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ГОДИНЕ ЈА НИ ЋИ ЈА ПО ПО ВИ ЋА** 

Ап стракт: Де ло Ја ни ћи ја По по ви ћа1 пре по зна је се као је дин ствен 
глас с по чет ка 20-ог ве ка, чи ји је циљ да ре ал но при ка же свет Ста ро ср би-
ја на ца и Ко со ва ца, са свим де та љи ма дру шве не зби ље; те шко вре ме под 
тур ском оку па ци јом, као и под те ре том ал ба ни зма на Ко со ву. На гла ше-
на осо би на По по ви ће вог де ла је у при ка зи ва њу жи во та Ср ба под при ти-
ском му сли ма на, Ал ба на ца, пре све га. Има и при ча из усме ног пре да ња 
или лич но све до че ње до га ђа ја Ја ни ћи ја По по ви ћа. Са ове дис тан це бит но 
је се ћа ње на Ку ма нов ску бит ку (1912), о ко јој Ја ни ћи је По по вић, као све-
док и уче сник, пи ше. У пи та њу је фак то граф ска, исто риј ско-до ку мен тар-
на про за ко јом По по вић осве тља ва ста ње не ми ра и стреп ње. Ово де ло на 
нај а у тен тич ни ји на чин оста вља пе чат вре ме на роп ства, стра да ња оп штег 
и лич ног, бор бе за осло бо ђе њем, али и да на ка да је до че ка на сло бо да.

Кључ не ре чи: књи жев но де ло, Ко со во, Ју жна Ср би ја, фак то граф ка 
про за, исто рич ност, Ку ма нов ска бит ка.

* Ре дов ни про фе сор, Учи тељ ски фа кул тет у Вра њу, sun ci ca de nic @gmail.com
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је (ев. бр. 

178028), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
1 Ја ни ћи је Н. По по вић ро ђен је 1883. го ди не у Гра ча ни ци, у по зна тој по ро ди ци По по ви-

ћа. Основ ну шко лу учио је у Гра ча ни ци код зна ме ни тог учи те ља Јо си фа По по ви ћа, свог 
ро ђа ка. Гим на зи ју је учио у При шти ни, Би то љу и Ско пљу. Ра дио је као учи тељ у Зла та ру 
код Бру са, у Ку че ви шту, Ве ле су, Но вом Се лу крај Бу ја нов ца, Ку ма но ву и При шти ни. Био 
је вр ло ак ти ван на мно гим по љи ма кул тур ног и дру штве ног жи во та. На до јен на род ним 
ства ра ла штвом од нај ра ни је мла до сти, са ку пљао је на род не умо тво ри не, оста вив ши ве ли-
ку гра ђу. Ја ни ћи је По по вић још као млад учи тељ ак тив но пи ше и об ја вљу је у ли сто ви ма 
и ча со пи си ма, нај пре у Ца ри град ском гла сни ку, Срп ском Ко со ву, Но вој Ср би ји, Ју жном пре-
гле ду, На шем Ју гу и дру гим. Пи сао је но ви нар ску про зу, ме мо ар ску и на уч но-по пу лар ну, а 
нај зна чај ни ји је као при по ве дач, оста вив ши зна тан број при по ве да ка, као и ро ман Љу бав 
јед ног учи те ља и учи те љи це, ру ко пис, 1947. Зна чај на је ње го ва књи га Жи вот Ср ба на Ко-
со ву 1812-1912, об ја вље на у Књи жев ним но ви на ма, у Бе о гра ду, 1987. го ди не, као и књи га, 
ак ту ел на за да на шње вре ме, Ку ма но во пре и за вре ме ра та 1912. го ди не.
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Основ ну ка рак те ри сти ку при по вед не струк ту ре ства ра ла штва Ја ни ћи-
ја По по ви ћа, а што при па да најк њи жев ни јем ње го вом де лу, чи ни, у ве ли кој 
ме ри, фак то граф ско об ли ко ва на на ра ци ја, те жња да се ре ал но при ка же свет 
Ста ро ср би ја на ца и Ко со ва ца, са свим де та љи ма дру шве не зби ље, на гла ше-
но вре ме под тур ском оку па ци јом, као и под те ре том ал ба ни зма на Ко со ву. 
Осим то га, очи глед на је тен ден ци ја ка ро ма неск ном, чак и ка да је у пи та њу 
фак то граф ска, исто риј ско-до ку мен тар на про за по ме ну те књи ге Ку ма но во 
пре и за вре ме ра та 1912. го ди не. 

Књи га Ку ма но во пре и за вре ме ра та 1912. го ди не об ја вље на је 1913. го-
ди не у Бе о гра ду, у штам па ри ји К. Гре го ри ћа и Дру га, у Ко смај ској ули ци 
бр. 22. Пот пи са на је од ауто ра Ја ни ћи ја По по ви ћа, учи те ља из Ку ма но ва, а 
по све ће на је Се ни ма из ги ну лих вој ни ка при за у зе ћу Ку ма но ва. Сам по че так 
књи ге на го ве шта ва драм ску рад њу и ат мос фе ру уочи ра та. Не из ве сност ко ја 
је вла да ла код ме шта на о мо гу ћем из би ја њу ра та, осе ћа ла се у оп штем мо-
бил ном ста њу у Ку ма но ву тих да на, за ко је По по вић на во ди кон крет не да ту-
ме: од 18. сеп тем бра до 6. ок то бра.

То је вре ме ка да у Ку ма но ву, ка ко ка же, „ни ко га ме сто ни је др жа ло“. Ста ње 
у Ку ма но ву нај бо ље се ви ди из „пр ве ру ке“, што је и нај вред ни је све до че ње то га 
вре ме на. „Чи нов ни ци на пу сти ли кан це ла ри је, за на тли је пре ста ли да ра де, тр гов-
ци и не ми сле на тр го ви ну, већ свак иде од ду ћа на до ду ћа на и са мо се ша пу ће: 
ово ће би ти ова ко, оно – она ко, и час по час се освр те око се бе да ви де да их ко 
од Ту ра ка не при слу шку је. А ми учи те љи? Де цу смо рас пу сти ли на 10 да на услед 
’шар ла ха’, ко ји је ста лан гост у Ку ма но ву (...) Стра не но ви не су већ пре ста ле да 
до ла зе. Из уну тра шњо сти Тур ске до би ја мо Вар дар и бу гар ско Пра во. Њих чи-
та мо са нај ве ћим ин те ре со ва њем. Али, на жа лост, из њих се ни је да ла раз у ме ти 
пра ва си ту а ци ја. Би ли смо при мо ра ни да чи та мо из ме ђу ре до ва и на га ђа мо.“2

Аутор, осо би том дра ма ти ком, уво ди чи та о ца у ат мос фе ру апо ка лип се. 
Он на во ди да се сва ким да ном све ви ше пре но сио гнев на Хри шћа не ко је су 
од во ди ли на раз го вор, тзв. „ин тер вју“. То је уочи мо би ли за ци је ви дан при-
ти сак на Хри шћа не ко је, ка ко ка же По по вић, „крв нич ки гле да ју и чи ни се 
да ће их сва ког ча са про гу та ти“. Он ка же да се на дан об ја ве мо би ли за ци је 
„кроз це ло Ку ма но во са мо је че буб ње ви и зур ле. Ру ља нај о др па ни јих чап-
ку на-зли ко ва ца, са на кри вље ним фе со ви ма над оком, ре вол ве ри ма и но же-
ви ма у по ја су, уз лу па ње буб ње ва кр ста ре по свим хри шћан ским ули ца ма. 
(...) Бо же мој, ка ко ли су крв нич ки из гле да ли?... Свак им се с пу та скла њао.“3

По по вић пи ше да је пр ва вој ска ко ја је сти гла у Ку ма но во тих да на би-
ла са ста вље на од ме шта на, Ту ра ка и Ар на у та из окол них се ла. У њој је би ло 
ста ра ца ко ји су те шко хо да ли и де це од 13-14 го ди на, на о ру жа них „до зу ба“. 

2 Ја ни ћи је По по вић, Ку ма но во пре и за вре ме ра та 1912. го ди не, Штам па ри ја К. Гре го ри ћа 
и Дру га, Бе о град, 1913, 3.

3 Исто, 11.
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По сле ове вој ске, ни за ле су се јед на за дру гом раз не фор ма ци је. Ка сар не 
су би ле пре пу не, као што су би ле пу не и све ка фа не. Сву да око ва ро ши ра-
за пе ти су би ли бе ли ша то ри, а по бр ди ма око Ку ма но ва ко па ни су шан че ви. 
Чар ши ја је би ла пре пла вље на на о ру жа ним и раз ја ре ним вој ни ци ма, од ко јих 
ни је мо гло да се про ђе. 

Пи сац на во ди не во ље ко је су се до га ђа ле углед ним гра ђа ни ма Ку ма но-
ва, апо те ка ри ма, бан ка ри ма, тр гов ци ма, све ште ни ци ма, учи те љи ма, ме ђу ко-
ји ма је био и сам аутор, пи сац-учи тељ. Од тур ске де це ни је се мо гло ули цом 
про ћи, ка ко пи ше По по вић, „да не опсу ју крст, ве ру, мај ку, и ако не про ђеш 
мир но по ред ка ме но ва ња, про ра ди и нож. Зло чи на је би ло пре пу но.“4

У чар ши ји се на слу ћи ва ло да ће се не што ве ли ко де си ти; ма сов но се ку-
по ва ло бра шно, др ва, и оста ле по треп шти не. „Нек има др ва и хле ба, па ка ко 
Бог да, од сва ко га се мо гло чу ти; ка ко од Тур чи на, та ко и Хри шћа на. Али, 
ипак са из ве сном раз ли ком. Јер Тур чин и Ар на у тин ово ка жу са из гу бље ном 
по след њом на дом, а сва ки Хри шћа нин – с ве ром да ће са овим крат ким и по-
след њим стра хом огре ја ти трај но брат ско сун це сло бо де...“5

Хри шћа ни су са ра до шћу че ка ли дан об ја ве ра та, што ће се до го ди ти већ 
6. ок то бра. По по вић опи су је ста ње при пре ма ња за рат. Основ но сте ци ште 
углед них Ку ма нов ча на би ла је апо те ка Или је Ву ко ти ћа. Ту се са зна ва ло о 
све му што се де ша ва у са мом Ку ма но ву, и ван ње га. Из ве сни Тур чин, Шу-
кр-ефен ди ја, ро дом из При шти не, ка зи вао је, ка ко су тур ске но ви не пи са ле, 
„да су Ар на у ти код Бу ја нов ца упа ли у Ср би ју и при чи ни ли ве ли ку ште ту. То 
исто и још ви ше би ло је и код Пре пол ца. (...) За Ср би ју, пак, го во ра ше да ће 
је за у ста ви ти и са ми Ар на у ти.“ 

По по вић опи су је хап ше ње свих ви ђе ни јих љу ди из Ку ма но ва, ко ји ма 
је и он при кљу чен. Ту по ми ње про ту Сто ја на Сте ји ћа, упра ви те ља шко-
ле Мар ка Це ри ћа, учи те ље: Га вру Пе ја то ви ћа, Јо ва на Гро ше ви ћа, За ри ју 
Ђор ђе ви ћа, Јор да на По по ви ћа... Та кви по зи ви на ин фор ма тив ни раз го вор 
пре тва ра ли су се у хап ше ња, а не на отва ра ње шко ла, на при мер. Бла гим и 
ме ким гла сом, при ли ком то бо жњег при је ма, обра ћао им се ју зба ша Ме мет, 
ро дом из Ца ри гра да, ка ко би ат мос фе ри дао, де лом, гра ђан ски тон: „Ви, го-
спо до, зна те (јер смо то те ла лом об ја ви ли) да је Цр на Го ра на шој ца ре ви ни 
об ја ви ла рат. Да нас су то учи ни ле и оста ле бал кан ске ’др жа ви це’: Ср би ја, 
Бу гар ска и Грч ка. Вре ме је, да кле, кри тич но. Наш му ха ме дан ски на род је 
прост, су ров и фа на тик. За ње га је сва ки не му сли ман – бес пра ван ћа у рин. 
И, он да, на рав но, ни је се чу ди ти што су фа на ти ци су ро ви и не чо веч ни пре-
ма сва ком Хри шћа ни ну. (...) А ка ко сте ви, го спо до, пр ви љу ди у Ку ма но-
ву, то би у том слу ча ју – ви ше но си гур но – овај зао удес пр во вас за де сио. 

4 Исто.
5 Исто.
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Али ми, ото ман ски др жав ни ци, не сме мо до зво ли ти да се и јед ном на шем 
по да ни ку – ма ко је ве ре он био – учи ни ка кво зло, ма то би ло и у ра ту. За-
то, ра ди бо ље си гур но сти, ви ће те би ти под на шим окри љем и ми ће мо вас 
чу ва ти...“6 Ја сно је да се при јем код кај ма ка ма од ви јао у истом то ну и ци љу. 
Још на пр вом по гле ду, ка ко ка же аутор, ви де ли смо зве ра у чо ве чи јем об-
ли ку. „Он је пра ви тип нај ве ћег ар на ут ског зли ков ца: су во њав, ви сок, очи ју 
крв нич ких... Ро дом је из Ву чи тр на; зо ве се Ре џеп.“7

По по вић, као у пост мо дер ни стич ким тек сто ви ма да је ски цу ап са не у 
Ку ма но ву, њен пре сек, рас по ред про сто ри ја, ко јих је би ло три на ест. Ап са на 
се на ла зи ла у тур ској ма ха ли, бли зу ка сар не и шан че ва, у ко ји ма ври ју ко цр ви 
аске ри. Ту су сви Хри шћа ни би ли јед но: не ма Бу га раш – Ср бо ма нин! Дра-
го цен је за исто ри о гра фи ју спи сак по је ди на име на ко ја Ја ни ћи је По по вић 
по ми ње.8 Ат мос фе ра у за тво ру би ла је из ван до сто јан ства чо ве ка. На ма лом 
су про сто ру за тво ре ни сви они ко ји ни су при па да ли Тур ци ма и Ар на у ти ма, 
ин те лек ту ал ци, до бри до ма ћи ни, углед ни тр гов ци и за на тли је; они ко ји су 
пред ста вља ли би ло ка кву опа сност за Тур ке. Би ло је и оних ко ји су, пот пу но 
бе за зле ни и ван ово га кру га ухап ше ни, по пут Јор да на, по ља ка из Ку ма но ва, 
ко ји на пи та ње мно гих от ку да је он ов де, од го ва рао: „Бо јив се од мо ју го ле-
ми њу, за тој!“ Та ко ђе, би ло је мно го и се ља ка из окол них се ла. Је дан од нај-
бо га ти јих Ку ма нов ча на, Трај ко Ре ле вић, скло нив ши се из Ско пља, за вр шио 
је са сво јим су гра ђа ни ма у за тво ру. „И та мо као и ов де“, го во рио је, „хап се 
учи те ље и пр ве љу де. А ја, бо жем, од ап са не да по бег нем, те у ап са ну до ђох.“

Као до бар на ра тор, Ја ни ћи је По по вић, по ред оп ште сли ке па кла, уно-
сио је и из ве сне ко мич не си ту а ци је. На во дио је раз не те ме њи хо вих раз го-
во ра, од еспе ран та до хр ка ња. Из ве сни Јо сиф Ка лај џи ски, ко ји је, та ко ђе, из 
Ско пља до шао у Ку ма но во, па ухап шен, био је при ну ђен да им при по ве да 
све шта је ви део и шта се из ван за тво ра де ша ва. Он им је све до чио да у Ско-
пљу има мно го ухап ше них, „али ги сад пре би ра ју; по ви ше пу шћа ју, а по мал-
ко др же. Не ће ни нас ово ли ко да чу ва ју: ће не из бе рев ка ко кру шке.“9

6 Ја ни ћи је По по вић, Ку ма но во пре и за вре ме ра та 1912. го ди не, Штам па ри ја К. Гре го ри ћа 
и Дру га, Бе о град, 1913, 23.

7 Исто, 26.
8 Иван Пет ков, Трип ко До нев, Иван Трај ко вић, Ан дон То шев, Или ја Та сић, Ан ђел 

Пра ко дол ски, Ар са До де вић, Се ра фим Сер че, Ми лан Се ки ран, За не Шнај дер, Ћи ро 
Ма но вић, То де Со пот ски, Ла за Ата нац ко вић, Стој ко и Је фрем бра ћа Со лар ци, Гли-
гор Ку ка – Грк, Ан тон Куч ка рев ски, Алек сан дар Кра тов ски, Да вид Ак сић, Ко ле и То-
дор бра ћа Гре бе на ро вић, До не Шти пљан ски, Ла зар Ата на сов, Се ра фим Бо жи ло вић 
– Сер че, Ар са Па у но вић – Пљу кан ка, Ђор ђе Ко пе, Јо ван Гро ше вић, Ту ше Се ки рар, 
Иван Трај ко вић, Јор дан Сач ко вић, На це Ка ран фи ло вић, До не Гра ди шки, За не Дим-
ко вић, Пе труш Ан ђел ко вић, Ми хај ло Бај лов ски, Јор дан Че ро бен ски, поп Ан дон Дам-
ња но вић, Ђор ђе Ка ра ма но вић, Ха џи За фир, Трај ко Ан че вић, Или ја Та сић...

9 Ја ни ћи је По по вић, нав. де ло, 52.
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Раз не су иде је има ли Ку ма нов ча ни ка ко да се осло бо де там ни це, али је 
пре ваг ну ла она о под ми ћи ва њу. То ће се и оства ри ти пред крај ро би је са чу-
ва ри ма Ка са мом и Сел ма ном, ко ји ма ће се хри шћа ни по до ла ску сло бо де и 
оду жи ти. (Је дан од њих је по том про ме нио ве ру и име, звао се Вла ди слав, и 
оже нио се Срп ки њом).

Вест да је срп ска вој ска за у зе ла Би ља чу, да су Тур ци по бе гли из Пре-
ше ва (по у би ја ју ћи, нај пре, све за тво ре ни ке у Пре ше ву, ко је су пре ва ром 
за тво ри ли као у Ку ма но ву)10, до че ка на је са на дом да је бли зу не ко ре ше ње. 
Ту на ду су по твр ди ли гром ки пуц њи то по ва ко је су са ве ли ком ра до шћу до-
че ка ли сви. „Ин стинк тив но по у ста ја смо на но ге“, пи ше По по вић, „по че смо 
да се кр сти мо и Бо гу мо ли мо да Срп ско Оруж је по бе ди свог не при ја те ља... 
Да мо ли тва бу де све ча ни ја, поп Ан дон узе мо ли тве ник (ко ји је са со бом 
но сио) и по че по лу гла сно чи та ти, а ми све ча но сто ји мо и кр сти мо се са 
су зним очи ма од нео пи са не ра до сти, што ће се на Ку ма но ву – мо жда кроз 
је дан сат ви ти по бе до но сна срп ска за ста ва но се ћи пе тве ков ним ро бо ви ма 
сун це сло бо де!“11

Ни ко од за тво ре ни ка ни је осе ћао глад, ни жеђ, ни ти страх за свој жи-
вот. Њи хо ве су ми сли би ле на бо ји шту. Код знат ног бро ја пре се осе ћа ла 
без бри жност, не ка вр ста опу ште но сти и ве ре у до бар ис ход, но без на ђе и 
сум ња. Иако без хра не (јер су фу ру не би ле ан га жо ва не за вој ску) и огре ва, 
пре на тр па ни у ап са ни, ве ћи део је спа вао у дво ри шту, на го лој кал др ми, но ве 
за тво рен ке су до во ди ли из ча са у час. Пи сац ка же да се Тур ци ни су за у ста ви-
ли са мо на Ку ма но ву, већ је до бар део био и из окол них ме ста; На го ри ча на, 
Ра дов ни це... Али, као што све до чи пи сац, со ли да ри са ли су се, би ли су као 
јед но, јер је же ља за сло бо дом би ла ја ча од сва ког по је ди нач ног стра да ња.

Пр ви срп ски вој ник ко ји је ски нуо око ве до нео је њи ма дво стру ку сло-
бо ду: сло бо ду од за тво ра и сло бо ду од роп ства.

Књи га Ку ма но во пре и за вре ме ра та 1912. го ди не пред ста вља дра го цен 
до ку мент о том те шком и слав ном вре ме ну. Вред ни ја ви ше као све до чан ство 

10 По по вић на во ди ка зи ва ње пре бе глих мла ди ћа из Гњи ла на ко ји су из пре шев ског 
до спе ли до ку ма нов ског за тво ра. „Ме ђу ови ма по гу бље ним био је учи тељ Пе тар 
Ла зић, ро дом из Ско пља, а са слу жбом у се лу Та ба нов цу. Вред но је на по ме ну ти и 
два бра та, Јо ва на и Сто ја на Кр џа ли ја, из се ла Осла ра, бли зу Бу ја нов ца. Сто јан је 
Тур ци ма био трн у оку. Пљач ка ли га увек; га ђа ли га из пу шке, не ко ли ко пу та, уби ше 
му и кћер, сад и ње га до че па ше. Ње га су нај по сле уби ли, да би ви део сву гро зо ту и 
му ке. Кад су хте ли Јо ва на да уби ју, он је на ко ле на мо лио, а Сто јан му јет ко до вик-
не: Што се пси ма мо лиш? Оста ви не ка не изе ду, али ће и Ср би ја њи но цар ство и гла ве 
да изе де.!... Ове ре чи при ча ју два деч ка ко ја су би ла у за тво ру и на ме сту где су их 
по у би ја ли, а ко ји су Бож јим про ви ђе њем срећ но ис пред но жа и пло ту на по бе гли. 
– По што је на ша вој ска про шла, ови су на ђе ни и по гре бе ни. Сто ја ну су но ге би ле 
од ра не“ (Ј. По по вић, Исто, 60).

11 Исто, 64.
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но као пра ва умет нич ка про за, књи га осве тља ва тре нут ке око Ку ма нов ске 
бит ке из са мо га „цен тра“, обо га ће на и из ве сним ет ноп си хо ло шким де та љи-
ма, вред ном ат мос фе ром со ли дар но сти и за јед ни штва. У при ча њу Ја ни ћи-
ја По по ви ћа че сто се осе ћа дух пра вог на род ног чо ве ка – Ју жно ср би јан ца, 
ко ји је спре ман на стр пље ње, на му дро ре ше ње, без ве ће пла хо ви то сти, као 
што је спре ман на ху мор, ка ко би ко мич ном ат мос фе ром убла жио да не у за-
тво ру, или, још ви ше, да не ду бо ког роп ства.

Јед на од при мар них ка рак те ри сти ка ове књи ге је сте на ра ци ја, до след но 
и ши ро ко при по ве да ње ко је пре тва ра у жи ве сли ке исто риј ски тре ну так – 
ат мос фе ру мо би ли за ци је, али и са мо осло бо ђе ње. У жи ву сли ку ов де се не 
пре тва ра са мо тај мо ме нат око Ку ма нов ске бит ке, већ се чи та ва пе тве ков на 
исто ри ја све ла на тре нут ке ка тар зич ног ус хи ће ња не моћ ног жи вља у ма лој 
ва ро ши ци на крај њем ју гу срп ства и сло вен ства. На ра ци ја ауто ра – ју на ка 
де ла, ни је хро но ло шка у ши рем сми слу. Рад ња је у књи зи сме ште на у не ко ли-
ко да на, али се пре но си на чи тав пе ри од роп ства под Тур ци ма. Ова књи га не 
пре тен ду је да бу де исто риј ски ро ман, али је мно штво ро ма неск них де та ља 
опле ме њу је, та ко да је дра го це на за до ку мен тар ну, исто риј ску, књи жев но-
умет нич ку про зу.

По сред ни штвом из ме ђу оног и овог вре ме на, из ме ђу ове и оне ствар-
но сти и ам би јен та, без об зи ра на су бјек тив ност при по ве да ча, Ја ни ћи-
је По по вић успе ва да оства ри ве ли ки за да так. Иво Ан дрић у Про кле тој 
авли ји, о слич ној вр сти при ча ња уна зад, ре као је сле де ће: „Јер, шта би смо 
ми зна ли о ту ђим ду ша ма и ми сли ма, о дру гим љу ди ма, па, пре ма то ме, и о 
се би, о дру гим сре ди на ма и пре де ли ма ко је ни смо ни кад ви де ли ни ти ће-
мо има ти при ли ке да их ви ди мо, да не ма та квих љу ди ко ји има ју по тре бу 
да усме но или пи сме но ка зу ју оно што су ви де ли и чу ли, и што су с тим у 
ве зи до жи ве ли или ми сли ли? Ма ло, вр ло ма ло. А што су њи хо ва ка зи ва-
ња не са вр ше на, обо је на лич ним стра сти ма и по тре ба ма, или чак не тач на, 
за то има мо ра зум и ис ку ство и мо же мо да их про су ђу је мо и упо ре ђу је мо 
јед не са дру ги ма, да их при ма мо и од ба цу је мо, де ли мич но или у це ло сти. 
Та ко не што до људ ске исти не оста не увек за оне ко ји стр пљи во слу ша ју 
или чи та ју.“12

По и сто ве ћи ва ње на ра то ра-пи сца са књи жев ним ју на ком, тј. са исто-
риј ским (еп ским) ју на ком, мо ти ви са но је опре де ље њем тзв. „по зи тив не 
жр тве“ и те жњом да се иден ти фи ку је са њом. Тај тзв. ко сов ски син дром све те 
жр тве у ве ли кој је ме ри ак ту е лан у де лу Ја ни ћи ја По по ви ћа што је, де лом, 
усло вље но по зна ва њем при ли ка и жи во том на Ко со ву, у Ста рој и Ју жној 
Ср би ји. По тој аутен тич ној, ин ди ви ду а ли стич кој сли ци при ли ком опи си-
ва ња љу ди и до га ђа ја, вид на је од ре ђе на те жња пи сца ка ро ман ти чар ском, 

12 Иво Ан дрић, Про кле та авли ја, Про све та-Но лит-За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства, Бе о град, 1981, 55-56.
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чак и иде а ли стич ком то ну при ли ком ка рак те ри за ци је не му сли ман ског жи-
вља и то га вре ме на на ју гу Ср би је.

У сво јој ет ноп си хо ло шкој сту ди ји Пр кос и инат, аутор Бо јан Јо ва-
но вић, пи шу ћи о фе но ме ну жр тве и жр тво ва ња, на во ди да жр тва оцр та ва 
ре ал ност у ко јој је ње го ва ам би ва лент на по ла ри за ци ја ак ту ел на. „Иако се 
жр твом ре гу ли сао од нос пре ма ви шим ен ти те ти ма, жр тве ни по ступ ци оли-
ча ва ју из ве сне етич ке прин ци пе и од ре ђу ју од нос ме ђу љу ди ма, али про ме-
на со цио-кул тур ног кон тек ста ути че и на зна че ње до та да шњих жр та ва.“13 У 
оп штој сли ци овог све до че ња и по на ша ња љу ди пре и за вре ме осло бо ђе ња 
о ко јем пи ше Ја ни ћи је По по вић, вид на је та го то во об ред на ди мен зи ја жр-
тве и жр тво ва ња.

У књи зи о Ку ма но ву По по вић се при кла ња ло кал ном је зи ку, аутен тич-
ном ам би јен ту и љу ди ма о ко ји ма го во ри, оп штем ју жњач ком мен та ли те ту, 
што не ма „ши ро ку“ при чу. Ње го ва на ра ци ја јед ним је де лом објек тив на – 
та мо где са мо кон ста ту је. Ма да, у це ло сти се из те на ра ци је осе ћа из у зет но 
су бјек ти ван тон. И, мо жда, због ви ђе них и же ље них за па жа ња и кон ста та-
ци ја, ова књи га, као и њен са др жај, при бли жа ва се оној оштри ци иде о ло шког 
опре де ље ња, да на шњим је зи ком ре че но: по ли тич ког опре де ље ња. По то ме 
би она, ако се са мо та ко ви ди и ту ма чи, би ла јед но смер на. Али, не! По по-
вић ов де не кон стру и ше до га ђа је и ка рак те ре! Пре но си их она кве ка кви је су, 
без аутор ских упли та ња, те су они она кви ка кве их у Ку ма но ву зна ју. Они 
су ствар ни и њи ма се ве ру је. Они ни су ла жни. Ни су ни ство ре ни ауто ро вом 
ма штом или фик ци јом. Због то га се све што ов де има но ту исто риј ског мо же 
при пи са ти њи ма. То је тзв. „исто ри ја у љу ди ма“, ка ко о Ан дри ће вим љу ди ма 
и исто рич но сти у њи ма пи ше Ра до ван Са мар џић.14

По том ин ди ви ду а ли стич ком то ну при ли ком опи си ва ња ли ко ва и до-
га ђа ја, мо же се ре ћи да од ре ђе не те жње пи шче ве да ју ро ман ти чар ску, чак 
иде а ли стич ку сли ку не му сли ман ског жи вља то га вре ме на у Ста рој и Ју жној 
Ср би ји. Де лом и Ко со ву. 

Са мит ским об ри си ма жр тве, али и осве те, ме ша се дав на, а увек при-
сут на иде ја о на ци о нал ном пре по ро ду, ко ја би, у јед ну ру ку, зна чи ла ви-
ђе ње Ко со ва као Бож јег цар ства, као оп штег на ци о нал ног је згра. То са-
мо о пи си ва ње (си стем ско озна ча ва ње са мо свој но сти, по Лот ма ну) че сто 
ста вља основ ну иде ју (осе ћа ње, на ци ју) у са ми цен тар. У том сми слу, у 
слич ном се ми о тич ком кљу чу, Со фи ја М. Ко шни чар пи ше да се „мо же до-
ста по у зда но за кљу чи ти да ли те рар ни текст (или онај ко ји пре тен ду је да 
бу де то, прим. С. Д.) у ко ме се, по ме ну том ана ли зом, ја сно за па жа ју се ми-
ос фер не осо бе но сти не ког се ми ос фер ног је згра – нео спор но пру жа ју по-
дат ке не са мо о аутен тич но сти кул ту ра ко је у ма лом ре кон стру и шу, већ на 

13 Бо јан Јо ва но вић, Пр кос и инат, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2008, 152.
14 Ра до ван Са мар џић, Ан дрић и исто ри ја, за ду жби на Иве Ан дри ћа, Бе о град, 1981, 499. 
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пла ну умет нич ке ре цеп ци је де лу ју жи вот но, су ге стив но и исти ни то, упра-
во због то га што су ар те факт ни из раз од го ва ра ју ћих кул ту ра као нај ве ћих 
се ми ос фер них це ли на.“15

Ве ру је мо да је, с об зи ром на овај уса мље нич ки глас из бал кан ског па кла 
по чет ком 20-ог ве ка Ја ни ћи ја По по ви ћа, опи сом зби ва ња у Ку ма но ву и на 
Ко со ву „сми сле на ли ни ја исто ри је уз ла зног ти па“16, а да је ова кав труд ауто-
ра „људ ско, ису ви ше људ ско“. 
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Sun či ca DE NIĆ

dO CU mEN TARY HI STORY PRO SE KUMANOVO
BEFOREANDDURINGTHEWAR1912

bY JA NI CI JE PO PO VIC

Sum mary 

In his books, Life of Serbs in Kosovo 1812-1912, and Kumanovo before and dur-
ing the war, 1912 Janicije tends to present the life of Old Serbians and Kosovarians 
authentically including all the details concerning social circumstances at the time, 
stressing the period during the Turk’s occupation, as well as the burden of albinism 
they experienced in Kosovo. As for factographic and historical documentary prose 
of the book Kumanovo before and during the war 1912, there is a particularly trans-
parent tendency towards the Romanesque. Throughout the atmosphere of restless-
ness and apprehension, and the description of the most significant moments depict-
ing the difficult life of Serbs in Kumanovo, it seems that this book has evoked the 
times of slavery, freedom fight, but also the day that the freedom was won in the 
most authentic way. 

Key words: Serbs in Kosovo, Serbs in Kumanovo, historical documentary prose, 
restlessness and apprehension, difficult life, Turk’s occupation.

Рад је пре дат 16. ок то бра 2012. го ди не, а на кон ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.


