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КАДА СЕ ПЕВАЛО У СРЕМСКОМ СЕЛУ БУКОВЦУ

Апстракт: Рад се бави приликама, местима и начинима на који су 
извођене песме и весеља у Буковцу до Другог светског рата. Описани 
су приватни и јавни скупови, дани када се није радило и када се радило: 
крсна слава, свадба, рођење и крштење детета, вашар, коло, шетња, берба 
грожђа и трешања, косидба жита, итд. Такође је забележено како се и шта 
певало, ко је певао, а наведени су и неки певачи и аутори, као и „путеви“ 
којим су песме долазиле. Тема је представљена тако што су доследно пре-
несена казивања информатора, тако да је ово грађа којом се више указује 
на једно прошло време и његове актере него на саме песме.

Кључне речи: Срби, село, прошлост, рад, разонода, народне песме, 
Срем

Увод

Насупрот ауторским / грађанским / уметничким песмама, које је певао 
народ, о песмама које су, такође, певане у народу, а које се у стручној лите-
ратури називају народним, јер су испеване у десетерцу, писано је и даље се 
пише. Међутим, досадашња литература не успева да пружи потпуну сли-
ку o некадашњем богатству усменог стваралаштва насталог у народу, као 
ни оног које је народ прихватао ,,као своје“, тј. певао. Извора података, тј. 
казивача – учесника је све мање, из дана у дан. Ово је тек делић поменуте 
слике, који обухвата кратак временски распон – од двадесетих година 20. 
века до Другог светског рата, и ограничен је на само једно село (Буковац). 
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Тежиште рада је више на приказу прилика у којима се певало него на самим 
песмама. Певање је било нераздвојан део свих свечаности – весеља (када су 
свадбе, славе, крштења...), као и свакодневице – када се ради, путује, седи у 
доколици. Песма је била свакидашња појава. Певао је ко год је умô да пева! 
На улици, у атару, чујеш песму одасвуда. особито кад идеш кроз атар, сви 
певају, без обзира на узраст. У оно време се попије код куће бокал вина – и 
он је весô... 

* * *

Буковац на обронцима Фрушке горе је родно место песникиње Мили-
це Стојадиновић Српкиње (1828–1907), чији је списатељски опус везан и 
за вински Срем. У Буковцу сам периодично истраживала почев од 1987. 
године. Разговaрала сам са мештанима, а највише са Петром – Пером (Ла-
зара) Васићем Лалиним (1927), без кога не би било овога рада. Значајни 
подаци потичу и од Драгиње Живковић Недељков (рођена Вељков – Ба-
чине) (1913), Михајла – Мике Васића Гагиног (1931), Живка Живковића 
Недељкова (1932), Митра Бугарског Стеничиног (1932) и Жарка Михелчића 
Говедарова (1941). У овом раду су дата само њихова казивања. Као таква, 
она представљају грађу за познавање забавног живота Срба у прошлости 
поменутог краја. То је време детињства и ране младости казивача, које су 
прекинули Други светски рат и геноцид извршен од стране усташа у савезу 
са Немцима. (У Срему и на Фрушкој гори је 22. августа 1942. године запо-
чета офанзива ,,Житни цвет“, ради чишћења терена од партизана, у ствари 
Срба). После је свака песма замрла и само се јаук и мук „чуо“; скоро да није 
било куће из које неко није убијен – у Сремској Митровици, Босанској Гра-
дишки, Јасеновцу, Вуковару ... или погинô у партизанима. зато ником није 
било до славља; није се певало о свечарима, није се ни славило, а није било 
ни су чим: било је мало проје и ништа више. И тако [је било] дуго после 
рата, до 1952/1953 – тачкице, бонови ... Све што произведу сељаци ишло 
је у државу. Сељачком домаћинству је следовало 250 кила жита по члану; 
буде довољно када се помеша жито са кукурузом. Није се јео чист бели 
лебац већ мешан.

* * *

У Буковцу су, као и у другим селима, певане народне песме, које је на-
род називао само песме, без придева народне. Због ,,старости“, он их је нази-
вао стародревне / старе / старинске и здраво старинске песме, а аутор ске, 
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уметничке, грађанске је називао нове песме. По казивачима, све те песме су 
спевавали обични људи. Због тематске разноликости, прилика у којима су 
певане, начина на који су певане, коме су певане и ко их је певао, оне се деле 
на сватовске, асталске, жетелачке, виноградарске, слепачке, бећарске...

Песме су наслеђиване: ,,рађали су се са њима“ – слушали их од рођења. 
Долазиле су и са страна, те се у сваком селу, из генерације у генерацију, не-
што старо заборављало, а нешто ново прихватало; доносили су их и Срби 
избегли из области под османском власти, мештани са својих краћих или 
дужих избивања, придошлице: гости, слепци тј. гуслари, путујуће занатлије 
и трговци... Буковчани су грађанске песме из Војводине и Србије (данас по-
знате као староградске), као и севдалинке из Босне и Херцеговине слушали 
у кафанама, на вашарима, црквеним славама... Неке песме су настајале и 
опстајале само у месту – углавном бећарци, поскочице... 

Овај рад чини пет целина: 1. весеља у кући (крсна слава тј. свечари, 
свадба...); 2. весеља на јавним местима (црквена слава, вашар...); 3. певање 
при раду (берби грожђа, косидби жита...); 4. усвајање песама трговачким и 
другим везама; 5. Буковчани као песници, певачи и свирачи. 

1. Без песме се није могло замислити весеље у кући

На свечарима

Свечари су стари назив за крсну славу, крсно име – када се слави кућевни 
светац. Исто је када се каже „Био сам на свечарима“ [или] „на крсној сла-
ви!“ Само су то свечари! остало су празници, славе цркава и манастира.

Док је домаћин жив и док живи у заједници са ожењеним синовима, док 
није дошло до деобе заједнице1 – слави се у једној кући. Када се поделе, сваки 
син преузима славу [слави у свом домаћинству]. 

о свечари(ма) се скупи фамилија: тетке, браћа... Код нас [у Буковцу] 
домаћин је седио у прочељу, под иконом. Астал је постављен по дужини собе 
(собе су уже а дуже). Лево од домаћина – с његове леве руке, седио је његов 
млађи брат, а с десне стране – старији брат. онда [се седа] по старештву 
... Ако су браћа одељена, они се сретну у цркви, на служби, па сврате код 
најмлађег (брата), који је остô с родитељима ... Ту је мати, отац; дођу да 
честитају матери крсну славу ... И онда се почасте, или попију, или, ако је 
ручак, ручају. остану, ако хоће, на ручку. [У противном], оду својој кући да 
славе – свако већином има своје госте; попију чашу вина ил’ ракије, шта ко 
оће, и шале се, мало попричају, и разиђу се. 

1 заједница је старији и распрострањенији назив од задруге.
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Славски ручак траје од дванес па до два, а вечера почне око седам сати 
па до зоре. На вечеру не долазе сви у тачно време, већ кад ко дође. Било је 
који дође у дванес, па остане до зоре. Позват [је] на два-три места; свуд 
помало буде – сат-два.

У дванес сати, код домаћина је морô бити, навек, славски ручак. [До 
тада он дође из цркве, где је био на] служби, која се заврши до једанес и пет-
наест, двадесет минута; на крају одзвони достоње – са прекидима зазвони 
звоно, достојно и праведно је – шес-седам пута. Ручак почне супом, па до-
лази месо кувано и сос – да л рен, да л од парадаиза – онда печење, углав-
ном мешано буде: живинско, свињско, ћуреће, гушчије, телеће ил јагњеће. 
Свињско печење [је] из рерне, из шпорета: крмунадле, ребра, шунке, плећке 
... Буде и друштва ... Код нас се ражањ није окретô. Месо је у великим 
прадлама – дугуљастим тањирима, великим, од пренцулана, белог, и ситне 
ружице. Исто буде и за вечеру. То се не склања, само се дода, увече, печења 
врућег. 

После ручка и вечере пије се вино и једу колачи, с орајима, разни – штан-
глице, шапице ... и торте: добош, жута, цариградска [најчешће], која је с 
облатнама, беланцем улупаним жицом [најмање десет], са килом шећера 
и [додатим] насецканим орајима. Пиће [вино], бело, црно, црвено, слатко, 
[изнесе се] у олбама од литре, а пије се из чаша, од деци и од два, белих. 
Пију вино, шале се, причају приче – већином домаћинске: ко има момка за 
женидбу, девојку за удају. Распитивало се читаво порекло девојкино, мом-
ково ... онда, који је најбољи весељак, започне песму, други прихватају ... 
и то се захуктава ... Кад су свечари, пева се дан и ноћ. Никад једна песма! 
И те, здраво старинске песме. Када су славља – у весељима [се певају] 
асталске песме.2 Старе асталске песме су јуначке – о јунацима, о српским 
великанима: Старини Новаку, Старом Вујадину, Краљевићу Марку, Мило-
шу обилићу, Мргуду, Миловану ... Било је ти стари песама које су се певале 
уз славље.

Нераскидиво везан за Косово, српски народ је највише певао о њему:
Уранила Косовка девојка, 
уранила по Косову шета, 
па наишла на орлова Павла. 
шта је теби, Косовко девојко, 
што ти млада по Косову шећеш, 
што преврђеш у крви јунаке, 
напајаш их вином црвенијем 
и залажеш хлебом бијелијем? 

Ову, знатно скраћену варијанту (почетак) познате песме казивала је 
Славка Живковић (Сомборкиња, Славчица), која је у време бележења (1987) 
ушла у 97 годину. Од удаје за Душана Живковића Недељкова (1892–1955), 

2 Назване су тако јер се првенствено певају за асталом.
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ратника и солунца, живела је у Буковцу. Песме о слави и српском страдању 
у борби за слободу народа и државе научила је од њега.

Асталска песма која се пева на свечарима може да буде и она која се 
иначе не сматра асталском, али домаћин зактева од друштва да се пева. 
отац ћерки или жени каже да отпева његову песму. [Онда је] за њи то 
асталска песма:

У баштици старог капелана 
расло дрво плавог јоргована. 
Јорговане, моје росно цвеће, 
нема цуре која тебе неће. 
Јорговану треба дати мира, 
у јоргован нико да не дира. 
Јоргован је понајлепши цветак,  
мо’ш га брати на Велики петак.3

Ова песма се певала и на весељима која су на клупи, на улици и др. – и 
после Другог светског рата. 

За време старе Југославије (Краљевине Југославије) певала се, на при-
мер, песма која се, иначе, могла певати у свакој прилици:

ој, Јоване, Београђанине, 
устај, море, Београд изгоре. 
Није мени до тог белог града, 
већ је мени до мојега јада; 
синоћ ме је оженила мајка, 
а од јутрос побегла девојка.

Сваки стих поменуте две песме пева се по дваред: један води песму, 
други за њим басира, и остали преузимају (песму). 

Често се чула и песма:
Певај ми, певај соколе, 
к’о што си ми синоћ певао,  
код моје драге под прозор. 
Моја је драга заспала, 
на студеном камену. 
Ја сам јој камен измак’о, 
десну јој руку подмет’о, 
да ми се драга наспава.

То се звало карловачка песма. Изгледа да су студенти спевали ту 
песму.4

На свечари су певане, такорећи, и бирташке и градске песме: „Вино 
пије Дојчин Петар, варадински бан...“; певали су адвокати, професори који 

3 У песми се каже на Велики петак – јер дотле већ цвета јоргован.
4 Испред последње речи сваког стиха је припев еј.
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су били са села, па кад дођу на село, на крсну славу ... Тако су и они ширили, 
преносили песме – градске! Један информатор каже: Дође ми из Бачке [гост] 
и пева своје, бачке ... а ми, Сремци, своје.

Сремци, момци, окрен’те се Бачки,  
тамо има лепи’ па газдачки’. 

То је нека врста бећарца. 
Стао Бачван на Дунав па виче, 
Сремци, момци, девојке вас диче.

[У ствари], о свечари може се певати свака песма [под условом] да 
је пристојна, [била она и] робијашка. Певало се и о робији – робијаши, 
робијашке песме.5 Једну песму о робијању у Сремској Митровици је Петар 
Васић слушао од бившег робијаша: Био ми је брат од стрица, Васић Јова. 
Робије је доспео због убиства. Кад се завршио Први светски рат, онда су он 
и њи неколико, пијани, увече, побили пет-шес шваба. Један [који се издавaо 
за Швабу] презивао се Ерић,6 преживио је па их је издô [открио]. Kад је 
[Јова] дошо кући (робијо шес година) [и] кад год је неко весеље, крсна слава, 
његова [или неког његовог], прво се прича о робији7 па он запева:

Светуј, мајко, сина од малена, 
Митровица кућа је голема. 
У њој има триста шесет соба, 
свака соба има свога роба. 
Не може је тица прелетети, 
а камол’ је млађан преходити. 
Девет сати, сви робови лежу, 
мене младог у карике стежу,  
па ме казне по четрнес’ дана 
то је казне фртаљуша8 рана.

Када се пева, може да свира и музика, већином гајде, онако, на слепачку 
арију. 

о свечари, негди су свирали у фруле, негди у гајде, негди у тамбуре са-
мице – неки гост или укућан. То је била српска музика. Хармонике су касно 
дошле. То је била швабска музика. Тек кад су прешли ти ратови [код Срба 
су се појавиле] усне хармонике, онда ове са мешинама. Памти се и како су 
Јоцановићи (шпицнамет / надимак Панића) проводили свечаре: они су о Св. 

5 Шта све наш народ није опевао: сав живот – у лепоти и грозоти!
6 Имао је кућу на крају новог, швапског дела села, према Петроварадину.
7 Јова је причао о робији. Говорио је да су и презали да ору – по њи осам с једне стране, 

осам с друге, и кајишеве преко леђа, и вуку плуг. Пословођа држи за плуг, а батинаши – 
џандари иду са страна да туку. „Ти шпекулираш“, каже, „не вучеш“; и удари га бикачом 
пет-шес пута.

8 Фртаљ је четвртина.
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Врачима [14. новембар] славили уз музику гајдаша, цигана из Сремских Кар-
ловаца – и тако дуги низ година, до Другог светског рата (и после – 1946. и 47, 
док није остарио гајдаш).9 они дођу – Милан и Пера Перкан – да честитају, 
ујутру, на дан славе. И остају два-три дана. ,,На путу“ им је најпре Јоца. 
Почну од Јоце: свирају, веселе се, пију ракију и онда, он с њима, крену. Иду 
код другог брата Пере. он је сам преко потока. Ту могу да доручкују. [Потом] 
заједно оду код Живана, па код Аце, где пићеду вино.10 [На крају] иду код Јаше, 
[који је] најзадњи, у Дојној Барањи. Било је њи пет браћа, па један до другог 
се прате. Ишли [су] и код Мише, брата од стрица ... цигани ди затраже, они 
ту и једу – на смену, било кад. Један свира, други једе.

Весеље за време свадбе

Сватовци, сватовске песме, певане су у сватови: другарице удавачи-
не [су песмом] дочекивале госте; у девојчиној кући, у предсобљу.11 А када 
младу доведу у момкову кућу, онда ту пева [онај] кога кум одреди: отпе-
ва кума, удавача [тј.] млада, стари сват, ђувегија, а свирци прате. И они 
сами певају асталске песме – свирци, тамбураши, некад сеоски, а било 
је и који су изнајмљивали цигане из Бачке Паланке, Нарадина, Гргетега, 
Кршедола... 

У раду се као пример сватовског весеља наводе неке подскочице и 
подвикивања, познате и као масне, безобразне песме (песмице), које се, 
иначе, певају у сваким весељима, осим крсног имена, обично кад је мушко 
друштво и само кад нема мале деце. Може да буде присутна понека жена. 
Мада, жене су биле безобразније од људи.

Подвикивања и подскочица било је у обе куће – младиној и мла-
дожењиној. Најчешће, подвикива се кад се игра у колу: бачко коло ([које 
се] звало војвођанско), и сремачко, и банатско ... Како кум заповеда – тако 
се играло коло. Кум заповеди коло. он први поведе. [У ствари, није битно] 
да л он, да л стари сват. [Углавном], води коло већином родбина – ко му /
јој је најрођенији: ожењен брат, сестра девојка... Овде је битно истаћи да 
се само у сватовским колима (играма) подвикује: Само сватовска кола се 
подвикују! 

Подвикива се: 

9 Каже Живан Панић, звани Бата Месар (1930).
10 Могли су га пити и код Живана.
11 Оне нису енге, које су звале, купиле у сватови, тј. ишле од куће до куће, са свирцима. Оне 

иду дан пре саме свадбе – суботом; у три-четри [сата] крећу и иду од куће до куће. Имају спи-
сак и купе свадбаре. Иде се прво код кума, старог свата и девера и онда – остале редом...
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Хватајте се девојке до мене 
док се нису поватале жене.  
што је коло веће, боље се окреће.

Када се весели, заова, јетрва може да истакне свој статус: 
Ја заова, ја, ја, ја.  
Ја заова, рођена.  
Ја заова, па нека. 
Која није, нек’ чека.

Подвикива [се и] масна, безобразна песма:
ова прија игра са мном, 
запушила дупе сламом. 

Скупиле се мушице 
око моје гузице. 

[На то се] убацује, надовезује, одговара неко мушко:
Ја ћу бога молити, 
па мушице склонити.

За оне којима се то није допадало смишљен је ,,одговор“: 
У сватови свашта буде. 
Kо замери, то су луде.

Занимљиво је кадашње подвикивање и објашњење казивача:
Ди кошуљу нађе 
кад у коло дође? 
што на теби доле, 
то на мени горе. 

човек је оставио жену – није тео да је поведе у сватове јер је била 
ружна. Ипак, она је дошла и такође се ухватила у коло. Он је сматрао да не 
може доћи јер у кући нема тканог платна. Међутим, она се снашла – распа-
рала његове гаће од шес пола (једна ногавица је од три поле). Давно12 је био 
обичај [да] позвани у сватове, ближи [род], носе сватовске кошуље, беле, од 
беза. То нису готове, сашивене кошуље, већ платно за кошуљу дуго 2,5 м, 
које се веже: прво [пребаци] преко рамена, онда око појаса, дваред, окомота 
око себе и завеже [тако да] крајеви висе. По томе се знало да се иде у свато-
ве. Та кошуља се не предаје; враћа се кући. Дар, поклон, [тачније] краваљ [је 
оно] што купиш: шерпу, лонац велики лонац за искувавање веша... Питало 
се: шта си му купио на краваљ?

12 Мисли се на време до Првог светског рата.
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Подскочнице су краће од подвикивања. Могу да имају две-три речи. 
[Певају се] кад је игранка нека, кад се прате момци...

Ала сам се намерио, 
до заове уватио!
Ај, пуј, келеруј, 
(или: хај, хуј, келеруј) 
лепша супа нег’ пасуљ.

Весели се кад се роди дете
Тај дан оцу исцепају кошуљу. Свекру су тели да исеку шешир: ако га 

довате, скину му (шешир) и исеку (то су били стари шешири). И онда [иде] 
част: пиће и суво нешто – обично шунка и барена јаја; то што на селу се 
могло наћи у кући. Није се куповало по дућанима. И ракија, и вино – то је 
било главно послужење.

Весеље је и кад се крсти дете у цркви
[Дете] од десет дана две недеље носе у цркву да крсте. Долази кум кући 

и званице, најближи ... Кад се мало напију, нешто и отпевају. После крш-
тења, сваке године се почасте и провеселе за имендан (дан крштења детета 
у цркви).13 Буде част у кући свечевог имењака. Није се славио рођендан. По-
пију и поједу обично пре подне, јер светац је, не ради се. Жене нису славиле 
имендан. То је доказ да је имендан последица прихватања хришћанства, док 
су свечари ,,покрштени култ предака“!

Весели се при испраћају младића у војску
Испраћаји су се организовали тек од успоставе троједне Краљевине 

Срба, Хрвата и Словенаца (1918). Кад регрут иде у војску, дође само родби-
на, најближи да га испрате. Ако треба да се јави до подне, онда дан раније 
буде вечера у кући; ако одлази по подне, онда се састану до подне или ујут-
ро; испричају се, попеваду – сеоске песме.

Весеље о забијачки – гозби после клања свиња
Свиње се кољу од јесени до јесени, да би се имала за целу годину маст, 

сланина, шунка, месо суво, кобасице, крвавице и чварци... У стара времена 
се клало кад буде мраз и кад се на ножу смрзне крв. Пре мраза се никад 
није клало (некад буде до Божића лепо). Први дан клања и сутрадан, када 
се топе чварци, је забијачка. „Забијачка“ је и назив за јела припремљена за 
учеснике забијачке – гозбе: доручак, ручак, вечера.

Свако домаћинство које је имало могућности ранило је за клање макар 
једно свињче: имућнији више – двоје, троје и четворо. Ипак, то је зависило 
и од броја укућана: за веће домаћинство (седам-осам чланова) требало је 

13 Слави се имендан – дан свеца по којем је детету дато име: Петар, Стеван, Сава, Аранђел, 
Никола, Ђорђе...
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ухранити троје-четворо; зависило је и од тога како се ко храни – који су гур-
мани ... а који су тврдице. Удела у томе ималa je и врста и тежина рањеника, 
тј. храњених, товљених свиња: око сто двадесет до сто тридесет кила 
живе мере – колико важе мала мангулица, или до сто педесет кила – колико 
је велика мангулица могла да догура. Неки су ранили и црно-беле бечејке – 
швабска раса. Веће су могле до триста кила и више да вагну. Килажа зависи 
и од дужине товљења. Наведена килажа се односи на свиње које се ране до 
седам-осам месеци, а, ако се хране годину дана – онда су знатно теже. Али, 
сирома човек не може да купује рану, да дуго рани. То су могле газде, које 
су имале своју рану.

о забијачки [док се посао не оконча] више се попије него поједе. за дору-
чак, џигерица, бубрези и мозак се испрже ... То није прави доручак. То је тек 
онако да се прихвате. Само да се пресече ракија, јел [je] за ручак паприкаш. 
У њега обавезно мету кромпир, да покупи ону масноћу. Једе се с лебом. Ве-
чера буде најважнија: ако није снег на земљи, онда [се вечера] у отвореној 
шупи, која је на стубовима [и има] кров на једну воду, једну страну. У њој се 
преко лета кува и она је испред качаре. [Када је] снег на земљи, [гозба је] у 
дубокој качари ([која је] два степеника доле, у земљи [у односу на шупу]). [У 
њој се зими] држе: сланина, шунке, кобасице, маст, кромпир, зелен, празна 
бурад.14 [Вечера почне] око осам-девет сати и траје некад и до зоре. Ту се 
скупе комшије – који су радили (и који нису), рођаци, пријатељи. Буде их 
доста. Седе за асталом. Астал има за свињокоље – најмање три-четири 
метера дуг. Ту се служи. Седе на клупама, без наслона, сви – и стари, и 
млади, и мушкарци, и жене, сви, сем деце.15 одма изнесе се лебац – мешени, 
кућевни, од цвајера, полудугуљаст, од три до пет кила. Домаћин начиње 
лебац. Устане, узме велики нож, прекрсти га [хлеб] ножом, одоле, од дојне 
коре [и каже (a други понављају за њим)]: „Во имја оца и Сина и Светога 
духа. Амин“. Присутни се прекрсте. онда лебац пресече пополак и онда те 
половине исто попола, и добије четри једнака дела; и један по један сече у 
комаде [и ставља у] плетене корпице од прућа.16 Неко – од девојака, обично, 
разноси. Довољна су два-три леба за друштво од двадесет-тридесет душа 
... (Биле велике фамилије које су се поштовале и скупљале). онда се износи 
чорба, а затим паприкаш. Пре него почну да једу паприкаш, домаћин, који 
седи у прочељу, устане, навек, и позове и да очитају молитву – оченаш: 
„Ајдете да се захвалимо Богу.“ И они сви устану, прекрсте се једаред и, кад 
се заврши – оченаш, још једаред. [Дакле], прво се изнесе чорба, у чинијама, 
онда печење: кремунадле, црна џигерица с белим луком – насецкан, ситно, 
па посут одгоре, у прадлама. онда иду надеви, што кажу Бачвани: кобаси-

14 Бурад се за ту прилику спушта у подрум, који се претходно распреми. Подрум је про-
дужетак од качаре. У њему та бурад остане привремено, јер би због влаге поплеснавила. У 
подруму се држи само бурад пуна вина.

15 Деца су у својој собици. На њи пази баба...
16 Касније се секло у послужонике – дугуљасте, јајасте, који су као тепсије – плитке, од 

плеха офарбане, и по њима су нацртане тице паунови.



213КАДА СЕ ПЕВАЛО У СРЕМСКОМ СЕЛУ БУКОВЦУ

це, крвавице. То се насече у неколко тањира, да се проба какви су мајстори. 
Јела изнесе неко од млађи – сна, ћерка, и каже: „Послужте се.“ Пиће [је 
исто као за славу] – вино. Неко оће слатко вино, неко кисело, неко меша – 
пола кисело, пола слатко. [На крају су] колачи, са салом, у прадлама. 

[Када се вечера], буде то већ близо поноћи. онда млађи, који оћеду, оду 
на спавање, а старији и мајстори који су радили остану до зоре, управо. 
Има неки чак падне и под астал. Пева се стално – oдма, чим прође вечера, 
чим се загреју од пића. онда вино пева, свакојаки песама ... свако своју. Не-
кад једну песму певају по пет-шес пута; пијани, шта знаду.

Певало се на посецима17, момачким и девојачким, и тамо где су при-
сутни само млађи брачни парови.

На посетку, удати и ожењени (састану се код нечије куће [неког од 
учесника]) картају [се], играју мице и певају, пију. Жене кокају, месе крофне, 
колаче. Састану се којим оћеду даном, обично зими, увече, кад се поради.

Поседак буде и кад дође прија у госте. Скупе се млади, с вечери, лети 
напољу, у том дворишту [где гостује прија], док зими у кући ... Није важ-
но ког дана се скупе, али траје то суботом и до после поноћи. Субота је 
најпогоднија ... онда неко свира фрулу, гајде, усну армонику или тамбуре са-
мице. Њи је више, свираца, али они нису банда. И онда певају групно, никад 
једно, а да остали слушају! Ту се и играло – танго, фокстрот...; [те игре су] 
научили од занатлија, момака. Млоги који су ишли за шегрте – шустере, пе-
каре, коваче, коларе ... ишли су увече у „Тан шул“ у Новом Саду да уче игра-
ти те окретне игре. ,,школа играња“ је била у Радничком дому. Игрању су 
подучавале и девојке које су ишле у Нови Сад да уче шити, труковати ... 
Неке су биле машамоткиње – правиле лутке за излоге, за радње, у разним 
народним ношњама. оне раде за трговце. Имале су своје мале, такорећи 
дућане. Радиле су заједно – њи пет-шес, па и десет.

Бранково коло 

,,Бранково коло“ одржавано је до око Првог светског рата: престало 
је кад је пропала Аустрија. О тој забави су Петру Васићу причали његови 
ујаци: одржавана је у Дојној Барањи, у кући Барјактаревић ђоке. Кућа 
[је] под трском, а двориште велико и у њему кућерак. зими се скупи ил у 
кући, ил у кућерку. Буде то и код комшија. Свако вече у тој Барањи, у сва-
ко годишње доба, и зими, скупљале су се распуштенице, удовице ... Ишли 
су из целог села: момци, девојке, жене, људи који су ожењени. Били су то 
мангупи, као неке делије. Пију. Свако мете флашу вина у џеп ... па пије из 
земљане шољице. Понесе [је] неко, [или се] донесе из комшилука, позајми се, 
јер на даћи се само пије из флаше. Ту се игра, свира, пева, шали. Имале [су] 

17 Поседак и прело су различити скупови у Новом Саду, а у Буковцу је поседак исто што 
и новосадско прело.
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своје свирце: сеоски – ожењени млади људи и момци. [При одласку кући], 
ожењеном залепе на леђа цедуљу – натпис „Бранково коло“. Испрати га 
ко било – удовица, распуштеница, девојка: тапне по леђи, залепи... Није 
онда било светла. [То ураде] само да би напакостили његовој жени, да види 
жена, кад оде кући, где је био – у ,,Бранковом колу“. 

У Барању се ишло и на букару

То је давно било – пре светског рата, Првог. Још се спомиње како је 
Јоца звани Лира, чувар поља, позивао: „Ајте у Барању на букару, тамо сви-
ра ратоњика (армоника)“. Он би викао и: „Барања – букара, Васа чакара 
– свира ратоњика“. Барања је била синоним и за забаву. На букару су пози-
вали и једни друге: „Ајдемо у Барању на букару“. 

Певане су песме са фронта, ратне, које су донели солунци

Многи мештани су били добровољци – пребегли из аустроугарске 
војске. Било је у Буковцу једно двадесет добровољаца. Петар Васић каже: 
Моја два ујака су били добровољци – Станков (цвете) Стева и Станков 
(цвете) ђока. Има који су погинули; нису ни дошли кући. Неки су остали 
у Француској, неки ошли за Америку ... они су причали да су најпре били у 
руском заробљеништву, у Галицији, у Карпатима. Предали би се Русима 
... Руси наваљују, они не дају отпора ... Већином су то били Срби... И онда 
наши, официри, заишли по тим логорима и питали ко ће у добровољце. осо-
бито Бачвани нису ’тели; сви који су били имућни, имали по 100–200 јутара 
земље, ти нису хтели у добровољце ... Док су чекали, размештени ... да иду 
на Солунски фронт, певали су о Србији. [Пери је] ујак причô да је био у не-
ким селу ту око Солуна и да Гркиње су и стално позивале на вечере. Ужива-
ле [су] са њима: играле српско коло, научиле и српски да причају, понеку реч. 
И онда је дошао француски генерал ... обилазио ... И Степа Степановић 
је прено на српски: „Војници, јунаци, сутра ћемо у пробој Кајмакчалана. 
Извршићемо јуриш у нашу земљу. Добили су част Срби да први крену.“ 

На Солуну гроб до гроба, 
тражи мајка сина свога. 
Трипут му је туда прошла 
док до гроба није дошла. 
отац плаче, мајка цвили: 
„Oтвори се, гробе мили.“ 
И гроб се је отворио, 
син је мајци говорио: 
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„Иди, мајко, дому своме, 
не долази гробу моме.  
Тежа ми је суза твоја 
него црна земља моја.“

То су певале удовице после Првог светског рата, у неким седељкама: 
чешљање перја, штрикање ... То нису песме биле за весеље. Иста, односно 
незнатно измењена песма „На Козари гроб до гроба“ опева страдање Срба 
у Другом светском рату.

Било је и богомољски песама, које су певале побожне православке – бо-
гомољке. Сваке недеље, после подне, имале су свој збор, којег су оне звале 
молитва. Био је код једне, потом код друге – обично код жена које су биле 
саме.

2. Весеља на јавним местима

На јавним местима у селу и изван њега се веселило о празницима – сла-
вама цркава и манастира, на вашарима, итд. 

Без песме није се могло замислити весеље за време славе – црквене, 
манастирске, по селима и градовима: Св. Никола – Каћ, Св. Стеван – Гос-
пођинци ... у Новом Саду о Св. Три јерарха...

O слави спасовданској [2. јуна], у порти [у Буковцу] славе црква и цркве-
ни одбор: седе под сеницом – имају шатор, свој, направљен само од липовог 
дрвета и покривен грањем, липовим (и окитиду цвећом). Ту буду и тамбу-
раши. Првог дана играло је коло, свирали су свирци. Остали се проводе на 
неколико других места: неки код Бате бирташа – Јоцића Живка. Говорило 
се: „Ајдемо код Бате.“18

Буковац је имао само два бирцуза. Старији бирцуз је деда Мите Недељкова, 
тј. Митра Живковића (Карађорђева 48): „Ајдемо код Мите, на куглану.“ Ку-
глана је била у дворишту, где се, недељом и свецима, ишло на куглање. Била 
је једина куглана до нешто после Првог светског рата [и након што је] Мита 
очô, одселио у Петроварадин (1926–27. године) и продо Бајинима. То [су] ку-
пили Стефановићи, који су једно кратко време држали...19

[За Спасовдан] дођу и путујући бирташи из Бачке, [углавном из] Србо-
брана. Неколико њих [и то сваки посебно] изнајми нечије двориште, напра-

18 Кућа, мала, са два прозора, две собе: једна са улице, у среди кујна, задња соба, па ка-
чара. Кафана у предњој соби. Биртија. [То је] друга кућа доле од Стефановића [данас Ка-
рађорђева 50].

19 На селу није било кафана. Било их је мало и у Новом Саду: „Бела лађа“, „Краљица 
Марија“ и „Жељезничар“ – на станици. остале [су биле] прчварнице – кафане од пет-шес 
столова и два, три, четри у башти.
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ви шатор и точи пиће: код зарића Стеве званог Стипа – кућа код самог 
крста.20 [Ту, под шатром] заповеда се свирцима: „Певајте ми ’ћери Бибо’ и 
’Ветар ружу низ поље тераше“ [и шта ко већ жели].

Када су вашари, тргује се и весели. [Углавном су] одржавани лети 
– почетком јуна или пред јесен, у септембру: у Старој Пазови, Митровици, 
шиду, Лаћарку, у Дојњим Петровцима ... скроз до земуна ... То је свињски 
Срем. Ту се највише куповали свињи и коњи (и кобиле и ждребад) ... говеда 
– краве, волови, бикови, јунци. На марвеним вашарима трговало се и зана-
тском робом. Били су ту и столари, колари, ковачи, опанчари, папуџије ... 
Има ту свега и свачега.

Петар Васић је још од шесте-седме године ишао у Голубинце на марвени 
вашар. Било је то кад је погинô краљ21 – једну годину пре [или] једну после. 
Повео га је деда, његове маме стриц, Живан Станков, јел онда су цигани 
крали коње... И ја сам чувô. Седио на федер сицу, на коли, и чувô коње од ци-
гана. Ако виде да су кола сама, они одвежу коња, доведу маторог, ћоравог 
и замену, [или] оставе коња, [a], ако имаш нов ам, они скину и однесу, или 
одсеку коњу реп, до шипке – маказама, оним за шишање оваца. ’оће и гриву 
да одсече ако је права, и продају четкарима.

[Живан је] ишô да купи свиње. [Био је] средњи сељак, ни сирома, ни бо-
гат. Имô је једно 10 јутара. он је на сваком [вашару био, а како је имао] ше-
шир од плиша (ал то су носили бирани људи!), певачица [му је] певала, под 
шатром: „ој, Живане, рундавог шешира, заповедај банди нек ти свира.“ 

На вашару, под шатром, од ћираде, непромочиве, сивозеленкасте боје, 
[буду] кафеџије, занатлије ... По 20–30 шатора било на иришком вашару; 
сваки занатлија морао [је] имати шатру и тезгу. А оне [певачице, биле 
су] код кафеџија, там ди се пиће точи и једе јагњетина, прасетина, на ра-
жњу.22 [Певачице], већином цигањскога рода, [певале су] уз пратњу там-
бураша – цигана. Свака је имала даире и изводила је неке кривине. Биле су 
све нафракане, намазане ... кратке сукње, деколте велико, груди пола голе, а 
ципеле већином на штикле ... коса дугачка, бујна, до по леђа, а неке ошишане 
на буби флизуру.

Црквене славе и вашаре неизоставно су пратиле авлаџије. [Они] праве 
авлу од ораја, лешњика, кикирикија... [Ту су и] лицидери, који праве лутке, 
коње, срца и огледалца, гранате (у облику срца па нанизане), [и] бозаџије, 
сладолеџије (сладолед од јаја, леда, шећера и разних мириса: ваниле, јагоде, 
купина, малина). [У Буковцу], бозаџије и сладолеџије су из Карловаца, 
већином муслимани. Сви буду код Крста, где је сада окретна станица за 
аутобус. Сви су били под мањом шатром [сваки својом] (имали рамове, 
дрвене, и само их покрију шатром, ћирадом). Сладолеџије шетају од ћошка 

20 Данас је напуштена, пропала (Карађорђева 37).
21 Реч је о краљу Александру I Карађорђевићу (1888–1934).
22 У шапцу, на вашару, на кафани „зелени венац“ – велика кафана, близу Вашаришта – 

било је исписано: „Добро дошли, мили гости, у Србији се не пости“.
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до ћошка, са том својом робом – колици(ма) и вичу: „Сладолед, сладолед. 
Грло лади, усне слади.“ 

Свуда је српска младеж, па и буковачка, ишла у коло – на игранку, 
недељом и свецом, после подне. У колу се играло, слушале су се и песме сви-
раца – гајдаша, потом тамбураша... Најпре је коло било на отвореном, код 
Крста – на сред села, на раскршћу, код Горње ћуприје – па је прешло у деда 
Митину кафану, па код Живка Јоцића. Код Јоцића је било до Другог свет-
ског рата и нешто после рата, кад је дошô из заробљеништва. Лети су 
играли у дворишту кафане (није било патосано), а седели су у великом, про-
страном гонку [ходнику] за столовима. зими су играли у сали кафане, где су 
и седели. Играли су кола – банатско, бачко, сремачко, врањанку, кукуњешће 
... и игре: ђурђевчицу, циганчицу, маџарицу, кетуш, келеруј – удвоје или чет-
воро. Свирци би знали и запевати [нпр. уз келеруј]: „Хај, хуј, келеруј, лепша 
супа нег пасуљ.“ 

Младеж је ишла у шетњу – на корзо, [управо када] и у коло – недељом 
и празником, после подне. шетали су се момци и девојке по Главној улици 
[Карађорђевoj], по друму (туцаник) са непарне стране (данас парне), [и то] 
од Крста до Брајине, Бугарчића ћуприје (Карађорђева 69), чак и до Помука-
ре – бунара на ђерам [који је] био на крај села [према Петроварадину]: од 
Крста, горе, до бунара, доле.

Главна улица и Буковачки поток били су лепо уређени. Дуж потока, 
са обе стране, био је леп дрворед – багрени и ораји. Поток је био чист као 
суза, па су том водом прали веш. И његово корито било је уређено, а, да се 
не дуби, направљено је пет дрвених точура (каскада) од ћуприје до ћуприје. 
Сада су бетонске корубе...

Забавни живот је обогаћен када је направљен Соколски дом, Со-
колана. Стара српска школа из 18. века [је], након изградње нове школе 
преоправљена у Соколски дом. Соколану (Црквена улица, данас Видовданска 
8) порушиле су усташе за време Другог светског рата. У Соколани су биле 
игранке. Соколско друштво је правило приредбе о свим свецима. Свирали су 
(и певали) буковачки свирци. Наступало их је шест-седам; некад буде и де-
вет, како се кад искупе: Славко Плавшић (прима), ђока Крмачица (контра), 
Иђошки Душан звани ђула (бас), Живковић Стева ђокин (музика – виолина) 
... То су све били самоуки људи. Било је вазда тих тамбурашких друштава. 
Ко год је имô слуха ... Тамбуре [су] сами правили од јаворовог дрвета. Било 
је њих доста који су то знали ... И гајде су правили сами сељаци. На селу се 
све ручно правило; ретко се куповало готово. 

Уз војвођанско коло су свирци, а не играчи, певали: 
Војвођанско коло, 
ко те не би вол’о. 
окрећеш се лако, 
ево, ви’ш, овако. 
На Марини сеферини, 
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а у ђоке златне токе. 
златна грана изаткана, 
Анка ткала, Станку дала...

Стара ношња војвођанских Срба која је овде опевана види се на слици 
,,Сеоба Срба“ Паје Јовановића. Тој ,,ратничкој, брдској ношњи“ претходила 
је ,,староседелачка“ ношња – ношња панонских Срба, пољоделаца (земљо-
радника, ратара), равничара, коју су прихватили и досељени Срби, а која се 
сматра народном војвођанском ношњом. Опеване су и токе (посребрен или 
позлаћен украсни ,,оклоп“), сеферини (велики дукати које је имућна удава-
ча носила у мираз) и златна грана (шарa изатканa или извезенa ,,златном“, 
позлаћеном нити), а Марина је српско име...

У Соколани, на приредбама, изводили су чобанско коло. Играло се преко 
штапа. Буковчани су били музикални: У свакој прилици, младићи и деца 
– четврти и пети разреди – свирали у фруле, усне хармонике...

Увече Ђурђевдана одлазила је [углавном] младеж на Вилину воду да 
дочекају ђурђевдански уранак. Долазили су са свих страна: из Сремске Ка-
менице, из Сремских Карловаца... [На Вилиној води – ,,на чардаку“, тј.] под 
чардаком, више чесме, свештеник је служио службу. Ту је била икона „Све-
та Петка“, намолована, на тим банку, на зиду – [високом изиданом темељу 
чардака23]. [На уранку] приређивана је забава, у којој је учествовало црквено 
певачко друштво из Буковца, омладинско друштво...

Певале су девојке кад седу на дворишту. Где је двориште велико, седну 
у ладовину – велик ора, велик дуд. Ту се лети ладовало. Седе и везу код Ру-
жице Кршкалове (Павловићи им је презиме, Карађорђева 38). Навек две-три 
има – никад није било да седи сама кад је докона. Навек је у комшилуку било 
девојака, момака: „Еј, ајд овамо“. онда се није пила кафа, ни чај, нит се 
пушило, већ се везле – те куварице, и којкаки њини дарови: пешкири, миљеи, 
салфети – неки који су около на фронцле, а у среди навежена ружа. Мећали 
су [их] на кревете – у ћошкове (ко сад што мећу јастучиће) у предњим со-
бама, гостињским.

[Окупљало се нарочито] лети, кад се преради, кад су врућине велике. 
онда, око Петрова дана се не иде у виноград. Довољно је да се очешеш о 
грозд да он поцрвени ... добија пепељак, ко неки прах. 

Девојке и момци [се састају] за време ускршњег поста. У пролеће, шес 
недеља трају фашанке. Фашанке кад су, онда не иду у коло. У црквеној пор-
ти скупе се па играју рајоле. [Дакле], кад је ускршњи пост, игра се у порти 
рајола: „Недељом, кад је лепо време, идемо на рајоле. Не идемо на корзо.“ 
На рајоле дођу бомбоњари, сладолеџије, алваџије, лицидери. Рајоли [су] раз-
не сигре [које се изводе без музичке пратње, нпр.]: паун пасе, у шумици под 
јасеном, отворте нам капију, шабац, теледу.

23 Чардак у овом случају није спремиште за кукуруз већ дрвена ,,кућа“, тј. просторија за 
боравак лети, када се иде у природу, што је била првобитна улога чардака.
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Када се сигра (ово су сигре, а не игре!) отворте нам капију, после тог 
првог стиха се пева: 

отворена још синоћ, још синоћ. 
чија ли је капија, 
чија ли су врата, 
a чије је оно луче 
од сувога злата. 
Мајкина је капија, 
мајкина су врата, 
а моје је оно луче 
од сувога злата.

То су све сиграли момци и девојке или швигарци и швигарице – од 14–15 
година. Tрчали су шабац. Девојачки табор био је на једној страни, а момач-
ки на другој. То је била нека игра у два табора, па су претрчавали из једног 
табора у други: женска и мушкарац у пару са другим паром с једног ћошка 
табора и с другог ћошка, па ко пре стигне удари рукама [само девојка из 
пара] више главе – пљесне длановима и викне: „шабац.“ 

Код сигре теледу се пева: 
Теледу, теледу,  
четир’ гуске на леду 
и све четир’ беле, 
господара Пере. 
Кад су једну заклали, 
сви су редом плакали, 
а кад су је појели,  
сви су били весели.

То је циганска песма. Певали су и циганске песме.

Старији казивачи су сигру је л ти добар калфа сматрали дечијом игром. 
Играли су је узраста четвртог, петог разреда, тринес-четрнес година, и оба 
пола. То није рајоле. [Када су рајоли] млађи немају посла – нису се мешали са 
старијим. Млађи се сиграју ди је било старо гробље, српско, у сред села; било 
без споменика, чисто – ди је после била нова школа [трећа по реду], сазидана 
пред Други светски рат [на земљишту, плацу у Видовданској улици, у близи-
ни Соколане]. Трајала је док најновија школа [,,Двадесет други август“] није 
завршена [на Тргу жртава геноцида 1]. При сигри која почиње питањем „Је 
л ти добар калфа“ води се дијалог између два табора, при чему измишљаду 
одговор, каже шта ко оће, нпр.: Није ми добар. На питање „Зашто није до-
бар“, једном је неки шаљивџија рекао: „Попео се на кућу, па сере кроз оџак.“24 

24 Куће су мале, тршчаре, а у сваком оџаку има ђаво. Тако било веровање. остало од бог 
зна од када.
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Даље се пита: „Је л ти добро служи?“ „Не служи.“ „С ким би га мењала?“ 
она покаже преко пута: „Е, мењала би са оним преко.“ онај долази, а овај 
одлази на његово место.

шетње су, такође, биле врста забаве. Фашанке кад су, онда не иду 
у коло, [већ] шетају се око цркве, порте, у тим папучама, од шишавог 
Паје.25 шетња, корзо [је када] иду две девојке, два мушкарца, па мушкарци 
пардонирају – питају да ли могу да се придруже: „Молим вас, госпојице, да 
л сте слободни, је ли слободно?“ „Нисам / Слободна сам“. Извине се пар-
тнеру, оним који је пратио, и пређе том који је пардониро. остављени иде 
да другу пардонира. И не љути се. шетају [и] по улицама, навече, па седну 
на клупу [и певају]. Је л музика не свира, то је жалост. То је био као неки 
црквени завет да омладина не пева, не игра, не свира. 

За Буковчане рођене пред Други светски рат рајоле су разонода дечија. 
Ми, дечурлија, се скупимо: „Ајдемо у порту.“ А порта [је] велика, трава... 
[Тако је било] до 1950, 1955/56. Сиграмо се, ко сад што цакају фудбал...26

Уз песму су девојке проводиле и Велики петак. Седе, кокају на улици 
... и певају – у сокаку. Велики петак је тужан дан [али почиње тек] увече, у 
цркви, бденије кад почне – око девет, десет сати па до зоре.

На уличним седељкама, недељом и свецом и кад је каљаво, не може 
да се ради у винограду, у њиви, певају млађе жене и девојке. Изађу да седе, 
на клупама, увече, чим залади, чим седне сунце, и остану до десет, двана-
ес, како ко оће. људи старији од 60 година, деде, на улици [су] седили, пред 
кућом. Ди год има клупе, скупе се њих пет-шес и причају своје доживљаје 
– о војсци и ратовима... Они нису певали. Ди ће стари глас, једва говори, а 
не да пева.

Мушкарци су се окупљали по кафанама [тј.] бирцузима, кугланама, 
радним даном увече, а недељом после ручка. На куглање су ишли младићи 
и ожењени, али не сви; осамдесет посто није ишло, већ онај који је даро-
ван. То се знало који су куглароши, који коцкари, који играју зврчак, звани и 
марица. И, онда, [они, претежно момци], кад се напију, око дванес, једног 
сата, кад иду кући (из бирцуза, из теревенки, с картања) ноћу, некад пред 
зору – остану до ко зна колко; неко и до зоре, зависи од друштва – певају 
(њих три, четри, пет из сваке улице) ... Певају сокачке, уличне песме, [које] 
су на форму бећарца. Изводе их сами (момци). Некад [неко] и сам иде и 
пева: [Бранко – Бузин Земунац (презиме)] био леп момак. И кад је Спасов-

25 Папуче су назване по ишараном сомоту који се залепи преко бранзлова [подлоге] од 
свињске коже. Правили су их шустери из Новог Сада, Руме, где је било Словака. То њина 
мода. У Новoм Саду, на Рибњој пијаци, била је највећа буда „Милева“. И мајсторица се 
звала Милева. она је правила и продавала те папуче – све до [Другог светског] рата. Буковац 
имô само крпе – за опанке.

26 Али, нису се лоптали у порти већ нпр. у дворишту школе. Лопта је крпењача – од ча-
рапа, женски, патент, куповни, од памука, разни боја.
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дан – слава црквена, он се прати са свирцима ујутру, рано, и свирци певају: 
„Ево момка из Бабина гуза, то се прати Бранко Буза.“ 

Момци или људи од 50–60 година иду посебно, [често се] прате улицом – 
прате и свирци. Иде пратња [неизоставно] за Спасовдан [и најчешће] зими 
када крену у теревенку – од подрума до подрума. Почну код једног па код 
другог – два-три дана. Буде то и недељ дана. Теревенке су [уобичајене] кад 
пређе берба, крајем новембра, нарочито када је кишовит дан, па не ради се 
ништа.27 Свирцима заповедају; како који заповеди, тако и плати. Нико није 
дао мање од банке за два-три бећарца.28 Сеоске бекрије. То је било тако. 
Ако није таки весељак, онда је болестан; кажу: „шта ћ тај, туњави.“ 
Пили из двојке вино (100 л буре двојка). Ко може да подигне, и тако пије. 
Јоца – Баја Стефановић био најјачи. То је Тошка Бајина отац. Живио је за 
време Југославије, умро пред рат, Други светски. Спавô је у тим чардаку, и 
зими и лети, у опаклију завијен. зато што је имô асму – сипњу, на ваздуху 
је био. По имовном стању био је средње стојећи.

[Свирци углавном] свирају и певају бећарце. Свако село је имало своје 
песме. Фрушка гора је имала највише ти бећарски песама.

Бећарци су се звали сремачки бећарци: „Ја сам Сремац и сремачко дете, 
па сам бећар од главе до пете.“ Бачвани су имали своје песме:

’Ајде, бабо, у Жабаљ, 
па увече на рогаљ. 
Луче бело наћи ћеш за цело. 

То је њима био бећарац!? А они, сами, кад заповедају свирцима, кажу: 
„оћу сремачки бећарац.“ То је тај што никад нема краја, што се пева један 
за другим, један на други наставља, на(до)везује, редом, који падне на памет 
... Буде по њи двадесет и више.29 

Бећарац је:
што на мене цело село виче. 
шта ја радим, шта се кога тиче.

Сремци, уље, па волу Бачкуље, 
а Бачкуље још волију уље. 

затим иде трећи, четврти бећарац:
Бећар тата, па бећар и ја, 
бећарска нам цела фамилија. 

27 Тема слике Уроша Предића ,,Весела браћа, жалосна им мајка“.
28 за банку се могло свашта купити: 2 банке надница – цели дан копаш. У Карловцима су 

биле најтеже наднице. они нису ранили. о својој си рани копô.
29 Сваки стих се пева два пута. Због ритма, мелодије и певљивости, између истих стихова 

се јавља припев, рефрен ,,еј“.
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Ситан драги, ситна ја, 
ситна слама под нама. 
Још ситније драги љуби, 
познају се зуби.
Сремица се возила по Сави, 
сукњом весла, кецељом кормани.

У Буковцу није било ,,мушких и женских“ бећараца, те су исте певали 
и момци и девојке: 

Моја мама и твоја, девојко, 
те две прије Бог да и’ убије.
Ја сам мога ујела бећара, 
баш за усну ди стоји цигара.
Ја сам моју уљуљала лолу, 
у љуљашку, у собу бирташку.

Бећарске песме су најпре певали војници – бећари, па су оне временом 
општеприхваћене. За разлику од јуначких песама, оне су веселе, духовите, 
изазовне, бритке, кратке – обично од четири стиха, која су довољна да се 
„дијагностицира“ све и свако. Певају се [како је наведено] улицом, сокаком, 
у свадби, на весељима ... Бећарци [се певају] кад год је неко весеље, скуп – се-
оска слава ... увек уз чашицу, виљушку и кашику ... Други [песама] се није ни 
певало – већином су биле те бећарске и те јуначке!

За Ускрс, тачније Водени понедељак момци поливају девојке. швабе 
нису имале тај обичај; слабо [су] славили то. Девојке попрскају после јут-
рења у цркви: „Свирци нас чекају да после јутрења идемо, сви у једну групу, 
буде нас десетак.“ Не поливају се удате, само да су девојке! отворене већ 
унапред капије ... Ту буде више девојака; скупе се у једну кућу, договоре се 
унапред. Тако на пет-шес места... Мало водом попрскају. Изобичајено пред 
[Други светски] рат.

У село, још давно, из града [је] прешла мода да се дају серенаде. Неста-
ла је после Другог светског рата. Ди год има девојака у кући, момци, са свир-
цима, ишли [су] улицама, по групама, њих пет, десет, како се скупи. обично 
колеге, другови нераздвојни ишли су заједно на игранке, свадбе. Неки су за-
једно служили војске. Увече дају серенаде – свирају „Тихо ноћи моје злато 
спава“ [или нпр.]:

Под прозором моје миле 
момче песмом диже глас. 
Нежан поглед диже горе, 
очекује блажен час. 
Дивна моја бајна вило, 
сунце моје, звездо јасна, 
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колико те силно љубим 
нек’ ти каже песма страсна.

То се певало и када се прати неки момак, старији.

3. Певање за време рада

Певало се у пољу: у бербама, у косидби жита ... Кад беру, сви певају 
– људи, жене, момци и девојке. 

У берби грожђа [певају и] девојке и момци – моба која је радила ... за 
бербу се сазива моба. Из Бачке [су] долазили – ко има родбину, па онда ос-
тану целу бербу. Пет-шес дана [је трајала] берба, зависи до године. Дојњо 
поље, према Дунаву, то је почињало средином септембра или крајем сеп-
тембра, зависи до сунца, а Горња поља су у октобру, половином октобра; 
најмање петнес дана су каснила. 

Тада су певане пригодне, виноградарске песме, које су се могле певати и 
другом приликом, али су највише приличиле берби: кад је берба – о грожђу, 
о виноградима... Буде и [песама] у стилу бећараца... Тако се и данас чује:

Берем грожђе, бирам тамјанику. 
Слађа дика, него тамјаника.
Берем, берем грожђе 
док пудар не дође, 
а кад пудар дође,  
пресешће ми грожђе.30

Берба је свима остала у најлепшој успомени: Боже, милина, рај. На 
дану бербимо, а увече буде игранка, тамбураши ... Кад се из атара иде, из 
бербе, из винограда – пева се. онда се воловима окаче звона; на волове ста-
ве звонцад, већа – то нису мала, парадна... Међутим, неки тврде: Ретко да 
праве увече игранку јер се уморе. И целу ноћ домаћин и мушка чељад пресују, 
цеде то вино, да сутра имају празну бурад. Код имућнијег човека, који има 
10, 15, 20 јутара – и то сам кад је завршоница [последњи дан бербе], онда 
се прослави та завршоница код куће; кад се врате кући – увече, праве иг-
ранку, весеље у дворишту тог домаћина. Постоје и другачија сведочења. И 
ко није велики газда врло честа појава [је да се и код њега] прави игранка: 
„Биће игранка у тој и тој кући, код тог и тог човека, момка, девојке.“ И код 
мене у дворишту – патосано двориште цигљом.31

30 Ову песму су девојке певале у берби. Данас је то дечија песма.
31 Реч је о кући Славка Васића Гагиног, односно његовог сина Михајла – Мике Васића, 

рођеног половицом фебруара 1931 (Видовданска 32).
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О косидби, жито кад се ради – то раде млади људи, жене. Због те-
жине посла, има чести одмора, када се сви разоноде песмом: Доручак је 
у осам, а око 10 сати [неко каже]: „Ајде, мала јаузна.“ Јаузна [траје] пола 
сата. Неко попуши цигару, неко попије – да л вина, да л ракије, неко узме 
мало да једе, jел то се рано почне ... Ручно се косило – косом. Косаца [је 
било] два-три највише. Мале парцеле [су биле] у Буковцу... Жене руковедају 
– купе то жито. Исприча неко неку причу, нешто смешно – да се насмеју 
сви ... запева, други прихвате. [Настане] смех, шала. [После је ручак], и то 
богат: паприкаш – живински [или] свињски. Донесе се ладно вино, умота-
но, у мокрим крпама, да се не угреје, сведно – како ко има – сланкаменку или 
мешано, бело и црвено: сланкаменка, ризлинг, мирковача, бели дренак. Има 
их ту ваздан: леба, навек фришак, за кошење жита, салате од краставаца 
(неко и лука, и паприке нареже, парадаиза...) Простре се дека или ћебе – 
тање, од лана или кудеље, драп – куповно, на пијацама, од Тотица, а седну 
на ногу. Подвијеш ногу и седнеш. Тако се седило, на десној нози. Подвију 
сукње и десну ногу подметне и седне. А мушкарци? Неко легне поребарке. 
Налакти се на леви лакат. Који је шуваклија – који једе левом руком, тај се 
налакти на десни лакат. Има који седне – ускакавчи ноге, и међу ноге мете 
тањир, плекани. Углавном, паприкаш [се зготови]. за то је била ручконоша 
– плава канта, са заклопцом, од 5 до 10 литара, и са једном дршком. Ако 
је веће друштво, [већа је и ручконоша]. Сипа сипаћом кашиком (кутљача, 
метална, калајисана) у тањире свако себи, од старији. Деци се сипа, [јер] 
ту су и деца. Простиру ужа, иду на извор по воду. У тестијама доносе воду. 
Има их [извора] у атару. Сваки атар по пет-шес. [Данас?] засушили. Мора 
да се чисти ... Напада лишћа – нанесе бујица муља.

После ручка се не пева. Тада косци откивају косе.
И данас се, преко радио и ТВ апарата, чује шта је певано у берби кукуру-

за. Кукурузи већ се беру... [Кад је] јесен, онда се највише склапали бракови; 
кад се збере летина, онда се праве свадбе [и] она њега опомиње да треба да 
се узму.

Кад беру трешње, позову мобу. Трешања је било јако много у атару 
– целом. Свако домаћинство је имало по десет-двадесет стабала. Најви-
ше је било на Селишту – познице трешње. Дванес дана позније зреле јер је 
шума са свих страна, осим са северне. На моби је било девојака и старији 
људи, који премештају те мердевине, велике од 6, 7, 8 метери.32 Могло је по 
њи десет да се попне на једну трешњу. Беру у котарице и пуштају на уже, 
доле. Један узима и сипа у корпе од 50 кила. Носили су их на пијацу у Нови 
Сад. Темеринска пијаца [је била] једина за воће, јер је Рибња пијаца била 
живинска и занатлијска.

Кад се ракија пече, певало се, причало, шалило и целу ноћ – кад се скупе, 
око казана. Ту мош да чујеш о свему ... обично о тим сељачким тешким жи-
вотима. После Првог светског рата били су велики порези и намети, особи-

32 Момци нису брали трешње; то је један пипав посô.
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то овде, у Срему и Бачкој, јер Србија је већ била кажњена. Њи су опљачкали 
већ у Првом светском рату Бугари и Аустријанци.

Кад се гради кућа, [тј.] кад се дигне грађа на кући, ставе се зелене гра-
не и на њих повежу кошуље, беле, од беза – мајсторима. Буде их и седам-
осам, зависи од величине куће, јер они је граде од темеља до крова. обич-
но тог дана увече направи се вечера – неки паприкаш, од живине ... Пију 
вино, ракију и шта ко оће, и певају – свашта, шта се коме пева. Било је ту 
и мајстора Маџара, који су радили већином те набијаче – куће зидова од 
набијене земље. они су већином пили ракију. 

Као што се певало заједно, кад се скупе, у друштву, певало се и поједи-
начно (у кући, на улици, на њиви...). Певале, певушиле су старије жене – кад 
успављују унуче, кад нешто саме раде. Баба, кад све заврши (ради у кући 
све, на њој је кућа и била – млађи иду на њиву...), она узме па крпи – чакшире, 
чарапе ... све се крпило – и сама за себе певуши. Сећа се младости. обично 
су то неке старе, асталске песме.

4. Песме ,,долазе“ разним везама: трговином, радом...

Трговачке везе са Босном и Херцеговином јачале су од времена Херце-
говачког устанка (1875–1878), односно његове пропасти и анексије (1908). 
Војводина и Босна и Херцеговина су [постале] једна држава, под Аустро-
угарском, па се то трговало. Ишли су ови сељаци, млоги људи, обично који 
имају мало земље, јел онај који има двадесет-тридесет јутара не може ос-
тавити имање да оде две-три недеље у Босну ... одавде су носили грожђе, 
брашно, кукуруз и – мењали. оданде су доносили суве и свеже шљиве, даске, 
со ... Ишли [су] у Тузлу по со ... за багателу, за бадава такорећи ... шљиве, 
даске и со! Новац није био у промету. Сиротиња [је била] и тамо и вамо. 

[До Босне су] по две недеље путовали, с таљигама. Федери се мету у 
таљиге, грожђе у гајбе се бере и ставља гајба на гајбу ... Увече кренеш и ди 
заноћиш, у близини неке друмске чарде, на пољани. Спава [се] под колима. 
Руку под главу и опаклију – то му је и покривач и простирач. То [опаклија] 
се никад није вадило из кола: опаклију у кола и на пут. Тако [је било] до краја 
Првог светског рата. „шљиве за брашно“ [значило је] ’да тргујемо’. Ме-
рило се на оке. То се оданде пренеле те песме, севдалинке. Разносили су их и 
свирци и певачице од кафане до кафане, од чарде до чарде – нуз Дунав, нуз 
Тису ... Те песме [је] волео свет да слуша [и прихватао их као своје – слушао 
и певао]. При том је нешто мењао, скраћивао, прилагођавао својој средини: 
ијекавицу је заменила екавица, и то (не)доследно.

Севдалинке (назив који су користили само свирци!) биле су омиљене, 
иако су настале у миљеу ,,далеких“ градова и касаба. Оне опевају љубавну 
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чежњу и патњу, и то на српском језику ,,зачињеном турцизмима“. Оријен-
тална рефлексија ових песама пронашла је ,,гнездо“ у словенској, српској 
души. Зато је радо слушана и песма о несрећној љубави Хабибе – Бибе Че-
лебић из старе угледне мостарске муслиманске породице према суграђани-
ну и истовернику Ахмету – Ахми. Ту песму су волели старији људи и жене. 
Певало се по селу, у весељима, кад се веселе људи:

ћери Бибо, ти румена ружо, 
кажи мајци шта те боли, душо. 
Мене боли и срце и глава  
што мој драги с другом разговара. 
Какав драги, вода га однела,  
ти си ми се ћери разболела. 
Мила мајко, немој драгог клети,  
обећ’о је да ће ме узети. 

*

Ветар ружу низ поље тераше. 
Натера је Муји под шаторе. 
Под шатором никог не бијаше, 
само Мујо ране боловаше. 
Седам рана, од седам јарана,  
осма рана, удаде се драга.

*

У Стамболу на Босфору, 
болан паша лежи. 
Душа му је на умору,  
црној земљи тежи. 
Молитва је њему света 
ахазарем минарета 
виче на сав глас: 
„Ал, ал, ал, алах 
селе молеку.“

Чуле су се песме и од путујући мајстора, луталица и сезонски рад-
ника. Ишли су људи трбу[хом] за лебом, да заради динар... 

Путујући мајстори [су] од села до села ишли за послом. Неки изучи за 
ковача, пинтера, зидара ... Мајстор му да једну дневницу и каже му: „Ево 
ти торба и сад у свет“ (леба, сланине и шта му да новаца, за пар дана). 
Тако [он иде] од мајстора до мајстора, од ковача до ковача ... Нуди му се 
да ради. Ако му [мајстору] треба помоћник, [он га узме]. Ако не, он му да 
дан-два да ради, па га испрати. Да му пара, нешто за пут и нешто хране 
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и препоручи га неком другом мајстору. Ишли су тако у потрази за послом 
такорећи царским друмовима, пешке.

По селима (и градовима) било је и луталица, бескућника који су лети, 
у граду, спавали на пијаци и железничкој станици, а зими су ишли по селу, 
ранили марву да имају да једу и пију и – за дуван. Спавали су по шталама, 
на креветима, испод марвенски ногу.33 Висећи кревет је постављан на раз-
личите начине: ако је марва окренута северу, на западу у зиду се учврсти 
кревет. С једне стране се мету, укопаду два дирека у земљу [под], а с дру-
ге стране се [у зид од набоја] уштемају два колца. По томе [ослонцима] 
се мету даске; поређа [се] једна до друге, за 1 метер и 20 центиметара, 
[односно] метер и по ширине, а дужине 2 метера. То је служило и за њине 
ствари – ако су имали да метеду у ћошкове, нуз зид. По њима [се стави] 
сламарица, а по њој – ништа. Сламарица [је од] два џака, паспаљска, чи-
вутска, четвртаста (метер и 20 са метер и 20 цм); набију се сламом и 
помећу, простру један до другог. [Када спавају] покрију се својим капутом 
или ћебетом. Неки се и не покрива, [јер] нису се они скидали. Спавају обуче-
ни и обувени. Неки изује чизме ил опанке. У штали [је] топло, по седам-осам 
говеда марве. они се целе зиме нису купали, нег сам умивали, и то снегом, 
ујутру, рано, чим устану: зграби грудву снега и трља лице, врат, уши. А 
бријали [су] се једанпут месечно, и то кад им газда плати. Једно шишање, 
једно бријање – то су имали од газде. А остали, који је имô паре, то је плаћо 
недељно. Погоде се да служе до ђурђева дана, па даље иду у град, [где су] 
ордари. Са својим дрвеним колицима преносе пиљарицама робу. зими [док 
служе] држе их у свратиштима [у Новом Саду]. 

Нови Сад је био град трговине – извоза поврћа, житарица и свиња. Тр-
говало се много, посебно на царском, цариградском друму (данас Темерин-
ској улици), где је скоро свака кућа била велика, прека, са великим двориш-
тем, шупама... Песма тих сиромаха осликава њихово социјално стање: 

Сад је дошло пролеће 
 – матер опанчару, 
а кад сазру дудови, 
 – матер и пекару.34

Сезонски радници, надничари дођу у село са свих страна: из Србије, 
Босне, Далмације ... Било [је] помешано – и Срба, и муслимана, и Хрвата, и 
Влаха,35 и Румуна. Радили су на дан! Спавали [су] код газда код који раде, на 
тавану штале. Дођу из Србије у пролеће, за једно 40 мученика – кад почне 
резидба винограда. А Босанци и Далматинци – они су у копање долазили око 
20–25. априла, онда кукуруз за копање стиже. И раде цело лето; пет дана 

33 То су хенс кревети, како су Срби називали висећи кревет који су Швабе донеле у другој 
половини 19. века (1870) у Буковац.

34 Кад отопли, иће боси, а неће гладовати захваљујући дудињама – тиме се ранили, не 
треба им леба.

35 Србе су називали Власима! особито швабе, а и Хрвати.
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у недељи копају. Субота и недеља – не раде: субота – одмор, а недеља – 
картање, куглање...36 

[Певали су] и кад копају и кад седну да се одморе – на сред села, код Крс-
та. Ту се окупљали, увече. Ту је била пијаца, сваки дан, за раднике. обичне 
пијаце није ни било.

Њихове песме су на завијање. Босанци и Далматинци су завијали. Дал-
матинци [су „завијали“] само мало друкчије, краће: 

залајала куја украј Слуња. 
Јооој. 
Сачула је моја нана с брега. 
Јооој.

То су њине (кратке) песме, а Србијанци [су певали] старе српске песме, 
шабачке, мачванске..., [док су] врањанске, лесковачке – биле обашка, ниси 
могô да [их] разумеш. 

По лепоти се памте Далматинке, девојке. Какви је било женски, девоја-
ка, ко лутке! Лепо су [и] певале:

Прелетеле беле виле 
преко града Дубровника. 
То не биле беле виле 
већ девојке Далматинке. 
Далматинко, сиђи доле  
да ти љубим лице твоје. 
Ја не могу сићи доле 
дубоко је сиње море. 
Ја ћу море прескочити 
па ћу тебе пољубити.

*

Ситна киша, ситно роси, 
млади Винко Анку проси. 
Млади Винко Анку гледа, 
мајка Анку Винку не да. 
Волијем је у гроб дати, 
него Винка зетом звати. 
На све стране глас се чује, 
мајка Анку сарањује. 
Прије ју је у гроб дала, 
него Винка зетом звала. 
Пуче пушка преко Луке, 
оде Винко у ’ајдуке. 

36 Не копа се ни дан после јаке кише – буде блато па се не може...
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Тако пева њи пет, шес, десет (девојака). Нису певале све у један глас: 
једна или више њих воде глас, а друге и прате, басирају. чују се оне далеко; 
ако певају на једној њиви, чују се и до 500 м. Те девојке су биле католичке 
вере, али су славиле неке свеце – српске. И њиови преци су славили: огњена 
Марија, Свети Илија ... црне петке, црне уторнике ... оне су саме говори-
ле да су слушале од старијих да су били Срби али католици. [Најчешће су 
се звале]: Марија, Винка... Имали су и српска имена: Катица...; мушкарци 
– Марко, Славко... Биле су јако побожне. Веровале су у враџбине, гатаре ... 
У то су све веровале. оне раде од пролећа до јесени ... Биле су ко ласте. чим 
дође прва Далматинка, [дође] њи’ по десет: „Ево, иду ласте!“ Постале су 
такорећи мештанке. Групно су долазиле. [Путовале су] возом, и пре и за 
време рата. за време рата [су] више [долазиле]. То је била Хрватска ... 
После офанзиве у јесен 1942, оне су дошле да беру грожђе, кукурузе ... Све је 
то стајало до новембра, до ђурђица, још није било обрано! 

[Оне су] заједно и спавале. за време рата [су спавале] по празним кућа-
ма, швабским.37 Далматинке су долазиле и после рата (1950–1955). чим је 
Тито направио фабрике, раја се запослила у фирме, по предузећима... При-
морске песме су певане [и зато што су] млоги наши људи ... били по тим 
приморским крајевима – ратовали као партизани... 

У рату 1942, 1943. и 1944. долазили су и Хрвати из загорја, да надниче 
код Срба. Тамо је била глад. они су радили за кукуруз, за храну – за шпек, 
што они кажу. они су певали и кад раде и кад се одмарају:

ој Хрватска независна, 
ала су ти врата тисна.  
До год су нас Власи крали, 
и нама су нешто дали, 
а сада нас наши краду,  
али нама ништ’ не даду. 
ој Хрватска независна, 
ала су ти врата тисна.

Ко није био у усташама, тај није добијо хране – није добијо ништа, јер 
чим се упишеш у усташе добијеш две вреће брашна. То су они причали. А они 
што нису били усташе имали су своје разлоге: нећеду да иду да гину, [па] су 
ишли, тако, надничили по Славонији и равном Срему. они су били Хрвати, 
само нису припадали тој усташкој банди. 

Пред крај рата, крајем 1943. и 1944, долазили су ту, на Стрелиште 
(буковачки пашњак), и домобрани. они су певали:

37 Фолксдојчери су у лето 1942. самовољно напустили Буковац и отишли у Петровара-
дин, у страху од партизана који су били у шуми више Селишта. [Наиме], после извршене 
офанзиве, окупаторске снаге су се стационирале у Сремским Карловцима [који су одмах 
преименовани у Хрватске Карловце]. И оданде су, само у јаком саставу, у групи од њих сто-
тинак, ту и тамо пролазили кроз село, а сами нису смели. У Буковцу није било ниједног 
непријатељског војника.
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У казану соја,  
у торбици проја, 
како да те браним, 
независна моја.

Уместо два последња стиха се певало и: 
Независна моја,  
како да те браним  
кад се сојом храним. 

И они иду по селу, малтене да просе. Онај да парче леба, онај ракије, 
онај вина. То су били људи сељаци, мобилисани. 

5. Буковчани песници, свирачи и певачи

У Буковцу је било неколико надарених људи који су сеоске и друге 
занимљивости ,,ставили у песму“. И ђура Васић Гагин– шаљивџија, спевавô 
[је] људе: „Млоге је он тако спевô.“ Навешћемо две Ђурине песме. Једна 
песма је о чувеном иришком вашару, а друга о ,,шареној кући“. Те песме се 
нису певале. То се рецитовало у друштву – кад је неко весеље, нека смејурија 
(,,Бранково коло“), кад оће да дирају Барањце, јел Барањци су навек обашка 
ишли на тај вашар – сви у гомили, једанпут годишње. [То је била] прилика 
да се провеселе. Неки купи цајгане чакшире, неки беле буретске. То је на 
вашару било најјефтиније.

Кад је био тај иришки вашар, 
мили Боже, ал’ је био страшан. 
Кад се Пера маши револвера, 
он погоди у башти келнера.  
Паде келнер на зелену траву,  
бежи Пера кроз ту Грчку малу, 
а за Пером тај Рудикин Васа,  
и за Васом робар Брашин Лаза,  
а за Лазом тај Пажгена Паја  
и са њиме из Барање раја. 

Кад је у Иригу вашар, о Госпојини великој (28. августа), цео Срем се ту 
скупи ... То је око 1930. спевано. Све што је поменуто у овој песми је тачно, 
једино је преувеличана улога Пере армуњикаша, који је испалио метак увис 
да прекине свађу због рачуна за пиће; учинио им се велики. Дакле, Грчка 
мала је продужна улица од Вашаришта до шуме. Она се и данас незванично 
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тако зове – од старина остало.38 Робар Лаза је имао велики трбу, ис-
пупчен као сандучић робара. Далматинци робари носили су робу у малим 
сандучићима пред собом (ситну робу, шверцовану из Италије: упаљаче, 
кремење за упаљач, шминку: помаде, пудер, руж за усне, огледалца за 
девојке...) Морао си пријавити упаљач ко и оружје и плаћати порез. До 
Другог светског рата [је било] тако. И шминка се морала куповати легал-
но, у дрогеријама у Сремским Карловцима и Новом Саду, или у Париском 
магацину, који је био код новосадске Градске куће. После рата то се звало 
„пролазна Нама“ јер је ишла из Главне улице на Футошку улицу.39

Раја из Барање, барањски Срби, сиромаци, настањени су у два стара бу-
ковачка краја – Дојна и Горња Барања.40 они су ишли у надницу – мушкарци 
и жене, а деца су ишла у школу и чувала стоку.41 Без надничења нису могли 
да прехране породицу: Имаш пола јутра земље ... четворо-петоро деце ... 
Није се имало ... Динар био велик, а газда није дао да сирома купи земљу, јел 
онда би посадио виноград. Имô [је] обавезу. Не може [се] код њега сваки дан 
[ићи] у надницу. Надничили су на њивама, у виноградима (косидба, копање, 
вршидба, кошење и купљење сена) ... код газда – имућни сељака: Ранковићи, 
Стефановићи, Поповићи [звани] Исакови, Барјактаревићи, чичулићи ... 
Барјактаревићи и чичулићи су изумрли, иселили се. Многи Буковчани су пом-
рли од шпањолске грознице после Првог светског рата...

Песма која говори о томе како је чувени буковачки молер и сликар Геор-
гије – Ђура Вунић (18. децембар 1906) исликао целу кућу надничара Свето-
зара Јуришића Цвећа42 гласи:

Једно вече звона зазвонеше, 
Јуришића двори изгореше. 
запалили незнани бећари, 
али цвета за то и не мари. 
Гради цвета опет нове дворе, 
и то исто, на цигљани, горе.  
он је себе назив’о херојом,  
намолов’о кућу дивном бојом. 
С једне стране, млоге плове лађе 
и нека се крилатица нађе.  
С друге стране, Краљевића Марка, 
дичан јунак од српског постанка, 
а напред је Јуришићу цвеће, 

38 Та мала, махала и Табани ушли су у као неку пошалицу: Грчка мала, блатом патосана, 
а Табани блатом моловани.

39 Данас је то плато испред Српског народног позоришта.
40 Данас су то улице.
41 Похађала су се обично четири разреда основне школе, а мало њи је завршило и четири, 

већ два. Научи писати и читати и – готово.
42 цвеће, цвета је надимак настао скраћивањем имена Светозар.
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па се и он за заставом креће. 
Јоште цвета постоји у веку, 
благосиља своју матер Јеку 
што је њега родила к’о змију, 
па он дичи целу фамилију.

Да би се разумела ова песма, потребно ју је додатно објаснити. Ђура је 
целом селу моловô. И цркву је сређивô! Моловô је помоћу мустри од папи-
ра исеченог (перфорираног) у виду апстрактних, вегетабилних и зооморф-
них шара, фигура. Уз то је и моловô, радио фреско – улепшавао станишта 
имућних и богатих сељака, виноградара из места и околине. Јуришићи су 
старином Буковчани, само није била велика фамилија – неколко кућа. Цве-
та се пореди са змијом јер је био го; није имô нигди ништа: сам је био, 
ни жене, ни деце; живио [је] слободно, по своме. Ишô је за машином, ра-
дио на машини, на дрешу, као шупер – ранио доб (уста) сноповима жита. 
он, кад дође са те вршалице, он добије новце од бандигазде – тај што 
организује друштво за вршалицу ... Дође у Буковац, најми свирце и прате 
га кроз Буковац. обиђе све шорове (већином се кретô по Барањи), а за њим 
иде деце буљук и вичу: „Живио херој Јуришић.“ А он вура им бомбоне и 
чоколаде (мале, чоколадице). Тако [живи] по недељ дана, док не списка те 
новце. онда, имô је свој казан за печење ракије и ишô од куће до куће и пеко 
ракију од шљива. Кад испече у Буковцу, он иде у Нарадин, Гргетег, Кршедол, 
Прњавор ... Имао је кућу на цигљани, горе, под трском: мала тршчара са 
једном собом и малом кујницом. Нехатом су је запалили надничари који су 
ту спавали док је он у Иригу вршио. онда је цвета на тим темељу, исто, 
сазидô кућу – све четир стране на једну воду. Моба му је радила; радило 
се мобом. Био је ту неки Србијанац, Бора зидар ... И цвеће само служи и 
викне, јако: „Како каже мајстор Бора тако бити мора!“ ови други (моба) 
помажу. ћерпичом сазидô, олепио; кад се осуши, окречио. И – ћура исцртô 
слике! Док ћура слика, а деца, на тим ћувику, вичу: „Живио херој цвеће. 
Живила палата!“43

Имао је Буковац и своје гајдаше: Стеву Павловића, званог Меши-
на, који је свирао на дулац44, и Жарка Мијелчића Говедарова (1880–
1947), чији су потомци Михелчићи. Он је био син Александра (Шандора) 
Мијелчића, говедара (отуда Говедарови), који није ту [у Буковцу] рођен, 
већ мати га је довела из Срема [по некима из Славоније] кад се преудала. 
Жарко је био гајдаш и солунац. У сећању је остала његова прича како га је 
као аустроугарског војника заробила српска војска на Космају, тј. како га је 
испитивала: „Је ли, швабо, јеси ти Србин?“ „Јесам, браћо.“ „Коју славу 
славиш?“ „ђурђиц.“ „Какав ђурђиц, то је Св. ђорђе.“ „А кад то беше?“ 

43 Убиле га усташе, у Митровици. И ђура Васић Гагин, и он завршио исто, у Митровици, 
ко и сви остали. Буковчанима [је било] најстрашније 1942. Од усташа је убијен и сликар 
ђура Вунић.) Крилатица је авион.

44 Дулац је назив за старинске гајде.



233КАДА СЕ ПЕВАЛО У СРЕМСКОМ СЕЛУ БУКОВЦУ

„16. новембра.“ „То је 3. новембра. А је ли, бре, швабо, је ли знаш да чи-
таш оченаш?“ И кад он чита – прво се прекрстио ... „Јеси Србин, мајку 
ли ти швабску.“ О Првом светском рату је Жарко причао и све се сводило 
на познато: Ко не знаде шта су муке тешке, тај нек пређе Албанију пешке. 
Били су то црни дани [закључује се]. Намучио се Жарко и за време Дру-
гог светског рата. овде, у Буковцу су га ланцима тукли – усташе. овде код 
Дамњана, ту је била општина, ту су и приводили [Карађорђева 92]. Његов 
син Младен отишô у партизане ... Тукли су [га] да каже ди му је син. [Кад 
је] дошô кући, боловô [је]: крв је пљувô шес-седам недеља. То га је довело до 
смрти. Умро је на Туциндан 1947 [у 67. години].

Певали су и деде чувари винограда – пудари ... [„Пудар“ тако] прекраћује 
време. [Такав је био и] Бранко Јошкин45 ... чувô је своје винограде у Раши. 
око подне иде по воду, 200 метери даље, ди је извор, у Раши, [и пева]: „Ја 
ископô јаму, и легô у сламу. обори, лепа Божано.“ Лепо је певô. „Ију, обо-
ри“, кад се прате, момци вичу. Прате се са свирцима, а без свираца – е, 
онда се не прате. Иду само они и певају). Тошко Бајин [Тодор Стефановић] 
– Србин велики (Српство је волô) и био [је] весељак, јако. [Кад] седи под 
ором, из тиквице пије ракију, и пева: „Дођи швабо да видиш ди је србски 
Текериш!“ [То је] његова песма била, увек. Памти се и да је певао: 

Двадес’т осмог јуна, баш на Видовдан,  
погин’о је швапски Фердинанд.  
Српче га младо убило, 
са престола скота скинуло. 

Кад је пијан, полутрезан и трезан, то му је била песма, прва.46

Паја Глишић Лула (навек [му] лула била у устима) певао је путем.47 Имô 
[је] грубу гласину и, кад иде увече кући, пева: „Кућо моја, кућили те вуци. 
Жено моја, љубили те Турци.“

[Лула је био] сирома, надничар; није имô ни корака земље. Радио [је] 
највише ди се пекла ракија, код казана. Кућа му [је] била у Горњој Барањи. 
чим се изађе из Стубљине48 – ома Лулина кућа, мала, с [једним] прозором, 
два оделења – мала, соба и кујна. Лула је волô млого да поједе, што је у 
доба Аустроугарске ,,коштало“ његовог брата по матери, Живка Бугарског, 

45 Јошкини су Станкови. шпицнамет, надимак Јошка – Јошкини дат им је по оцу Јоци 
– Јошки.

46 Па кад је дошла НДХ, он је то певô у кафани у Сремским Карловцима, код шарановића, 
па су га усташе тако истукле да је био сав црн. он, кад пије, по осам дана не долази кући из 
кафане, из Новог Сада. Ишô [је и] у „Белу лађу“. Нема кафане ди он није био. Жена му доне-
ла четрес ланаца земље. Све је продавô – јутро по јутро; пропио, мало по мало. Преминуо је 
око 1970. у Сремској Каменици, у 61-62. години. Разболô се на плућима; имô сипњу – загуш.

47 На пијанца се односи осећање: „Идем ја, иде калдрма, станем ја, стане калдрма.“
48 Стубљина је чесма од које је доле десно Доња Барања, а лево Горња Барања – према 

Кумпули и Јариној води.
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интернирања у лагер у шарвар. Наиме, Живко га је саветовô да не једе – 
како би избегао регрутацију (треба прописани број кила...), на шта је Лула 
одговорио: „Ја ћ’ тебе тужити.“ Што рекао, то и учинио: казô нотарошу 
како Живко подговара људе да саботирају. Није био баш тако паметан. То 
потврђује и чињеница да га је покрала богата Буковкиња, која је сама водила 
домаћинство, јер јој је човек погинô у Првим светским ратом.49 Лула копа 
од винограда до винограда и не добија ни паре. Када затражи: „Драга, дај 
ми мало да купим дувана“, она му одговори: „Добићеш све у гомили.“ Није 
никад добио, а њу је стигла казна у виду страшне болести. И она два месеца 
није могла да седне, ни да легне, већ годинама нуз фуруну стајала [док није 
умрла] (а била [је] јако висока – два метера). Говорило се: „То је за оно што 
је чувала Лулине паре.“ Лулин крај је био као и живот: смрзô се у снегу, пред 
Други светски рат, тако некако; ишô кући од газде ди је надничио и напио 
се... 

* * *

У Буковцу се престало певати кад је заратило, а после рата већином 
су певане ратне песме – партизанске, омладинске. Пева омладина сваким 
даном, увече, на клупама, на улици и у Дому културе, а сад нико не пева, већ 
цигани иду, свирци, и честитају славу; то је слава црквена – Спасовданске 
цркве. чим отворе капиџик [мала дворишна врата], они ома свирају и певају. 
Ко изађе из куће, они га поздраве: „Добар дан домаћине / домаћице, чести-
там ти славу.“ „Живи били. Фала.“ И дарива и – шта ће ко да попије и да 
им неку банку, шта ко може, а неко извине им се: имао смртни случај у кући 
(не треба му свирка). Свирци су из Бачке Паланке, Баната, Срема ... знаду 
цигани за све славе. Свирају у тамбуре и певају.

Први радио у Буковцу имао је трговац Светолик Мраовић, звани Свето-
зар, пре рата. Изнесе он напоље, пред радњу, па скупи се људи ... Кућа је била 
спрам црквене порте.50

Први телевизор је педесетих година купила Месна заједница, за Дом 
културе. 

49 Био је аустроугарски војник, па је она имала [и] потпору...
50 У рату узет за таоца и ликвидиран. Сада су у кући други власници (Карађорђева 42).
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Danka Višekruna

THEY USED TO SING IN BUKOVAC

Summary

The paper mainly quoted the words of narrators to describe festivities, songs and singers in 
Bukovac, the village in the Srem district, and also the native village of poetess Milica Stojadinović 
Srpkinja (1828–1907). The paper shows how the population of this village lived and what they 
were like up to the Second World War, when the Independent State of Croatia committed genocide 
against them and killed most of working men (over 200 of them). Until then, the population of 
Bukovac worked hard in vineyards and fields, and during the holidays, they tried to make a hard 
life easier with songs, dances and jokes. They used to sing folk songs they heard from their elderly 
at home and in the village, at celebrations of their families’ saint patrons’ days, the church feast 
days, from minstrels visiting the village... The villagers also listened to and sang more recent, urban 
songs, as well as “sevdalinke”, emotionally charged songs rendered by players (and female singers) 
under large tents at fairs and in bars. From all the above, it can be concluded that until the Second 
World War, Bukovac was a patriarchal community that knew the time and place for work and for 
pleasure, and what was appropriate based on someone’s age and wealth. Thus, patriarchal Serbs 
from Bukovac were open to what came from elsewhere. They warmly welcomed people (from Dal-
matia, the south of Serbia...) who came to work in their vineyards. They listened and remembered 
their songs and felt class solidarity (even after the horrors of 1942). Although this paper has only 
opened door to learn about our nation’s “fun and entertainment of the past”, it still gives the reader 
the impression of its wealth, individuality, and – ethics.
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Слика 1. Гајдаш Жарко Мијелчић (седи доле лево) на Ранковића свадби у Буковцу,  
око 1909. године. 

Слика 2. Жарко Мијелчић (у средини) са друговима на Солунском фронту.


