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ЧЕтИРИ ДЕЦЕНИјЕ КРАКАРСКЕ ВЕЧЕРИ:  
МОгУћНОСтИ ХРОНИКЕ У ЕтНОЛОгИјИ И 

АНтРОпОЛОгИјИ

Апстракт: У раду је приказан јубиларни, 40. сусрет Кракараца, Кра-
карско вече, које је одржано у Бајмоку 3. марта 2012. године. Приказани 
су број и имена присутних, музички програм, игре, јеловник, томбола, 
састав oрганизационог одбора, финансијско пословање и спонзори. Ука-
зано је на потребу ревитализације појединих делова традиције и увођење 
саветодавних чланова oрганизационог одбора. Истиче се значај који 
вођење ове хронике може имати за етнологију и антропологију и указује 
се на сродне радове других аутора. Хроника има четири циља: (1) да ство-
ри етнографске чињенице или базу података о Kракарском прелу; (2) да 
инаугурише културу вођења хронике у нашој етнологији; (3) да допри-
несе дијахронијском или историјском проучавању у нашој етнологији; (4) 
да створи основу за обликовање општих ставова или теорије о ритуал-
ним променама, као делу теорије о глобалним друштвеним и културним 
променама. Хронике треба даље проширити на истраживање групних и 
појединачних портрета или биографија појединаца који учествују у кра-
карским прелима, бар на нивоу портрета преминулих председника орга-
низационих одбора, ако не и старешина вечери. На тај начин би се могао 
размотрити однос историје и биографије. Поред тога, историјски, друшт-
вени и културни токови би се употпунили људским судбинама, док би ет-
нолошка истраживања добила и антрополошку димензију. Методолошки 
добро утемељена и разуђена хроника би могла објединити историјски, 
функционални, значењски и биографски приступ у етнологији и антро-
пологији. Као таква, била би својеврсна разрада идеје о поновљеним 
истраживањима у етнологији и антропологији. 

Кључне речи: хроника, Кракарско вече, Бајмок, историја, био гра фија, 
методологија, етнологија и антропологија, поновљена истра живања 
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Последње Кракарско вече је одржано у суботу 3. марта 2012. године у 
ресторану „Вожд“ у Бајмоку с почетком у 19 сати. Чланови организационог 
одбора и музичког оркестра „Ћута бенд“ из Пригревице, који је забављао го-
сте, стигли су знатно раније. За чланове овог оркестра је то била прилика и 
да се склопе нови послови. Поједине породице из Бајмока, знајући да ће чла-
нови овог оркестра наступити на Кракарској вечери, дошли су пре почетка 
програма да уговоре наступ на једној свадби која ће се одржати почетком јула 
у Бајмоку. Забави је присуствовало 90 гостију, 6 чланова организационог од-
бора и 4 деце, укупно 100 посетилаца и 6 чланова музичког оркестра. Међу 
посетиоцима је било 96 одраслих појединаца: Радуловић Бранко и Аница, 
Пензеш Арпад и Ружица, Шкрбић Јово и Славица, Матковић Драган и Ма-
рина, Дулић Антун, Токовић Рајко и Зора, Станик Данијел, Полимац Душан, 
Ивковић Ивандекић Бојана, Радуловић Јелена и Марија, Вукелић Радослав 
и Мирјана, Ивошевић Милан, Маравић Петар и Драган, Лантош Бранислав, 
Самарџија Милан, Маравић Ђорђе, Леванг Роланд, Боца Петар и Србо и 
Милић Весна, Шомођи Јасна, Радојчић љиља, Таталовић Дана, Ћупурдија 
Бранко, Радуловић Ранко, Стојановић Саша и Тања, Ивошевић Весна, 
Драган и Софија, Ивошевић Николић Јелена, Николић Бранко, Радмила и 
Ђорђе, Радуловић Јадранка, Токовић Снежана и Мишо, Радуловић Бранка, 
Таталовић Огњен, Билбија Дејана, Ивошевић Гојко и Тереза, Вукелић Зоран 
и Рада, Јањић Богдан и Душанка, Јакшић Милица и Предраг, Цветићанин 
Недељко и Ондина, Павлић Ненад и Елеонора, Радојчић Дмитар и Марица, 
Ивошевић Мане и љубица, Ђурић Родољуб и Марица, Косановић Алексан-
дра, Ивошевић Драгица, Бошко и Милица, Лукић Саво, Драгица, Драго и 
Божана, Лазић Душанка, Николић Вукашин и Иренка, Ивошевић Никола, 
Мрвош Милан и Зора, Ивошевић Мане, Ивошевић Стегић Биљана, Стегић 
Предраг, Таталовић Жељко и Тања, Радуловић И. Миле, Вукелић Немања, 
Ковачевић Марко, Вукелић Стефан, Трбовић Ранко, Ивошевић М. Гојко, 
Ивошевић Г. Горан, Радуловић Милан, Ивошевић Милош и Косановић 
Ђорђе. Забави је са одраслима, родитељима или рођацима, присуствовало 
и четворо деце: Радуловић Милица, Ивошевић Лазар, Токовић Стефан и 
Ивошевић Милош. Већина поменутих појединаца је забави присуствовала 
у друштву брачних партнера, чланова породице, другова, пријатеља, сусе-
да и пословних партнера. Међу присутнима је било и четворо појединаца, 
рођених у старом крају, пре колонизације: Ивошевић Мане из Дебелог Луга 
(1937), Радуловић Ранко из Радловића (1938), Радојчић Дмитар из Радојчића 
(1942) и Радојчић Марица, девојачки Радуловић из Локве, рођена у Огулину 
(1945). Највећи број присутних припадао је млађој и средњој генерацији, 
рођеној у Бајмоку и Суботици, а међу присутнима је било и појединаца из 
Сомбора, Београда и других места. 

Програм је почео у 19:30h, а отворен је песмом „Нема раја без роднога 
краја“, затим су уследиле песме „Аој Лико, жали ли те ико“, „Крајишници 
ђе ћемо на прело“, „Срце је моје виолина“, „Јутро“, „Миле воли диско“, 
„Последњи боем“, „Куда иду људи као ја“, „Милице кћери“, „Уз Мораву 
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ветар дува“, „Чудна јада од Мостара града“, „Има дана и кафана“, „Прођох 
Босном кроз градове“, „Крчма у планини“, „Ђурђевдан“, „Данијела“, „Пјевај 
ми, пјевај соколе“, „Ој ливадо росна траво, јаворе, јаворе“, „Свилен конац“, 
„Српкиња ме мајка родила“, и друге. Од плесова и кола били су заступљени: 
мерцедес коло, ужичко коло, балканка и танго, да би се игре на крају завр-
шавале по већ устаљеном сценарију – статирањем, у коло или ланац повеза-
них играча пред оркестром, певањем и гестикулирањем уз песму и музику.

Око 20:45h присутнима се обратио Никола П. Ивошевић. Он је по-
здравио присутне, прочитао имена чланова oрганизационог одбора и име-
на спонзора, и позвао присутне да минутом ћутања одају почаст Кракар-
цима који су преминули од последњег прела. Ускоро су почеле припреме 
за послужење вечере. На менију, чије је служење почело у 21:00 h, нашли 
су се: (пилеће-свињска) супа с резанцима и шаргарепом без меса, јагњеће 
и прасеће печење, барени пиринач, салата од свежег купуса и бели хлеб. 
То је мени који је био обухваћен ценом улазнице, која је износила 850 ди-
нара. (Поређења ради, један евро је износио 110,8235 динара). То значи да 
су се алкохолна пића, сокови и кафа плаћали посебно. На менију се, међу 
пићима, нашло и домаће тамноцрвено вино, које су произвели Ивошевићи – 
Роговићи, власници ресторана „Вожд“, и сами Кракарци и Дрежничари. То је 
једна од ретких дрежничких породица која је, након што је већина средином 
70-тих година напустила гајење винове лозе на песку у Горњем Таванкуту, 
обновила виноград и производњу вина на земљи црници у околини Бајмока. 
Прецизније речено, има шест таквих породица, три с презименом Ивошевић, 
две с презименом Косановић и једна с презименом Радојчић. Стицајем окол-
ности сви су Кракарци, односно њихови потомци, рођени у Бајмоку или су 
пореклом из других дрежничких села, чији су припадници пре колонизације 
у Бајмок учили школу у Кракару. Домаће вино које се могло поручити уз 
вечеру направљено је од црвених сорти грожђа, с додатком црног отела, што 
га је учинило тамнијим и јачим. Власници ресторана су грожђе купили од 
једног од пет поменутих малих произвођача и направили сами вино.

Некако у исто време с почетком служења вечере, организатори су при-
сутнима поделили летке на којима је била нацртана карта Југославије и тра-
са пута коју су колонисти 1945. године прешли долазећи из Дрежнице у 
Бајмок. У другом делу карте приказана је Дрежница с акцентом на Кракар, 
а са стране су набројана села која припадају Кракару. У вези с тим треба 
направити неколико напомена. У Кракар су убројана села која му припадају 
и села која су настала од његових станова, али му у физичко-географском 
погледу не припадају. Кракару, дакле, припада седам заселака: Косановићи, 
Секулићи, Ћуле, Којићи и Ковачи, Ћупићи и Келићи, Благај и Ћошани. Од 
кракарских станова настала су села: Дебели Луг, Палице, Понорац, Лиси-
на, Козарица, која је наведена као Мађари, и Пећина. У Козарици су осим 
становника са шпиц-наметом Мађари својевремено живели и они са шпиц-
наметом Поповићи, а и једни и други су се презивали Радуловићи, јер су 
насељени из Радуловића. Зато за ово село треба користити његово право 
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име – Козарица. Осим тога, некадашњи станови Ивошевића из Благаја – 
Конаци – нису наведени на овом списку. Презиме и село Радојчићи је по-
грешно наведeно као Радојичићи. Они су својевремено у школском и другим 
погледима гравитирали Кракару, и као такви касније постали учесници Кра-
карских прела у Бајмоку. 

Око 23:20h почела је продаја купона за томболу, по цени од 50 динара. 
Прву награду, по кубик дрва, добили су Вукелић Рада из Бајмока и Николић 
Бранислав из Суботице. Међу значајнијим наградама су били: телевизор, 
који је добио Ивошевић Ђ. Милан, и срндаћ, кога је добио Лантош Бра-
нислав – обојица из Бајмока. Остале награде су биле: прехрамбени артик-
ли, пића, препарати за одржавање домаћинства и обраду земље, и услужне 
радње које пружају спонзори (фризерски салони, стоматолошке ординације, 
домови здравља, сервиси беле технике, и друго). Прошле године је уведе-
на пракса да поједини спонзори поклањају за томболу своје књиге (Бран-
ко Ћупурдија, Породица колониста у Бајмоку 1945–1948, Београд, 2010). 
Ове године су се осим књига (Ранко Радуловић, Главни град Рвацке, Бајмок, 
2008) за награду могли добити и часописи Матице дрежничке (Годишњак 
Матице дрежничке, 1–5, Бајмок, 2007–2011).

Забаву је помогло 35 спонзора из Бајмока, Мишићева, Мале Босне, 
Суботице, Бачких Винограда и Београда. Највећи број спонзора је био из 
Бајмока. То су следећи појединци, предузећа и установе: Дрвара „Дубрава“, 
Дрвара „Бајмочанка“, АД „Равница Матијевић“, Ловачко друштво „Зец“, 
Земљорадничка задруга „Радуловић“, ДОО „Аграрпромет“, Технички пре-
глед „СН Дунав“, „Инвент унион“, „Индустрија намештаја Бајмок“, ПГ Доби 
Андреј, ПГ Бака Ђерђ, „Ветеринарска станица Бајмок“, Столарска радња 
„Ђепето“, СТР „Мис“, Ресторан „Вожд“, Месара „Двојка“, Ранко Радуловић, 
„Матица дрежничка“, „Фризерски салон Зрнић“, Стојановић Саша и „Евас“. 
Из Мишићева су спонзори били: „Пчеларство Капор“ и Сервис беле технике 
„Шуњка Бошко“, из Мале Босне ПГ Ивошевић Драган – „Леска“, из Бачких 
Винограда Расадник „Џамбула“, из Суботице СТР „Нимиал“, „Пласт ком-
пани“, Оптика „Гилмор“, Апотека „Pharma Sity“, „Кућа здравља“, „Млекара 
Суботица“, Економски факултет, Стоматолошка ординација „Dental House 
dr Nikolić Branislav“, и из Београда „Подравка“. 

Организатори су имали четири врсте прихода. Тако је 90 продатих улаз-
ница донело 76.500,00 динара, 568 продатих томбола 28,400.00 динара, пра-
се 4.000,00 и преостала зарада од прошле године 10.500,00. Остварен је уку-
пан приход од 119.400,00 динара. С друге стране, постојале су четири врсте 
расхода. Тако је Ресторану „Вожд“ на име услуга и вечерњег менија за 103 
продате улазнице плаћено 61.800,00 динара (по особи 600 динара), за теле-
визор 10.000,00 динара, пиће за чланове организационог одбора 9.000,00 
динара, за музички оркестар 30.000,00 динара и за штампање купона за 
томболе 1.000,00 динара. Расходи су укупно износили 111.800,00 динара. 
Из свега произилази да разлике између прихода и расхода односно зарада 
износи 7.600,00 динара. 
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Организациони одбор су чинили: Ивошевић Г. Горан (председник), 
Ивошевић Владимир, Радуловић Милан, Косановић Ђорђе и Ивошевић 
Милош. Из здравствених разлога Ивошевић Владимир, један од главних 
организатора Кракарског прела током последњих година, није учествовао 
у организацији и није био у могућности да присуствује. Одбору је пома-
гао Ивошевић Бошко и Ивошевић П. Никола. Уобичајена је пракса да се на 
текућем прелу саопшти организациони одбор за следеће прело. Овог пута 
је та дугогодишња пракса измењена. Предложено је да Маравић Р. Недељко, 
који је ранијих година учествовао у организацијама прела, састави одбор 
за следеће прело. Ово би могла бити прилика да се неки елементи Кракар-
ског прела – који су се последњих седам-осам година, од како се оно одржа-
ва у ресторану „Вожд“, изобичајили, вероватно због недостатка простора 
– поново уведу (етнографске изложбе, на пример). Осећа се и потреба да 
организациони одбор прела има и неку врсту савета, макар и трочланог. 
Или, ако је једноставније, да у Организационом одбору Кракарске вечери 
постоји неколико чланова који ће бринути о његовом садржају и неколико 
чланова који ће радити практичне послове. Искуство нас учи да се са од-
ласком сваке генерације губи део традиције. Зато би задатак саветодавних 
чланова организационог одбора Кракарског прела био да брину о њеном 
очувању у измењеним географским, друштвеним, културним и просторним 
приликама. 

Забави је присуствовало 30 Кракараца и њихових потомака рођених у 
новом крају. У овај број су урачунати и појединци из Козарице и Радојчића, 
односно њихови потомци, и најмање једна припадница по мајчиној линији, 
која је удајом стекла друго, некракарско презиме, а изостављене су кракар-
ске снахе, које су удајом прихватиле кракарско презиме. Они носе презиме-
на: Ивошевић, Ћупурдија, Косановић, Трбовић, Радојчић и Радуловић. Од 
потомака из других крајева Дрежнице присуствовао је 21 појединац. Оста-
лих 49 присутних су кракарске снахе, зетови и гости прела, углавном српске 
припадности другог регионалног порекла, затим буњевачке, мађарске или 
неке друге припадности. У целини посматрано 51 посетилац је пореклом из 
Дрежнице, или је њихов потомак из Бајмока и других места, а 49 посетилаца 
су припадници српског становништва другачијег регионалног порекла, или 
буњевачког и мађарског становништва из Бајмока и околних места. Када се 
ово стање упореди с оним од пре петнаестак година, видимо да је међу при-
сутнима бивало око две трећине Кракараца и да је био знатан број гостију 
по мајчиној линији. Истини за вољу, мора се рећи да су раније у Кракарце 
рачунати сви с кракарским презименима, рачунајући дакле и снахе. Оваква 
методологија рада је, поред других чинилаца, унеколико смањила број Кра-
караца. Остаје отворено питање зашто је смањен број присутних по мајчиној 
линији. Он је вероватно сразмеран смањењу броја присутних Кракараца и 
Дрежничара, односно повећању броја „осталих“. У вези с тим треба поме-
нути да организатори прела, пошто се иде на економске цене, уколико се не 
пријави довољан број Кракараца, нуде улазнице на продају и осталима, како 
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би се попунила сала. Тако се на прелу нашао већи број оних који пореклом 
нису Кракарци. 

Сводећи послове око припреме и одржавања прела, организациони од-
бор се састао још неколико пута. Тако је на састанку уприличеном у суботу 
17. марта 2012. године, такође у ресторану „Вожд“, за вечеру припремљено 
једно традиционално кракарско и дрежничко јело, вариво са сушеним 
свињским месом и сланцима, које се иначе добро одржава у дрежничким 
породицама у Бајмоку, а које је у протеклих 40 година у неколико наврата 
било и на менију Кракарске вечере односно Кракарске вечери. За ту прили-
ку се могло поручити и једно питко вино домаће производње, видно црве-
не или розе боје. Ово вино власници ресторана праве од грожђа властите 
производње, углавном „сланке“ и „кевединке“. Тако се показало да састанци 
организационог одбора, по људском саставу и менију, представљају темељ 
кракарске традиције. Томе само треба додати фолклорне садржаје, игру, 
песму и музику, које вероватно и најстарији учесници Кракарске вечери 
не памте. Другим речима казано, Кракарско вече захтева темељну ревизију 
већине својих садржаја. Пошто је ова година посвећена обнови дрежничког 
фолклора, треба очекивати да се у њој нађу и кракарски садржаји. У том 
смислу, основно питање за организаторе следећих кракарских прела јесте: 
шта је то кракарска традиција, а што већ не би било садржано у дрежничкој 
традицији. Искуство с прве Кракарске вечери која је организована 1972. 
године, учи нас да су Кракарци одржали такмичење у куглању, подељени 
између себе на две екипе, на оне који потичу с једне и на оне који потичу 
с друге обале потока Јошице, који тече кроз Кракар. То указује да будуће 
садржаје кракарских прела треба тражити у традицији која је настала као 
део заједнице живота кракарских житеља и њихових села и станова, као и 
села која су на њих, због похађања школе или због неких других потреба, 
била упућена. Поред тога, будуће садржаје треба тражити и у традицији која 
је настала као део заједнице живота Кракараца у новој средини, Бајмоку, 
Суботици, Новом Саду, Београду, и у другим местима. 

Епилог:  
могућности хронике у етнологији и антропологији 

Кракарска вечера односно Кракарско вече, настало 1972. године, већ је 
дуже време предмет наших истраживања. У оквиру тих истраживања води 
се једна врста летописа или хронике, која је повремено објављивана. У кон-
тинуитету је обрађено и објављено петнаестак година односно прела.1 Ова-

1 Подаци о њима су сакупљани током нашег боравка на терену, учествовањем, разгово-
ром, посматрањем и фотографисањем. У сакупљању једног дела емпиријских података о 
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кав начин рада има више циљева. Прво, да створи етнографске чињенице 
или базу података о Кракарском прелу. Друго, да инаугурише културу 
вођења хронике у нашој етнологији. Треће, да допринесе дијахронијском 
или историјском проучавању појава у нашој етнологији. Четврто, да створи 
основу за обликовање општијих ставова или теорије о ритуалним променама, 
као делу теорије о глобалним друштвеним и културним променама. Циљеве 
хронике, према могућностима, треба даље проширивати. Примерено теми 
којом се бавимо, једна могућност проширивања хронике је истраживање 
групних и појединачних портрета или биографија појединаца који учествују 
у кракарским прелима, бар на нивоу портрета преминулих председника ор-
ганизационих одбора, ако не и старешина вечери. На тај начин би се могао 
размотрити однос историје и биографије, историјски, друштвени и култур-
ни токови би се употпунили с људским судбинама, етнолошка истраживања 
би добила и антрополошку димензију. Другим речима, добро утемељена, 
разуђена и добро вођена хроника би могла објединити историјски, функцио-
нални, значењски и биографски приступ. 

Некако у исто време, када су објављене наше прве хронике, из пера 
српских етнолога настале су још две хронике. И, на жалост, обе су инспири-
сане ратом, нападом НАТО-алијансе на Југославију, у пролеће 1999. године. 
Ово велико страдање је навело писце да проговоре језиком хронике, да оста-
ве своје записе о ономе шта се догађало. Тако је Миле Недељковић (1999) 
написао књигу Косово и светски рат: хроника необјављеног рата. Књига 
има три основна поглавља са седам потпоглавља. Прво поглавље, које носи 
назив „Сатница смрти“, а захвата период од 24. марта до 12. маја 1999. годи-
не, писано је на основу извештаја наших радијских и телевизијских стани-
ца и више београдских и крагујевачких дневних листова. Друго поглавље, 
„На маргини рата“, садржи радове које је писац објављивао као коментаре 
у седмичном листу Глас недеље, од 31. марта до 28. априла 1999. године 
(бројеви 17–21), а већи део трећег поглавља, „Косово и Метохија као раз-
лог рата“, за чије писање је коришћена и историографска и етнографска 
литература, објављиван је у ратном издању историјских свезака Српско 
наслеђе (уп. Недељковић, 1999: 276). Књига Драгомира Антонића (1999) 
Бомбардовање се наставља... (Од Глуве среде до Спасовдана 1999), такође 
је изашла из штампе 1999. године, уз финансијску помоћ супружника Едит 

посетиоцима, спонзорима и финансијском пословању, помоћ су пружили поједини члано-
ви организационих одбора: 1998. године Ивошевић Владимир и Косановић Момир, 1999. 
Ивошевић Л. Гојко, 2000. Трбовић Ђ. Миле, 2001. Радојчић Дмитар, 2002. Ивошевић Л. Гојко 
и Ивошевић Владимир, 2003. Маравић Р. Недељко, 2004. Ивошевић Л. Гојко, 2005. и 2006. 
Ивошевић Владимир, 2007. Ивошевић Л. Гојко, 2008. Ивошевић Владимир, 2009. Ивошевић 
Л. Гојко, 2010. Ивошевић Владимир и Ивошевић М. Гојко-Роговић, 2011. Ћупурдија Симо 
и 2012. године Ивошевић Г. Горан. (Више о овим хроникама видети у радовима наведеним 
у литератури). У рукопису се налази хроника кракарског прела 1993–1997. године. Она ће и 
даље бити вођена, после 2012. године, али вероватно неће бити објављивана. Зато је овом 
приликом дат преглед досадашњих истраживања.
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Вестер и Рајка Грбе из Алкмара у Холандији и Жарка Перака из Торонта у 
Канади. У њој је, на 95 страна, сваки дан рата, од 24. марта до 20. маја 1999. 
године, представљен као једно поглавље. Писана је на основу властитих 
знања из српске историје и српске народне традиције и запажања о живо-
ту народа у ратним приликама, потпомогнута вестима из штампе и других 
медија. Имајући у виду значења која хроника може имати у етнологији и 
антропологији, обе поменуте књиге могу и треба да буду предмет посебних 
разговора и чланака.
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Branko Ćupurdija

FOur DECADEs OF KrAKAr EvENING:  
pOssIBILITIEs OF A CHrONICLE IN ETHNOLOGy  

AND ANTHrOpOLOGy

Summary

This paper presents the jubilee meeting on the occasion of the 40th Krakar Evening, gathering 
of people originally from Krakar, held in Bajmok on March 3, 2012. The paper presents the number 
and names of those in attendance, music scores, games, menu, bingo, members of the organizing 
Committee, financial management, and sponsors. The need for revitalization of certain parts of the 
tradition and the introduction of advisory members of the organizing Committee has been pointed 
out. Special stress was laid on the importance the keeping of this chronicle may have in fields of 
ethnology and anthropology, while pointing to similar papers by other authors. The chronicle has 
four goals: 1. to create ethnographic facts or database about the Krakar spinning bee; 2. to inaugu-
rate the culture of keeping a chronicle in our ethnology; 3. to contribute to diachronic or historical 
studies of phenomena in our ethnology; 4. to provide the basis for the design of more general views 
or a theory of ritual changes, as part of the theory of global social and cultural changes. goals of 
the chronicle should be further expanded to the research in the group and individual portraits and 
biographies of individuals participating in the Krakar spinning bees, at least at the level of portraits 
of the deceased presidents of organizing committees, if not of heads of the evening. In this way, the 
relationship between history and biography, historical, social and cultural trends to complement the 
people’s destinies, while the ethnographic research could gain an anthropological dimension. Meth-
odologically well-grounded and dispersed chronicle could combine historical, functional, semantic, 
and biographical approach in fields of ethnology and anthropology. As such, it would be a kind of 
development of the idea on repeated studies in ethnology and anthropology.


