
МАВРОВСКА ПСИХИЧКА ГРУПА.

Под упливом различитог развитка самих психичхих способности и 
разних етничких, географских, економских, историских и културних утицаја 
јужњачка варијанта динарског психичког типа! диференцирала се у читав 
мозаик од психичких трупа. Од Ниша и М  тохиј'е пружа се ка jyry врло؟
интересантно шаренило етнопсихолошких .ниЈанси основних, доминантних 
јужносрбијанских психичких характеристика, у  гоме мозаику, у томе шаре- 
нилу претставља нарочиту научну интересантност 
како својом тенезом тако садржином и обликом.з

Гا е н е з а  и о п ш т и  п с и х о л .ш к и  п р .ф и л .
1 — У формацији мавровске психичке групе, као што ћемо то мало 

ниже детаљно видети, од примарног и пресудног утица!а и значаја су били 
иеихолошки чиниоци иеобичне развијеностои имагинатаивних функција и карак- 
гаеристаичие ирекосгаи у  peaK^uJu

Ти основни психички чиниоци, К0Ј'И хајдука чине хајдуком, и догнали 
су прадедове и дедове данаипъих Мавроваца у мавровску котлину, ту 
природну хајдучку бусију на највишем, вечито хладном, шумовитом превоју 
Враце и Бистре планине, у природно то хајдучко гнездо на путу који cnaja 
Гостивар и Дебар, Скопље и Албанију.

Ове психичке .чиниоце, као диференцијелне етнопсихолошке каракте- 
ристике, констатовали смо експеримента۶ном психолошком методом 
СВИЈУ данас доминантних мавровских cojeBa и утврдили их, по живом народном 
предашу, и код првих оснивача ових сојева, редовно хаЈдука дошлих са 
разних страна.з -  Свога хајдучко-поетског темперамента су и сами Мавровци 
свесни. Често се старији чују где, и с поносом и тобож критикујући, веле: 
„Како наиште бебовци, ц MUje сме свитое арамији. Ама иесме лоши Jbyôu. 
Сои иовише 00 леб јадиме; а иесна иејење, тоуиаи, чукатье, тоова гаи е ниша 
работа."

Ш то се граница мавровске психичке групе тиче, ево како их саме ове 
диференцирајуће доминантне психичке О'длике повлаче. — ИдуЬи од Гости- 
вара преко Здуња, Врутока, Речана и Орћуше, уз ,косу Бистре, методом ^sfc-a 
смо утврдили да се ове две одлике први пут истичу у етнопсихолошком 
профилу главних сојева села Дуфа,joui снажније и многобројније афирми- 
pajy у профилима доминантних сојева и тих
насеља саме мавровске котлине, а сасвим ишчезавају у профилима горњоре- 
ташшх ذعة ةًا  Врбена, Кичинице, Беличице, Богбева, Крикорнице, НиКииура мт. д.

١ ال  сво\о'١ КИЛѴ1  о  чсихичколг типу Јузкносрбијанаца (Посебио изоалье географског 
друшпгва, свес؟ а 6, 1929.) подробно смо психички одредили границе и специјалне оАлике 

јужњачке варијанте динарског психичког типа.
2 П о  етнопсихолошкој генези и конституцији су мавровској психичкој групи донекле 

ة١هة ا ة  жалсшввска и азотска психичка група.
8 В. мало ниже одељак II.
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Тако оне изавајају становниихтво великих и м о к и х  села Дуфа, Леуаова, 
Никифорова и Маврова رد нарочиту ^авровску чсихичку груау ذ  
варијачгое бичарскос исихичкос тайпа, ö a jy k  нарочиши исихички гоон његовим 
осчовчим таииским дичарским и секуи9арчим вариетаетаиим jy x M H K im  0Öликама.

Дубоког проматрачког инстинкта, Јован Цвијић je осетио да ce са Ma- 
вровом диференцира нарочита психичка група,4 али, бавеЬи се у овом крају 
поглавито геоморфолошким и антропогеографским проблемима, није он 
улазио нити у детаљну (нарочито не експерименталну и прецизну) етнопси- 
холошку диференцијелну анализу ове групе, нити у шену генезу, нити пак 
у одређивање шених граница. Зато се резултати наших детаљних и стражи- 
вања не слажу са многим од његових мишљења о Мавровцима.

2 — Особине Koje групишу доминантне мавровске сојеве, а са њима и 
сама села, у нарочиту психолошку целину, дефинисане прецизније jecy: 1ال 
врло јако развијена имагинација, нарочито имагинација комбиновања и 
допуњавања, и 2ال знатна подложност како сугестији споља тако и аутосу- 
гестији а, отуд плаховитост, недостатак објективности у опажању и непо- 
стојаност у хотењу. Изузетна развијеност ових особина лако ce констатује 
методом tests-г и то скоро потпуно подједнака код доминантних сојева.у  њиховом психолошком профилу ма- нифестује се она као нарочито отсту- паше од општег профила јужшачке вариЈанте у његовим моментима пажње, воље, опажаша, асоциЈаци^е и имаги- нације, задржавајући увек опште ΚΟΗ- туре овога профила. Ако испрекиданом линијом обе؟ ежимо општи профил јуж- гвачке варИЈанте динарског психичкот типа а непрекидном ЛИНИЈОМ психо- лошки профил доминантних мзвров- ских cojeBa, ево како изгледа психо- лошка диференцијација ових последњих од г؟ авног профилног потеза јужшачке варијанте.Сугестибилност Мавроваца, Koja ce у обичном животу манифестује., као прекост и непостојаност, у индукованом профилу ce јавља као знатан пад спо- собности пажње, хотења и опажања. Ови резултати експерименталне методе су потпуно разумљиви са становишта опште психологије. Beha сугестибил- ност значи 1٠ веЬу подложност расејавашу, па и машу подобност пажше, 
2٥ сметаше одлучивашу синтезом читаве личности, те и одлуке Koje се доносе тек поЈединим деловима личности, под упливом појединачних тежши и зато са знатно слабијим хотешем, 3اا подложност многим претпоставкама, предубеђешима и предрасудама Koje донекле онемогућавају објективност опажаша.

Изузетна развијеност асоцијативне функције као и комбинативне и 
допушивачке имагинације чини да психолошки профил основних мавЈзовских 
сојева знатно ртскаче од општег вариететног профила ' 
последшим својим потезима, чувајући увек главни облик Овог последшег. 
Необично жива и богата асоцијација Koja обилује везама по сличности и 
супротности (високог коефициента од затим ванредно моћна ствара-

اا0.ةاءعل<4 Сл. 1.

La  Péninsule Balkanique, 1918, P. 4 4 3 -4 4 5 .
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лачка имагинација допуњаваша (коефициенат 9,81), и комбиновања (коефи- 
циенат 6 و,و ), дају душевном животу ове области нарочита тон.

Видели смо5 6 да „жива ٩ашта,“ „тај основни чинилац народног схватања, 
разумеваша и стварања, као )едно од основних одлика динарског психичког 
типа, важан и моЬан je фактор јужносрбијанскот душевног живота.“ Али 
код доминантних мавровских cojeBa машта не ocTaje као у опіите у динар- 
ском психичком типу и његовој јужњачкој варијанти чинилац међу .
већ je нарочито развијена, што je, разуме се, морало иЬи донекле на рачун 
других духовних способности. И због тога што су асоцијативне и имаги- 
нативне способности код њих високо надмоЬне над свима другим, а наро- 
чито над диспозици)ама Koje CTOje у основама пажше, воље, опажања и 
критичности, цела мавровска етнопсихолошка трупа живи таквим духовним 
1 В0Т0№ мо\ѵ\ ١خ <؟ةة ال ة١١ة١الء  илаховитог стваралачког заноса а поноса, неаре- 
сгаанот увек новог огапимисшичког комбиновања и 9оиуњавања١ неуморног 
имаганатаивнос стремљења, бескраја ο9 међусобних интрига, вртоглавог 
трговачког сиекулантстава, HajcuooiceHujer мистицизма и бубоког наробног 
иеснишшва. Оваква, мавровска психичка група тако дубоко хармонизира са 
својом географском, економском, етничком, историском и културном средином, 
да се психолошки још одликује нарочитом и

II
К а р а к т е р и с т и ч н е  е т н . п о и х о л о ш к е  к о м п о н е н т е .

1 —  П р и л а з е ћ и  е т٩о п с и х о л о ш к о ј  д и ф е р е н ц и је л н о ј а н а л и з и  п о је д и н и х  м а в -  
р о в с к и х  c o je B a , т и х  п о је д и н и х  к о м п о н е н а т а  и а в р о в с к е  п с и х и ч к е  г р у п е ,  и с п и -  
TajM O  п р е  с в е га  с к у п  д о м и н а н т н и х  c o je B a  КОЈИ и  д а ју  о п ш т и  е т н о п с и х о л о ш к и  
т о н  OBO] ПСИХИЧКОЈ г р у п и .

Међу доминантне сојеве спада пре свега онај Јзазгранати coj чије старо 
име je Васои,а чији један огранак се налази у Дуфу под именом
(б домова који славе Аранђеловден) а други огранак у Леунову под 
именом Диневци(18 домова К 0ЈИ славе такође Аранђеловден). По Њ ИХОВОМ
предању „дедовци“су им пре триста година дошли одакле
су као „потурчењаци“и „лоши луди, били прогнати.б Кад су се,
бежећи, склонили у Врбен, чисто хришЕанско село, а и тако шумовито тада 
и дивље место, да су могли исповедати све што год су хтели, вратили су 
се хришћанској вери. Први су названи по најстаријем претку
који, долазећи као муслиман, звао се Хајдар али К 0ЈИ, вративши се пр'аво- 
слављу, био je узео име Периша. Називају се, али се то ређе чује, и 
jep су се Њ И Х 0В И  стари тако називали, причајући да су од Васојевића из 
Црне Горе.

Диневци причају да je Њ И Х0В прадед Синадин (Дине) био Хајдаров брат 
и да, „силенال праведен ajdymuH,“није ce OH с братом могао сложити, те
je прешао у Леуново. Из сличних разлога доцнији потомци Хајдарови, 
Секула и Исак прелазе у Дуф.

Патријархалност je у овоме cojy, као и у осталим доминантним, широка 
и добро очувана. Све добро једне задруге Пјзипада подједнако свима њеним 
члановима а над целином има апсолутну власт Економски окуп-
љена око заједничког обрађивања и искоришћавања заједничког поседа и 
печалбарских предузеЬа, задруга je у овоме cojy, више него обично окуплена 
око своје иконе Koja редовно мора бити, бар по изгледу, врло стара, jep 
само „стари икона имав стара света Икона, Koja редовно прет-
ставла славског патрона овога coja. Архангела Михаила, и пред којом се 
сви свечани и важни породични догађаји збивају, чврсто je везана за дом

5 В. нашу књигу о  психичком типу Ју±носрбиЈС1нац(1) ст. 18—19.
6 Како се назначено време поклапа са временом „истребљења потурица" можда je 

ОБО било прави узрок Њ ИХОВОГ иселаваша.



(4)Гласник Скоиског Науччог Друитгва240и најстарије лице у задрузи.? Из кућа .се може изнети само о слави, на дан Архангела Михаила, кад се носи у цркву, заједно са ида добије ,,уште одсвегаа сила.‘Сва религиозност овога coja, као и других у OBoj психичкој групи, доминирана je вером у свемоћно свето заштитни- штво задружнога патрона. Арханђел Михаило чува задругу и сав дом од 
„лошогаији, мађији, лоши Jbydu и свитае други лоши р а б о к .“  b p iw  ou U OR самога Бога који .,судбина дава и лоша од кога долази и „ ш т о ء
лоило ‘или како се то joiu у албанизираним породицама на албанском посло- вички каже: ,кеч иреи зоти.“Поводом овога coja приметићемо још само то да промена језика не доноси сама собом никакве знатное ؟ тнопсихолошке модификације мента- литета оне етничке )единице KO ja je Језик променила, ако су сви остали у слови духовног живота остали исти. Из истог овог c o ja  породице
Хајдаровциу Дуфу, на ударцу арнаутског зулума, примиле су пре осамде- сетак година албански језик и говоре искључиво албански, а породице 
Диневциу Леунову, заклоњеније од Хајдаровских, сачувале су CBoj народни језик и обично се у іьима не зна ни речи албанске. Међутим, различитадискурзивност албанског и српског je- 

'٠ зика није произвела никакав осетни диференцијални еквиваленат у развоју самих психичких профила ова два огранка истога coja. Обележимо ли > испрекиданом ЛИНИЈОМ психички про-
٠ фил а непрекидномево како се они имаЈу Један према 

другом:' Нешто веЬу развијеност пажше, опа-, жања, оптичког, вербалног и бројевног памћења, комбинативне и дупунивачке имагинације код нагињемосматрати пре као последицу Њ И Х 0В 0Г  школовања него као последицу при- мања и усвајања албанског језика, друк- чије дискурзивности. За разлику одврло радо посе- ћују школу, одлазе у гимназију, учи- тељску школу и богословију. Међу шима има и врло културних људи. А са културом и интелектуалним образо- вањем две функције се несумњиво пси- холошки развијају: ل° пажња и 2° памћење. Остаје дакле, да промена језика не само да не меша битно câM ؟ сихолошки профил coja, већга оставља характеристично истостепено развиЈеног.На јасном примеру, дакле, овог coja, од Kojer je један огранак албани- зиран а други остао самосвојан, јасно се види да није албанизација појединих 
cojeBa ове психичке групе донела никаквих психолошких конституционих промена. Ингеграција профила с једне стране свих албанизираних сојева села Дуфа а с друге свих сачуваних сојева Леунова, Никифорова и Маврова потпуно потврђује ову појединачну одредбу.2 — Поред Хајдароваца je у Дуфу један од најдоминантнијих сојева онај који са својих 25 домова чини у самом селу засеок за себе, а којИ ce зове подједнако Јарчевции Машуге(слава св. Петка). Овај coj je пре двестагодина пребегао овамо „на планина“ из горгьополошког села прешевца, идуЬи

С л . 2.

أ  Ако се задруга Дели, и к .н а прелази у ону Kyhy у Kojy иде најстарији мушкарац 
те задруге.
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за извесним својим мушким члановима К 0]'и су по Шари хајдуковали. jap- 
чевцима су названи зато што су се, поред хајдучије, бавили нарочито још 
неговањем и продајом јараца. Назив Матуга добили су више као „прекор" 
по једном свом знаменитой харамбаши, неком Новици, који je имао најмоћ- 
нију хајдучку дружину на Шар-планини и Kojer je приволио тетовски Абди- 
Раман паша да ступи у іьегову службу дајући му неограничену власт над 
свим селима Koja се налазе на југоисточним косама Шаре. Због храбрости 
са којом je Новица учинио мноте услуге паши при обнови старог тетовског 
града, одликовао га je паша, дајуКи му право да носи еполете, те Новица 
би назван на албанской Новеја ме туга (Новица са еп.олетама), откуд назив 
свих /арчеваца,из чије je средине био. (са еполетама) или

Као Хајдаровци и Матуге су високи, црномањасти, мршави, кошчати, 
окретни, виолентни и безмерне сашалице. Као Хајдаровци и они говоре 
албански, патријархални су, славе своју славу Св. Петку и мистички су рели- 
гиозни. Необична развијеност маште и нарочита сугестибилност њихове су 
дубоке карактеристике.

3 — Истог психичког профила и доминантни су у дуфском засеоку
Брезовцу Тотевци,К0ЈИ су дошли из Пишкопејске околине, К 0ЈИ
су овамо прешли из поречке Штировице, и нарочито К0ЈИ су се
доселили непосредно из горњоречког Жужња. Овај последши coj je нарочито 
брижљиво и потпуно чувао кроз последша три века своју народну традицију; 
и имајући узастопце духовно врло моћне свештенике
Саву, Теофила, Петра W آلآل'١إلألقا , Давиба Поповича, j y o i i p a o ч ة\  т и  
овим крајем. у  психолошком профилу Фичороваца отскаче СВ0ЈИ.М развитком 
само мнемичка функција, и то оптичко памЬеше коефициентом од 6 ة'و , вер- 
бално памћење коефицијентом од 7'18, бројевно памћење коефицијентом 
од 7'53. Свакојако да се као ефекат развијености ове функције и очувало код 
гьих читаво богатство података о ПЈЗОШЛОМ народной животу ових крајева.

4 — У дуфском засеоку Тољанесу доминантни сојеви
(5 домова) и Голоиушкари(2 дома). Нистровци су дошли из Нистрова (Горша
Река) пре стотину година због неслагања са та^ошњим сељанима тога доба. 
Голопушкари, необично виолентни, скоро дивљачни, дошли су из НиКипура 
(Горша Река) пре више од сто година. Своје име Голопушкари добили, су 
joui у НиЬипуру зато што су једном приликом кад су им Арнаути стбку 
напали излетели из својих кућа са „голим пушкама“ T. ј. са кремешачама на 
којима није било „чарга“(кремена), и, ипак, јуначно отерали пљачкаше.

Код оба ова c o ja  запажа се знатна депресија, откуд нарочита повученост 
у  себе; али свака реакција K o ja  им се измами и тако рећи измакне читава 
je експлозиЈа.

Као и сви мавровски доминантни сојеви крајње су правдољубиви и 
частољубиви. Специјално je код Њ ИХ то што их и најситнија неправда, Koja 
се Њ ИХ лично и не тиче, скоро ненормално разжести. Зато их се сви други 
прибојавају и зато их сви други нарочито поштују.

5 — У Дуфу je још доминантан coj (10 домова). Арнаута
мухамедове вере, који je пре осамдесетак година дошао из Штировице 
(Горша Река), последше етапе својих помераша из Албаније. Под притиском 
овога ؟oja, помаганог од многих повре^ених арнаутских шьачкашких чета, 
и УСВОЈИЛИ су, током последњих децениЈа турске владавине, српски соЈеви 
арнаутски језик. Прича се да су за једну српску реч секли оба ува, за две и нос.

Психолошки, Балабани се разликују од других доминантних мавровских 
сојева што су релативно слабије пажње, мање развијених имагинативних и 
критичких способности, нарочитеслабије дисциплинованије инвентивне допу- 
шивачке и проналазачке имагинације. Шихов психички профил, повучен
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линијом, према општем профилу мавровских доминантних 
сојева, повученим испрекиданом линијом, има се на следеЬи начин:

Већи н е д о с т а т а к  п а ж њ е  и  к р и т и ч -  
н о с т и  о б ја ш њ а в а  г ь и х о в у  в е л и к у  п о д -  
л о ж н о с т  с у ге с т и Ј И  и  а у т о с у ге с т и Ј И , ЈОШ 
в е ћ у  п р е к о с т  у  р е а к ц и ји ,  а са  о в и м  и 
з н а т н и Ј у  в и о л е н т н о с т  н е г о  к о д  д р у г и х .  
М а њ а  р а з в и је н о с т  к р и т и ч н и ји х  и м а -  
г и н а т и в н и х  с п о с о б н о с т и  о б ја ш њ а в а  н е -  
к о н с т р у к т и в н о с т  Њ И Х 0В 0Г  д у х о в н о г  
ж и в о т а ,  с т е р е о т и п н о  ЊИХОВО м у х а м е -  
д а н с г в о  б е з  п р а в е  в е р с к е  с а д р ж и н е ,  и  
у о п ш т е  д у х о в н у  с т а г н а ц и ју .  В е р о в а т н о ,  
у  т о м е  т р е б а  т р а ж и т и  р а л؟ о г  и  ٩и х о в е  
з н а т н е  д р у ш т в е н е  д е з о р и је н т а ц и је .

б — У Деунову поред 
психолошки су типично доминантни 

(19 домова, славе Св. 
Николу), који су, по предашу један од 
сојева оснивача села. Зеленгора, са 
својом браћом и стричевима дошао je 
из Босне. Не зна се тачно кад je до- 
шао, неки веле пре триста година а неки 
мисле и пре, али се зна да je дошао 

као моћан хајдук, прогоњен са свихстрана. о  његовој храбрости и његовој 
ДОВИТЉИВОСТИ прича се много.

Тако, „уште кога се ираило стар Турци су дотерали све
жене, чак и болесне и Т[зудне, да им под бичем преносе и ваљају камење 
за зидове града, jep су мушкарци побегли у планину да не зидају својим 
непријатељима утврђење. Требало je спасти несрећне жене овог ужасног 
кулука. Али како? — Хајдук Зеленгора, с планине на планину оде у Цари- 
град. Распита се кад и куда ће султан са својом свитом најскорије да прође. 
Ту он оде, увијен у накатрањену асуру, K o jy  кад султан би на домаку, запали. 
Повиче султан на своје људе те ови угасише ватру и доведоше му унака- 
женога Зеленгору. Кад га султан запита, какве су га муке натерале на овако 
што, Зеленгора му исприча шта се све ради у његовом крају са нејаким 
светом. Потрешен изгледом унакаженог Зеленгоре и његовом великодуш- 
ношћу, султан одмах нареди да се овај кулук укине, и Балтепе о његовом 
трошку гради.

Зеленгоровци, укрштањем са другим доминантним мавровским сојевима 
и непосредним психолошким сличњавањем, претстављају изразити тип Мавро- 
ваца. Нагли, подложни сугестији, јако развијене маште, носе они joui и тра- 
дицију читавога села. Стогодишњак Ч0 -Јандре, даровити приповедач, неисцрпив 
je извор подагака о свему и свачему, расуђујући о свему врло критично. 
Цео coj Зеленгороваца .одликује се духовном позитивношЬу. Само његови 
чланови не верују у постојање „janepa, ветрушки" и других надприродних 
бића, нити у моћ чини. Обично, на питаше, jecy ли они или Њ ИХОВИ стари 
тако што видели или осетили, одговарају:
мије такви р а б о к  несме видели! “Никакво чудо онда, ако je coj овако пози-
тивног менталитета, имао водећуулогуудруштвенимстварима средине K o ja  je 
сва била у непрестаним трзавицама примитивних и митолошких маштарија. Но, 
ако je избегао својом развијенијом критичношћу романтизам надприродног, 
coj Зеленгороваца дубоко пати од романтизма друштвеног. Његови претци 
су се губили у немогућим хајдучким подухватима, шегови истакнути садаши 8

С л . 3.

8 Vide supra II, 1.
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домаћини губе се кад оду „на гурбеш“у екстравагантним спекулацијама а 
код куће проповедају и покушавају примењивати разне друштвене идеализме.

7 — У  овоме последњем врло близак je зеленгоровском cojy coj 
шовци, који je спреман на свако пожртвовање само да ЊИХОВО село пође 
напред. Главни orpafiaK KajBoiBOBaiia, Ст(11 домова, славе Св. Алим- 
пија) непрестано покушава да створи нове извоЈзе народног благостања, ceje 
на мавровским висинама, на KOjHMa je до сада успевала само раж, кукуруз, 
нарочите врсте пшенице добављене из Америке, купус и друге усеве и 
поврћа; оснива млекарске задруге; ради на томе да Мавровско поље постане 
за' Јужносрбијанце оно што je ЗлатИбор за Србијанце са севера, носи киселе 
воде са разних мавровских „ајазми" (лековитих извора) на хемијску анализу; 
прави предлоге о томе да се мавровска река загати код Ханова и да се 
неплодно, баровито Мавровско поље Π۶ ΗΟΒΟ претвори у језеро Koje би се 
једне стране додало иначе врло велико] природно] лепоти овога Kpaja оно 
што би га учинило неупоредивим и заиста ненадмашивим летовалиштем а 
с друге стране би као огроман рибарник могло запослити све оне Мавровце 
К0ЈИ су приморани да одлазе „на печалба, на гурбет" и буде извор правог 
богатства. Иду они чак догле да фотографишу мавровско поље у пролеће, 
кад je оно као у с н у  покривено самим нарцисовим цветом и шаљу ове 
фотографије утицајним и богатим личностима у земљи.

Интересантно je да под упливом овог истог мобила друштвеног идеа- 
лизма и прожргвовања, други огранак coja Каљошовци, coj (14
домова) ПЈЗИМИО je и мухамеданску веру пре осамдесетак година. Кад су 
Мавровци у сталној борби са арнаутским пљачкашима средином прошлог 
века, поглавиго због тога што су почели одлазити у печалбу, ослабили, 
настала je немилосрдна борба изм؟ђу дебарског и тетовског паше око Мав- 
рова за KO je се до тада НИКО ни]е пигао коме je  припадало а KO je je  тада 
сваки присвајао. Разуме се да су, приликом честих оружаних сукоба ових 
паша, највише страдали сами Мавровци. Да би заштитио своје село од обесних 
мухамеданаца, Каљошовац Анђел прими мухамеданство и име Амет, узе 
управу села и од тада je Леуново било мирно поред многих пашинских 
битки око права прибираша разних пореза и намета у Мавровском пољу.8 
Зато уместо пЈзезира према Аметовцима, СВ0ЈИМ потурчешацима, Koje je 
правило у Јужној Србији, сви остали леуновски сојеви су и данас пуни 
захвалности и поштоваша према гьима. Ова захвалност се нарочито огледа 
у томе што им читаво село притиче непрестано у помоЬ разним мобама и 
предусретљивостима, jep за последших тридесет година нагло дегенеришу 
како расно тако и економски па и психички. Стојановци их и данас називају 
„брачедима" (братучедима) и на шиховим свадбама учествују као да су 
рођаци мухамеданци. у  осталом и сами Аметовци су од мухамеданства 
примили само знамеша и верске обреде, а у свему осталом остали непро- 
мешени. Чак о Светом Алимпију, слави Каљошоваца, и данас кувају КОЉИВО.

Сам coj, са прадедом Каљошом дошао je пре двеста година са Косова. 
О Каљошу се прича да je био страховит али и врло велики
господин по манирима, навикама и уопште животу.

Својим психолошким профилом су Каљошевци типични Мавровци, са 
том разликом што Аметовци, претстављајући идентичне контуре профила, 
стоје просечно на нижем нивоу развијености духовних способности за коефи- 
цијенат од 2.19, што je последица опште њихове дегенерације.

8 -  Изразити Мавровци су Шук(2 дома), чији прадедови су 
као хајдуци прешли из околине Скопља у Поречје, а из Поречја услед 
многих прогашаша морали да се повуку у Леуново.
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И с п и ту ју к  код Њ ИХ, упоредно, време перцептивне и аперцептивне 
пажње, нашли смо изузетно у OBoj психичкој групи велику диференцију. Док 
je просечно време реакције у перцептивној паж ^и  код Њ ИХ стотих
делова секунде, дотле je просечно време реакци^е у аперцептивно] пажњи 
2978  стотих делова секунде. Лаганост унутрашње рефлексије и опште ду- 

ховне контроле диференциелно у односу на спонтано реагираше іе врло 
велика; односно, б у д у к  да je време реакције у перцептивној пажши далеко 
мање од нормале од 14 стотих делова секунде а да je време реакције у 
аперцентивној пажгьи далеко веће од нормале 21 стотих делова секунде, 
спонтаност je изЈзазито и нарочито доминантна у начину заузимаша духовних 
држаша овога coja. Диференциелно манифестоваше спонтаности- у напо۶ има 
пажњи, Koje смо констатовали и код других доминантних мавровских сојева, 
код ШућуЈ je нарочито претерано. Другим речима, спонтаност код ЊИХ
je нарочито доминантан начин духовног преживљавања. -  То je основни 
психолошки чинилац њиховог издвајања у душевном и друштвеном животу 
средине.

Ова њихова наглост са неприкосновеном, бескомпромисном правдо- 
љубивошћу, за Kojy су готови и главе дати, чини да сви други у селу зазиру 
од ЊИХ, те су донекле изоловани.

Ефекат истог овог психичког чиниоца je и то да се међусобно и нај- 
рођенији, отац са сином на пример, туже и суде; али зато у сваком дому, 
К0ЈИ ce joui јединствен држи, влада најлепша хармонија међу 'члановима, 
прпмеран, до крајњих ситница, ред и најосетљивије међусобно поштовагье.

У  овоме смислу се причају о ШуЬуровцима многе анегдоте. Поменимо, 
примера ради, само једну, врло карактеристичну. Један од ШуЬура вратио 
се из печалбе. Улазећи у куЬу затекне жену за разбојем где тка. Пошто je 
била до самих врата, жена не устане из разбоја. Осетив то као најдубљу 
увреду супружанске љубави и поштовања, овај типични Шућуровац убије 
на месту- своју жену, Kojy je необично волео и за којом je целог свог живота 
туговао. Кажу да je од ове љубавне туге за женом и умро.

9 — У  Леунову су још изразит психолошки доминантан мавЈзовски coj 
Тримчевџ(4 дома, славе Св. Николу). Непосредно су дошли из Поречја,

али у Поречје су избегли са Косова. 
'٠ Прича се да je шихов прадед 
, са Зеленгором први основао
J ء ieyH O B O . Кад? То се не зНа. Зна се да 

су Кузман и многи његови потомци 
 -водили мавровске хајдучке чете и управ أ
٥ љали ,мавровским крајем. Ову водећу 

улогу и данас Тримчевци имају у своме 
селу, д а ју к  кмета редовно из своје 
средине.

.А ОБО није случајно ا
.، Ако испитамо шихове интелектуалне

способности, видећемо да они далеко 
превазилазе све друге леуновске сојеве 

٠ развијеношћу своје пажње, опажања и 
критичности. Упоређен са општим про- 
филом мавЈзовских доминантних сојева, 
ево како изгледа психолошки профил 
Тримчеваца (повучен непрекидном ли- 
нијом). Ч у в а ју к  CBoj карактеристични 
контур мавровског психичког профила, 
профил Тримчеваца се диференцира 
баш нарочитом развијеношћу виших 

интелектуалних функција. у  OBoj ; и јесте пореКло дрУштвеног
преимуктва Тримчеваца над осталим сојевима.
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Један од карактеристичних ефеката ове нарочите развијености виших 
интелектуалних диспозиција )есте импулс ваЈкадашЈћег живог тримчевског 
интереса за књиге. у  Њ ИХОВИМ  домовима се налазе скоро читаве библиотеке. 
Имају и врло старих књига, увек српске провенијенције. Имају по неколико 
P d a i k a ,  Сановника н Вечитих Каленбара \\ ة اال١١-\\\ل0أ  чека на аавено- 
сербской а издате у Мостару. Врло интересантан je један тако писан

из 1723. -  Врло су поносни што су и сви Њ И Х0ВИ  
„дедовци" били писмени и волели књиге.

Сами не верују данас у рожденике, сановнике и вечите календаре, но 
ако ИХ ко од сујеверних сељака (а скоро сви су други сујеверни) пита шта 
за ово или оно у њима пише, радо му излазе у сусрет, не испуштајуки никад 
књиге из СВ0ЈИХ руку.

Свако од Тримчеваца располаже врло лепом културом и ВОЛИ да се СВО- 
јим знањем истакне. Са Стојановцима сачињавају они праву елиту овоі.а пла- 
нинског хајдучког села.

10 —  У доминантне сојеве спадају још (1 дом, слави Св.
Николу) и Стамевци(1 дом, слави Св. Николу) чији прадедови су пре 150
година дошли као хајдуци из Поречја. Профилом су типични Мавровци, са 
том разликом што су им мнемичке способности знатно развијеније него 
код осталих (оптич. памкење 7'93; вербално памкење бројевно пам-
ћење 6 ‘85).

Оба ова coja, идентична у O B oj својој диференцији од осталих, показују 
исту тежњу отсељавања у друге крајеве, обично варошице и Behe вароши. 
А селе се и обично, пошто су свршили ма какву школу, као чиновници (има 
их учите.ља, полицајаца и т. д.) или трговци.

Код Стамеваца имамо још један интересантан случај. По традицији, 
они се никад нису могли навики ни на сточарски ни земљораднички посао. 
Док су једни продужили све до скоро бити хајдуии, други су од старине били 
увек „врачи." у  стамевском cojy je био увек по један леуновски „врач”  К0ЈИ je бранио појединце и село од чини и урока, разних „лоши рабоћи" СВ0ЈИМ 
врачањима. Данас je остао један једини осамдесетогодишњи старац, Стаме- 
вац, у опустелој последњој куки без прозора и пропала крова, последњи 
„врач” , који оплакује село што he остати без чувара у OBoj куки, Koja се на- 
лази усамљена изнад гробља, без онога који he Леуновце штитити од janepa, 
аперица толосума, вила, витрушки и многих других невидљивих злих бика 
овоГа света. са овим старцеИ he бити прекинуТО традиционално чаробња- 
штво у стамевском cojy. 11

11 — у  старом „слугинскм“насељу Koje je припадало манастиру 
даклнји“ на Кожи,у Никифорову, нарочито الة д о и н т н и  о о \е і Џегуловаи٠а, 
Ден,коваи,а, Ђерђ0ваи٠а, Мпи,оваи٠а, Т р т е в а ц а  и Мавроваца.

Најстарији coj у селу ,je Џегуловски (3  дома, славе Ђурђевдан). Њего- 
вом претку, Џегули, „побопноме арамијипрвоме je игуман Никифор на-
правио ,,колибу" поред манастирског „(пчеларника) да га чува. 
Затим je исти игуман населио Ђерђевце(3 дома, славе Св. Николу) и 
цовце (3  дома, -славе Св. Петку) да се брину око манастирског врта, К0ЈИ je 

био поред пчеларника а на чијем месту се шиве и данас зову “ По игу-
мановом имену и насеље je названо Никифорово.

Пако по психолошком профилу изразити Мавровци, сјајне интелиген- 
ције и прави традиционалци, ови сојеви се не cehajy одакле су дошли век 
веле да су старинии, да су и најстарији ЊИХ0ВИ живели на Ма-
вровском пољу. Разликују се психолошки од других што располажу критич- 
ношку коефицијента 10.Свакојако захваљујуки OBOj јако развијеној кри- 
т и ч н о с т и  и м о г л и  су о н и  д а т и  н е к о л и к о  најбољих трговаца београдској чар- 
шији, а coj Ђерђеваца врло умног и политичног народног посланика овом 
крају.
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Врло близу овим сојевима CToje Децковид (4 дома, славе Св. Николу), 
врдо богати трговди који истовремено имају највиђеније радње у Београду и 
тр гу ју  јагањрима и овцама по Ш ар планнни. Не знају кад и одакле су дошли, 
али памте да су им стари хајдуци били и са Карађорђем се за ослобођеше 
борили. Мало су сујетни и разметљиви. Једног типичног претставника Децко- 
вада називају сељади „грофом." н  имају заиста сви они нечег властелин- 
ског и господарског у себи. — Од других ce разликују још нарочито емотив- 
ношћу и одушевљешем за све.

Марковой(10 домова, славе Св. Николу) пребегли су у НиЬифорово 
као хајдуци. Пушку су убрзо заменили епитрахиљом и давали селу попове. 
и  данашши non je из овога coja.

Нарочито ce хајдучки темперамент сачувао y cojy (5 до-
мова, славе Св. Николу). Дошли су „./?г Спомишу ce ca највећим
поштовашем због своје нарочите озбиљности, правдољубивости и напрасито- 
сти. Кад хоће НиЬифоровци да окарактеришу истовремено Марковце и трим- 
чевде, испричају онај истинит догађај о попу који je постао мујезин на Ус- 
крс. Један поп од Марковаца за опкладу се потурчио на Ускрс, и, уместо да 
нареди да се у звона звони, попне се на неку високу круш ку усред села и 
почне се клашати и као мујезин певати. Један од Тримчеваца га „скинал”  
пушком са крушке, без речи објашњења. и  OBaj non je укопан у средини села 
а гроб обележен таквим једним огромним крстом какви су се употребљавали 
пре најмаше 200 година за надгробне споменике.

Код свих ових доминантних сојева Нићифорова констатује се исти пси- 
хички профил, са незнатнијим варијацијама пажше и са максималном кри- 
тичношЬу код Џегуловаца, Ђерђеваца и Мицоваца.

Код Њ ИХ je необично живо сачувано предаше о томе да су били савр- 
шено слободни у своме селу и своме Kpajy све до половине прошлог века. 
Како Турци тако и Арнаути далеко су ИХ обилазили уз велику личну стражу. 
Тек од то доба, кад су ^авровци уопште а НиЬифоровци специјалНО почелИ, 
како веле, да одлазе у печалбу желећи угоднији ако не и богатији живот, по- 
чишу и Турци и Арнаути покушавати да покажу своју силу и на Мавровском 
пољу. Али ни тад, као ни доцније, нису лако пролазили, прича се на пример 
да je тадањи силовити хајдук Јане тримчевац, који je био 
љевића М арка “нападнут од „јаничара” , дванаест их подавио голим рукама;

а остали се разбегли. и Њ ИХ би, вели се, похватао и побио да му се КОЊ 
није оклизнуо. —  Отпор je несумшиво био врло велики, али и дегенерација 
хајдуштва била je све Beha услед печалбарства Koje се непрестано развијало 
и све већег привикаваша на меки варошки живот, тако да су пред ослобо- 
ђење на -гридесетак година Мавровци почели бивати пљачкани уместо да они 
силазе и оробљавају CBOjy мухамеданску околину. 12

12 —  У Маврову, центру ове психичке груп؟, доминантни сојеви су 
скоро без икакве варијације истога ПСИХОЛОШКОГ' профила који, видели смо, 
карактерише дуфске, леуновске и нићифоровске доминантне сојеве.

По својој психичкој конституцији Маврово je дакле прави хајдучки збег. 
С једне стране несразмерно развијене имагинативне психичке функције а с 
друге сугестибилност и прекост у реакцији, дубоко карактеришу и сојеве 
Маврова као типично хајдучке.

И живо предаше потврђује ову психолошку констатацију сведочећи о 
томе да су претци скоро свију данашших сојева били „арамији”  и „а јдути ” .

Арићевци ( 1 ًا  домова, славе Св. Николу) и (9 домова,
славе Св. Пречисту) релативно најстарији међу сојевима, који су сви дошљаци, 
познати су као нераздвојиви другови пушака и барута. Памти се да су Ари- 
ћевци давали пре 150 година најбоље хајдучке харамбаше и да je из гьиховог 
coja чувени Вучко ЧикиЬ К0ЈИ je за храброст CBOjy и своје хајдучке чете у 
аустро-турском рату добио чин аустрискогофицира, а у Првом у  станку био
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један од најбољих Карађорђевих војсковођа, творац утврђења Делиграда на 
којима je храбро погинуо.!.

О претцима данашњих Бенџоваца(7 домова, славе Св. Николу) Го- 
вори се такође да су дошли као неустрашиви хајдуни. Дошли су пре двеста 
година из Грчке, да се склоне и хајдучку слободу своју сачувају. Од педе- 
сетак година на овамо, не хотећи бити „гурбецији, туђи слуги” , баве се они 
сточарством и данас су једини прави овчарски coj у Маврову.

Али je нарочито изразито доминанган coj Мијоваца (б домова, славе Ми- 
тровдан) тих лудо понетих племенитих јунака. Праве хај^учке поноситости 
и достоинства има им и данас у сваком покрету, у свакоЈ речи, сваком по- 
ступку, иако су сад мирни печалбари. Први предак овога coja, Мијо, који je 
по причашу дошао из Црне Горе, био je жешћи и смелији 

Новак.“Са својом мавровском четом силазио je и у câM Солун, тражио у 
шему Турке изелице и кажшавао најстрашније. о  њему се причају врло ин- 
тересантне хајдучке анегдоте KOje' га карактеришу као типичног хајдука, 
мало фантастичног у СВ0ЈИ М  подвизима и претерано великодушног у својој 
племенитости.

Носиоци мавровског психолошкот профила и изразитог хајдучког типа 
су такође Бајрамовци(5 домова, славе Петковден) К0ЈИ су дошли пре три-
ста година из Црне Горе. Дошли су потурчешаци, као и Хајдаровци у Дуфу 
и Диневди у Леунову, са којима изгледа нису имали никакве родбинске везе. 
Бајрам je био Њ И Х0В најстарији предак, који je, чим je стигао у Маврово, вра- 
тио се православљу. — Овај coj je по предашу дао највећи број хајдучких 
харамбаша своме селу. Међу шима се нарочито памти ποπ-Бојо, који je био 
пре свега узоран свештеник, први прави свештеник који je донео 

из Београд.“Пре њега je ποπ-Секула носио букија“  и обилазио
своје парохијане били они код својих куГа или у пољу, код бачила или у тори 
за стоком. Ποπ-Бојо служи први свечане службе у нркви, . али први окупља 
око себе читаво Маврово и силази међу Турке и Арнауте у пишкопејску, 
малисорску и нарочито дебарску околину и немилосрдно их оробљава. Тад, 
прича се, мавровска ,,ckpuBaAuiuma,“Koja и данас постоје изнад Маврова као 
простране вртаче посред непроходне шуме, била су пуна и препуна свако- 
јаке стоке. Ποπ-Бојо je ову стоку продавао ,,солунским Јеврејима и цари- 
градским )ерменима” , и од добијених новаца обнављао и подизао цркве. Поп- 
Бојова хајдучка чета нападала je, оробљавала и ништила само Турке и Ар- 
науте К0ЈИ су били зли и насилници, и као таква била страх и трепет за .све 
туђине у околиним областима.

ГовореЬи о ποπ-Боју Мавровци не могу а да не упореде ондашше време 
са временом пред ослобођењем од Турака, кад су им арнаутски качаци,, 
кали Éao за срамоту“ отерујући им стоку као што су Мавровци код Њ ИХ чи- НИЛИ све до половине прошлог века. Но ни тад, кад je Маврово одлажешем 
најмлађих и најјачих у печалбу ослабило, нису мухамеданци смели пролазеЬи 
по дану прећи један вел-ики камени крст на два километра од села (старо 
место мавровског насеља) а да се то не сматра као најстрашније скрнављење 
тога ,,свепгог крспга“На педесет година пре ослобођења неке силовитије за-
птије хтели су прекріиити ово вајкадашње мавровско правило, прешли су 
крст и недалеко од села почели пуцати у ваздух и веселити се. Мавровци их 
нападну, тројицу ухвате, на комаде исеку и по шуми распу.

О својим дедовима, старим „ајдутима" причају и врло моћни сојеви 
MocjoBipi (5 домова, славе Петковден) и Крајчевци (1 дом, славе Митров- 

ден), од којих овај последши врши нарочити утицај на друге СВ0ЈИ М  изврсним 
памћењем и традиционалношћу. Из coja Крајчеваца je и чувени јунак Првога 
Устанка МицаБрка (син Милоша КрајчевиГа),11 нераздвојни друг Хајдук- 
Вељков.

ا٠٠  В. мало ниже одељак III, 7. 
н В. мало ниже одељак III, 7.
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За Ђузеловце( 4  дома, славе Св. Николу), К0ЈИ су психолошки типични
Мавровци, каже се да су одувек били хајдуци, ' и кад су
били приморани мушкарци да беже из села и учине се печалбарима постали 
су ,,пеливани. “Пре шесет година je од њих Милош Давидовић био најбољи
пеливан у Цариграду, Kojer je успео да победи и убије тек неки арапин којег 
je Султан тражио по целој својој држави међу мухамеданцима у жели да буде 
надвладан овај најјачи пеливан каурин.

Интересантно je да je традиционалност везана редовно за сојеве јако 
развијеног памћења. Тако најтрадиционалнији мавровски coj (3
дома, славе Митровден), који пева најлепшим десетерцима и интонацијама 
најпоетскије епским о Косову, ОбилиЬу, Црну Арапину, Старини Новаку и 
многим другим хајдуцима, издвајају ce својим психолошким профилом (по- 
вученим непрекидном линијом) и то мнемичком функцијом од општег до- 
минантног мавровског психолошког профила, као што се то на следеЬем пси- 
хограму види.

Општи контури психолошког профила coja Мазакована исти су они Koje 
налазимо код свих доминантних мавровских сојева ca TOM разликом- што су 
све акционе функције (пажше, воље и опажаша) знатно нижег степена, што 
je повукло за собом њихову опш ту материјалну и социјалну оронулост 
(служе као пандури или пољаци), и што су знатно развијених мнемичких 
функција, откуд свакојако долази да највише знају старих и нових народних 
песама међу којима и врло старе епске песме у десетерцуЗ؛

У доминантне мавровске сојеве још спада coj (14 домова,
славе Св. Алимпија) који претставља нарочиту етнопсихолошку занимљивост. 
Пореклом су Мијаци, дошли пре 200 година из Лазарополза, али су у мавров- 
CKoj средини миметичким сличњавашем изгубили основне мијачке одлике на- 
рочито развијене пажње и воље, а уместо врло слабе комбинативне и допу- 
њивачке имагинације, карактеристичне за Мијаке, код ЊИХ се имагинација то- 
лико развила да се скоро изједначила ca овом оделито мавровском групном 
психолошком карактеристиком. Ево како изгледа лазаровски психолошки про- 
фил (повучен непрекидном линијом) упоређен са општим доминантним ма- 
вровским: (Сл. б.).

.٠ІІ, 5 и 6 О песништву овога coja В. мало ниже одељак دا



2 4 9Мавровска асихилка група(13)

Психолошко изједначење у току од само двеста година ових Мијака са 
типично хајдучким карактерним одликама Мавроваца, дугује се врло іакоі 
психичкој пресији доминантних мавровских сојева. Колико велика je морала 
бити ова пресија лако je схватити кад се узме у обзир да je мијачка психичка 
група СВ0ЈИМ психолошки^ профилом посве супротна мавровској, као сточар- 
ска („Ьаларска") хајдучкој, и да су њени људи врло мало психолошки пла- 
стични, па да су се њени Лазаровци ипак овако душевно претопили T. ј. про- 
фил својих диспозиција овако типично изменили. Разумљиво je на Њ ИХ0В0М  
примеру како су ce cojèBH других етничких група, маше индивидуалних и маше 
отпорних, асимилирали, сличили, идентификовали у мавровској психичкој 
групи и зашто сви психолошки потчињени сојеви, миметички подражавајући 
доминантне сојеве, и самим профилима својих диспозиција приближавају ce 
типичном групном мавровском психолошком профилу. —  Лазаровци, тиме 
што су сачували нешто од акционих диспозиција (пажше и воље), супери- 
орни су према свима другим сојевима у Маврову. Економски су јаки а ду- 
ховно се истичу радо, приљежно ce школујући и постајући учитељи, свеш- 
теници и т. д. Због своје ситничарске марљивости Лазаровци су нерадо гле- 
дани и скоро презрени не само у Маврову Beh скоро у целом мавровском 
крају. Но не смета то шима ништа да, заузимајући, под миметичким утица- 
јем средине, јуначко духовно држаше, доминирају у многим питашима и на 
многим пољима.

13 —  Сојеви мавровске психичке групе К0ЈИ су доминирани, ослабили 
су и донекле дегенерисали се поглавито под упливом нарочитих економских и 
историских услова.Током прве половине ΧΙΧ-ΟΓ века покрајинске паше су, оцеплујући се маше или више од Султанове власти, осеЬали потребу да чвршЬе држе своје области, отуд су у то време зидане многе куле и прогањани хајдуци. у  то доба с једне стране дебарски а с друге тетовски паша онемогућивали су све више и више хајдучки живот Мавроваца. А кад су најзад поставлене чврсте Далиб-бегове страже по мавровском пољу, једни су се посветили гајењу стоке, у колико je то било могуће, и обрађивашу земље, у колико je ње било, а други одлазили или да хајдукују у другим планинама или, већином, да 
,,губерџиски“ , печалбарски“  зарађују живот CBOj и СВ0ЈИХ на дому. Они К0ЈИ су остали да јуначки сачувају CBOjy рођену груду, обрађујући штури крш на коме успева само раж и чувајући стоку од Koje једино овце и козе могу успе- вати на Бунцу, Влајиници и Бистри, очували су CBOj хајдучки, слободарски, јуначки и племенити карактер. Они који су отишли са својим хајдучким че- тама (још један од битних узрока слабљења ове хајдучке психичке групе) да војују у северној Србији као усташи, војници и официри Карађорђа и Милоша, или су се на)зад са породицом отселили или су изгинули а огњишта им се по- гасила а род знатно ослабио. Они у доцнијем потомству који, одричући ce xaj- душтва а немајући других економских могућности, у Мавровском полу, морали су отићи у Скопле, Солун, Београд, Букурешт и Кијево да у ситној печалбарској заради потраже живот за себе, и CBoje, Koje су оставлали у селу, они су самим тим у главной и засновали те знатне слабије породице и сојеве Koje налазимо данас у OBoj области. Сви доминирани сојеви су чисто печалбарски и око стотину година печалбарски. Разуме се да сојеви, у којима мушкарци отсу- CTByjy по три до пет година, да наврате СВОЈИМ породицама само за неколико месеци, нису могли напредовати ни расно ни психолошки. Спутани психички у новим срединама и стегнути ситним пословима, луди су се научили мало по мало склањати се испред јачег и подражавати. ДоносеЬи ове две одлике из печалбе заједно са разним културним утицајима осетили су се они помало туђим и слабијим, те и били послушни према оним сојевима који су оста- јали и мучили се на мавровском полу. Ако би изузетно ко од печалбара много у печалби зарадио, он одводи CBOjy породицу у место печалбе, тако да од печалбарских породица и сојева остају увек само доминирани.
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У  Дуфу су таква два поречка coja ” , (3 дома) и В
(два дома у селу, а 4 у Тетову куд су се преселили иду}،и за печалбом). 
Оба ова coja су пореклом из поречког села Волче. Са (2 дома)
који су пореклом из Љуре у пишкопејском крају, претстављају ови сојеви 
типично печалбом преображене карактере и са карактерима потпуно изме- 
њене душевне животе. у  функцији раденог, напорног печалбарског живота 
мењају се код ових сојева и саме основе характера, мења се профил самих 
психичких способности и диспозиција. Тако методом констатујемо
ко.д Њ ИХ, као и код свих других психолошки доминираних печалбарских 
сојева, знатно развијеније активне духовне функције паЖње и воље а закрж- 
љале карактеристичне мавровске имагинативне способности. Просечни пси- 
холошки пр.офил ЊИХ и осталих доминираних дуфских сојева, 
Пероваца, Тотевара(из Пишкопејског краја) и (који славе Св.

Варвару а од К0ЈИ Х су 3 дома мухамеданци, К0ЈИ су примили ислам пре 
осамдесетак година да би жртвујуРи се тако, заштитили од турског и ар- 
наутког зулума цапаковске и уопште дуфске породице) упоређен са про- 
филом доминантних мавровских сојева ево" како изгледа:

Срачунавагьем психолошких про- 
фила других мавровских доминираних 

 сојева добијају се како по висини тако ء'
 и по потезима контура сасвим анологи ء

психограми. Одступаша су сасвим не- 
знатна.

٥ Интересантно je приметити да пси-
: холошки профил доминираних сојева,

удаљавајући се од контура карактери- 
стичног профила доминантних мавров- 

' ских сојева, приближио се и скоро
، потпуно слично са просечним ]ужно-

србијанским психолошким профилом. 
Печалбарски рад и живот je код мав- 

٠ ровских доминираних сојева временом
знатно повисио активне способности 
пажње, воље и опажања а ограничио ииа- 
гинативне функцие, и најзад изоштрио 
способност позитивне критичности. А 
ово je у психол؟шком генетизму духов- 
них диспозици]а потпуно разумљиво.

По своме духовном склопу и жи- 
воту, у исту ову групу доминираних 

сојева спадају из Леунова Цагуревџ(10 домова, славе Св. Николу), 
коври (5 домова, славе Св. Николу), (5 домова, славе Св. Алим-

пија), Мердановри(3 дома, славе Св. Алимпија), (3 дома,
славе Малу Госпожу), Карароври(11 домова, славе Св. Алимпија, дошли из 
горшорочког Бродца, где су дошли из призренског краја). Раденост и пову- 
ченост су главне одлике ових сојева као и свих других мавровских домини- 
раних. Међу шима претстављају још нарочити интерес (5 домова,
славе Св. Николу), тиме што имају имагинативне способности развијене до 
максимума у Леунову (комб. имагинација 10, допуњ. имагинација 9,98, про- 
налаз. имагинација 9,83) а необично подложном сугестијом T. ј. врло ниске, 
скоро ненормално ниске В0Л>е (2,13), они су својом вратоломном импулсив- 
ношћу и имагинативношћу један од најглавнијих елемената свих леуновских 
сплетака и конфликата што их je духовно и друштвено необично ослабило.

Потпуно дегенерисани сојеви у Леунову су (1 дом ), од
К0ЈИХ живи само једна жена, по имену Шарка, а пропали у главной због 
душевне анормалности; затим Савоври(1 дом), прадед Сава им био добар 
хајдук, али се потомство затрло и дегенерисало услед немоЬи прилагођеша

Сл. 1.
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новим приликама и немаштине؛ затим (Ï дом, Мухамеданци) дове-
дени из Босне пре седамдесет година као многобројна породила да као ко- 
лонисти послуже умиривашу Мавроваца, али су били тако онемогуЬени од 
мештана да су морали одлазити у печалбу поглавито у Румунију, тамо се 
покрштавали и ишчезавали; сад постоји свега један старац; најзад 
(1 дом, Мухамеданци, потурчени Галичанци, који су се првобитно, да би са- 
чували своју веру, склонили у Маврово „пре 150 година" из Галичника, кад 
су се били одлучили галички потурчењаци да се измешају са православним 
и врате православљу, а из Маврова су прешли у Леуново, у службу и под 
заштиту Сефера Бошгьака (код Бошшаковаца).

У Никифорову, међу доминираним имамо пре свега једну групу сојева 
који су пре стотину година пребегли из албанског Љура или Мата а испред 
арнаутског зулума који није хтео да зна за неарнауте. Такви су M a  

шовци (10 домова, славе Св. Николу, дошли из Мата), 9)  -до ب 
лова, славе Св. Николу, дошли из Мата), (2 дома, славе Св. Ни-
колу, дошли из Љура) и Велановци (3 дома, славе Св. Николу, дошли из 
Ъура). Сви ови сојеви, који долазеЬи из Албаније, по предашу, нису знали 
уопште албански Beh врло чисто српски, били су земљорадници, покушали су 
се бавити сточарством, К 0ЈИ М  се нису могли задоволшти, веЬ су врло рано 
почели одлазити у печалбу. Одлазили су обично у Београд, где уопште из 
Никифорова има и данас имућних и моћних трговаца. Одликују се солидном 
разлике психолошког профила уопштентним сојевима у томе што ص 
сваку несигурну спекулацију. Ово je, дабоме, последица карактеристичне 
радиношћу и контрастирају са домина доминираних и доминантних сојева, о 
Kojoj je мало пре било речи.

Другу групицу нићифоровских доминираних сојева чине 
(4 дома, славе Св. Николу, дошли из Јанче) и (3 дома, славе
Св. Николу, дошли из кичевског Бачишта), К0ЈИ су побегли испред крвне 
освете пре 150 година, и немогуЬи материјално опстати у НиЬифорову кри- 
шом су, преко планина, одлазили у печалбу као прости зидари. н  данас су 
зидари, са врло мало успеха, услед недостатка пажгье (коефицијенат: 4,38) 
и критичности (коефицијенат: 4,21), и најзад релативно ниских имагинатив 
них способности.

Трећу групицу потчишених ниЬифоровских сојева сачињавају 
ревци (3 дома, славе Св. Николу) и Петровой (2 дома, славе такође Св. 

Николу) К0ЈИ су дошли из аромунског горшорачког села Беличице. Први, су 
добили своје име по томе што су, дошав из Беличице, направили ваљавицу. 
Врло умешни и еластични, не располажу они са ДОВОЉНО полета и енергије. 
За'го и ,jecy сузбијени и доминирари од сојева као што су на пр. Џегуловци, 
Мицовци, ب ' и Тримчевци. у  ову групу би ишли и Беповци (5 до- 
мова, славе Св. Николу), К0ЈИ су осамдесетих година дошли из старог Бе- 
жова горгьоречког.

Доминирани сојеви у Маврову претставлзају се истим трансформаци- 
јама основних мавровских карактеристика, приближавајући се општем јужно- 
србијанском психолошком профилу. И код Њ ИХ je главни чинилац ове психо- 
лошке промене сиромаштина и печалбарски живот. Међу шима je највећи coj 

Пеанчеваца ( 3 0  домова, славе Св. Илију), све самих хлебара и зидара К0ЈИ су уопште у врло јакој депресији, чак и меланхолици. у  овоме cojy се до скоро 
чувала , ,т у п н а ,“  ,,најмеракласћа песнаали je и она сад умукла, jep сеcoj све маше сналази у економским компликацијама Koje су с дана у дан веће.

Психолошки, врло близак му je coj (15 домова, славе Ми-
.тровден побегли због зулума из старог Маврова Koje су они последши још били 
настагьивали), људи тихих, мирних, радених али увек утучених и потиштених.

Много маше с у  психолошки дегенерисани (12 домова, славе
Св. Илију), Шарковца (8 домова, славе Св. Николу, дошли са Шара) који 
живе искључиво од печалбе, а у печалби су зидари и по гдекоји од Дабеваца
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кафеџија и Влаовци(5 домова, славе Петровден) Аромуни, по CBoj прилици 
старинци.

Тако ce својим психолошким одликама издвајају доминирани сојеви од 
доминантних, и тако уопште сваки појединачни coj са својим диференцијално 
карактеристичним психичхим профилом и животом улази као елеменат чини- 
лац мавровске психичке групе.

III
Д у х о в н и  ж и в о т  м а в р о в с к е г р у п е  к а .  ц е л и н е .

1 — Анализа саме етнопсихолошке конституције мавровске психичке групе 
разјаснила je детаљно диферен^ирајући поједине сојеве, како je група настала 
са својим карактеристичним доминантним психолошким профилом.

Хајдучки je, дакле, то збег, окупљен, како сами Мавровци веле, 
ба р ,“  са свих страна и јако измешан, који je сачувао све своје доминантне 

хајдучке психичке одлике.
У току .. триста година разни прибегли хајдучки сојеви по-

тиснули су из високе брдске мавровске котлине аромунске сточарске њене 
становнике К0ЈИ су, повлачеЬи се у мање згодна места, образовали данашња 
горњоречка сточарска села Кичиницу и Б

У ову хајдучку и некада хајдучки организовану групу су се искупили 
слободари из свих околних па и даљих крајева турске наревине. Ту их je до- 
беглих из Дримкола, Кичевског краја, Пореча, Скопског краја, Косова, При- 
зренског, Дебарског, Галичког и Горшоречког краја, па чак и из Црне Горе 
и Босне.!*

После више од двеста година свога чисто хајдучког живота, м.авровска 
група, притешњена од дебарског и тетовског паше и још више од безобзир- 
них нових арнаутских качачких насеља Танушаја, Бибаја, ш  и Тр-
нице из Горше Реке, и пишкопејских Арнаута, прилагодила се новим прили- 
кама на тај начин што je пошла у печалбу. и HOB, печалбарски начин 'ЖИВ- 
љења за осамдесетак последших година, није донео никаквих знатнијих про- 
мена карактеристичном мавровском психичком профилу и духовном животу. 
Одајући се у главной зидарству и трговини, необично развијене имагинативне 
способности су их учиниле нарочито вештим грађевинским предузимачима и 
комерциалним спекулантима, а реактивна шихова прекост им je дала ону 
смелост и окретност пред којима обично устукне и најпаметнији такман. Ове 
две основне групне психичке.одлике и уздигле су многе Мавровне међу нај- 
богатије Београђане а сам мавровски крај међу најимућније јужносрбијанске 
крајеве иако у шему једва успева раж и нешто од ситне стоке. Као што je за 
њих Цвијић рекао, „поштени, радени, продиру они у све средине; и, иако ce 
задовољавају ск۶омним зарадама, ипак ce обогаћавају.'٥ Оне две групн؟ ка- 
рактеристике KOje смо утврдили експериментално као доминантне и KOje су 
их учиниле пре триста година хајдуцима и окупиле у мавровску котлину, дају 
им предност према многим привредницима у данашше доба окретне, имаги- 
нативне, досетљиве, инвентивне природе.

2 — Под упливом своје имагинативности и хитрине, сачували су они и у 
мучном печалбарству своју хајдучку живост и поноситост. Далеко од уобичајене 
печалбарске материјалне скучености, Kojy je Цвијић, из далека je гледајући.

'٥ Известан број аромунских сојева прешао je у Врбен а неки, врло ретки, као 
Влаовци(само два Яегенерисана дома), осталИ су у Лаврову. Има трагоЕа о томе дЗ ови 

Аромуни нису први засновали ова насеља, каО што je Цвијић мИслио. Народ показује 
„најстара ри^ска гробишта,“ „латинска црквишта“ а у Лаврову и „римску цркву.“

'. .Цсијнћ Је на свфим путованима врло тачно" приметио да Су 
mixte“ (La Péninsule Balkanique, 1918. P. 443) a после наших детаљних стУдија ЗНамо сад

и пра0؟ психрзошко порекло мешавине, хајдучки темперамент њихових предака.
٠٧ Ор cit.р. 444-45؟. у р
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назвао „м атеријалистичким  схватањ ем  ж и во т а",!«  м  се поносе онимшто су и што им ају и још  више високим идеалима којим а теж е. д р у г е  печал- баре, нарочито М ијаке, због њ ихове уске чулности и ситничарске материјалне борбе за ж ивот, д уб о к о .п р ези р у . М авровци су људи ш ироких видика и ви- соких узлета.
Зато постоји између мавровске групе и све њене околине (са горшореч- 

ким селима Богдевом, Никипуром Кракорницом и Бродцем једино у изузетку) 
ужасна нетрпељивост. Сва околина сматра Мавровце и сад хајдуцима и нес- 
носно уображеним. о  њима се иронично понављају две стереотипне изреке: 
„ T j a  се како Мавров^а, се кревагн .но гу  наголело,“  ѵ\ „Мавровац наі'лоіи 
a p a .J a , fie me утена за кро.апгопг ако . у  се глеба са то т.“П сихолош ка разлика М авр оваца развиЈа се скоро у праву племенску. М авровци се само м еђусобно ж ене (са  једино горе поменутим горњоречким селима у изузетку) и сам о се једни на друге у  сваком  погледу ослањ ају. и ма колико се у туђини обогатили и почасти задобили,навракају се редовно у  CBoj крај да м у на ма који начин одрж е престиж  према околини.О холи су због своје хајдуч к е прош лости и својих особина. Хајдучка 
носитост им се огледа у  господском , великашком д р ж аш у , у оделу Koje одише свечанош ку, у величанственим њиховим домовима који изненађују по- еле горњ ополош ких чатр.ља с једне стране и горњ оречких голих камених кула с друге.

Далеко од каквог ,,печалбарског материјалистичког Схватања живота", 
како je Цвијик то мислио и тврдио, они раде, печале, стичу само зато да 
би се у завичају могли показати, истаТи, приказати ненадмашиво мокним. 
Обично младик потроши о свадби све што до свадбе у печалби, као момак, 
заради и још се толико задужи. Тек свака, свадба мора бити „најголема, 
најбогата во селово.‘ ؛

Сама девојка се плака од десет до тридесет хиљада динара, а бар то- 
лико кош тају и дарови, и још толико само невестинско одело, облигатна до- 
лама сва у  самој ерми и друго. Не К 0 .ъ у  се прасци ни јагањци већ јунице и 
волови. Принесу се буради вина и ракије, и мезелуци кисели и слатки у бес- 
коначност. Jep на свадбу иде не само цело село век по могукству сва мавров- 
ска села, и  што више свадба привуче света, то je женик боље поштован и 
више почаствован; што се више новаца и ejaja проспе, то je женик више по- 
штовања достојан. —  А после свадбе често младожеша не сачека да му су- 
пруга занесе, век одлази у свет на годину и две дана да печали и отплакује 
свадбене дугове. —  Доцније све печалбарско течеше Мавроваца има само je- 
дан циљ: сазидати највеку куку  у селу и приређивати највеличанственије 
славе у Њ0Ј. Зато у Дуфу, Никифорову и Маврову правило су огромне дво- 
спратне и троспратне а у Леунову и петоспратне куке са свима удобностима, 
— најбурније славе Koje трају по три дана и т. д.

Не печале и у печалби не штеде Мавровци, да би новаца имали, век да 
би их о СВ0ЈИМ домаким свечаностима великашки потрошили до последшег. 
.Далеко од ,,материјалистичког менталитета", Мавровци свим СВ0ЈИМ напорима, 
а под упливом своје необично развијене имагинативности желе и остваравају 
господски и достојанствен живот CBoj и својих, школују се, култивишу и у 
сваком смислу непрестано уздижу.

3 —  Далеко од душевне ускости и кратковидости ,,материјалиста", Њ И- 
хова характеристично жива уобразиља даје им врло танану осетљивост за 
све културне и уметничке нијансе.

Чудно je са колико финоке и најпростији Мавровци, печалеки по свету 
и упознајуки разне расе и народе, знају окарактерисати Грке, Турке, Бугаре, 
Румуне, Мађаре, Немце, Енглезе, французе, Италијане, Американце и са ко- 
лико су осетили саме себе. 16

16 Ibid.р. 444.
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Не мање чудан резултат смо добили кад смо испитујући њихову естет- 
ску осетљивост методом tests-aпоказивали им 14 репродукција у боји (од 
баналних, за прост свет привлачних поштанских карата до класичних ели- 
карских дела). Сви су из разних села и сојева Мавровци, најпростији као и 
најкултурнији изабрали као најлепши примерак или Ботичелиеву 
с Исусомили Гордаенсове Сладострасник(са јединим изузетком јед-

ног учитеља Мавровца К0 ЈИ je изабрао баналну, ружну, али модерну допис- 
ницу, под утицајем, разуме се, улице, моде и своје полукултуре).

Али уметнички смисао није било нужно код Мавроваца методом fesfc-a 
утврђивати. Самом својом појавом и првом својом реченицом сваки Мавровац 
нас о њему уверава. Нмагинативни полет К0ЈИ je оделита карактеристика 
мавровске психичке групе, далеко од тога да je хетерогена, рашивена ели- 
карија и сањарија, значи непрестани напор ка хармоничном и савршеном. 
ГовореЬи Мавровац непрестано тражи најлепшу, најсликовитију, најизрази- 
ти ју  реч; облачећи се тражи украсе који ће ce најприкладније слагати; пра- 
већи cBoj дом и меблирајући га xofee да му да што складнији и величанстве- 
нији изглед и ред; певајући тражи он такве мелодије и интонације, таква 
крешченда и диминуенда, таква пијанисима чијом израЖајношћу ће неодо- ЉИВ0 ганути; плешуЬи câM или у колу тражи он оне покрете који he најин- 
тимније протумачити садржину музике у свима њеним емотивним нијансама.

Меѣу Мавровцима има и врло даровитих уметничких самоука. Тако из Леу- 
новског coja Стојановац٩ , Јаков Стојановић, иако по своме занимашу није 
каменорезац, у камену Baja чак и портрете, самоучки али духовито и скоро 
уметнички.

Мелодије народних песама код Мавроваца су нарочито разнолике, сло- 
жене, богате мотивима и варијацијама, што je последица с једне стране саме 
те чињенице да су Мавровци дошли са разних страна и донели са собом разне 
мотиве а с друге стране да се одликују необично снажном имагинативношЬу noMohy Koje су могли сложити, синтетизирати све те разне приносе.

4 —  Ова има;инативна синтетичност, характеристична за групу, наро- 
чито се огледа у обичајном мавровском животу. Сваки обичај je читава шума 
од обредних компликација чије разне детаље налазимо у разним крајевима 
српског народа. За пример узмимо свадбу, а могли би смо и славу, у чијим 
обредима без мало да je сакуп.љен сав фолклорни материјал ових обичаја. 
Зато што се и характеристична мавровска имагинативност огледа у необи-чно 
развијеном ритуму мавровских обичаја,примера ради разложиЬемо сасвим де- 
талио све обичаје на Koje се пази о женидби.

Женидба се почише тиме што каквог празничног дана будуЬи младо- 
жења, који се зове ,.зет, “шаље родитељима девојкиним 
проводацију. Раније je стројник долазио облигатно на кошу и гледао да с коња 
ступи право y Kyhy десном ногом. Ако стројник после дужег увода добије 
одговор (увек исти): ,,Ako j e боэкща онда шаље по
младожењу. Овај долази (раније на исти начин као и стројник) и доноси 
,,нишан“ : дукат и неколико врло скупоцених марама, Koje предаје девојци 

тек после дефинитивное договора. Младожења поставља питање количине и 
каквоЬе девојачких дарова, захтева да буду што богатији и достојнији његове Kyhe. Девојкин отац углављује каква треба свадба да буде и захтева, према 
младожењиној имућности, највећи могући раскош, jep велика и сјајна свадба je почаст девојци и девојачком дому. Кад се о овоме договоре, онда се по- 
годе колику суму новаца младожења има дати девојкином оцу за девојку. 
Ова сума варира данас између десет и тридесет хиљада динара, а раније je 
била много Beha, и у главной зависи од младожењиног имовног сташа и вред- 
ности спремљених дарова. А пошто су и ово уговорили, онда младожеша пре- 
даје девојци ,,нишан“и поседају те ручају и обилато се чаете. При поласку 
,,прошеница" дарује просце што лепшим и шаренијим чарапама а просци тад 
испале пред вратима ПИШТ0Љ чиме се сматра да je брачни уговор чашЬу за-
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јемчен.17 Младожења треба да од ,, , добијене чарапе носи (раније
чак и не перуЬи их) до свадбе. —  После извесног времена искупе се окО два- 
десетак најближих рођака пред којима се младенци испитају. Девојка на пи- 
тање да ли пристаје, само неприметно климне главом. А затим девојкин отац 
приреди присутнима праву гозбу, Koja се завршава девојкиним 
богатих дарова. —  На неколико дана пре свадбе, .. девери доносе
млади бурму са још најмање осамдесет других прстенова, што скуплИх и што 
лепших, са скупоценим марамама и многим другим поклонима међу којима 
обично највише има адиђара. Доносиоцима, после обилног чашЬеШа, 
ш енца “ дели богата уздарја. — Сматра се да свадба почиње доласком зур- 

лаша и тупанџија по подне уочи дана венчања у младожешину Kyhy. Њих до- 
чекује младожењина мајка са ситом (у  коме има пшенице) на глави, и док 
они улазећи свирају, прво коло она игра пред њима. Младожења им затим 
предаЈе буклију и они улазе са њом y Kyhy. ДомаЬин их дарује марамама. По 
томе одлазе они са младама и девојкама из Kyhe и најближег рода 
kaue па сваку. “у  исто време и из девојкине Kyhe полази женскиње да

зове блиске младе и девојке на мешење „сваЬе” . По повратку девојака меси 
се и у младожењиној и у младиној куЬи ,, нарочита свадбена погача.
У младожењиној куЬи први замеси „CBahy” сам младожења са два прста и 
стави један прстен у тесто; тад га девојке почну поливати брашном и он по- 
бегне; девојке заврше мешење и испеку ову погачу. Код младе замеси 
,,сваку“  каква блиска рођака али све друге учеснице мешења брзо попљуЈ.у 

тесто, и стално je пљујући умесе, и најзад испеку, у  обе „CBahe" се стављају joui неколико сребрних пара. Кад je „CBaha” у младожењиној куЬи готова по- 
лазе млади девери ,,на зојење,“да >,T. j. кане кума, старог свата и 
редом све село на свадбу са буклијом. Сваки позвани прими позив придржав 
буклију или један крај од буклијиног кајиша тако се здравеЬи са д  
Кад се девери врате са „зојења" настаје вечера. После вечере излази се у дво- 
риште где се окупи цело село и околина на бучну игранку, пијанку
и певанку до зоре. Како о свадби не ваља сести на земљу, простру се по дво- 
ришту многи Ьилимови и, у недостатку ових, дебели слој папрати. н  младо- 
жења двори стојећи читаво село (осим родбине младине Kojoj je забрањен 
приступ) целу Hoh мењајући вина, ракије, киселе и слатке мезелуке. и  док 
у куЬи пева искупљено женскиње, у дворишту са Ьилимова и прострте па- 
прати сеире мушкарци мушка кола и појединачна играња. За то 0реме у де- 
војачкој куЬи je тако гласно кукаше и запомагаше да од њега село исто -то- 
лико одјече као и од зурли и тупана из зетовске Kyhe. Сакупиле су се девојке 
из младиног рода, стрпале младу у постељу и навалиле преко ње све јоргане, 
покриваче, пернице и Ьилиме К0ЈИ су се у куЬи нашли, а преко свега тога 
нарочити огромни кожух, па кука ју  и наричу као да je умрла. Сама млада 
вришти и јечи целу Hoh. Певају се и нарочите нарицаљке. Ево једне такве Koja 
се иста пева на албанской у Дуфу а на нашем језику и по могуЬству албан- 
ском, jep je то модерно и лепо, у другим селима мавровске групе:

Да сам како тебе црна наша Маро,
Не би живо ни останила,
Девојачки чарап неЬеш никад носаш 
А невестински од данас до века.

Или исто то на албанской:
По ме hoH си курти, о Мара ejoH,
Е жјал нук кижньа ројт,
Се калчин вазније сот е елвида,
Е калчин нусније сот е пер сејета.

Ово кукаше и запевање нарицаљкама каткад моментано прекину и запевају

٠’ Не памти се да je кадгод „нишан враКен“ или свадба покварена и сматра се да 
би то била смртна увреда и понижење за обе стране.



(20)Гласник Скопског Научног Друш т ва256Kojy Kpahy песм у, то б о ж , да развеселе прош еницу а у ствари je задиркују и 
ЈОШ више ж ал о сте, као ову:

Игра}, лепа, под кожухо, игра}, о},
А од воље свог }арана, игра}, oj.

Или исто то на албанском:
Љуен, букура, ндер кожух, љуен, Ô,
Преј иштахит јаранит, ô.

На ову и овакве песме прошеница се љути, xohe да збаци кожух и оде, али 
je девојке понова покривају и ужасном кукњавом и запевком заокупљају. и 
прошеница читаву ову ноћ са девојкама облигатно у плачу и јецању пробди. 
Међутим зурлаши код младожење на не престају до зоре. Пред
зору полазе са ,деверима да понова „зо ју ”  кума који се обично повлачи пред 
поноЬ. Кад кум дође у расвит зоре, прва му je кумовска дужност да на нај- 
свечанији начни умије и обрије „зета" т. ј. младожењу. Један од девера до- 
несе котао млаке воде са пшеницом, цвеЬем и нешто новчића у Њ0Ј и полије 
кума а кум умива младожењу. Затим двојина младића, који треба да буду 
здрави и лепи, принесу и држе сасвим бео убрус на који кум .оставља, бри- 
ју.ћи младожењу, обријану браду. Кад кум бријање заврши, окупљени девери 
шчепају ,,зета", почну га одмах свег поливати хладном водом, вуку га у кућу, 
почну га насилно свлачити, цепајући му одело, и увукавши га у подрум, где 
je све за купање спремљено, окупају га и обуку у богате ,,зетинске аљине” . 
Излазећи из Kyhe младожења иде по простртом ћилиму све до коња кога 
треба да узјаше, а кад ОБО учини, мајка или најстарија жена у куЬи полије 
га из сита пшеницом, и он полази, а за ЊИМ и сви сватови, по девојку. Кум, 
на коњу, носи велики шарени барјак и управља сватовима.

прошеницу, пак, тога јутра у зору воде девојке, Koje су je сву ноћ чу- 
вале, на чесму да се умије и донесе СВ0ЈИМ родителима у столнама воде. про- 
шеница се непрестано опире и девојке je насилу воде. Насилу joj код чесме 
ставе и сребрни прстен први пут у животу на десну руку, скупљајући joj и 
стежуЬи шаку да не би скинула и одбацила прстен. Народ сматра да je са овим 
актом завршено за свагда девојаштво прошенице. Са чесме je девојке воде 
блиским рођацима (све то у зору) да се са шима опрости, певајући joj врло 
тужне песме Koje су увек скоро исте садржине као што je на пример ова:

Цркнц. Маро, цркки. бевојко 
Jep Sesojka oS caS ue ОШ  бати 
А кевеста oS саб па Эо века.

Или исто то на албанском:
П а е  б Маро, É a c б ва}з٠ 
Се ани вајз сун. бахеш б,
Е  нусе eam е ؛гер cejema.

Овако певајући долазе најзад девојчиној кући где се прошеница и са родите- 
љима опрости љубећи их у руку. Затим се повлаче у ону собу у којој су про- 
веле ноћ, где сачекају најближег младожењиног рођака који доноси невестин- 
ско рухо. Само облачење невесте има CBoj ритуал, до којег нисмо могли доћи. 
Тек, кад je невеста готова пребаце joj преко главе до nojaca велику белу ма- 
раму (знак девојаштва) а преко ње опет онај тешки кожух. Тако сачека до- 
лазак 'сватова.Чим стигну, сватови поседају за спремљене столове. Тад гледају рођаци девоЈКини да, кад младожења седа, измакну му троножаи и на земл٠у падне. Богат ручак настаје, за К0ЈИМ се не сме много пити. Чим младожеша први за- логај узме, девојчини рођаци га насилно дижу са софре и скоро га избацују. 
За ЊИМ излазе девери и сви младићи К0ЈИ су му ближи или даљи род и посе- дају на коње. Младожења седајући на свог.коња даје ономе који му га je др- жао јабуку и у јабуци сребрни новаи, а преко себе пребаци сребрни Kojy пару.



И тад настане права јуначка трка у ко јо ј младожења мора да се покаже нај- 
неустрашивији и најболи, (зашто обично јаше најбољега коња). у  овоме пра- 
вом џилиту стижу младожењиној кући, где их чекају топле „тигањице”  (вр- 
ста уштипака). Половину прве тигањице Kojy je младожења почео јести ис- 
тргне му из уста његова сестра или Koja млађа девојка из Kyhe и сачува за 
невесту кад ова буде стигла после венчања да jo j то буде први залогај.За то време ручак ce код девојкине Kyhe завршава, а кум, стари сват и други старији људи улазе у невестину собу и на захтев девојака бацају по- ред девојке на Ьилим новце док девојке непрестано захтевају још. Истовре- мено се износе и на коње товаре сандуци са спремом и даровима؛ девојкина мајка излази за њима и посипа их пшеницом. Најзад девојкин брат или какав млађи рођак изводи девојку и посађује je на коња. Мајка je посипа пшеницом. Раније се преко младе и коња пребацивала велика црвена хаљина, звана би- 
ниш, (да joj се одело не види) а преко главе до nojaca црвена марама, звана 
дулак, да joj се лице сакрије. Од свега овог спремања на коњу остало je да- нас само joiH то што joj кум стави на главу венац од разног свежег цвећа и око врата многе ,,вешке, “ниске сребрних пара; а затим полазе. Кад се сватови приближе селу или куЬи младожењиној, његова мајка отвори девојачке сан- дуке који су унапред стигли и тек онда младожења појаше са својим деверима коње и пође у сусрет сватовима. Кад се са њима сретне, он на коњу три пута обиђе младу док млада три пута сагне главу. Веле да je y овоме обилажењу раније, у мавровском Kpajy кад није било попова, било цело венчање. Сад пак, после овога обилажења иду право цркви. Код цркве кад девери мл'аду с коша скину, три пута заокруже њеног коња (око трбуха и седла) каквим здравим и лепим мушкарчиЬем, а затим почињу младу увлачити у цркву jep се она мора јако опирати. Ово довлачење младе до цркве и у цркви до олтара траје обично један сат. А кад најзад млада приспе, венчање почиње тек пошто су како младожењи тако и млади чарапе и обуЬу одрешили. За време венчања кум и стари сват држе по венац од глогових гранчица украшен ружама изнад глава младе и младожење. Кад се венчање заврши кум удари песницама јако младу и младожешу у леђа а затим желећи им много cpehe и порода удари им главу о главу. За ЊИМ се сви сватови изређају ударајући песницом младенце у главу и шапућући им на уво своје жеље. Потом младу попну на коша и сви јашећи Bpahajy се младожењиној кући јашећи или у колима. Кад стигну у двориште, младожења први скаче на прострти Ьилим преко кога се улази у Kyhy, вади иза nojaca белу мараму и пружа мла'ди, Kojy су девери скинуди с коња> један крај и тако je уводи у Kyhy. Ушав у Kyhy, пре свега обиђу три пута огњиште, Koje je на сред Kyhe, и три пута, у три маха пољубе руку мла- дожењином оцу и маЈЦИ К0ЈИ седе на троножним столицама код огњишта. Затим млада прилази „жеснику“и великом сандуку у коме се чува брашно и меси хлеб, и из њега поди'же у вис три пута сито у коме се налази један хлеб. Тад je деверице узимају од девера и воде у нарочиту собу где he про- вести до вечери, у  OBoj соби пре свега je посађују да седне, а чим седне став- љају joj мало једно мушкарче из младожењине породице у крило, Koje она да- pyje чарапама. Затим je усправљају, стављају joj на главу сребрни сапоређаним дукатима на челу и певају joj многе песме као што je ова:

Благо тебе, Kyho, благо тебе,
Дан К0)'и си дочекала 
Да ти имаш ова} одмен.

Или како се иста песма на албанской пева:
Љумња ти, е љумња дер,
Дитен си е кијенђех,
Се кије прутец ни одмен.

И док девојке овако млади певају, напољу читаво село учествује у најбучни- 
јем весељу, износе се печења закланих јуница, волова, овнова, свиња а служе
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вина и ракије, и заглушуЈу с Једне стране песме мушкараца а с друге зурле и 
тупани. И тако све до поноЬи, кад треба да се млада и младожеша повуку у 
своју одају. Пошто су мајку и оца у руку пољубили, кум их у ложниду уводи 
и посађује за постављену софру. Чим кум из собе изиђе, зурле и бубшеви на- 
дају паклену галаму, млађи девери тресну и разбију о врата ложнице пуну 
столну бонбона и слаткиша и почну их купити уз невероватну вику и гур- 
шаву, истовремено други шчепају мараму с главе младожењине мајке и игра- 
јући у колу уз ужасну вриску je заједнички исцепају у најситније парчиће. 
И док тако напољу симболично бесни свадбено весеље, у ложници младенци 
треба да окусе од свега што je на софри. Један детал» свадбеног мавровског 
ритуала je то што млада има чврсто зашивен учкур, који младожења мора 
да прекине.

Устајући у јутру из постеље, младоЖења мора оставити млади под ja- 
стук златну једну пару. А млада, излазек, не сме крити своју кошульу, jep 
тек пошто младожешина мајка или пак најстарија јетрва констатује 
стинство“ воде деверице младу са свирачима и сватовима на чесму да 

захвати воду и полије тамо свима сватовима да умију руке. Иначе, ако се 
„невестинство“  не би нашло, млада се родитељима Bpaha посађена наопачке 
на магарну са репом у рукама. Младожеши, док га млада полива, сипају дру- 
гови пепела на руке тако да му треба много времена док опере руке. А кад je умиваше руку на чесми завршено, уз свирку, игру и песму Bpahajy се сва- 
тови младожењиној кући где их чекају слаткиши и узварена шећерна ракија Koje им млада служи. Затим се сватови разилазе куЬама на кратак одмор. —  
Пред п о д н е з  младожеша зађе са свирачима од куће до куће и ракијом и сувим 
грожђем Koje вади иза nojaca позива цело село на ручак и дарове. Кад се сви 
искупе код младожеше, млада и х  све послужи ракијом и мезелуцима; а кад pynajy, свекрва отвори младине сандуке и даруЈе кума, старога свата, девере и 
све остале сватове. Иза софре устаје доцкан по подне прво кум и опрашта- 
јући се са младом, кад му ова пољуби руку, дарује je крупной сумом новаца; 
а за њим устају стари сват, па девери и редом по старешинству сви сватови 
и дарују младу.

Ето како се, под упливом необично развијене имагинативности, врло 
сложено обавља свадба. А тако исто сложено обављају се и сви други оби- 
чаји. На сваки детаљ с؟ ту бодро пази. Све ту има cBoj мистички и ИСТО" 
времено магични знача), па ако се ма што занемари, жива мавровска имаги- 
нација замишља читав свет од злокобних последица. Зато се свака појединост 
брижљиво памти и предашем чува, те доношешем обичаја са сојевима који 
су дошли са разних страна, сваки je обичај права обичајна синтеза.

5 — Последица карактеристичне мавровске имагинативности je такође 
необично развијено народно песништво. Тако реЬи безброј лирских песама 
çe у OBoj групи пева, врло разних мотива, необично сликовних фигура и 
)аких емоција.

Етнопсихолоіики je карактеристично да н а јв е к  број ових песама по 
садржини припада врсти хајдучких народних песама. Примера ради наводимо 
следеЬе; пре свега ову о Шабан-аги K o ja  je нарочито омиљена и нарочито 
се често пева:

Ће пги фапгад, Небо, твој me братга. 
Tu fie ôojôem, Небо, на 1 0 лење,
Ће I U  набнеіи, Небо, ноб колено,
А ja tie ее б р іа і  на голею“. 
Cieuika чини, юре, нуета Неба: 
„Moja брайа, аго, горски вуци.“

Озбола ибет Шабан-ага, 
Шабан-ага, юре, Шабан-фета. 
Свите I O I U ,  ајбе, i y  станова, 
С а ю  Неба Kajbeiu не i y  стана. 
„Ори, Небо, юри, нуста Небо, 
Не брэки се Небо на високо. 
Мина нролет. Неба, бојбе зиіа

18 А ово може бити сад, због великог умора на свадби, и неколико дана доцније.
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Многе се песме певају са овим мотивом ликовања сестре, љубе. мајке 
или бабе Турчину К0ЈИ прети. Али су исто тако честе и песме бола за 
братом или сином хајдуком Kojn je погинуо у гори, као што je на пр. ова:

Оф, леле, леле, اано,
Оф, леле, мила душо,
Везден седиш, Јано, на Ђерђево,
Кому везеш свилена марама؟
— Ja Je везам за младог Ђорђија.
— Оф, леле, леле, Јано,
Оф, леле, мила душо,
Оф, абер дојде од Шара планина.
Да je млади Ђорђе погинуо.
— Цикну Јана како љута ryja, 
мртва падна, леле, на ђерђево.

У  овим песмама се необично цени „арампче, лудо беЬарче" а обично 
исмева мирно момче. Узмимо за пример ову сатиричну песмицу:

٠  Ори, мамо, мамо, 
Дај ми мрва папо.
— Ja несум ти мајка, 
Малек те вркнало.
Туку сум ти жена, 
Желки да ми пасеш. — 
Ja појди по вода,
И това по мене:
— Ори, мамо, мамо, 
Дај ми мрва птута."
— Ja несум ти мајка, 
Малек те вркнало؛ 
Туку сам ти жена, 
Желки да ми пасеш. 
Желки да ми пасеш 
Во солунско поље. —

Анђелино, моме,
Што си невесела?
Ил’ те глава боли,
Ил те половина?
— Нит ме глава боли. 
Нити половина؛
Туку сум си љута 
На мојата мајка. 
Мерак, море, имаф 
Лудо арамиче,
Лудо то бећарче,
А она ме даде 
Во богата кућа.
Во богата кућа 
За слабо детенце.
Ja појди до ковчег,
И това по мене:

Интересантно je да има врло лепих песама у којима се Мавровчани 
као хајдуци помигьу у врло мало симпатичним улогама (песама, Koje су 
вероватно испеване од мавровске околине) Koje се ипак радо певају. Тако 
ова, Kojy нам je љубазно забележио ٢ . Стојан СтојановиК, учитељ из Маврова:

Остај ручек на бел камен,
Па се, Севде, дома врати. 
Разбрале ce сељаните 
Ке ce, 'Севдо, с мене љубиш. 
Па се севде дома врати. 
Колку Пеја со Севда зборит, 
Ej, удриле, леле, арамији, 
Арамији, љути Мавровчани, 
Му убиле добри Караменот*. 
Караменот Карамбаша.
Ро фатија Невен-Пеја,
Му врзава бели руки.
Му собрава бело стадо. 
Напред трћат Невен-Пејо,
А по него бело стадо.
Им се моли Невен-Пејо,
Да му примат бели руки.
Да му даат меден кавал.
Да засвирит, да запејет.
Да кинисат бело стадо.
Се излагале арамији.
Му пуштива бели руки.
Му подале меден кавал. 
Почна Пејо да ми свирит 
И со свирка вака зборит:

Ори, Севде, Севде, Севдалино, 
Како росна детелино!
Севдин татко, чорбаџија,
Рлавни овчар Невен-Пеја,
Да му пасе бело стадо 
На висока Шар-планина.
Се заљуби Севдалина 
Во овчаро Невен-Пеја.
Je разбрале сељаните 
Ке се Севда c Пеја љуби.
Не вервал Севдин татко.
Je повикал Севдалина,
Како росна детелина:
-^Ори, Севде, мори Севдалино, 
Готви ручек, Севде, за овчара 
За овчара, Севде, Невен-Пеја. 
Кога чула Севдалина,
Ми засука десна рука,
Ротовит ручек Севдалина.
Земат ручек В бели руки.
Право тргат Шар-планина.
Кога je видел Невен-Пеја,
Земал Пејо меден каван 
н  со свирку вака збори:
— Ори, Севдо, Севдалино,

17؛
1٥ Велики овчарски пас.
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Кога чула, леле, Севдалина, 
Слзе рони и на татка збори 
Што je свири Невен-Пелен. 
Скокно, леле, Севдин-татко, 
Ми повика сељаните,
Си вратија бело стадо.
Го повика Невен-Пеја,
Му je даде Севдалина
Како росна детелина
Да je љуби, ајде, да je трли.

— Ори Севдо, мори Севдалино, 
Како росна детелино.
Кажи, Севде, на татко ти.
Me фатија арамији,
Арамији Мавровчани 
Ми врзал бели руки,
Ми утепа Караменот,
Караменот Карамбашка,
Нека збере сељаните,
Нека дојде тој на вамо.
Да земаме бело стадо. “

Има и таквих песама којима ce хајдук опрашта са c B O jia , поздравља 
^ену, наздравља крчмарицу и слично. На пример ова:

Блазе тебе, мори, Митро,
Што татко си имаш 
Мошне чорбаџија.
Што направил, мори, Митро,
Сред села мејани,
Сред села мејани.
Точи, точи, мори, Митро,
Вино ем ракија.
Тутун тулебрекија.
Кога ће се вратам, мор.и Митро,
Од Шара-планина,
Од Шара-планина,
Скупо ће ти платам, мори Митро,
Све жлти дукати,
Жлти арамијски.

Необично интересантно je да од свих хајдучких песама најрадије 
се пева како у мавровским селима Koja говоре наш језик тако п у Дуфу, 
где се говори албански, она стара српска песма о Хајдук-Вељку и Кара- 
Мустафи, и то у овоме облику и дијалекту:

Koj к  ти носа твоја блга пушка,
Деј, ђиби, болен Кара-Мустафа?
— Xej нека го носит moj Хајбук-Велко,
Заихпго je боле јунак об жене.
— Koj е̂ ти jaiue твога дрна коња,
Деј, ђиби, болен Кара-Мустафа?
— .Xej нека го jaiue moj Хајбук-Велко,
Зашто je BUiue jyuak об жене.
— Koj tie mu љубит твојата ханужа,
Деј, ђиби, болен Кара-Мустафа?
— Xej нека го љубит moj Xüjôyk-Вељко,
З а т о je HO бобар јунак об жене.

Поред ових хајдучких песама, којих има највише, Мавровци певају ca 
нарочитим заносом љубавне песме Koje су по садржини увек пуне маште, иде- 
алне и племените, а емоцијама снажне и оригиналне. Наведимо, примера ради, 
једну; ову, врло чулну и отмено дискретну у којој младић, после три године 
че.жње, моли неку снаху да потражи одсвоје заове две јабуке Koje ће моћи Hohy 
љубити уместо дивних заовиних груди:

Три гобине сејжен іиетав,
Huiumo лошо не ти рекав 
Дојбе вреже ба ти речаж 
Да ja peueui на золва ти.
Да жи чува бве јаблки 
Ни от ветер отвејани.
Ни опг слана попарени.

Велики имагинативпи, Мавровпи су испевали, искупили и сачували чи- 
таво богатство од јужносрбијанског народног лирског песништва,' али и ве- 
лики традиционалци, одржали су они све до данас народну епску песму.

6 причају Мавровци да су још само пре шесдесетак година имали гу- 
еле, али, пошто су певали о боју на Косову и Милошу Обилићу, били су сви

Ни от елнде обарени,
Тук со рука искинати.
Кога ибеж об работа.
Да je љубаж во нолноКи,
Да лубаж бве јаблки 
И  ба сожнаж, xej, золва ти.
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они К0ЈИ су гусле скривали немилосрдно прогагьани од Турака и још више 
од Арнаута. Тако су гуслс ишчезле. Али народна епска песма ниј.е.

РаниЈе je у сваком селу ове врупе било по неколико добрих певача؛ а данас 
се епска песма сачувала само код Мазаковаца, у чувеном cojy добрих мавров- 
ских певача од старина. Не може се замислити ниједна већа слава, свадба и 
уопште гозба у OBoj групи без темпераментнов, кривоновов пољака, Лентета 
Мазаковсков и без њевових ,,сг7іарішских(і песама. Пева OH ca мново осеКаша 
старе мавровске хајдучке лирске песмеи патетички народне епске, а Мавровци 
ва слушају са нарочитим уживањем, с^арији често са сузама у очима. Ње- BOBO певање епских песама по својој арији je истоветно са црноворским, хер- 
цевовачким, босанским, шумадиским и санџачким певањем, уз ту разлику 
што je необично варирано и далеко од монотоности обичнов нашев епсков ка- 
зивања. Варијацијама основне арије скоро сваки стих je друкчије отпеван и 
нарочито према њевовој садржини акцентован. н  интересантно je да ове ва- 
ријације нису никако импровизоване, већ увек, колико вод смо ми пута слу- 
шали, истоветно, отпеване. Тако, уместо монотоности, скоро сваки стих има CBoj тон К0ЈИ нарочито подвлачи изражајност шевове садржине.

У cojy Мазаковаца епска песма се преносила од ода на.сина. Ленте Ma- 
заковски прича да je шевов отад знао међу мновим друвим, једну песму о ко- 
совском боју Koja je трајала два сата. Док je био млађи нешто стихова je од 
ње памтио, али je сад заборавио и то. Садржина ове дувачке песме, ко ју зна 
препричати, обухватала je целу битку на Косову и то од позива кнез-Лаза- 
ровов, преко причешћа војске у Грачаниди, преко косовске вечере, Обилиће- 
BOB похода у турску војску, окршаја, све до смрти мајке Јувовића.

Ленте данас зна певати око двадесет епских песама од којих једне при- 
падају диклусу Краљевића Марка, друве диклусу хајдучких песама, а треће 
диклусу печалбарске потиштености и робоваша под Турдима. Ове последше 
се односе на личности и довађаје последших осамдесетак водина, што je до- 
каз да je мавровско народно епско певаше остало творачко све до скора. А 
карактеристично je да су сачуване песме из баш ова три диклуса. Примера 
ради навешћемо из сваков диклуса по једну мавровску епску песму такву ка- 
кву je данас Ленте пева,. и пре свева из диклуса о Краљевићу Mapky и Фи- 
липу Маџарину:

Книгу пише црни Арапине,
Книгу пише Филип Мауарине,
Книгу пише од Пирина града 
На онога Крашевийа Марка,
Па дозива своја верна слуга.
Да ми носит’ кшига во Прилепа 
Код онога каурина Марка,
Да му кажет да Je црни Филип 
Бољи јунак од каура Марка.
Јахнал коша слуга арапова.
Право тргат у Прилепа града.
Кога дошол у Прилепа града,
Слагат с коша црни Арапине,
Па си одит во Маркови двори.
Излегнала Марковица млада:
„А щто сакаш, црни Арапине?” —
„Чујеш вамо, Марковице млада,
,,Me пратио Филип Мацарине 
,,Да донесам Је.дна книга бела 
„K o ja  каже на TBoj господара 
,,Да од него Филип je појунак.”
Кога чула Марковица .млада,
Рони слзи до Бога се чује.
Ал' ето ти Крашевийа Марка:
„Што je теби Марковице млада?
„Што ми рониш слзи низ образи?
„Од каде ти пуста кшига дојде? —
„Кшига дојде од Пирина града,
„Од онога Филип Мауарина,

„Да je Филип појунак од тебе.” 
Кога то чул Краљевићу Марко,
Се насмеја силно гласовито, 
Отпаднало лисје од дрвеће.
Па му викна на својата шуба: 
„Чујеш, вамо, Марковице млада, 
,,Спремај, море, тешкога Піарена. 
„Тури тешка до девет колана,
„И стегни му седло шимширово,
„И тури му буклија со вино.
„Дај ми мене тешка боздогана,
„Да ja одам во Пирина града,
„Ej, на гости Филип Мацарину” . 
Спремат коша Марковица млада. 
Дават брзо тешка боздогана.
И се врли Крашевићу Марко,
И се врли на свога ШаренаЈ 
Право тргат во Пирина града 
Ке онога Филип Мацарина.
Кога виде Филип Мацарине 
Кога виде, xej, Toj страшен Марко 
Уплашил се, стана жена права,
٢ 0 повика у CBoj те дворови,
И нуди му буклија со вино:
„Јади, Марко, пи и се весели؛
„За тоа сум јунак те повикал,
,,Да пијеме, да се веселиме.”
Викнал силно Крашевићу Марко 
Сва се кула из темеша љуљна:
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Па се Марко јунак дома врати.
Го причека Марковица млада: 
„Што направи, млади Господине? 
„Ал’ утепа црна Арапина?
„Ал’ поруши Арапови двори?
Му кажоат краљевићу Марко:
„Не плаши се, Марковице млада, 
„Спасив тебе, море, од душманот, 
„Од душманот, од Мали јунакот". 
Гога чула Марковица млада.
Го пољуби Граљевића Марка.

„Нзлез вамо, црни Арапине,
„Да у поже мегдан ми делиме!” 
Hefte Арап, море, да излезе.
^и  потера Марко брз Шарена, 
Ми прескочи преко та авлија, 
Фаћат, море, црна Арапина,
Го удара с тешка боздогана,
А колко го Марко лесно удри, 
Трипут скокна Арап во земјица. 
Грена Марко тешка боздогана. 
Му поруши, море, бели двори.

Карактеристична мавровска имагинативност огледа се се у ОБО], песми на 
оним детаљима КОЈ.ИМ се описује моћни Марков смех падањем лишЬа са дрвеЬа 
ињеговстрашнивласљуљањемМаџаринове куле. Исто тако je изразит опис 
мауариновог страха тиме што Мауарин од страха постаје жена. Не маше je 
интересантан имагинативни потез певачев којим описује страшни Марков уда- 
рац буздованом тиме што je Мауарин од овога ударца трипут од земље 
отскочио.

Имагинативношћу се одликује и следећа хајдучка песма у којој „Д ука - 
тинче младо арамијче”  својим јунаштвом замешује остарелог и онемоГалог 
Краљевића Марка.

„Да не гинеш младо ем зелено". 
Гога чуло дете Дукатинче, 
Дукатинче младо арамијче,
Силно, море, дете се насмеја:
„Ej, чујеш ти, црни Арапине, 
„Глава давам невеста не давам” . 
Гога то чу црни Арапине,
Го дочека, oj, на десна рука.
Го преврти, меле, преко себе.
Тад потегна дете Дукатинче 
Тад потегна, море, бритка сабжа, 
Па потрча за црн Арапине,
Да му скине, море, црна глава. 
Го стигнало на четири друма؛ 
Еднуш удрил дете Дукатинче, 
Еднуш удрил, глаата je скинал, 
Па je земат црна во зобница.
Се сабрава киКени сватови.
Право тргат, море, В бели двори 
Ге онога Гражевића Марка.
Гога биле пред бели дворови, 
Нскочила Марковица стара, 
н пред неја господарот силни. 
Тога фрлат дете Дукатинче,
Тога фрлат Арапова глава:
„Еве тебе, о M o j ујко Марко, 
„Еве тебе од Арап јабука؛
„Това ти je Арап попратио 
„Да му одиш утре ти на гости” . 
Гога виде Граљевићу Марко,
Он се маши у свилни цепови.
Му извађат до десет дуката:
„Еве тебе до десет дуката 
,,Да си пијеш, море, да лумпујеш, 
„Бре, аферим, дете Дукатинче؛ 
„Дукатинче младо арамијче” .

Гоша којет црни Арапине,
Гоша Koje во црна темнина 
Без борина, без бело видело. 
Плочи M e fta T  све жути дукати, 
Глинци M e ftaT  све бели грошови. 
Ал’ ете ти Гражевића Марка 
Остарел je па го тихо Праша: 
„Божја помой, црни Арапине! 
„Што кош којеш во црна темнин 
„Без борина, без бело видело?
„Ге ти мислиш умре ако Бог да? 
Му кажоат црни Арапине:
„Чујеш вамо каурине Марко, 
„Утре, море, те чекам В сватови, 
„Те искочам на четири друма, 
„Те ja отмам млада невестата” . 
„Чујеш, море, црни Арапине, 
.„Тамо имат од Moje колено,
„По имену дете Дукатинче, 
„Дукатинче младо арамијче,
„Оно, море, девер на невеста, 
„Глава дават невеста не дават” . 
Си излегол црни Арапине,
Си излегол на четири друма.
Je пречекал кићени сватови. 
Напред тргат кумот и старојко. 
Летнал кумот, море, да ми бега 
И по него, леле, сви сватови:
Ал’ не бега дете Дукатинче؛ 
Глава дават, невеста не дават. 
Викнал жуто црни Арапине: 
„Чујеш, вамо, дете Дукатинче, 
„Дукатинче, младо арамијче,
„Дај ми вамо таја невестата,
„Да те младо, море, не погинам. 
„Мене ми je, море, жал’ за тебе.

Од епских песама Koje се односе на скорашше личности и до٢ ађаје, на- 
вешГемо ову о „Кир-Васиљ ку” , чувеноме трговцу из coja Лазароваца, К0ЈИ je 
средином прошлог века стекао огромна имаша у Скопљу а СВ0ЈИМ ханом ДОМИ- 
нирао свеколиком околином Милетина, и чијој мудрости и јунаштву су могли 
доскочити качаци само преваром KOjy ова песма описује:
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„Сладок ручек) море: комат, зелник.
„Комат, зелник) море, тиганици. 
„Вађај пари, море, Кир-Васиље. 
„Tpraj оро, море, Милетинско” . 
Давал пари, ајде, Кир-Васиљко,

Се собрале, ајде, се набрале 
Голи, боси, ајде, Зајађани.
Де ми одат, ајде, В ؟ летино.
В Милетино, ајде, ке Васиљка. 
Напред тргат, ајде؛ барјактарот.

Тргнал оро, ајде, Кир-Васиљко, 
Готвих, ручек, ајде, Кир-Васиљко.
Кога биле, ајде, све готови, 
Викнал силно, море, буљубаша: 
„Попрати не, море, Кир-Васиљко,

,,Покажи ни пути за Куманб” . 
Им излегол, ајде, Кир-Васиљко,

„Попрати не, море, више село.

Барјактарот, ајде, Кучук-баша. 
Викнал силно, море, барјактарот: 
„Oj, Васиље, море, Κπρ-Васиље, 
„Отварај ми, море, ански враТи. 
„Несме мије, море, лоши луди, 
„Тук сме мије, море, Мавровчани, 
„Мавровчани, море, губерџије” .
Се излга, ајде, Кир-Васиљко,

Ги извадил, ајде, више село, 
прво скочил, ајде, барјактарот.

Му отвори, ајде, ВИТИ порти. 
Напред скочи, ајде, барјактарот: 
„Oj Васиље, море, Кир-Васиљко, 
„Готви ручак, море, Кир-Васиље,

Извадил с,и, леле, танка пушка.
Го утепа, леле, Кир-Васиљка.

Овакво ce епско песништво пре свега најстарије јуначко, затим xaj- 
дучко и најзад 0 најстаријем потиштеном печалбарском животу сачувало све 
до данас у овоме хајдучком збегу и арамијском гнезду. Далеко од разних 
историских утидаја који су лако продирали у долине, Мавровци су очували 
у потпуности сву јужносрбијанску народну традицију.

7 —  Под упливом ЖИВО сачуваног свога националног предања и могли 
су многи Мавровци ,,на прва пушка да сиђу са своје пла-
нине и уз устанике првога устанка гину, надајући се да he и CBoj K p a j ОСЛО- 
бодити од Турака. Памти се и данас да су
ратовале за hecap а Kapabopbuje.“Томе одлажењу свих најбољих мавров-
ских .људи на устанак (са кога се НИКО није вратио), гдекоји старци, као што 
je Јандре Зеленгоровац, прописују нагло слабљење Маврова и пад у гурбе- 
џилук.

А ово мавровско народно предаше о учествовашу у првом српском 
у станку потврНују несумњиви историски податци, који се налазе у м . Ђ. 
І д у т і о і к в о і  Р Т ■  Поленик. зна іенитих луди. у  срнскод народу \\ А. 
Арсенијевић-Баталакиној књизи: Историја (х. !.) Ево тако 
ова историска сведочанства резимира г. Dr. Тих. Ђорђевић у својој КЊИЗИ: 
Македонија (друго изд. стр. 92—95. ,,Вучк.0 из Маврова. у  аустро-

турском рату био je официр.2٧ После рата није смео прелазити у своју 
домовину, Koja je била под Турцима, већ се настанио у Срему и уживао 
аустријску пензију. Чим je букнуо устанак у Србији, 1804 године, жртвовао 
je пензију и миран живот, дошао je у Србију и ступио у ред бораца. Као 
командант војске, Koja je Турцима давала отпора с jyra, OH je основао чувено 
српско утврђење, Делиград. у  одбрани Делиграда ЧикиЬ je славно погинуо, 
3. апЈзила 1808. године. Сахрањен je у манастиру Светом Роману, близу 
Делиграда. После њега предузео команду на Делиграду његов брат. —. 
Кузман Чикић, такође из Маврова. и  OH je био аустријски добровољачки

официр. И OH je у Срему становао и уживао аустријску пензију. и  OH jy 
je напустио и заједно с братом дошао у Србију. и  он се хр'абро борио за 
ослобођење од Турака. — Ми ца Брка,родом из Маврова, син Милоша 
Крајевића, добровољачког поручника из аустро-турског рата. у  Кара-Ђорђевом 
устанку борио се врло храбро у свима бојевима. Најзад je јуначки погинуо 
уз Хајдук-Вељка 1813. године. — Пета//،ш к гй -Ч а р д а кл ф а , родом из 
Леунова. у  аустро-турском рату био je кЗпетан. После рата уживао je ау- 
стриску пензију. Чим je чуо за устанак, жртвовао je пензију. Као паметан и 
искусан човек слат je од стране српских устаника у различите MHCHje.' Hajnpe, 
у .Петроград, 1804., затим у Цариград, 1805., и у главни штаб руске војске, 
1807. тодине. Кад je, 1805., образован ПравитељствуЈушчи Совјет Србски, он 
je био шегов члан. Умро je 1810." Чардаклијин брат Јован се такође истакао
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као вођ у борби противу Турака. -  Ништа, дакле, није историски тачније 
од мавровског предања да су се многи Мавровци борили уз Аустрију и 
Карађ.рђа за слободу Срба. и  нимало није чудо, кад се узме у обзир ка·· 
рактеристична мавровска имагинативност, инвентивност и храброст, што су 
мавровске хајдучке харамбаше постале у аустријској војсци поручници и 
капетани, а међу усташима српског првог устанка конструктори и коман- 
данти највећих утврђења и највештији дипломата.

Историска je чињеница да су се Мавровци борили са СВ0ЈИМ Мицом 
Брком уз Хајдук-Вељка, те je јасно зашто се у ОВОМ старом хајдучком гнезду 
и данаС најрадије пева горе нЗведена песма о Хајдук-Вељку и мустафа-паши, 
о Хајдук-Вељку, томе узору хајдучке племенитосги, господства и јунаштва.

Народно предање je, уопште, у O B o j психичкој групи врло обилато а 
национално осећање јако развијено. Изнад Маврова показују Мавровци 
,,Mapkoey кресту, “огромну једну стену, Kojy je Марко Краљевић бацио, 
веле, чак из Прилепа овамо надмеѣуѣи се са Мином од Костура; а мало 
даље од овог Марковог камена указују чобани на нека удубљења у камењу 
Koja, веле, да су ,,Обилићеви cmanku. “Радо причају приче о Косову и разним
хајдуцима познатим у српској народној епској поезији („Старина Новак," 
„детенце Грујица" и т. д.).

Карактеристично за М  вровску психичку групу у јужњачкој варијанти؟
динарског психичког типа je и то да се код њених доминантних cojeBa 
одржало национално осећање скоро егзалтирано. Ова психи٩ ка груп۶ je 
за последњух шесдесет година дала многе од наЈодушевљениЈих и Hajno- 
жртвованијих национално-просветних раденика на Jyry. и  психолошки карак- 
теристично je у томе смислу, да најпростије мавровске сељанке данас успав- 
љују у колевкама синове своје, ٥ бећавајући им у својим успаванкама 
као највишу ствар, да ће их испратити краљу у војску да своју отацбину 
чуЕају, да свога краља чувају^ ؟ во како гласи ]'една таква успаванка, Kojy на 
а^баНСком певају мајке у Дуфу (jep српскоГ језика не Знају), кш у нЗм je 
љубазно прибележио Филип Гавриловнѣ, учитељ у томе селу:

(Љуља, љуља мајка детенце. 
Детенце je мајкино.
Дете к  да ми порасте,
Па к  ми јунак бити.
Чувак своју мајку.
Отићи^е у печалбу.
Слак аманете мајци.
А мајка к  га испратит у војску 
Te к  чувати отацбину,
И чувати краља).

Љуљи, љуљи нона ђанин, 
Ђали ошт и нонес, Ô, 
Ђали доти ритет, Ô,
Доти бохет трим, Ô.
Дота рујне нонен, Ô.
Дот шкојне н’ гурбет Ô. 
Доти дргојне нонес, б. 
Доти шкојне аскер, Ô. 
Дота руејне ватанин, Ô. 
Дота руејне краљин Ô.

Национално осећање се живо сачувало и код ових типичних ئ  

у Дуфу, који су нод јаким притиском арнаутске тираније за последњих осам- 
десет година примили сва спољашња етничка албанска обележја, одело, 
поредак у кући и језик, а сачували сав C B oj унутрашњи живот вере, обичаја, 
мишљења и осећаша изразито српски и карактеристично мавровски. Сам 
албански Ј.език им je пун српских речи, тако да веле да се са Албанцима 
из Албаније не могу разумети. Старији Дуфчанци нричају да њихове бабе 
нису уопште знале албански и да су мајке тек почеле да уче, jep се српски 
говор главом плаТао. у  осталом, појединачном анализом смо раније21 утвр- 
ДИЛИ да су сви дуфски. сојеви, осим Балабанлара и Бодуроваца дошли из 
српских од старина крајева као што су Црна Гора, Поре۶ је и други. Карак- 
т е р и с т и ч н о  je, пак, за целу мавровску психичку групу да je и оно гьено село, 
Koje због свога географског положаја било ,je приморано да прими албански 
језик, сачувало je све до данас српске народне песме најчешће у преводу а 
неке и на српском језику (као што je, на пример, горе наведена песма
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Xajdyk Велко и Мустафа-паша),ове на српском чак и неразумевајући а
знајући само о чему оне говоре.

Под упливом, дакле, необично са којом
психолошки нужно иде и-необична развијеност осећања, мавровска психичка 
група je характеристично сачувала, и то синтетички из разних доба и кра- 
јева, читав؟ богатство народних песама и. национално осеЬаше необично 
отпорно и jaxo.

8 — С обзиром на ону другу диференцијелну одлуку мавровске пси- 
хи٩ ке групе, необичну прекост у реакцији, характеристично je то што се у ГЬО] дата реч поштује као светиња и неприкосновени)е држи него ма у KOJOJ 
другој групи динарског психичког типа. Нарочито поштовање дате речи je 
социјална нужност у средини чији доминантни психолошки чиниоци одликују 
се нарочитом наглошћу у реакцији, у средини xoja би могла бити онемо- 
гућена непостојаношћу својих чинилаца.

Дата реч je за Мавровца,. по предању од вајкада била света. Они се 
једино међусобно везују, и за сада не ocebajy потребу чвршћих легалних веза.

Код ЊИХ се све до скора чувао чак и прави култ дате речи. Недавно 
су напустили свечана зарицања, давања СВОЈИХ речи пред ужим или ширим 
скуповиИа. А само пре С'ТОтину година имали су сви Мавровци заједничко 
место, и данас звано Клетовник,брдашце на један километар раздаљине од 
Леунова идући Никифорову, на коме се ,,закш  свечано 
пред свим селима сведочило. и  ту што се говорило, узимано je као апсо- 
лутна истина или нешто што ће се извршити макар главе то стало. Прича 
се да je на клетвенику био врло дебели суви храст, о којем je висио огроман 
гвоздени ланац (неки веле да je тии ланцем некада било од Турака везивано 
мавровско робље) и да je онај који je сведочио или се зарицао држао се 
једном руком за тај ланац. Веле да се овај ланац сав у прашину расуо и  
Суви храСт заједно са присутнима разнео, кад je неки д^жећи ce је^н^м 
руком за Њ а другом за „избушени", шупљи штап, криво реч дао.

Но ако су ове примитивне церемоније ишчезле, сам социјални култ 
дане речи, као друштвена реакција на прекост појединаца, код Мавроваца се 
у потпуности сачувао. Сва друштвена истина и правда на њему почива.

9 — Као општу характеристику духовнога живота мавровске психичке 
групе, Koja такође резултира из оних појединих одлика доминантних сојева Koje смо детаљном диференцијалном анализом утврдили, назначиЬемо на 
крају овог одељка диференцијалне синтезе, ону нарочиту душевну
KojoM се Мавровци потпуно издвајају од своје околине.

Ведрина je оно што Мавровце етнопсихолошки јасно издваја с једне 
стране од њихових горњополошких ؟абринутих суседа, с друге стране од 
утучених и у CBOJO] утучености достоЈанствених горњоречких приатеља и 
с треЬе стране од увек заузеіих и снуждених Мијака. Свака реч им je про- 
зрачна, сваки гест јасан. Главу држе високо. Увек светла, поносита лица, све 
на шима одише природной слободом и дубоком веселошћу.

Необично развијене уобразиље, свако од њих јасно види ствари и јасно 
о шима говори. Необично брзе реакције, ништа га не може збунити ни 
сплести, ништа га помутити у његовим мишљењима и стремљењима. Сав 
понет СВ0ЈИМ добро утврђеним народним предањима и јасно замишљеним 
животним плановима, сав надахнут СВОЈИМ свакодневним имагинативним ства- 
ралачким инвенцијама, сваки je Мавровац ведар и весео.

У  OBoj нарочитој ведрини, којом се одликује мавровска психичка група, 
огледа се пре свега међусобна хармоничност .самих њен.их карактеристичних 
психичких способности и одлика а затим и иотпуна њена диференцијална 
психичка припрем٩ еност и прилагођења својој географској, економској, 
етничкоЈ, историско) и културно) средини.

-


