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во дом из ла же ња ли сто ва Ко ма рац, Рен, Ма ти ца, При кла па ло. Осто јић 
је ана ли зи рао и Зма је ве пре во де, ука зу ју ћи на не до стат ке, ње го во не стр
пље ње и из ме не ко је је чи нио за рад скла да „сти ха и сро ка”. Тре ћа це ли
на, да кле, пре ма при ре ђи ва че вој на по ме ни, пру жа леп увид у Осто ји ћев 
„књи жев но и сто риј ски ме тод”. 

Мо же се ре ћи да је Ти хо мир Осто јић био хра бар чо век и да се ни је 
ли био да о про бле ми ма на кул тур ном по љу про го во ри сме ло али ар гу
мен то ва но, да ју ћи пред ло ге ка ко би си ту а ци ју тре ба ло по бољ ша ти. Про
бле ми о ко ји ма пи ше у ве ћој ме ри су и да нас ак ту ел ни. Мо жда ње го ва 
ре ше ња са да не би мо гла да бу ду у пот пу но сти при ме њи ва, али на тим 
те ме љи ма би евен ту ал но тре ба ло тра га ти за про ме на ма на бо ље. У по
след њем тек сту у књи зи, „Змај и Абу ка зем”, Абу ка зем ка же Зма ју да не 
оча ја ва због то га што су му укра ли оде ћу: „Ти ве лиш, да си баш хтео ићи 
здра вља свог ра ди у ’ку па ти ло’ не ко, но па зар у ’ку па ти лу’ тре ба ју ’ха
љи не’?! У ку па ти ло се иде го ли шав, у Ада мо вом ко сти му”. Да кле, „Ада
мов ко стим” ме та фо ра је за го ли ша вост, од су ство оде ће. Ако је срп ска 
кул тур на по ли ти ка у „Ада мо вом ко сти му”, зна чи да је го ли ша ва и да 
би је тре ба ло осми сли ти, тј. обу ћи, јер је сра мо та да та ква иза ђе пред 
свет. Стре мље ња и про ми шља ња Ти хо ми ра Осто ји ћа би ла би пр ви огр тач 
на на гој кул тур ној по ли ти ци Ср ба. 

Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ

ШЕ КУ ЛАР У ЕТ НО ЛО ШКОЈ ОП ТИ ЦИ

Мир ко Бар јак та ре вић, Ше ку лар – ет но ло шка сту ди ја, По себ на из да ња 
(Мо но гра фи је и сту ди је), ЦА НУ, Под го ри ца 2014

Об ја вљу ју ћи књи гу Мир ка Бар јак та ро ви ћа, по чив шег про фе со ра 
Бе о град ског уни вер зи те та, Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти 
је, још јед ном, по твр ди ла да је област Ше ку ла ра, код Бе ра на, очи то ку
ри о зи тет на те ма за ра зно ли ке сци јен ти стич ке об ра де. Пред ња тврд ња 
је, вје ру је мо, одр жи ва тим при је што је ру ко пис ове књи ге, ка ко са зна
је мо из свје до че ња ње ног при ре ђи ва ча и ре дак то ра, ау тор пот крај свог 
жи вот ног пу то ва ња, 2004, за вје штао Цр но гор ској ака де ми ји на у ка и 
умјет но сти уз ама нет свом при ја те љу, углед ном и ре дов ном чла ну ЦА НУ 
– Ми о ми ру Да ши ћу, да ру ко пис ре ди гу је у скла ду са пла у зи бил ним 
на уч ним нор ма ма и да га при ре ди за штам пу. Тим по ступ ком је и ау тор 
ове ва жне и ори ги нал не сту ди је по ка зао увје ре ње да ће ЦА НУ на ис пра
ван на чин вред но ва ти ње гов труд и зна чај Ше ку ла ра за ет но ло шко про
у ча ва ње.
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Књи гу об ја вљу је ЦА НУ, од но сно Одје ље ње ху ма ни стич ких на у ка, 
у окви ру зна ме ни те би бли о те ке нај ви ше цр но гор ске на уч не уста но ве, 
под на зи вом „По себ на из да ња (Мо но гра фи је и сту ди је)”. Ово дје ло је 
штам па но на 220 стра ни ца, тек ста вр ло са др жај ног, без не по треб них и 
„пра зних” ре че ни ца, а ка мо ли стра ни ца, и по ди је ље но је, на чел но узев
ши, у два ди је ла. Пр ви дио – оп шти – иа ко се та ква де тер ми нан та ни гдје 
у тек сту не на ла зи, и дру ги – де ци ди ра но од ре ђен као по се бан дио, ко ји 
за пре ма све га де се так стра ни ца у књи зи.

Пот пи сни ку ових ре да ка се чи ни да је у овој књи зи све ва жно, јер је 
на ста ла и об ја вље на у ври је ме не ста ја ња не гда шњих, вје ков них оби ча
ја и се о ских оби љеж ја, као и у ври је ме смје њи ва ња прет ход них но вим 
ет но ло шким (и дру штве ним) са др жа ји ма. Упра во због то га (али не са мо, 
ви дје ће мо, због то га) нај ве ћи зна чај, мо жда, на ла зи мо у то ме што је био, 
опет – мо жда, по сљед њи и не по врат ни тре ну так за обје ло да њи ва ње свје
до чан ства ове вр сте. Та ко ђе, ње на по себ на ври јед ност је и у фак ту да 
она са др жи на уч ну ег зе ге зу нај ве ћег бро ја ет но ло шких од ли ка, ко је су 
за јед нич ке ве ли ком бро ју се ла (ако не и сви ма) Гор њег По ли мља и Ва
со је ви ћа (у те ри то ри јал нопле мен ском сми слу). Ње на ме то до ло ги ја је 
та ква да мо же да слу жи као ва љан обра зац бу ду ћим ис тра жи ва чи ма 
ет но ло шких осо би на ру рал них под не бља. Је зик ау то ров је чист, срп ски, 
без стра них ри је чи и „иза ма”; ре че ни ца је крат ка, је згро ви та; ми сао – кон
ци зна. Ли те ра ту ра и из во ри су зна лач ки би ра ни и ко ри шће ни, али је нај
дра го цје ни ји дио књи ге онај у ко јем су ре зул та ти те рен ских ис тра жи
ва ња и не по сред ног са зна ња ау то ро вог, а то је нај ве ћи дио књи ге.

Пр ва два по гла вља у књи зи оста ла су, у тре нут ку смр ти ау то ро ве, 
у ру ко пи су не до вр ше на, уз, ка ко са зна је чи та лац из по го во ра при ре ђи
ва ча књи ге и ре дак то ра, ама нет М. Да ши ћу да их до вр ши. Учи нио је то 
ака де мик Да шић, као да ле ко нај бо љи (ни је не у мје сно ре ћи) по зна ва лац 
Ше ку ла ра, а осо би то ње го вих исто риј ских при ли ка и кре та ња, на осно ву 
ре ле вант не ли те ра ту ре исто ри о граф скоге о граф ске. Ова пр ва два по гла
вља су, чи ни се, и стил ски, ко ли кото ли ко, друк чи ја од оста лог ди је ла 
књи ге. Њи хо во ви дљи во укла па ње у оста так књи ге, до вр шен, за жи во
та, ру ком са мог ау то ра, као и очи та од сту па ња по је ди них па са жа, или 
фу сно та, по са мом ду ху тек ста, од нај ве ћег ди је ла књи ге, ба ца ју сум њу 
на од ре ђе не (кат кад не по треб не и су ви шне) ре дак тор ске тек сту ал не 
ин тер по ла ци је.

Ше ку лар се, у пи са ним из во ри ма, по М. Да ши ћу, пр ви пут спо ми ње 
1314. го ди не. Име је, очи то, сло вен ског по ри је кла, иа ко ети мо ло ги ја мо же 
од ве сти ис тра жи ва ча у ра зним смје ро ви ма. Већ је тур ски деф тер из 1485. 
го ди не ка зи вао да је ше ку лар ско ста нов ни штво срп ско. До каз су по пи
са на лич на име на жи те ља. „Ста рост” и „ау тох то ност” ста нов ни штва до
ка зу ју и то по ни ми, чи је из во ри ште ау тор про на ла зи у срп ском на род ном 
пре да њу, исто ри ји и по е зи ји. Ме ђу тим, као ни оста ла, окол на се ла и 
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на се ља, ни Ше ку лар ни је остао не до дир љив кад су ми гра ци је у пи та њу. 
Ста нов ни штво се пер ма нент но исе ља ва ло, то ли ко да је да на шње ста ње 
обес хра бру ју ће. По Р. Ка стра то ви ћу, на чи је ис тра жи вач ке ре зул та те се 
ау тор нај че шће у овом ди је лу и по зи ва, ве ли ке ми гра ци је, ко је су и Ше
ку лар це за хва ти ле, усло ви ле су исе ља ва ње ста нов ни штва чак у Ру си ју, 
Бу гар ску, Тур ску, Ал ба ни ју, док у су сјед ној Ру го ви Ше ку ла ра ца има и 
по ар ба на ше них.

Ис тра жи вач ку акри би ју ау тор је де мон стри рао и у по гла вљу о при
вре ди, у ко јем је дат ис цр пан при каз на чи на на ко ји се при вре да у Ше ку
ла ру раз ви ја ла, уз ак це нат на то ме да је по љо при вре да би ла основ на и, 
ујед но, на ју но сни ја дје лат ност Ше ку ла ра ца. У овом, као и у оста лим 
дје ло ви ма књи ге ау тор не про пу шта да на пра ви при год но по ре ђе ње са 
ми ну лим вре ме ни ма, као ни да ис ка же сво је ви ђе ње да на шњег од но ше ња 
пре ма до ја ко шњим оби ча ји ма и на чи ну жи вље ња.

Мно ги па са жи у књи зи су ис пу ње ни из вор ним са зна њи ма ау то ра 
и ње го вим на уч ним де дук ци ја ма, из ве де ним из ис тра жи ва ња. Из њих 
се да за кљу чи ти и ка ко су дру штве не и еко ном ске при ли ке ути ца ле на 
ра зно ли ке еле мен те жи во та у Ше ку ла ру (као, уо ста лом, и у дру гим по
лим ским се ли ма). На при мјер, до Дру гог свјет ског ра та ку ће у Ше ку ла ру 
би ле су брв на ре. Ме ђу тим, не по сред но по сли је 1878. у Рму ши ма је јед
на стра на ку ће зи да на ка ме ном, а раз лог је по чи вао у то ме „што су од 
та да обе сни тур ски гра ни ча ри... по ви ше овог се ла, има ли сво ју ка ра у лу, 
кат кад из чи сте обес ти пу шка ма га ђа ли у њи хо ве ку ће ко је су се не да
ле ко, ни же њих, на ла зи ле.”

Хра на, пи ће и но шња, њи хо во при пре ма ње, од но сно пра вље ње и 
при ба вља ње, би ли су го то во иден тич ни као у окол ним на се љи ма.

У ет но ло шком по гле ду, је дан од нај ва жни јих дје ло ва књи ге је по
гла вље „Оби ча ји”. Из ње га се ви ди шта је све би ло свој стве но ше ку лар
ском ста нов ни ку: го сто прим ство (чак је и не знан цу, и ње го вом ко њу, 
ако га је имао, ука зи ва на по себ на па жња), про во да џи са ње (за мом ка се 
тра жи ла здра ва и до бра дје вој ка – од „до бре ку ће”), по нос или до сто
јан ство (сма тра ло се ве ли ком сра мо том да зет жи ви на та збин ском има
њу или у ку ћи), сви јест о не ми нов но сти про ла за жи во та (за то је по себ но 
по што ван оби чај „на ру чи ва ња” мла ђи ма шта обу ћи по чив шем на кон 
смр ти, ка ко га оче шља ти и опре ми ти, у ко ји гроб га са хра ни ти и слич
но), све ти ња бра ка (сна ха је дје ве ра др жа ла бра том, а он њу се стром; 
же на му жа име ном ни је зва ла; не рот ки ња је, и то је био ис кљу чив слу
чај, да ва ла му жу са гла сност да се при же ни дру гом, ра ди по том ства) и 
мно го то га дру гог. Ау тор је, у овом по гла вљу, на пра вио јед ну вр ло за ни
мљи ву па ра ле лу: да се да нас, умје сто не ка да оба ве зног ле ле ка ња и на ри
ца ња, над од ром по кој ни ка др же го во ри (не кро ло зи). У сва ком слу ча ју, 
очи то је да је у на ро ду мно го ре ли ка та ста рих, па ган ских вре ме на и 
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на ро да. То би се мо жда мо гло ту ма чи ти и као до каз да је у нај ве ћем ди
је лу на ро да хри шћан ство са мо фор мал но при хва та но.

У Ше ку ла ру ни је жи вот био сти хи ја, већ су по сто ја ле оп ште при
хва ће не, под ра зу ми је ва ју ће нор ме, оби чај не, не пи са не, ко је су ве о ма по
што ва не. По ро ди це су би ле број не (ве ли ке), па је та ко, ра ђа њем, фор ми
ра на по ро дич на фор ма ци ја – за дру га. Сва ка за дру га је има ла стар је ши ну, 
ко ји је на име „стар је шин ства”, при по дје ли за дру жне имо ви не, имао од ре
ђе не при ви ле ги је. „За дру жност” имо ви не усло вља ва ло је „пра во пре че 
ку по ви не”, од но сно оба ве зу чла на за дру ге да, при од лу ци да свој дио 
про да (оту ђи), пр во ну ди чла на за дру ге (нај бли жег срод ни ка). Али у Ше
ку ла ру је по сто ја ло не ко ли ко об ли ка сво ји не: ко мун (за јед нич ка зе мља 
ци је лог пле ме на Ше ку ла ра), се ли на (сво ји на по је ди них се ла на ди је лу 
зе мље), при ват на (или по ро дич на) сво ји на, ко ја се про сти ра ла на зе мљи, 
сто ци и згра да ма, и тзв. сер ми ја (не чи је лич но вла сни штво). У Ше ку ла
ру се зна ло да, кад не чи ја сто ка не ко ме на пра ви ште ту, ста ри ји љу ди 
про цје њу ју и пре су ђу ју. Та на кна да је би ла оба ве зна да се пла ти, али се, 
по пра ви лу, ни је узи ма ла, јер се то сма тра ло – ру жним! Ста ри љу ди су 
игра ли уло ге су ди ја у по ме ђа шким спо ро ви ма, на се лу ве о ма ва жним.

И ше ку лар ско пле ме је по зна ва ло не пи са не оби чај не нор ме: крв ну 
осве ту и умир. Крв на осве та је би ла го то во ре ли гиј ска оба ве за срод ни
ка уко ли ко је до уби ства до шло злом на мје ром крв ни ка. Нео све ће ње, у 
овом слу ча ју, ту ма че но је и као до дат но про клет ство на по ро ди цу. С дру
ге стра не, оби ча ји су по зна ва ли и „умир” – из ми ре ње за ва ђе них, ко је је 
оба вља ло „по два на ест љу ди с обе стра не”. Ау тор ову број ку од, укуп но, 
два де сет че ти ри умир ни ка (гла ва ра) про на ла зи и у Ду ша но вом за ко ни ку, 
из 1349, од но сно 1354. го ди не.

На род на књи жев ност Ше ку ла ра уви јек је би ла – то ова сту ди ја 
екла тант но и при зна је – срп ска. Чи ни ле су је је зич ки вр ло де ко ра тив не 
лир ске пје сме, еп ске и сва тов ске, као и мно ге по зна те на род не по сло ви це, 
кле тве и слич но.

На кра ју књи ге, при ре ђи вач (ре дак тор) Ми о мир Да шић је, као већ 
до ка за ни би о граф мно гих зна ме ни тих и зна чај них срп ских на уч ни ка, 
ис пи сао по го вор ко ји је на сло вио: „Мир ко Бар јак та ро вић – ет но лог 
европ ског гла са.”

Књи га Мир ка Бар јак та ро ви ћа је ван ред но озби љан до при нос срп
ској и европ ској ет но ло ги ји (прем да не са мо ет но ло ги ји), јер, ко нач но, 
пред ста вља син те тич ки ко ди фи ка ци о ни про се де ет но ло шких од ли ка 
се ла Ше ку ла ра.

Да мјан ЋУ ЛА ФИЋ




