесу
наударуТурака.НемајућидругогизборапреднајездомТуракатра-
жеспасизванМачвеиСрбије.СтојанЧупићсесапородицомпри-
временосклањауСрем,точинеидругивиђениустаници.Ђурђијин
мужПетарјепогинуонаРавњу.СестраКатасесклањакодсестре
СтанеуБалатунпрекоДрине.Ђурђијанемадругогизборанегода
кренесамаузбегсавећиноммачванскогстановништва.Њенамај-
чинскаљубав,изузетнахрабростисналажљивост,каоиинстиктза
опстанкомјојговоредаморадасесклониподаљеодМачве,негдеу
планинскекрајевекојинисунаударуТурака.ПознатоједасуТурци
пљачкалиуглавномналакодоступномтеренугдесумоглибрзода
утекну,поштосусебојализаседаиосветехајдука.

***

Улетосудбоносне1813.године,увремелетњежетвенапростра-
нојмачванскојравници,издаљиненепрестаноодјекујепушкара-
ње. Мушкарци под столетним храстом забринуто расправљају о
тешкомстањууМачвинаодбрамбенимшарамповимаинеизвесно-
стикојудоносипоразустаника.Женеговореосвакодневнимпо-
словима-какопреживетиизданауданисачуватипородицу.Нико
нијезнаодалипуцајуТурциилиустаници.Билојетотешкоине-
сигурновреме.Свакипуцањ,памакардолазиоиздаљине,Ђурђију
јеподсећаонатурскинападузавичајуипогибијуродитеља.Сваки
пуцањјезањубиотренутакотрежњења,подсећањеукаквомсвету
исакаквиммукамасеживи.Увекједеловалапретераноозбиљно,
помалосетноиодсутно.Нисмехнижагоржетеоцанисумоглидаје
орасположе.Дубокоудуши,чакипослетоликогодина,нијемогла
дапрежалипрераноизгубљенеродитељеизаборавизавичај.Била



24 ЗОРАН В. ПЕТРОВИЋ

једовољностарадајезапамтиласвакипедаљроднегрудеисваки
дан заједничкогживота.Уњој се нагомилало толико јада и беса,
којисуизданауданнарастали,дајебилопитањеданакадаћесе
ониизлити.Затојеибилапрекенарави,ратоборна,вичнакубурии
јатаганускорокаосрпуимотици.

Тогсудбоносноглетапитомамачванскаравницапокознакоји
путјечиподнајездомдивљихтурскиххорди.Бескрајноширока,ис-
пресецанагустомшумомимочварама,опетјепоприштеборбина
животисмрт.Недалеконахоризонтукрозузавреливаздухлетње
омориненазирусевисовиЦера,ВидојевицеиКумовца.ОЦерује
слушаламногеприче.ПричаојојјебратСтојандокјекаомладић
гониосвињеназимовањеда јепланинапитома,лепа,пунажира,
мириснихлипа,багремаиизворахладневоде.Њујетоподсећало
назавичај,наранумладостидетињство.Исамајемашталадаоде
иупознапланину,алибригаодециикућнипословијојтонисудо-
звољавали.ЗастокујебринуоПетарионјесвакузимутераосвиње
наЦер,аупролећеихвраћаоуМачву.Причаојојјемногедогодов-
штинесапутешествијадугогтридесетаккилометара,којијеузсве
природнепрепрекеиопрезодТуракатрајаодва-тридана.

Кадједошловремезабежанију,заЂурђијувишенијебилоди-
леме гдеда се склонипред турскомнајездом.УСремнијемогла,
Аустријанцисупрималиограниченбројизбеглица,махомбогатије
људекојисуималидукатедаплатепревозипоткупестражарена
Сави.Шириле су сепричеда су саизбеглицамалошепоступали,
масовноихразоружавалиисмешталинаголеливадегдејевладала
гладинемаштина.Убрзосеутаквимусловимапојавилакуга.Преу-
зелајебригуодециикући,докјеПетарсаустаницимајуриоТурке
поМачви.Заклеласедаћесиновеиогњиштештититидопоследње
капикрвииумретизањих.Спавалајесапушкомкрајпостеље,ку-
буромподјастукомиувекнаопрезу.УБоснукодсестренијемогла,
јерјетамовећизбегладругасестрасапородицом.Самасапеторо
ситнедецеморалајебрзодасеодлучи.

Одлука јебилатешказбогнапуштањаогњиштаиистовремено
лака, пошто је већ знала гдећеи куда да крене.Правацпланина
Цер,падоклестигне.Гореодовогаовденеможедабуде.Усмирај
раногјесењегданапозавршавалајесвепословеукући,спаковала
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савпокретнииметак,отимарилатрикоња,спремиласкромнуоде-
ћузадецуихранузапутинакрајуседезасинијукрајогњиштада
последњипутзаједновечерасадецомуроднојкући.Синови,иако
малиинејаки,разумејуислушајумајку:„Раномзоромкрећемоу
планинудаглавеспасемо.Вратићемосечимсезулумсмири.“

Синовиклимнушеглавомузнакслагања.Ујутро,кадпрвипе-
тлови запеваше, оседла коње и пробуди синове, натоварииметак
накоње,напунибисагеиподзаштитомноћикренуизРаденковића
садецомравномМачвомпремаЦеру.Путјојјебиопознат.Много
јепутакрстариларавницом,аослањаласенаприродниинстиктза
сналажењеупростору.

Ђурђијаузенајмлађегсинасебиуседло,осталучетворицупо-
седанадвакоња.Двојицинајстаријихзаденупојатаганзапојаси
пушкукремењачуубисаге.Кренуодлучнокасомдасештопрепод
заштитомноћидокопашуме.КршнаХерцеговка,виткогстасаузре-
лимгодинама,лепогиздуженогиправилногцрномањастоглицана
којем јеживоттекпочеодазарезујепрвебореиоштрогпогледа,
јуримачванскомравницомпремаЦеру.Дугуцрнукосу,плетенуу
витице,скривасвијенуподфесом.Обученаушалваредалакшеја-
ше,Ђурђијазапојасомдржисабљуидвајатаганаиизгледакаосва-
кимачванскимушкарац.Кад јечовекиздалекапогледаникадне
бирекаодајежена.Менталнојакаиодлучнакренуузбегдамакар
сачувасвојудецукадсујојвећзулумћариубилимужа.

Пут је трајаоскороцеодан.Двапута су сеустављали,не због
уморавећизопреза,јерсудрумовимачестокрстарилитурскизу-
лумћаривребајућипленпопутдивљемачке.Опрезнојепроверава-
ласвакишумаракисвакуокукунадрумунебилиизбеглатурске
заседе.Туракасенамножилокаокеровалуталица.Лутају,вребајуи
нападајужртвенебирајућисредства.Ђурђијајеодлучнадаимне
дозволиникакавоизненађење.ВећокоподневанапустишеМачвуи
докопашесепадинаЦераисподВидојевице.Обрадовашеседебелој
хладовини.Садимлакну.Немапутевавећсамоускихстаза,азна
седаТурцинесилазесаглавнихдрумова,јердобрознајудаћетако
пастиухајдучкеруке.Ахајдукакаолишћапунешуме,истотакои
збегова.Одбеглиљудипредзулумом.Когодјемогаопушкуданоси
ибиорешенданетрпизулуменијеимаодругогизбора.
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Узбеговимајебилосвегаисвачега,честитихљудикојимасуТур-
циобешчастилиимеипородицу,алиилупежакојисуподједнако
пљачкалисвојнародиТурке.Легендапричадасубаштаквибили
хајдуцисаЦерабраћаМршић,којисуизгинулиуокршајусаТур-
цима.ТоместонаЦеругдесусахрањенинародназвапоњимаМр-
шићагроб.Никомсеузловременијемогловеровати.ЗатоЂурђија
бира јошнепроходније путеве, гледа сунце да не зађе с правца а
погледбацанадолинуравнуипитомукаомачванскаравница.Ори-
јентишесепремависовима.Јашезаокупљенабригомзадомомине-
извесномсутрашњицом.Размишљаодчегадаживеуновомкрају.
Земљајеравнаиплодна,тамотечерека,бићеусловадасескућии
окући.Никаднијетаколошеданеможебитигоре,знатодоброиз
властитогискуства.

Јашезамишљенапраћенапесмомзрикавацаиехомкоњскихко-
пита.Изненадазастаде.Уставикоњакојисепропеназадњеноге.
Учини јој седасенедалекопредњом,тамогдесеобронцишуме
спајајусаравницом,нештопромакну.Тереннијепознавала,њена
нога је првипут крочиланаово тло.Опрезна каои увек успори
коњаизастадедаосмотри,небилијаснијевиделаштасетопред
њимадешава.Нијениокомтренулакадсепремањојспустишедва
коњаника.Турци!Тојојпрвопролетекрозглаву.Брзосјахашеско-
њаиприкришесеуоближњемшумаркупоредускогсеоскогдрума,
надајућиседаихзлотворинисувидели.Засвакислучајспремику-
буру,аТеодору,најстаријемсину,направибусијуинаслоникреме-
њачунабисагеспремнузапаљбу.„АкокренунанасожежиТеодоре,
ајаћуихживедапресретнем!“,торече,молећиБогадасвештопре
прођеидаихТурцинеопазе.

Нијетребалодугодачекадасхватидасуселешинарибашна
њихокомили.Утренујесковалапланштадауради.Сетиласемно-
гихСтојановихподвигакад је самсанеколициномборацарасте-
риваоцелебуљукеТурака.Првоихтребапуститидаприђу,аонда
одлучноиизненадаударити.Теодорузаповедидачимонакренена
ТуркеизбусијегађапрвогитонеТурчинанегокоњаподњимпра-
воугруди.Теодор,навикаодаслушамајку,мирносеспустиубусију,
притиснупушкунагрудииузеТуркенанишан,доксумлађабраћа
лежала у заклону а коњиосталипривезаниуближњемшумарку.
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ЂурђијајошједномпогледаТеодора,дадемузнакдајеспремнаи
полакокренуТурцимаусусреткојисукаовихорјурилинању.

„Кадјакренемугалоптиопалипушку,јел'јасно,сине?Инебри-
ни,самоихједвојица,лакоћемосњима!“,торечеиопрезнокрену
усусретТурцима,осматрајућидаслучајносастранеиззаседене
излетијошкојиТурчинскривенуоближњемжбуњу.

Решенадазаштитидецу,одлучнокренудапрванападнеТурке,
пренегоштоониотворепаљбунању.Акојојтослучајнонеуспе,
побећићеусупротномправцудаихзавараидаоддецеодвучењи-
ховупажњу.УтомразмишљањудваТурчинасевећназирашена
стотинаккоракапредњомсаисуканимсабљама.Ђурђијасаизву-
ченомкубуромудеснициожежевранцаијурнунаТурчина.Утрен
окастижеимнадохватрукутоликодаимјемркалицавећвидела.
ПраснуТеодоровапушкаипрвиТурчинпаде.Рањеникоњсепропе
ипадеујендек,апрестрашенТурчиндовикнудругомдагаспасе,
штоовајиучини.НаглосеуставикрајјендекагдејечучиоТурчин
крајпогођеногкоњаидоксеонобрнускоњемокоњега,Ђурђија
опаликубуруисрушидругогТурчина.Садсеионнађеуневољи.
Кадвидедасујојобојицанадохватруке,Ђурђијапотежесабљуна
првогТурчина.Одрезамуглаву,адругисеубегподрумуподаде.
Ђурђијагазатренутакстиже,опетсевнуњенаоштрасабљаиТур-
чиноваглавасеоткотрљаујендеккрајпута.Застадемалодапро-
вериималијошТуракаублизиниикадсеуверидајесвемирно,
сјахаскоњаиопрезнопогледакрвавогТурчина.Дебеламешинаје
непомичнолежалаујендекукрајпута.Ђурђијаухватитурскогдо-
рата,испразнибисагеипокупиоружје.Нањеновеликоизненађење
бисагепунеплена,трикеседуката.Прекрстисеизахвалимилом
Богуштојојјеглавуспасиоијошбогатпленподарио.

Муњевитоокренукоњаивратисесиновимаубусију.Теодори
браћасрећништосесведоброзавршилоскочишемајциузагрљај,
радосништосу сеживиизвуклиизнеравноправногбоја саТур-
цима.Ћуткеузјахашекоњеикренушенапредгдесусевећвидела
брда.„Морамобитисталнонаопрезу,друмовисупуниразбојника“,
тихоимрече,пазаједноузопрезкренушедаље.

Уранопоподнестигошенаместогдесесужавадолинаипри-
ближавајупланинскивисовиЦераиИверка.Теренјепостајаосве
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шумовитијиибрдовитији,испресецанбројнимдолинамаипото-
цима.Густашума,једвапроходна.Понегдесевиједимизмалених
разбацанихкућауподножјупланинскогмасива.Крајкојиугледаше
предсобомучиниимселеп,мираниспокојан.Неманилавежапа-
са, свакодневнебуке.Очито јеретконасељено, ажега јенатерала
људеухладовину,размишљаЂурђијаусеби.Самонеуморнизри-
кавцибезбрижнопевајусвојупесму,доксетравалелујанаблагом
поветарцу.Идућидаљепремабрдунапушкометиспредњихвећ
се назире ретко насељено сеоце.Недостајаће јој мачванске друге,
жагоржетеоцаикопача,алибрдаигустешумесугаранцијамира
предТурцима,размишљаизакључуједајетоиглавниразлогзбог
којегједошла.Заживотћесеснаћикаоимногопутадосада.Јака
јеирадна,синовисувећтамантоликопораслидаћезакојугодину
моћидапомогнуудомаћинству.Изпредострожностизаобиђесело.
Сапристојнераздаљинесабрегабаципогледнадолинуинаједном
брежуљкутикпредравницом,тамогдепротичерека,спазитурски
чадор.Тојојнатеракрвулице,алисобзиромдасетуништаније
дешавалоодлучидапођејошмалонапредидазаноћиугустомшу-
марку.Какосеопрезноприближаваладолинивећсечуожагорљу-
ди.Тупротичерека.Тујесело,тујеиживот,алиодлучуједасепрво
одмори,паћесутраизвиђањемвидетикаквајеситуацијаиштада
даљечини.Усвакомслучају,нијежелелада сеудаљуједалекоод
Мачве.ЈеданданјахањајеправараздаљинадасезаштитиодТурака,
аиобећалаједецидајетопривремениодлазакузбег.Текједошла,а
требамислитинакућуиповратак.УМачвиуРаденковићусуоста-
вилисве-кућу,окућницуивеликоимањеодкојегселепоживело.

Поштонахранишеинапојишекоње,исамипрезалогајишемало
хлебаимрса,Ђурђијаречедецидасеодмореоднапорногдана,а
онаћечуватистражу.Синовиуморниодпутаисилногузбуђења
заспаше за трен ока.Ђурђија се наслони на седло, лагано завали
уполуседећиположај сапушкомукрилуи јатаганом запојасом.
Осматра долинуи просториспредњих.Ништа се није дешавало
нахоризонту.Лепјесењидан,благиповетарацћарлијаипријатно
милујењенознојавоуморнолице.Коњисеумирили,зрикавцине-
уморнопевајусвојумелодију,анедалекоодњихвијугаижубори
живахнапланинскаречица.Доксиновиспавају,њенемислибеже
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часуМачвукојујејутроснапустила,часуроднизавичајПивукоји
јејошувекпрати.Божемили,кадлићемомоћидасевратимонаог-
њиште?ДалићеТурциопљачкатиимањеизапалитикућу?Кадће
намдоћибољавремена?Гдесмостиглииштанасовдечека?Имали
Туракауселу?Коликоједубокарекаупролећекадводанабуја?Да
лијеземљабармалоплоднакаомачванскаравница?Навирумисли
једна задругом, свепитањезапитањем,умотанекаоклупко, али
ниоткудправогодговора.Далићезулумикадпрестатиикадћемо
моћимирнодаспавамобезстрахаодТуракаихајдукаусвомдому,
анеушумииузбегу?Текунеповезанемислинакојеникакоданађе
правиодговор.

Уморнаодпутаи силнихбрига, упркос труду задремаи заспа
полуседећи са пушком на крилу. Пробуди је лавеж сеоских паса.
Скочисваузнемиренаипреплашена.ДасенисуТурципојавили,
пролетијојпрвамисаокрозглаву.Погледјојсеуставинауспава-
ниммалишанима, самоТеодор седии гледадалекеобронкеЦера
изакојихјеосталаМачва.Теодорјебиозрелијимомчићодсвојих
вршњака.Времегајенатералодасазрипревремена,каоштожарко
сунцеспржисазрелеусевепревремена.„Ништанебрини,мати,од-
ремајјошмало,раносамсепробудиоинемогупоноводазаспим“,
речеЂурђији.

„Нећу,синко,наспаваласамсе“,почедасеправдамати.
Саниизнуреност,великаочекивањаиузбуђењапретходнихда-

на,исцедилисуизњеипоследњеатомеснаге.Махнурукомузнак
прихватањаи захвалности, склопиочии онакополуседећи заспа
каомалодете,растерећенастражарскихбрига.

Сунцеједавноизашлоизабрда.Већсеосећалатоплинајесењег
јутарњег сунца.Синови усталииналожили ватру, седепоредње,
тихопрепричавајусноведанепробудемајкуичекајуједазаједно
презалогаје.

Мајкасепробудилаодморнаивеселаупркоссвиммукамаите-
гобама,срећнаштосубарсвадецажива,здраваинаокупу.Такоби
иПетаржелеоиволеодабуде,помисли.

„Времеједапогледамогдесмостигли,поготовоштоодјучежи-
ведушенисмовиделиничули“,речематисиновима,„Виостанитеу
заветринишумарка,неизлазитеинепоказујтесе.Нисаким,ниса
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нашимаапоготовунесаТурцима,неразговарајте.Пушкеиматеда
себраните,аковаскоузнемириинападне.Убисагамаиматехрану.
Јаодохуселодаизвидимситуацију.“Узјахакоњаипренегокрену
мајчинскимпогледомихобухватионаконејакеидодаде:„Ништасе
небојте,храбристеипаметни,амајкаћесебрзовратити.Нигдене
мрдајтедоксеневратим.Теодоре,тисинајстарији,отиђидоивице
шумеибудинаопрезу.Пазиданеконенаиђе,пааконекогсмо-
триш,најбољеједасесклонитеушумуипритајитедокнепознати
непрође.“Децаклимнушеглавомузнакразумевања,амајкаодјури
каоветаризатренутакнестадеузеленилуоближњегшумаркапо-
редреке.Издаљинезачушетопоткоњаипљуштањеводеподкопи-
тама,штојебиознакдајепрегазиларекуиизашланасеоскидрум.
Опрезноизбинасеоскидрумикренууправцуизкојегсудошли.
Предсобомнеопазитраговеживота. Јучесупридоласкувидели
димнабрежуљкуусредселаитурскичадор,паЂурђијасамусебе
подсетинаопрез.Кренудрумомупоредосрекомодаклесенапу-
шкометназирашепрвекуће,истеонекојесујучевиделисилазећи
низпадинеЦера.

Опрезноприђепрвојкући.Предкућомуавлијидомаћиннешто
спрема.Кућамала,скромнаимногосиромашнијаодонихкојејеви-
ђалапоМачви.Неколикодрвенихиплетенихзградицаитојецело
домаћинство.„Помоз'Бог,домаћине!Јел'могудасјашем?“приупи-
та,пакаддобипотврданодговорнастави:„Какостедобриљуди?“

„Бићебоље,хваладрагомБогу“,речељубазандомаћинидодаде
дајебилоигоре.

„Која је невоља, домаћине?“, пита љубопитљиваЂурђија, а све
очекуједајојпочнепричуотурскомзулуму.

„Маслабалетина,лошевремеижегасвеспржи.Ономалоусева
напролећеуништикишаипоплава,асадјеврућинапритислапаи
ономалоштојеосталојепреранодозрелило.“

„Такозначи“,речеЂурђија,„Аималивластиуселу,Турака?“
„Имамостарешинусела-кмета,аспахијајеукасаби.Долазидва-

путгодишњедапокупинамет.“
„АТураказулумћара?Ималињихуселу?Чијијечадоргорена

брезуљку?“
„ГоренаАгиномбрду?“
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„Незнамкакосезове,алитамојегорепремапланини.“
„Тојеага,господарсела.Онсезасвепита.Самомињемунеодла-

зимонегокметСимо.АикодТуракајесвекренулонаопако,кажу
људи.Незнасекоједахија,акоспахија.Свакограбикол'коможеи
кадможе,каодаимјепреддушу.Однаснемајуштадаузму,панине
долазе,ал'кадипакдођумиузбегтуодмахизнадкућеушуму.Шу-
месебоје,инедирајунас.Покупемарвуштоостане,пасморавни.
Ранијесупалиликуће,садвишене,велеакопротерамољуденема
наметаинећебитикогадапљачкамо.Знајуонисве,нисуодјуче.“

„Аимализбегова?“
„Ух,има,има.Немаданадакакавнепрође.Јучесууселостигла

три.Кметнезнаштасњимадаради.Него,јесилиитиодзулума
побег'опобратиме,'аљинетикажуданисиодавде?“,упитаЂурђију
мислећидајемушко.

„Нисам,нисам“,одговориЂурђијапрећутавшисвојепреоблаче-
њеумушкарца:„Него,можелисеовденегдезаноћитиибармало
сламепронаћизапростирку?“

„ТакомиБогамилога,миместанемамо,асламеималохлебавам
можемодатидоксенеснађете.Амислителиовдеостатиилинаме-
раватегореубрда?“

„Незнам.ЗнамсамоштодаљеодТуракатобоље.“
„Па,овдебимождамогаонаћимирпредњима“,речедомаћин,па

позваженудадонесехлеба,асамодеданачупабремесламе.
Ђурђија,задовољнаштојеизпрвенаишланадобрачовекаишто

нематрагаодТурака,захвалиседомаћинуибрзокренуназадси-
новима. За трен ока стиже дошумарка где су се јуче утаборили.
Синовисеобрадовашекадјеугледаше,радозналидачујуштајесве
открилауселу.Испричаимпричуосусретусапрвимдомаћиноми
посебнорадоснорече:„Данасћемосвимоћидаспавамо.Ублизини
немаживе турске душе“.Простреше сламупо земљи, направише
привременоскровиштеикренушедапотражеводу.Искуствогово-
ри,гдејерекатусуипотоци,апотоциодизворатеку.Нијепрошло
дугокадналетешенапланинскиизвор.Чистахладнапланинскаво-
дасаизворабиимртогизснапробудила.Умишесе,ситинапише
инаточишемеховепакренушеназадутабор.Јошувекседржаху
шуме,новису,акознакосветумарашумом.
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Ноћјепрошлаузопрез,алиипакмирно.Одморниизадовољни
штосусебарнегдезаједнуноћскрасилиидобронаспавали,доче-
кашесветаоитопаодан.Последужегвременасуседобронаспа-
вали.Непамтекадсутакослаткоспавали.Ђурђијаречедецидаје
уселунеколикозбеговаидановисвакодневнопристижу.Сеоски
кметСимоједобарчовекипомажеколикоможе,пасесагласишеда
ионапођенаразговоркмету.УзјахакоњаиопетупозориТеодора
дабринеобраћи,аонаћебрзодоћи.

Пођепутемкакојојјејучеобјашњено,скренудесноузживахни
поточић.Ускадолинасеусекламеђубрдакаосекираухрастовукла-
ду.Недалекоизакривинеугледадимкојисевијеизкућеитобеше
знакдајеблизукметовоимање.Убрзосенађепредкапијом.Имање
бешесмештеноназаравниподнобрда,раздељенопотоком.Напо-
токупуномпаромчекећеводеница.Вреднисељаниужурбановуку
житонамлевење.Гласнохучиводапланинскогпотокаиуталасима
хитаудолину.Падејојуочипространаавлијаограђенапрошћем,на
срединидомаћинскакућапокривенашиндром,толиковајатадане
успедаихизброји.Пренегоштосјахаскоњапредкапијом,каодаје
изземљеизникао,однекудсестворислугаиљубазнојеупита:„Ко-
јимдобром,господару?“Ђурђијасеопетизненади,иовајјеумушки
родсврстава,алиодговоридатражистарешинусела.Момчеотрча
назадинестадеуавлијиистоонакобрзокаоштосеипојавио.Није
прошаонитрен,широмотворикапијуиусмеринамерникапредку-
ћу.Подлипомсинијаинеколикотроножаца.Господарвисок,наочит
ибркат,проседстаријимушкарац,простосељачкиодевенисапоја-
сомопасанзакојимјезаденуокубуру.Оклинуналипивисипушка.
Горштациилихајдуци,помислиусеби.Ђурђијаприђеинанеколико
коракапредњимсјахаскоњаиприведегаближе.Утомдолетеоно
истомомче,прихватикоњаиодведегаушталу.

„Отимарикоња,Ранко“,речегазда,„Дајмуводеина'ранига,си-
гурнојегладан.“

„Јесте,господару.Благодаримвамнагостопримству.“
Господародмахнуруком:„Немојмениблагодарити, већмилом

Богу.Којимдобромдоменедолазиш?“Ђурђијиопетбешенезгодно,
јерјесвиумушкиродсврставају,папренегоштоседескидефеси
дубокосенаклони.Дугабујнакосасплетенаувитицепадејојниз
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раменадасеисамаизненадиајошвишезабезекнукмет.Онакоза-
теченједваизусти:„Побогу…Штонерече?Патисижена!“

„Јесам,господару,удоваимајка.НевољаменатераузбегпредТур-
цима.СвунамМачвууцрнозавише.Мушконамзаглавускратише,а
огњиштаупламенбацише.Сиротињабежинасвестране.Помозите,
акоБогазнате.“Домаћиндирнутњеномискреномпричомиодуше-
вљенњенимдржањем замоли је да седнеи да умирупопричајуи
пронађунекакворешење.Ђурђијисеодваликаменсасрца.Напра-
вомсмопутууправомкрају.Јучељубазансиромах,данасјошљуба-
знијииразумнијисеоскистарешина,размишља.ХвалатиБоже.

Испричасвојутешкумуку,асвевремемислидајојнекодецунена-
падне,папогледакметауочииотвореноприупита:„Ималинадеда
сеовдесмирим,дадецунахраним,подигнемиодТураказаштитим?“

Кметјепогледауочи,повучедубокдимизчибука,пакраткоод-
говори:„Имазавреднеипоштенеруке,има.“

Ђурђијасамоштонепоскочисатроношцаодвесеља.
„Гдесутиосталииззбега?“,упитакмет.
„Осталисускривениушумаркузасвакислучајдоксејаневратим.“
„Коликовасима?“
„Неманасмного,петнејакихсиноваија.“
Кметпогледауземљу,нештопромрмљавишезасебе,ипочепри-

чу:„Овдесмосвидошљаци,некојепреанекокаснијестиг'о.Сви
редомзбогзулумаиупотразизабољимживотом.Иако језемље
билонапретек,свакимданомјесвемањеимањејерпристижунови
збегови.КоднасјепословузаконаиБожијојправдигденађешпро-
стоместотуколибуиликућусагради,гдејепростањивасејжито
исадивоћњаке.Земљанамјеплодна;каднемасуше,неманиглади.
Шумејеуизобиљузаогревибежанијуакоустреба.Церјепунжира
заузгојмарведушудало,можешстокутовитиколикотивоља.Од
онограскршћагдесискренулакаменипадаљегореузрекунаједну
идругустрануупланинусвејепросто,коликоможешдаобрадиш
титоликозаузми.Отиђи,погледај,памијавидазнамдасесадру-
гимзбеговимаусвађунедамо.“

КадовочуЂурђијапрезадовољналепимпријемомиразумева-
њемкметасамоштонеполете.Устаде,споштовањемпремастари-
ни,пољубикметурукуипођекакапији,агаздавикнуслуги:„Трку
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кућуирецигаздарицидаспремимало'ранезадецу!“Момакодлете
каострелаизатренокасевратисазавијуткомхранеупешкиру.
„Газдарицајерекладавратишпешкир“,поручиЂурђији.„Хоћухо-
ћу,јáштаћу.Благодаримгосподару“,захвалиседомаћину.Скочина
коњаиодјуриназадниздрум,једвачекајућидавидидецуидаим
испричакакоједанаснајсрећнијиданунеколикопоследњихгоди-
на.КметСимагледазаЂурђијомичудомсечуди.Таквогсаговор-
никауживотунијеимао,аимаоихјеиСрбаиТураказацелукњи-
гу.Одушевљенданашњимсусретомувечеречежени:„Е,њумораш
давидишиупознаш.Кадбудедругипутдошла,оставипословеи
дођидајевидишидасечудуначудиш.“

Синовисусавеликимнестрпљењемчекалиповратакмајке.Ми-
нутисеодужили,асатидугикаодани.Кад јеугледаше,свипоју-
ришедајојприхватекоњаидачујуновости.Матикаосвакамати
журноодвезазамотуљак,прострепешкирназеленутравуудебелој
хладовини,разрезахлебнапетделова,разделимрсдецинаједнаке
делове.Синовијегледајуићуте,никосенедотичехране.

„Штајесвама,нистегладни?“
„Нисмо,мати,рецинамштасисазнала?Иштотисебинеодреза

парчехлеба?“,упитаТеодор.
„Нека“, вели Ђурђија,„Ја сам већ мало презалогајила и нисам

гладна.“Испричаимштајесвечулаивиделакодкмета,старешине
села.Синовивесели,какоинебибили,послесилнихмукапостоји
нададасепоновостаненаногеиизноваотпочнеживотбезсталне
претњеодТурака.

„Негодаседоговоримоштадарадимоикакоћемодаље.Јесен
јеувелико,брзоћеизима.Овдеубрдимазимајежешћаисамного
снега,речемикмет.Морамосеприпремитиипожуритидокнеоки-
шаданасзиманезатекнебезстревенадглавом.Помоћинеманиод
куда,уздајмосеусеиусвојекљусе.Него,далисевамадопадаовај
простортугдесмосеутаборили?“

Синовислегошераменима,папогледашемајку.Никониречине
рече.„Парецитештогод,довољностеодраслидавасзамишљење
питам.“

Најстарији Теодор се окуражи и рече:„Није лоше, али је река
исувишеблизу.Каднабујаводапоплавићеимањеибићемоодсече-
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ниодсвета.Нијебашзгодноместодасескућимо.Брдскикрајевису
овде,водабрзонабујаиможенамзатренокаоднетисавтруд.Јабих
мождамаловише,аконамјепростодабирамо.“Осталисесложише
сњим.Матићути,размишљакакосујојдецабрзоодрасла,иакосу
погодинамајошмлади.Поноснајештосутакозрелиисвеснидасу
сирочадидаћеморатимноговишедарадедаседокажуипокажу
свету.Овакомалени,азнајудајеживотбезоцатежак,ахлебгорак.

„Давамправокажем,менијеовоместолепо.Кметречедаонај
копрвидође,тајземљузаузмеионапостајењегова.Аовдедосад
никогнијебило.Водајеблизузапојењестоке,билобиилепо,али
поплавеименемучеиблизинадрума.Тунамнемамира.Акодођу
Турцинемамовременаниглавудаспасемо,акамолистокуииме-
такдаизбавимо.Временаимамо,аодавдепасвегореузводнодокле
видитенаједнуидругустранурекејеслободназемља.Пођимода
погледамотерен,мождаћемонаћискровитијеместо.“

Устадошекао један,оседлашекоњеикренушедрумомузводно
узреку.Рекаплаховита,видиседајежегапопиламноговоде,али
имавироваирибакојепливајууплићаку.Никоодњихнеобраћа
посебнупажњунато,малопресујели,стомакјепун,иохраниће
размишљатикадцревапочнудаимкрче.Идуићуте,коњилењоко-
рачају.Никомсенежури.

Долинарекејенаокошироканеколикостотинакорака,зеленаи
шароликапрошаранагустимкоштаномтакосвежимдабигачовек
јеоадасенепричатекзамарву.ЗаЂурђијујетодобарзнак,такоје
билоиуМачвикадјекаодететамостигла.Траватоликовисокада
суседечјеглавеједвавиделеизње.Тојеплоднаораница,маловред-
нихрукуибићепунохлеба,говоритихосамојсеби.Одмахизнад
рекегустешуме,тојетекдобарзнак,размишљаимрмља.Напред
илевонавидиковцусетеренблагодижеукосицеинапушкомет
илидвавећсеприличнострмопењудоврхаЦера.„Достасмовиде-
ли“,речедеци,„СтарешинаСиморечеземљеможешузетионолико
коликоможес даобрадиши сањомда господариш.Имаи друге
сиротиње,асвакиданстижуновизбегови.Мијесмосадпоследњи,
аликознаколикоихјошидезанама.“Вратишесећутке,свакона
својначинудубљенумислиоономештојевидео.Свимаредомсе
свидело,отоменемазбора.Кадсјахашескоњаиседошенапростр-
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тусламу,матирече:„Далекоодавденећемоићи.Пољанамморају
битиблизу,агореубрдимаиакојесигурнијенијезгоднојерсесве
налеђиматребаизнети.ЈестедоброзбогТурчина,алиихајдучије
супунешуме,никаднезнашкотидоброакозломисли.“Торе-
че,пазаједнозакључишедајенајзгоднијеместонедалеконадругој
страниреке,набрежуљкукојегсујучепогледалиинанекиначин
резервисали.Скровитоместопредтуђимоком,аблизудрумаипо-
ља.Узалеђугусташума,злунетребалоакопритиснуТурцидасе
имауточиште.„Сутраћемојошједномдапогледамопааконебуде
друге,тамоћемоскровиштедаградимо“,речеЂурђија.

Ноћ је прошла мирно. Долином дува благи поветарац,шушти
храстоволишће,шумииклокоћепланинскаречицаисподњихи
успављује уморну децу.Мати, као и увек на опрезу, оста да чува
стражуумирнојјесењојноћи.

Ујутроранокренушеупотрагузановимогњиштем.Затиличас
стигошедобрежуљкакојиимјејучезапаозаоко.Сјахаше,паонако
угомилиосврнушесесваконасвојустранутражећинајповољније
местозаогњиште.Матиседенаоближњипањ:„Првоћемоватруза-
палитидавидимонакојустрануветровидувају.Кућућемокасун-
цуокренутиданамјегрејепрекоцелогдана.Тугдесмосадјелепо
место,самомалодапрокрчимоидараширимопросторпаможемо
почетисакопањем.Тудоленизстрминупрекопотокаисподвелике
буквејеизвор.“

„Водеимадовољнозасве“,речеТеодоркојисезадиханвратио
издолине.„Скровитојеидалекооддрума,заштићеноодТуракаи
разбојника,итућемогнездодасвијемо“,изречепапоказаместогде
првумотикудакопају:„Нидананесмемодаизгубимо,зимаћебрзо
доћи,требакућуишталузастокуданаправимо.“Задовољниизбо-
ромвратишесеутаборипокупишесвојествари,пакренушеназад.
Матиодедокметадапозајминештоалата,мотикеисекире,аида
вратипешкир,доксиновипочеше голимрукамадачупајукоров.
Ноћсупреспавалиподведримнебомнарубушуме.

КадспазиЂурђијупредвратима,кметСимоприђекапијиипри-
хватикоња,папренегоштоонасјахаупита:„Јестелисенегдеуста-
вили?“

„Јесмо,господару,“изустиЂурђијакаоизтопа.
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Седошезасинију,стижеигаздарица,Ђурђијаимобјаснигдесу
билииштасувиделииштаимјечинити.КметСимозадовољанре-
че:„Вистепоследњистигли,новихзбеговазасаднема.Кадсемало
средите,дођидаземљузацртамоиукњигедазабележимо,дабелеге
поставимоизбогнасиспахије.СаТурциманемашале.“

Ђурђијазамолизадвесекиреидвемотике,паодјахабржебоље
дајошданаспочнесадецомдакопатемељзаогњиште.

Животноискуствојојјеговорилодапрвотребаданаправека-
кав-такав кров над главом, склониште од кише и ветра, а после
свимснагамакућицуиосталоштоприпададомаћинству.Зналаје
дајенајлакшеинајбржесаградитиколибуполуземуницу.ПоМа-
чвиихјебилоуизобиљу,анаЦерујошвише.Свисвињарисузиме
зимовалиуземуницама.Онесеградеодприручногматеријалаине
требабитивештмајстор.Насувомтерену,обичнонабрежуљку,се
ископаокруглајамадубинедопојаса,величинепопотреби.Земља
семаљемнабијепоподуисастране.Настранисеоставиотворза
вратадаселакшеулази,ондасекољемвисокимдвадотрихвата
сложиполукружнооколо,анаврхусеукрстиисвежеличином.На
кољесенаслањајусноповишаровине,оддолекагореслојзаслојем
данепрокишњава.Накрајусејошпокријесламом,привежеличи-
номилиграњем,штајезгоднијеиприручније.Земуницесеправеу
заветриниушумиилинаивицишумедаихштитеодјакихветрова.
Насрединиземуницесезидаогњиштеанаврхуизнадњегаоставља
отворзадим.Трајнијеземуницеимајуправаврата,аједноставније
улаззастртпоњавом.Зимијепоњавапремало,затосеправеврата
одтесанихдасака.Прозоранемајерсувратасталноотворена.Но-
ћуселоживатранаогњиштукојаодранејесенидокасногпролећа
горинепрестано.Огњиштеихгреје,нањемусеспремахранаидаје
светлост.Понекадсеупалисвећадаседодатноосветлипростор.

Ђурђијаисиновинаправишеземуницузадваданабезичијепо-
моћи.Кадбиготова,уселишесеуњувеселикаодасудворацсагра-
дили.Нахоризонтусусесвечешћевитлалитамниоблаципраћени
грмљавином.Виднозадовољниурађеним,раскомотишесеисвако
себинаправипостељуодсламе,грањаибујади.Матисебиспреми
постељукрајогњишта.Прострешепоњаве,пауморниодрадаиуз-
буђењалегошенапочинак.Синовизаспаше,аматисталночаркаи
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долажеватру.Санјојсеизгубиоамислилутајунасвечетиристра-
неиакојеуморнаодминулогдана.Лешкарииразмишљаштадасе
радисутра,прекосутра.Какозимудапрезими?Кадћедоћивреме
заповратакуМачву?Задовољнајештојесиновислушајуиштосу
раднииозбиљни,мадајошувекмалиинејаки.Схватајуиразумеју
ситуацију,трудеседамајциолакшајутешкобремекојејојјеживот
натоварио.Знадајесутраиследећихданачекамногопослаизато
покушавадаотерамислиизаспикакобисесутраодморнапробу-
дила.Ноћјемирнаибезпадавина,иакојеудаљинигрмилоитут-
њалоцелуноћ.Нијезналадасеоријентишесакојестранејеневреме
дошло,алијебиласигурнаданијеизМачве.СамислиманаМачву,
кућуиПетразаспадугоитврдокаоникаддосадаоткакосуотишли
узбег.Кадсепробудиладецасувећбилаустала.Ватрасеразгоре-
ла,пуцкетајубуковисуварцинаогњишту.Мајкаихупитакакосу
спавали,исвиугласодговоришеданепамтекадсупоследњипут
такослаткоспавали.Ионасесањимасложидајеминуланоћбила
најлепша.Какоинебибила,сигурнисуподсвојимкровомикрај
топлогогњишта.Последужегвременаспавалисуусвојемлежишту.

Доксузавршавалидоручакматирече:„Садкадсмокровнадгла-
вомобезбедили,времеједасезамарвупобринемоданеборавипод
ведримнебом.“Ђурђија је имала умислима више стоке, не само
неколикокоњакојесудовелисасобом.Последругогразговораса
кметом,схватилаједаћезањихнајбољебитидапочнудасебаве
сточарством.НештоиметкаштојеосталодоксеПетарбавиотр-
говином,икесудукатакојејојдадебратнарастанку,понелајеса
собом.ТусубилиидукатикојејеузелакаопленодТурака.Билаје
вештаиспремназасвакипосао,амноготогасенаучилаузПетра.
Зналајекакосеодабираигајистока,абилајеивештаутрговини.
КадјебиловремезапродајумарвеПетарјењучестопитаозасавет:
„Јесамлиблагоподценомпродао?“,поштогајепонекадкорилаза-
штосетакобрзопогодиосакупцем.Билајеубеђенадабисамавећу
ценудобила.

Петарјебиоотреситсељаккојијевреднимрукама,радомитр-
говањемстекаоприличаниметак.БезтоганебидобиоСтојанове
наклоностиниЂурђијинеруке.Стојансеструнебитектакозане-
когадао.



39ЛУЖАЊСКА ХРОНИКА

Својаразмишљањаоновомпочетку јепрвоповерилаТеодору.
Биојенајстарији,иакојошдете,мајчинадеснарукаиослонац,нада
забудућавремена.Њемусеидејадопалаиодмахјеприхватио.Дуго
сурасправљалиисагласилиседабизапочетакбилонајбољедана-
бавекрдосвињаистадооваца,тојенајлакшезаодгојинајтражени-
јепрекоДринеиСаве.Јатакокошакаиосталеживине,подразумева
се,одмахморајуданабавејербезјајанемадомаћинства.Сложили
суседа јеновикрајсличанзавичајуидабимоглиданаставепо
истом,даобразујудомаћинство,гајестокуитргују,додушебезПе-
тра,ализатојетуТеодорсаосталомбраћомдамајципомогненеби
лисвизаједносталинаноге.

Кадсусевратилиуколибу,ЂурђијаиТеодориспричашеостали-
маочемусуговорили.Браћаклимнушеглавомузнаксагласности.
Старису,знајуштараде,амајкајесадаглавапородицеибринео
свему.Послезаједничкерасправеоизгледуивеличиништале,си-
новикренушеуоближњушумудапосекунеколикохрастовазагра-
ђу.Одморниинаспаваниузпесмуиехосекирапровелисуцеодану
шумидомркленоћи.Следећихданаимсепридружишеинајближе
комшијеужељидапомогнудасештопреобразуједомаћинство.
Двамајстораградитељаинеколикокомшијаужурбанотешуграђу
испремајутемељезашталу.Вреднесеоскерукезанедељуданана-
правишешталуиоборзастоку.Свираздрагани,анарочитоТеодор,
немогуочимадаверујудајесветаколепоибрзокренуло.Кадза-
вршишепоследњерадовенапокривањукрова,притврдишесламу
моткамаиповезашеличиномпаседошезасинијудасеодмореи
презалогаје,јерсуихмајсторицеодангонилидавременанидапо-
пијуводунисуимали,аоодморутекдасенеприча.

Кадседруштвоопуштенијеспустинатроножцезасинијом,Ђур-
ђијасезахваликомшијамазапомоћ,наштаониугласодговорише:
„Своји смо,морамо једнидругимапомоћи.Овдекоднас је такав
обичај.Кадимапрекогпосласвиприонемозаалаткеипомажемо.
Свисмобилиувашојкожи.Исвисмобилиузбеговимаизнамоко-
ликојетотешко.Такосуинамапомогликадсмостигли.Ето,садми
товраћамопоБожијојправди.“КметСимоикомшијеодошесвако
својојкући,амајсториостадошенапреноћиштујерјетребалојош
многотогадасепозавршаванареднихдана.
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Усмирајданакадсеситинарадише,одложишеалаткеискупише
крајогњишта.Уколибипријатнапородично-пријатељскаатмосфе-
ра.Ватрасеразгорела,пуцкетају суве гране.Мајсторизадовољни
штосупосаоодрадили,аЂурђијаидецасијајуодрадости јерсе
већназирењиховдом.КадбешевремезапочинакмајсторКрсти-
војрече:„Какосмоорганизованокренули,моглибизанедељудве
ицелукућудаподигнемо.“КадточуЂурђијипостамило,играјој
срцеугрудима,јеротомејесвевремеразмишљала,алисенијеусу-
ђиваладаизговорипоштојеиовораскошуодносунастањеодпре
неколиконедељакадсесетиштасусведоживелиипреживелиу
збегуизМачве.„Паијасамтаконештомислила,алинека,'ајтеви
напочинак,паћемосутраотоме“,рече.Јутројестаријеодвечери
помислиЂурђијаииспратимајсторедошталегдесунамеравалида
преспавају.Понудилаимједаспавајууземуницизаједносањима,
алионинизаживуглавунеприхватише.Непрестаносуупокрету,
навиклинакишу,мразиснег,сталносељакањеодселадосела,од
кућедокућезапослом.Одошеушталуилегошеујаслепунесена.
Какосулегли,такосуизаспали.Будилисенисуцеленоћи.

Доксудецаспавалакаојагањци,Ђурђијиникакосандападнена
очи.Увекјекодњебилотакокадсенештовеликодешавало-кадје
ПетародлазионапутитераостокупрекоСавеуСремнијемогла
ниокадасклопи.Мисли јенисуслушале.Узалуд јепокушавалаи
убеђиваласебедајеуморна,дајесутрачекајошнапорнијидан,али
санникакодадође.Уопштејемалоспавала.Самасебијеговорила
данемавременазаспавањедоксвепословенезавршиукућииоко
куће,азатојојтребаивишеодцелогдана.Билајеизузетновредна
иникаднијеотишланапочинакпренегобидецунамирилаисвеза
следећиданспремила.Такоседешавалодајесветозавршавалака-
сноуноћ,азаспавањејојјеостајалосамонеколикосати.Понекадје
уморнаодрадаодлазиланапочинактеккадсупрвипетловизапева-
ли.Ујутрусебудилапресвихитакојењенживоттекаоданзаданом.

Вечерасјојразбисанмисаодабимождадозимемогладаподиг-
неновукућу.КадсупренеколиконедељастиглиуЈошевуотоме
нисунимоглидасањају,асадтопостадереалност.Имајошновца,
досадганијемногопотрошила,мајсторисуспремнидаодрадепо-
сао,децасупресрећна,комшијеикметСимосрдачниираднијош
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идрагевољепомажу,Ђурђијасетопиодмилинекадпомислина
правидом.Усебипонавља,животјетежакалиипаклеп.Тоосећа-
њејојзагорчавамисаодаПетравишенема.Сећаседанакадгаје
испратилаизавлије.Тешиоједаћебрзодоћи,алиуњојјенешто
говорилодаовогпутанијеистокаоприликомранијиходлазака.
Заједносупрошликрозкапијунакојојсеодњеопростио.Биоје
топоследњизагрљај.Послетогагавишенијевидела.Незнанигде
мујегробништасуТурцисањимучинили.Кожајојсејежикад
помислидајадникмождаискасапљенлежиитрулинегдеушар-
мпову,докмугаврановикидајуутробу.Немаскимдапрозбори
кад се дан смири и деца оду на починак, немањегових вредних
руку,његовихширокихплећа,каобисерабелихзуба,осмехаиспод
лепонегованихбркова.Немага,тугомоја,уздахнусвеснадајетако
судбинаодредила.Тешиседасујојдецадобра,растуисликасуи
приликањегова.Ево,иогњиштесмосвилиизакућисмосе,каода
муприповедапричу.Стимутешниммислимасепредајесновимаи
заспаодсилногумораидугогдана.

Безобзираштојепоследњаотишланапочинак,посвомстаром
обичајуустадепрвауранузору.Кадседецапробудишеикадим
сепридружишемајсторизадоручак,насинијијемирисаосвежпе-
ченхлеб.ЂурђијаупитамајсторКрстивоја:„Јестелисеодморили,
мајстори?“

„Јесмо,каоновисмо“,одговоришеобојица.
„Јесамливасјајучедоброчуладабимоглизанеколиконедеља

икућудасаградите?“
Мајстор повуче дебео дим из чибука, погледа децу око себе и

Ђурђију,паклимнуглавомузнакодобравања:„Може,јаштанегода
може.Саоваквимљудимаизаоваквесоколиће“,родитељскипогле-
дањенесинове,панастави,„Свесеможе.“

„Јашта,море“,потврђујемајсторИлијакоји знадаКрстивој са
својихдесетпрстијучиничуда.„Грађејеподостаостало,јошмало
бијетребалонасећи,паондабратскиисложноурад,пасепрепр-
вогснегаможетенадатиусељењу.Направићемотопаодомзаваси
вашудецу,азаценућемоседоговорити.Тојенајлакшидеопосла.“

Ђурђијајезаокупљенамишљуоновојкућиодрађивалапослове
иразмишљалакаквуиколикукућудаподигне.


