
ОДГОВОРИ
нови ПОДАЦИ о Н0ШЕЊУ КАМЕНА о ВРАТУ 

На п а а л ًائ١ج٠احؤ   Tax. p. Ђорђева^а: I I I та  знала камен 0 spa iv ?٠ اбјављени су ,неки одговори у овом Гласнику, а још више података и ΠΟ- 
кушаја објашњења било,je у чланцима и расправама, објављеним на другим 
местима. Ja сам 0. томе писао у Гласнику двапута: први пут приказујући 

١ا١أل١ال؟ا  ô-ρα Илаје м. J e ih a :  ШЩа знала H H  O врату? l . y
и у TOM приказу сам изнео неколико нових података, а други пут у при- 
лоГу: Ношеѣе камена٠ врату,1 2 3у ком' сам изнео до'ста нове грађе. Као члан
Научне експедиције Београдског универзитета посетио сам 1933 неке крајеве 
Црне Горе, Косова, Метохије и Санџака. Ради својих посебних проучавања 
путовао сам у току истих ферија joui по југозападној србији и по Босни. 
На тим путованима скупио сам и неколико нових података о ношешу камена 
о врату, међу којима их има и од вейега значаја, те о сличним обичајима.

,Као и, код .католика у Далмацији, Херцеговини и Босни, тако се и код 
северноарбанашких католика зна за обичај кажњавања ношењем камена о 
врату. Кад сам био у Гусишу (3 августа 1933) био je пазарни дан, па сам 
од сел,ака Арбанаса, поред осталога, сазнао и ОБО: по казивању Ђон Прељ 
Цурана из Затријепча, у TOM je племену био обичај.да свештеник кажіьава 
оНе који 'би што згрешили против вере да три пута обиђу око света, скуп- 
љеног на миси, носейи камен око врата. Joui вели да тога има и сада међу 
Климентима и другде где има католика Арбанаса. Он лично није видео. Ник 
Пран, шофер из Гусиња, слушао je од свог оца Пран Ника (из племена 
Никача): за грешке учишене у Цркви свештеници су наређивали кривцима да 
држе и за време мисе кроз народ носе велик камен о врату. По једном са- 
општењу из друге руке (са српске стране), и код католичких Арбанаса се 
зна за идење с каменом о врату на жалбу против суседа.

Г. Богдан Вуковий, свештеник из Андријевице, казивао ми je доцније 
да je код Срба муслимана (Куча) око Гусиња обичај да крвник иде на умир 
носеЬи камен о врату. Нисам био у могуйности да то провер.им међу самим 
гусињским муслиманима, те тај подаТак саопштавам с резервом. ПотНрди ли 
се, OH he много допринети решењу постављеног питаша.

Г. Милутин Миуовий, родом из трепче у Васојевићима, .сада на Зве- 
чану код Кссовске Митровице,' слушао je за идеше на жалбу с.каменом о 
врату: Стеван Војиновић Бјелаковић, 'старином из Босне, био ce je наСелио 
у Трепчи. Због крви изгубе земљу и раселе се, .а земљу прихвате Мицовийи. 
Стеван je ишао да се жали кнезу Данилу. Узео и пробио камену плочу и 
обесио je око врата, а написану жалбу попрскаокрвљу из -свог образа. Уз 
то ишао je боси пред кнезом љубио земљу. После погибије кнеза Данила

1 Гласник Скопск.г научн.г друштва I, 528-53..
2 Гласник Ск. н др. XI, 277—279.
3 Гласник Ск н. др. XII, 307—3.8.
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добио je натраг своју землу. ٢. Миџ.вић ме je уверавао да ce je често ٢٥- 
ворило за појединце: „Отишао je на давију и однио камен о грлу".

У Мојковцу сам слушао како je неки РакочевиЬ из Колашина ишао на 
жалбу кнезу Николи, против неке пресуде. о  врат je био обесио револвер и 
камеи. Moj бивши командир, капетан ٢. Новица ПеровиЬ из Колашина слушао 
je како je неки од Морачана ишао на жалбу паши у НикшиЬ, носеЬи камен 
у гужвама о врату.

Лазар ЧупиЬ из Дробшака, сада у Павину Пољу (Вранеши), знао je 
песму о томе како су Грци и Бугари ишли руском цару да се жале на 
турски зулум, пошто су Турци побили патријарха, триста калуђера и шест 
стотина попова:

Сваки по кам о грлу носаше.
На кољена преда Њ падаше':
„Ајд помагај, наше без заода сунце!"

Врло je сличан начин на К0ЈИ су Староколашинци ишли на жалбу, иако 
нцсу носили камен. По казивању Алимпија Божовийа, сеоског трговца, и 
тьегових рођака из придворице, у СтароЫ Колашину често je било овога. 
Ако се некоме много, наноси штета на имашу, а кметови и сеоски главари 
Hehe да стану томе на пут, онда оштеЬени узме раоник у торбу, па га носи 
пред Претставника турске власти (кајмакама или пашу) и вели му: „Аман 
пЭшо, И отац и мајко, ja више нем'ам живота од н. н; и ево ти" раоника. 
Ти знаш шта hein чињ.ет са земљом; ja je више орати Hehy!" Тако je пре 
неких тр.идесет и I Iет година Милутин ДобриЬ из Брњака, жалеЬи се на 
једног од својих рођака суседа, носио раоник мутесарифу у Приштину. Алим- 
пије je ишао да мири пресјечане, и ту се били скупили кметови, па су онда 
узгред и.змирили и ту размирицу између ДобриЬа. Милутин je пристајао да 
се мири, али се бојао да Hehe томе сметати што je однео раоник. Алимпије 
je узео на себе одговорност, и мутесариф му je после одобрио поступай. Не 
само, да су Староколашинци тако поступали у међусобним споровима, него 
су на тај начин'подносили и колективне жалбе. Изгледа да они Hebe о томе 
да.говоре, и ja сам о томе слушао од ЊИХОВИХ суседа, па и то од млађих 
луди, jep су се старци' устручавали да говоре о TOM обичају у КОМ су се 
луди понижавали. Т аю  сам у Црколези (Метохијски Подгор) чуо како су 
пре неких четрдесет година око четрдесет Староколашинаца пошли у При- 
штину и' ставили око врата гужве. Нису ми у' Црколези умели реЬи да ли 
су 'ти луди и на гужвама имали штогод. А у- Бањској код Кос. Митровице 
 ам слушао' како су Староколашинци ишли паши у'Приштину да се жале؟
на зулуме, па су у торбама носили раонике, а уз то се опасали ликом и око 
врата били ставили гужве од лика. Да ce je заиста тако ишло на жалбу не 
треба ни мало сумшати, jep je слично било и у босанској Посавини, где су 
^ељаци, незадовољни теретом' аграрних односа, највише нерадом претили, и 
то на. следеЬи начин : „покупе се из једног или више села на стотине те- 
ж.ака', поскидају с плугова све гвожђе -  цртала и лемеше — те пођу у 
град, и то обично' неделом или пазарним даном, да je више rpaje и такО 
дођу пред уЬумат, и ту почну бацати на гомиЛу цртала и лемеше вичуЬи 
кајмакаму и' осталим забитима: „Ево вам вашијех плУгова! Ми више не МО- 
жемо и  неЬемо радити землу, ако нам нейете наше терете

У Еучцтрну сам сазнао за један податак сличан ономе са Гла'синца, 
К0ЈИ сам раније саопштио. Неки Филимон, предак ПарлиЬа, био je при т у р -  
ÇKoj ыесно} власти и скупљао вергију. После шегове смрти, нашло се да д у -  
гује.још . неку суму., П онда  су његову сину Милосаву, доцнијем п о п у  и 
проти, ставили око врата ланац с катанцем, К0ЈИ je морао да носи д о к  т а ј 
дуг није подмирен. 4

4 В. Ћоро&љ,Лука ВукаловиП и херцеговачки устанци 1852-1862 године, 61.
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Год. 1914 „шуцкори“ (нека врста милиције) ،муслимани мучили су у Ро- 
гатици похапшене православне србе и тим да су им везивали камење око 
врата. (По саопштењу г. Рада Мијатовића са Сокоца).

Сем веЬ у поменутим местима,б има и другде претстава- о к.азнама во- 
деничара на оном свету да носе камеи око врата, у  цркви НиКољцу код 
Бијелог Поља има фреска на Kojoj je претстављен воденичар, обешен за ноге 
и руке. Преко груди му пребачено уже на КОМ в.иси воденищси камен, а око 
врата друго уже на КОМ се држи неки суд као чанак. у  Бије.лом Пољу сам 
забележио и веровање да воденичару, кад умре, обесе камен око врата. Но- 
сеЬи тај камен, треба да пређе преко једног конопца. Ако пређе, био je 
поштен и иде у paj. Иначе, у. Бијелом По.љу je посебно гробље за водени- 
чаре, пошто се не верује да воденичаф уопште може бити праведан. и у 
саборној цркви у Прилепу, како ми je к  -зивано 1931, била je слика водени؟
чара с каменом воденичним о гуши, па je уништена.

У околини Сребренице, у Босни, и муслимани и православни верују да 
he воденичар К0ЈИ краде и криво мери на оном свету носити кантар око 
врата и по. њему свему биЬе паспаљ. и код православних Срба око Да- 
рувара у Славонији Bepyje се да млинари на оном свету носе воденички 
камен о врату.

١ ٨  НА. с. Филипоеић

5 Гласник Ск. н. др. III 347: XI 308.


