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ПРЕДГОВОР
Књига „Урбани хумор Пљеваља“ представља скраћену и 

прерађену магистарску тезу „Урбани хумор Пљеваља и његови 
носиоци у XX веку“, одбрањену 2007. године на Филозофском 
факултету у Београду. Етнографска грађа прикупљена за потре-
бе израде магистарске тезе, често је превазилазила оквире мога 
интересовања. Како бих раду дао што већу научну вриједност, 
морао сам да се ограничим само на онај дио грађе који се укла-
пао у концепцију истраживања. То је условило да знатан дио 
занимљивог хумористичког материјала не буде предмет моје 
интерпретације, а самим тим и не уђе на странице ове књиге. 
Надам се да ће и поред ових ограничења, књига имати своје 
читаоце.

Велику захвалност на помоћи приликом израде рада дугујем 
менторки магистарске тезе, доц. др Драгани Антонијевић.

Такође, захвалност дугујем свима онима који су своја 
свједочанства уткали у странице ове књиге, а посебно Узеи-
ру Бећовићу, Мирку Мариу Марјановићу, почившем Кемалу 
Струјићу, Милораду Мишу Зечевићу, Дејану Миличићу и Дан-
ку Радовановићу.

На крају, највећу захвалност дугујем сестри Јовани, мајци 
Славици, оцу Мирољубу, Мики и Гојку који су ми у свему били 
ослонац.
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АПСТРАКТ
Књига „Урбани хумор Пљеваља“ је антрополошко-

фолклористичка студија која се бави посебном врстом фол-
клорних творевина. То су карактеристичне приче са хумор-
ном садржином које су се продуковале, преносиле и које су 
остале запамћене у урбаном дијелу Пљеваља. За потребе 
анализе прикупљен је корпус хуморних епизода, које су има-
ле искључиво орални медиј преношења и које су и данас ши-
роко познате у Пљевљима. Приликом анализе доминирао је 
социолошко-антрополошки приступ, који пажњу фокусира 
на друштвене функције феномена хумора. У комбинацији са 
књижевно-теоријским приступом, покушао сам да одредим, 
у којој мjери је продуковање хуморних епизода друштвено 
условљено, а у којој мјери се могу сматрати фиктивним врста-
ма. Структурално-семиолошка анализа једног дијела хумор-
них епизода показала је да су оне продукт јасно одређеног 
друштвеног контекста и да у себи носе поруку упућену широј 
заједници. Ефемерност је битна карактеристика хумора, услед 
чега се губи највећи дио хуморних садржаја. Протоком вре-
мена хуморни садржај се губи, а пажња заједнице се фокуси-
ра на личност, односно актере хуморних епизода. Паралелно 
са овим процесом одвија се још један битан процес, у коме се 
социјално-психолошка функција запамћеног дијела хумор-
них епизода губи, а постаје доминантна њихова рекреациона 
функција.
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I УВОД
У литератури о Пљевљима постоје бројни радови чији 

предмет залази у поље етнологије и антропологије. Већина 
објављених радова са етнолошко-антрополошком проблема-
тиком има један заједнички именитељ - руралну оријантацију1. 
Наиме, предмет већине радова јесте село деветнаестог или 
почетка двадесетог вијека, а пажња је најчешће усмјерена на 
обичаје, друштвену организацију и институције села. Истра-
живачи су вјероватно били вођени идејом да је етнологија „на-
ука о народу“ и да њен предмет треба тражити искључиво у 
сеоској средини. Вођени том забуном, они су етнологију сма-
трали „историјском“ науком и углавном су се оријентисали на 
традицијску културу. Пратећи досадашња искуства многих ев-
ропских, англосаксонских етнологија, али и наше етнологије - 
требало би очекивати да урбани дио града и савремена култура 
буду остављени предмету интересовању социолога2. Међутим, 
ни социолози нису имали интересовања за Пљевља, тако да је 
њихов урбани дио и поред великог изазова, остао мање истра-
жен. Недостатак је већи ако се град одређује у складу са ста-
вовима америчког социолога Роберта Парка3, који град види 
као „нешто више од мјешавине људи, колективних опрема - 
улица, зграда, електричног осветљења… Град је прије стање 
духа, збир обичаја и традиција, утврђених ставова и осјећања 

1 Највећи број радова који имају етнолошко-антрополошку и фолклорну тематику 
није писан од стране професионалних етнолога-антрополога. Међутим, значајан број 
радова који су објавили локални истраживачи народног живота, садржи огроман број 
података веома важних за нашу дисциплину. Иако из различитих дисциплина мр 
Ђорђе Остојић, Узеир Бећовић и други у својим радовима често се позивају на наше 
етнологе, историчаре и социологе, бирају најбоље информанте, а ситуација инсајдера 
им омогућава да дођу до информација које би некоме другом биле тешко доступне.
2 Иван Ковачевић, Семиологија мита и ритуала 2, Савремено друштво, Српски ге-
неаолошки центар, Београд, 2001, 7-11
3 Mina Petrović, Sreten Vujović, Urbana sociologija, Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva, Beograd, 2005, 14-17, Парк и „чикашка социолошка школа“ долазили су до 
својих најзначајнијих резултата примјењујући метод опсервације са партиципацијом, 
који је толико одомаћен у етнологији-антропологији да чини темељ највећег броја 
истраживања.
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који су неразлучиво повезани са овим обичајима и преносе се 
традицијом“4.

I 1. ХУМОР

У тајне хумора покушавали су да проникну филозофи од 
антике до данашњих дана. Феноменом хумора су се бавили 
Платон, Аристотел, касније Декарт, Хобс, Кант, Шопенхауер, 
Спенсер, а у новије вријеме Фројд и Бергсон. Њихове теорије 
до данас опстају као шири оквир унутар кога оперишу модер-
на тумачења хумора. Иако су стварали у различитим епохама, 
њихове теорије имају доста сличности. Ту прије свега мислим 
на њихов крајњи циљ, који се своди на то да се дође до свео-
бухватне и генерализујуће дефиниције хумора. Да би дошли до 
једне такве дефиниције, хумор су углавном поистовјећивали са 
смијехом, занимајући се за узроке услед којих се смијех јавља. 

Као што видимо, интересовање за хумор дуго траје и било 
би логично да је област хумора научно обрађена. Но, и по-
ред комплексности и свеприсутности, феномен хумора дуго 
је био занемарено поље научног интересовања и није добијао 
научну пажњу коју заслужује нити је посматран као субјект 
релевантан за озбиљнија научна истраживања. Један од глав-
них разлогa зашто су научници „бјежали“ од хумора, лежи у 
његовој збуњујућој природи. Наиме, због комплексне, апстрак-
тне, свепрожимајуће и збуњујуће природе, феномен хумора се 
показао „непослушним“ за конкретизацију, синтетизовање и 
теоријско уопштавање, што је основни мотив и крајњи циљ 
дјеловања сваког научног радника.

До сада је хумор најчешће посматран као индивидуална 
и спонтана форма изражавања. Због тога су главну ријеч у 
истраживањима хумора водили психолози, који су хумор по-
сматрали као индивидуалан феномен. Међутим, пажња коју 
савремени научници посвећују хумору као социо-културном 
4 Gerald Warshaver, Urban folklore, Handbook of American Folklore, ed. R. Dorson, First 
Midland Book Edition, 1986, 162-171
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феномену, све се више повећава. Хумор је данас посматран 
као друштвени феномен, будући да свака шала захтијева 
више учесника у комуникацији, казивача и публику. За хумор 
постају заинтересовани научници из разних области, тако да 
хумор постаје мултидисциплинарно, мултитематско и мулти-
перспективно поље истраживања5. 

I 2. ФОЛКЛОР

У прошлости, али и у савременим одређењима, код фол-
клориста су постојала неслагања у вези природе фолклора6. 
Дефинисање фолклора је одувијек био изазов за сваког фол-
клористу, тако да данас постоји велики број дефиниција фол-
клора и покушаја одређења термина фолк. У сагласности са 
динамиком модерних теоријских праваца и навирањем нових 
идеја, у друштвеним дисциплинама су се мијењали и погле-
ди на фолклор. У почетку су то биле дефиниције у којима се 
описује и збраја све оно што би могло да буде предмет непо-
средног емпиријског истраживања. Те дефиниције, сачињене 
од простог ређања ставки замијењене су новим функционал-
ним, структуралним и комуникацијским дефиницијама.

Интересовање за фолклор почиње крајем 18. вијека, са 
романтизмом и сакупљањем поезије и прозе. Романтича-
ри су сакупљали фолклорни материјал, вођени идејом да је 
проучавање језика значајно, јер се у језику испољава дух наро-
да и то кроз приче, пјесме и легенде. Хердер је крајем 18. вијека 
почео да користи термине Volkslied (folksong), Volksseele (folk 
soul), Volksglaube (folk belief). И поред ранијих назнака, термин 

5 Lawrence E. Mintz, Humor and Laughter: An Anthropological Approach, WHIMSY III, 
Contemporary Humor, The Journal of American Folklore, Vol. 99, No. 393. (Jul.-Sep., 1986), 
pp. 339-341
6 Проблеме у вези са јединственом концептуализацијом фолклора са извјесном дозом 
хумора најбоље је означио амерички фолклориста Дандес: „Неко је предложио, да у 
Америци буде готово онолико концепата фолклора, колико има америчких фолклори-
ста“. Преузето од: Alan Dundes, The American Concept of Folklore, Reprinted from Journal 
of Folklore Institute, 3 (1966), 226-249
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фолклор први је поменуо Енглез Tомс (1846), а фолклористика 
као дисциплина јавила се у 19. вијеку. Почиње истраживање 
фолклора оснивањем фолклорних друштава, а књижевност, 
обичаји и вјеровања сматрају се битним за идентитет народа. 
Првобитни истраживачи фолклора били су појединци ностал-
гични за прошлошћу и романтичари опсједнути националним 
идентитетом, чије су основе тражили управо у фолклору. 

У 19. вијеку под појмом фолк подразумијева се народ, као 
стваралац и конзумент онога што ће бити његов фолклор. 
Током 20. вијека суштина фолклора се свела не неке форме 
духа, као што су књижевност, знања, вјеровања. Из фолклор-
них истраживања полако почињу да ишчезавају материјалне 
творевине (ношња и исхрана) које су до тада биле предмет 
истраживања фолклориста, а фолклор се временом огранича-
ва само на духовну културу (игру, плес, драму, књижевност). 
Првенствено се сматрало да фолклор проучава културу једног 
слоја становништва – сељаштва и то на начин што ће се проу-
чавати материјална и духовна култура7. 

Савремени амерички фолклориста Алан Дандес предло-
жио је нову дефиницију фолклора. По њему, термин фолк би 
се односио на: „било коју групу људи која дијели најмање један 
заједнички фактор, без обзира које је природе тај фактор. При 
томе, та група мора да има одговарајућу традицију коју дијели 
и коју сматра својом“8. Тако се појам фолклора проширује и 
на урбано друштво, гдје носиоци фолклора могу бити урбане 
и елитне групе (филателисти, ловци, фудбалски фанови, игра-
чи бејзбола, рудари, минери, каубоји, риболовци - сви они који 
гаје фолклор унутар своје групе, имају своје легенде и унутар 
групне шале). Носиоци фолклора могу бити сви који дијеле 
један заједнички фактор, а који их одређује као посебну групу. 
По њему, теоретски групу могу чинити и двије особе. Члано-

7 Dan Ben-Amos, Toward a Definition of Folklore in Context, The Journal of American 
Folklore, Vol. 84, No. 331, Toward New Perspectives in Folklore (Jan.-Mar., 1971), 3-15
8 Преузето из: Bauman, Richard, Differential Identity and Social Base of Folklore, The Journal 
of American Folklore, Vol. 84, No. 31, Toward New Perspectives in Folklore (Jan.-Мar, 1971), 
32
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ви групе не морају се познавати међусобно, али ће вјероватно 
дијелити заједничку групну традицију, која им помаже да 
остваре смисао групног идентитета. По том схватању, група 
може бити велика као нација, али и мала као породица.

Са модерном концепцијом фолка видимо да о фолку више 
не мислимо као о монолитном термину, као производу рела-
тивно хомогене групе сељака, који живе у симбиотичком одно-
су са урбаним центрима. Фолк није зависно промјенљива, већ 
независно промјенљива.

Велики допринос проучавању фолклора као комуни-
кацијског процеса дали су Дан Бен Амос и Кирил Чистов. Они 
су дефинисали фолклор као комуникацијски чин. Независно 
један од другог, средином двадесетог вијека, дефинисали су 
фолклор као комуникацијски процес који превазилази грани-
це умјетности ријечи. У средиште пажње поставили су питање: 
шта је то што усмено преносимо, односно који је садржај који 
усмено преносимо? Бен Амос даје дефиницију: „фолклор је 
комуникацијски процес ограничен на малу групу, на ситуације 
у којима људи међусобно непосредно контактирају“9, чиме се 
фокусирао на динамику преношења, промјене и текстуал-
не варијације. До сада је постојала разлика наратора и приче, 
човјека и пјесме, дјетета и игре. Од сада нема разлике између 
процеса и продукта, зато што су наратор, прича и публика - 
сви скупа повезани у комуникацијском процесу. Такође, сада 
се пажња помјера на перформативни дио фолклора (гдје се 
изводи, када, зашто, однос извођача и публике). Циљ је да се 
забиљеже све околности комуникацијског чина, да се забиљежи 
што више изведбених комуникацијских садржаја.

Јакобсон, Богатирјев, Бен Амос, Чистов, Маја Бошковић 
Стули истичу да је усменост фолклора, што значи констант-
на природна комуникација - оно што одваја фолклор од 
других језичких творевина. По том схватању фолклор има 
двије најопштије особине: а) постојаност основних струк-
тура фолклорне творевине; б) непостојаност текста. Текст 

9 Dan Ben-Amos, op. cit., 11
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је само једна од варијанти, готово увијек резултат усмене 
импровизације. За усмену комуникацију везује се појава не-
прекидне промјенљивости текста у оквиру сталних образа-
ца. Маја Бошковић Стули сматра да је фолклор умјетничка 
комуникација у малој групи, са могућношћу да се саопштене 
теме и облици процесом креирања и рекреирања саопштавају 
у низу малих група и тиме стварају традицију проширену у 
времену и простору.

Настајање фолклорне творевине као такве, почиње тек онда 
када ју је заједница прихватила. Заједница се јавља као „селек-
тивно пропустљива мембрана“ која прихвата само одређене 
фолклорне творевине. У фолклору се одржавају само оне творе-
вине које су доказале своју функционалност за дату заједницу. 
Рађање фолклора је час када је он усвојен у заједници, а не час 
када је он настао10. 

I 3. УРБАНИ ХУМОР

Урбани хумор није ни специфична ни посебна врста хумо-
ра. Ради се о хумору који је продукован, преношен и упамћен 
у градској средини. Велики дио хумора показује карактери-
стике ефемерности и брзо се заборавља. Предмет ове књиге 
јесте само мали дио «урбаног» хумора, који је остао најшире 
упамћен, иако би за научну интерпретацију могли бити ин-
тересантни и хуморни садржаји продуковани, преношени и 
упамћени у сеоској средини.

I 4. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА

Намјера ми је да изнесем и што је могуће обухватније обрадим 
све аспекте оралног материјала, који није био препознат као фол-
клорна творевина, али по многим карактеристикама заслужује 

10 Jakobson Roman - Bogatirjov Pjotr, Folklor kao naročit oblik stvaralaštva, u M. Bošković-
Stuli, Usmena književnost, Zagreb 1971, 17-31
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да буде предмет озбиљног антрополошко-фолклористичког 
истраживања. Наиме, ради се карактеристичним градским 
причама са хуморном садржином, чији су актери Пљевљаци, 
чије је мјесто дешавања у Пљевљима и које су се једном до-
годиле и небројено много пута препричавале, тако да су до 
данас наставиле да циркулишу у усменој комуникацији међу 
Пљевљацима. Наизглед безазлене, баналне и неозбиљно 
схваћене, ове приче су имале одређену улогу у социјалном 
животу Пљеваља, као и њихови актери који су имали значајну 
улогу у друштвеном животу града.

Да ли је могуће читав хумор једног града ставити на па-
пир? Да ли је могуће пажљиво забиљежити све шале које су 
се у протеклом вијеку збиле у једном граду? Да ли је могуће 
присјетити се сваке особе која је у једном тренутку изговорила 
неку досјетку, која је изазивала смијех код присутних? Наравно 
да није могуће, осим теоретски. Ако није, како онда одабрати 
приче које ће бити предмет истраживања? Који је критеријум 
по коме су биране личност и епизоде из хуморног живота које 
ће бити предмет ове књиге?

 У одговору на ово питање крије се разлог због кога је по-
менути орални материјал релевантан за антрополошко-
фолклористичко истраживање. Наиме, од небројено много 
хуморних епизода које су се дешавале у граду, само мали број 
има дуго трајање. Од великог броја личности које су биле ак-
тивни креатори шала и оних који су били пасивни учесници у 
продуковању прича, само мали број је остао до данас упамћен 
и широко препознатљив у Пљевљима. Тако се мали број шала и 
личности, потпуно спонтано и несвјесно, искристалисао у го-
тово свакодневној интеракцији и сјећању Пљевљака.

Епизоде са хуморним садржајем из друштвеног живота 
града, могу се сматрати фолклором из више разлога. Прије 
свега, фолклор је често одређиван као усмена традиција. Фол-
клор је орално преношен од особе до особе и са генерације на 
генерацију, што значи да је орални критеријум био тај који је 
одвајао фолклор од писаног материјала. Овде не желим да ка-
жем да је све оно што се усмено преноси - нужно и фолклор, 
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уосталом савремене теорије фолклора показују да орални на-
чин преношења није неопходан услов да би се одређена тво-
ревина сматрала фолклорном. У конкретном случају, ради се 
о хуморним епизодама из живота града, које су размјењиване 
у свакодневној интеракцији, преношене са генерације на 
генерацију у различитим интеракционим контекстима и 
најчешће временски далеко надживљавале своје протагони-
сте, показујући задивљујућу еластичност и отпорност према 
протоку времена и навирању нових хуморних садржаја. Све те 
приче настале су у једном моменту, у почетку циркулисале у 
ужим, па све у ширим групама, да би после одређеног времена 
биле широко препознатљиве, инкорпориране у ширу заједницу 
и ту остале до данас. Заједница се у овом случају показала као 
селективно пропустљива мембрана, која је од великог броја 
примљених садржаја прихватила и задржала само неке. По-
знато је да се једна творевина може сматрати фолклорном тек 
онда када је прихвати заједница и то најчешће због тога што та 
фолклорна творевина има одређену функцију за заједницу11. 

Комбиновањем социолошко-антрополошког и књижевно-
теоријског приступа хумору покушао сам да одредим, у којој 
мјери је продуковање хуморних епизода друштвено условљено, 
а у којој мјери се могу сматрати фиктивним врстама.

Поред садржаја, заједница је селективно одабрала и личности 
које ће прихватити и задржати. Таквима ће се показати људи 
који су на политичком, просвјетном, културном, здравственом, 
спортском или неком другом плану оставили неизбрисив траг 
у Пљевљима. То су били људи који су остваривали успјехе у 
оквиру угледних занимања, која су била друштвено вреднова-
на. Успјеси су од њих направили широко препознатљиве ауто-
ритете и пожељан модел понашања, што их је квалификовало 
да прођу цензуру заједнице, која их је прихватала и задржа-
ла у сјећању. Међутим, постоји одређена група људи, који су 
оставили неизбрисив траг у Пљевљима, иако се за њихово име 
или боље речено надимак, не везује никакав успјех. Напротив, 

11 Ibid., 17-31
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њихов најчешће тежак живот био је парадигма неуспјеха. По-
слови којима су се бавили, такође су парадигма неуспјеха. Ме-
ханизме због којих је заједница извршила баш такав одабир, 
покушаћу да објасним у наставку текста.

I 5. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Припреме за теренско истраживање почеле су крајем јуна 
2006. године. Литература је највећим дијелом обухватала тексто-
ве који разматрају хуморну тематику, а објављени су у The Journal 
of American Folklore (published by American Folklore society). По-
ред JAF-а приликом обраде и анализе прикупљеног материјала 
користио сам и друге научне часописе: American Sociological 
Review (published by American Sociological Association), American 
Anthropologist (published by American Anthropological Association), 
Contemporary Sociology (published by American Sociological 
Association), Current Anthropology (published by University of 
Chicago Press), Ethnohistory (published by Duke University Press), 
Ethos (published by American Anthropological Association), 
Social Forces (published by University of North Carolina Press), 
Social Psihilogy Quarterly (published by American Sociological 
Association), Sociological Forum (published by Springer), Sociometry 
(published by American Sociological Association), The American 
Journal of Sociology (published by University of Chicago Press). 

Од јула 2006. до априла 2007. године обавио сам разговоре са 
преко тридесет особа, различитих социо-демографских карак-
теристика, углавном мушког пола. Хуморне епизоде дешавале 
су се и преносиле углавном на јавним мјестима (улица и кафана, 
евентуално стадион), која су традиционално представљала до-
мен мушке активности. Поред тога, хуморне епизоде су у не-
ким случајевима ласцивног садржаја и веома често се везују за 
конзумирање алкохола, што све скупа искључује жене као учес-
нике комуникацијског процеса12. 
12 Dawn T. Robison; Lynn Smith-Lovin, Getting a Laugh: Gender, Status, and Humor in 
Task Discussion, Social Forces, Vol. 80, No. 1. (Sep., 2001), pp. 123-158. У истраживању 
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I 6. ЖАНРОВСКО ОДРЕЂЕЊЕ ХУМОРНИХ 
ЕПИЗОДА

Социјална детерминација хумора често је помијешана са 
жанровским спецификацијама форми кроз које се тај ху-
мор испољава, тако да је тешко одвојити ове двије категорије. 
Егзистенцијални разлог за шалу Мери Даглас тражи у услови-
ма социјалне условљености. По њој, шала је социјално детер-
минисана и ријетко кад почива само у говорном изразу, али се 
може идентификовати у тоталној социјалној структури13. Да-
глас прави разлику између спонтане и стандардизоване шале. 
И док су спонтане шале стриктно социјално условљене и у свом 
обрасцу организују тоталну ситуацију, стандардизоване шале 
су одређене језиком, граде се на основу устаљених језичких 
конвенција, релативно су непромјенљиве и константне. Често се 
дешава да се социолошка експликација помијеша са дискусијом 
облика и концепта изговорене шале. 

Приликом прикупљања, разврставања и обраде прику-
пљених хуморних садржаја, проблем се јављао због вишезнач-
ности појма шале. Када се говори о шали, мисли се или на фик-
тивне жанрове одређене мотивом или на разне конверзационе 
облике, који су мање стабилни и који су спонтанији од било које 
фиктивне врсте. Уопштеним помињањем ријечи шала, долази 
до губљења разлике између фиктивних и конверзационих врста, 
што може имати негативне последице на сазнајном и методо-
лошком плану проучавања14. Не бих желио да непрецизном упо-
требом вишезначног појма шале, са различитим могућностима 
и финесама значења, унесем забуну приликом класификовања 
и анализе прикупљеног хуморног садржаја. Да бих избјегао 

оповргавају устаљено мишљење да су мушкарци склонији употреби хумора од женa. 
Тачно је да мушкарци у укупној комуникацији чешће употребљавају хумор (махом 
агресивног и сексуалног садржаја), међутим и жене се доста служе хумором, али углав-
ном у хомогеним друштвима.
13 Преузето из, Гордана Љубоја, Етнички хумор ХХ века у хумористичкој штампи 
Србије, Београд, 2001., 234
14 Ibid., 242
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неодређеност појма шале, увео сам термин хуморне епизоде15. 
Под хуморном епизодом подразумијевам најмању комуника-
циону јединицу хуморног садржаја, која је остала упамћена и 
преношена у условима урбане интеракције. Хуморна епизода 
може подразумијевати досјетку састављену од неколико ријечи, 
али и занимљиву причу хуморног садржаја, чији су актери били 
познати Пљевљаци, а која је из неког разлога преношена и сачу-
вана до данас.

Селекцију хуморних епизода углавном је извршила сама 
заједница, али прикупљени хуморни садржај био је доста ши-
рок, тако да сам и ја морао да интервенишем. Покушао сам да 
направим класификацију оних хуморних епизода и личности 
који су у Пљевљима широко познате. Док је са садржајем хумор-
них епизода све ишло лако, искрсао је проблем код селекције 
личности. Ја сам извршио селекцију тако што сам фокусирао 
пажњу на личности које су биле присутне у казивању свих или 
највећег броја информаната, личности које су биле широко пре-
познате као протагонисти локалног урбаног хумора. Са друге 
стране, личности које су фрагментарно поменуте у казивањима 
информаната, неће бити предмет овог рада.

15 Ibid., 243, Извјесни теоретичари заступају гледиште да би, због честих преклапања 
и промјенљивости самих жанрова, дјелотворније било користити непрецизну 
терминологију. Умјесто непрецизних појмова, свакако би цјелисходније било описно 
изражавање.
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II ПОЛИТИЧКИ ХУМОР
Све личности у јавности изложене су популарном хумору. 
Уколико се личност налази на вишем положају, она ће чешће 
бити предмет популарног хумора. Најчешће препричаване 
и најшире распрострањене хуморне епизоде су оне чији је 
актер био некадашњи предсједник општине Пљевља, Ђорђе 
Перуничић. Вјероватно су у неформалним разговорима 
циркулисали вицеви, шале или анегдоте о високим 
функционерима СФРЈ или о неким страним политичарима, 
међутим предмет мога интересовања су оне хуморне епизоде 
чији су актери Пљевљаци. Политички хумор најчешће одликује 
висок степен ефемерности, међутим неке хуморне епизоде из 
живота града су се задржале до данас.

II 1. ХУМОРНЕ ЕПИЗОДЕ ЧИЈИ ЈЕ АКТЕР 
ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ ЂОРЂЕ ПЕРУ
НИЧИЋ

Сматрам да би најпримјереније било почети анализом 
досјетке „Има ли Вас и на небу?“ Од великог броја досјетки које 
су циркулисале међу Пљевљацима, само ријетке су биле дугог 
трајања и широко препознатљиве. Досјетка има свој живото-
пис, који се састоји из доба процвата и доба пропасти, а заврша-
ва се тоталним заборавом1. Досјетка којој дајем почасно мјесто 
издвојила се по снази, дуготрајности и аудиторијуму који ју је 
чуо и преносио. То је досјетка тада познатог пљеваљског коно-
бара Феха Софовића, коју је упутио тадашњем предсједнику 
Општине Ђорђу Перуничићу:

Главном улицом, кренуо на посао Ђорђе Перуничић. 
При дну улице стао Фехо, ставио руку на чело, као да 
заклања поглед од Сунца и стојећи на путу предсједнику, 

1 Sigmund Frojd, Dosetka i njen odnos prema nesvesnom, Novi Sad, 1970., 128
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гледа значајно лијево-десно у правцу неба, не говорећи 
ништа.

Предсједник Перуничић насједа: „Шта то радиш, Фехо“
-Гледам, има ли Вас и на небу, спремно одговори Фехо.
Ђорђе се насмија и настави према згради Скупштине 

Општине.

II 1. a. Анализа Фехове досјетке

Досјетка је сама по себи недовољно разумљива и неопход-
но је имати у виду основна одређења политичког хумора и 
друштвено-политички контекст досјетке у времену у коме је на-
стала. Политички хумор у бившим социјалистичким земљама2 
објашњава се као одговор индивидуе на услове диктаторских 
режима, дајући му природу невиолентног отпора који потко-
пава политичку структуру3. Поменуте теорије могу служи-
ти као полазна тачка и шири оквир за анализу ове досјетке. 
Теорије се баве феноменом продуковања хумора у условима 
диктаторских режима, али на много глобалнијем плану, на ни-
воу државе, коју посматрају као затворену цјелину. Овај став 
за нас може бити битан, јер су и Пљевља тога времена прилич-
но затворена цјелина. Цивилизацијске тековине које су носи-
ле брз проток информација тек су почеле да долазе у Пљевља, 
радио и телевизија су привилегија богатијих. Саобраћајна 
инфраструктура је дозвољавала покретљивост малом броју 
људи. Информације су споро пристизале. Овакве околности 
утицале су на већу упућеност једних на друге и чешће контак-
те у свакодневној интеракцији. Тако су Пљевља развила неку 
посебну врсту микрокосмоса, у коме је затвореност условила 
људе да се много више занимају за локалне, него за глобалне 
проблеме. У једном поприлично затвореном контексту изгра-
дио се и посебан облик политичког хумора, чији су протагони-
2 Robert Cochran, “What Courage!”: Romanian “Our Leader” Jokes, The Journal of American 
Folklore, Vol. 102, No. 405, (Jul.-Sep., 1989), pp. 259-274
3 Oriol Pi-Sunyer, Political Humor in a Dictatorial State: The Case of Spain, Ethnohistory, Vol. 
24, No. 2, (Spring, 1977), pp. 179-190
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сти били Пљевљаци. И то не било који. У очима Пљевљака, у 
таквим околностима, Ђорђе Перуничић је попримао још више 
моћи и утицаја. И Фехо би можда негдје другдје био обичан 
конобар. Овде је био много више.

Уколико прихватимо Фројдову подjелу досјетки на безаз-
лене и агресивне, примјећујемо да досјетка „Има ли Вас и на 
небу?“ представља класичан примјер тенденциозне агресивне 
досјетке. „Тенденциозна досјетка се употребљава са посебном 
симпатијом, да би се омогућила агресија или критика у односу 
на оне који се налазе на вишим положајима или полажу право 
на ауторитет. Досјетка представља побуну против таквог ауто-
ритета, али и ослобођење од његовог притиска. Тенденциозна 
досјетка је погодна за нападе на оно што је велико, достојанствено 
и моћно, које је унутрашњим препрекама и спољним околно-
стима заштићено од директног омаловажавања. Поред тога, 
тенденциозна досјетка захтјева три лица. Њој је поред оног 
лица које прави досјетку, потребно и друго лице које ће постати 
објекат, у овом случају нетрпељиве агресије, али и треће лице 
код кога се остварује намјера досјетке да изазове уживање. У 
њој не ужива њен аутор, већ пасивни слушалац. Тенденциозна 
досјетка омогућава задовољење извјесног нагона против једне 
препреке која јој стоји на путу. Она заобилази ту препреку и 
тиме се ствара уживање из једног извора уживања који је услед 
препреке постао неприступачан.“4

Да бисмо схватили снагу и јачину ове досјетке, морамо је 
смјестити у друштвено-политички контекст тога времена. У 
ширем контексту, педесете и почетак шездесетих карактерише 
ужурбана изградња ратом разорене државе. Долази и до вели-
ке изградње Пљеваља. То је вријеме великих и драматичних 
друштвених, идеолошких, културних, социо-економских, де-
мографских и етничких промјена. Долази до нагле изградње 
Пљеваља, што је довело и до наглог прилива сеоског станов-
ништва у град. Треба имати на уму да се град и до тада развијао 
на рачун села, али су те промјене биле постепене, а сада су се 

4 Sigmund Frojd, op. cit., 91-124
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десиле у кратком временском периоду. Све те промјене деша-
вале су се у вријеме процвата комунистичке идеологије, која је 
била масовно прихваћена код сеоског становништва. Послије 
рата полуге власти и моћи преузимају „првоборци“, људи који 
су се доказали у ратним дејствима, што им је обезбиједило ви-
соко мјесто у послератној друштвеној хијерархији. Тако се у 
граду створила нова елита која је била махом са села. 

Са новом идеологијом и новом елитом, дошло је до промјене 
на многим друштвеним плановима, прије свега до губљење 
значаја институције чаршије. Наиме, за Пљевља је важи-
ло да су град којим управља чаршија. То и јесте било тачно, 
уколико се зна да су се полуге власти налазиле у политичким 
институцијама града, међутим фактичка моћ је била концен-
трисана у рукама угледних и богаташких породица и њихових 
представника, који су најчешће ослушкивали пулс изузетно 
утицајне чаршије5 и у складу са њим утицали на одлуке зва-
ничних институција. Тако се није могло десити да се на неком 
важном и утицајном положају нађе особа која није по вољи 
чаршије.6 

Такође долази до значајних промјена и на етничком пла-
ну. Изградња Пљеваља је довела до нестанка традиционал-
не пљеваљске архитектуре. Наиме, то је период када Пљевља 
почињу да губе свој оријентални стил. У почетку су измјене 
вршене рушењем зидова на муслиманским авлијама, а читав 
процес је кулминирао рушењем старе чаршије7. Рушење ста-
ре чаршије био је један од најстреснијих момената у животу 
пљеваљских муслимана, на колективном плану. Распадом тра-

5 У овом случају се чаршија може сматрати синонимом за јавно мњење.
6 Nijazija Koštović, Pljevlja, Šeher Kasaba, Taslidža, Sarajevo, Novembra 2003.,17. Да бисмо 
схватили колико је ова промјена била драматична, битно је знати да је некада општина 
имала свега неколико чиновника, јер је градом управљала чаршија, преко својих углед-
них људи. У општински одбор су бирани, не најбогатији, него најугледнији представ-
ници појединих еснафа, који су непогрешиво одређивали најважнију ствар – порез. 
Увијек полазећи од себе, били су гаранција да неће оштетити ни општинску управу, ни 
себе, јер су се руководили неписаним кодексом понашања и међусобног поштовања.
7 Под термином чаршија у овом случају подразумјевам пословно-трговачки дио гра-
да.
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диционалне структуре, чаршија је изгубила највећи дио поли-
тичког утицаја. 

Нови поредак је изњедрио и нове људе на руководећим 
положајима, које су за то квалификовале ратне заслуге, тако да 
је било примјера неписмених или полуписмених људи на висо-
ким положајима у друштвеној хијерархији. 

Замјена једног поретка другим, одвијала се на нивоу читаве 
државе и није предмет овога рада, већ је битна како би се схва-
тио шири контекст досјетке „Има ли Вас и на небу“.

За нас је много битнији ужи контекст досјетке. Наиме, како 
је предсједник Перуничић био особа од огромног ауторитета, 
на важне положаје у локалној хијерархији именовао је велики 
број својих рођака, који су носили исто презиме – Перуничић, 
тако да је то презиме постало доминантно и често помињано.

У једном таквом ширем и ужем друштвено-политичком кон-
тексту, Фехо зауставља предсједника Перуничића, уз ироничан 
коментар: „Гледам, има ли Вас и на небу?“ Како је досјетка на-
шла плодно тле за дисперзију, до данас је остало више сличних 
верзија досјетке. Ја сам забиљежио неколике, које се у свему 
поклапају, осим у Феховом обраћању предсједнику. У једној 
верзији каже: „Гледам, има ли и на небу Вас Перуничића?“, у 
другој: „Гледам, има ли Вас и на Мјесецу?“

Koју досјетку је Фехо изговорио - није ни битно, зато што 
се све три верзије своде на исто, с тим што је једна од верзија 
ближе одређујућа због употребе презимена.

Веома битно за разумијевање досјетке јесте мјесто, простор 
на коме је изговорена. Иако је уживао повјерење предсједника 
Перуничића и привилеговану слободу у односима, иако је мо-
гао да бира мјесто и прилику, Фехо је, нимало случајно, иза-
брао јавни простор. И то не било који јавни простор - већ глав-
ну - Улицу Маршала Тита. Ријеч је о простору који је одувијек 
био жила куцавица Пљеваља и мјесто изузетне симболич-
ке вриједности. Унутар простора главне улице циркулиса-
ле су све битније информације и важило је правило да се од 
„чаршије ништа не може сакрити“. Чаршија је посебно вред-
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новала и коментарисала понашање сваког грађанина. Што је 
личност била утицајнија, више очију је било упрто у њу и сва-
ки потез је пажљивије одмјераван и коментарисан. Проласком 
кроз чаршију, предсједник Перуничић је привлачио погледе и 
коментаре више но остали.

На једном таквом простору, предсједника Перуничића 
зауставља Фехо и изговара своју досјетку. Треба замисли-
ти главну улицу и маркантног предсједника, у кога су упрте 
очи цијеле чаршије; треба замислити Феха како стаје на пут 
предсједнику и изводи перформанс, који у том тренутку по-
сматра велики број људи. Пошто је читав перформанс изведен 
на главној улици, информација о томе је врло брзо прострујала 
Пљевљима.

Зашто је та информација тако брзо прострујала? Коме је 
у тренутку досјетка била занимљива и код кога је изазвала 
смијех? Ко је био „треће лице“8 и пасивни слушалац који ужи-
ва?

Анализом друштвено-политичког контекста, одговор 
постаје више него јасан. Велики број људи је био „треће лице“: 
сви они који су били незадовољни ситним и крупним неправда-
ма које је ново вријеме донијело, сви који су били незадовољни 
кадровском политиком у Пљевљима, можда они који су мора-
ли престати да се баве занимањима која су им до тада доносила 
профит или они којима је имовина била национализована… 
Хипотетичком набрајању нема краја.

Десно оријентисани теоретичари би досјетку одредили као 
радикалну, која напада поредак, једну врсту герилске борбе, 
која открива контрадикторност између живота и идеологије, 
конфликта индивидуе и владе. За лијево оријентисане тео-
ретичаре би представљала конзервативну досјетку, која слу-
жи очувању друштвеног поретка. По Колеру, хумор било које 
друштвене категорије напада изворе напетости и може откри-
ти појединачне социјалне снаге које се сукобљавају у друштву9. 
8 Sigmudn Frojd, op. cit., 91-124
9 Marvin, Koller, ''Humor and society: Explorations in the sociology of humor'', преузето из Мurray, S. 
Davis, The sociology of humor: A stillborn field?, Sociological Forum, Vol. 10, No. 2. (Jun., 1995), 332
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Такође, хумор детаљно преиспитује политичке институције 
и спречава да њихово прекорачење постане неподношљиво10. 
Јасно је да је у моменту изговарања Фехова досјетка допри-
носила ослобађању од притиска и представљала једну врсту 
социјалне контроле. Зашто је досјетка остала упамћена до да-
нас, иако је изгубила своју потенцијалну политичку функцију. 
Досјетку морамо поставити у контекст осталих хуморних епи-
зода, чији је актер предсједник Перуничић:

Прича o ципелама
У кафани сједе Бекан Милићевић, Мехо Пљакић и 

Милан Поповић. Послије неколико чашица, Бекан и 
Милан се договоре да Меха обуку „од главе до пете“. Тако су 
му у „Вартексу” купили најквалитетније одијело и качкет. 
Да би добио ципеле Мехо је морао да уради специјални 
задатак: да оде код предсједника Перуничића да види које 
ципеле он носи.

Једног понедељка Мехо је затражио пријем и ушао у 
канцеларију предсједника Перуничића:

„Добар дан, друже предсједниче. Послали су ме Бекан и 
Милан да видим какве ципеле носиш, да би и мени купили 
исте“. До тада смирени предсједник скочи као опарен, диже 
ногу на сто рекавши: „Знам јa те Беканове марифетлуке. 
Ево ти види, па нека ти их Бекан купи“. 

Тако је сиромашни Мехо носио исте ципеле као и 
предсједник Перуничић.

Предсједник јесте дигао ногу на сто и показао Меху ципеле, 
али и у овој епизоди дошла је до изражаја његова озбиљност, 
јер је одмах сутрадан предсједникова секретарица Бекана по-
звала на разговор11, гдје му је предсједник јасно и оштро ставио 
до знања да више неће трпјети неумјесне шале.

Прича о месу
Предсједник Перуничић задужио Меха да му купи 

10 Ibid, 335
11 „Разговор“ је био друштвена институција којом је предсједник ријешавао најозби-
љније проблеме. У овом случају је то била последња опомена Бекану Милићевићу.
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неколико килограма меса и однесе на стан, одмах изнад 
кафане Зеленгора. Мехо купи месо и уобичајено сврати у 
Зеленгору. Док је Мехо пио, Мехови пријатељи скину месо 
а оставе кости. 

Мехо однесе кесу са костима супрузи предсједника 
Перуничића, добије напојницу и врати се у „Зеленгору“.

Када се супруга поподне пожалила предсједнику, одмах 
је схватио о чему се ради, отишао је и сам купио месо. Није 
се љутио, већ је Меху дао нову напојницу. 

Нема потребе
У Пљевљима организован велики ручак поводом 

доласка Блажа Јовановића. Када је ручак завршен дошао 
са папиром у руци конобар Драги Досковић, познати 
пљеваљски шаљивџија и боем. Настало је комешање 
између Блажа Јовановића и Ђорђа Перуничића ко ће 
платити рачун. Упорнији и виши по функцији био је 
Блажо Јовановић који је платио читав рачун остављајући 
велику напојницу. 

Ђорђу би непријатно и рече: „Немојте, нема потребе“. 
На то се Драги окренуо према предсједнику Перуничићу: 

„Нема потребе предсједничe“ и хитро ставио новац у џеп. 
Од те напојнице Драги и његов нераздвојни пријатељ 

Шућро Брковић обилазили су кафане наредних десетак 
дана.

II 1. б. Анализа протагониста хуморних епизода ве-
заних за Ђорђа Перуничића

Зашто је досјетка остала у сјећању Пљевљака? Није сврсис-
ходно то објашњавати искључиво политичким мотивима. Из-
говорити примједбу предсједнику, чак и у форми шале јесте 
било храбро, али постојали су још храбрији и револуционарнији 
гестови, који су остали неупамћени, бар не широко упамћени. 
Досјетка јесте кратка и бриљантна, али разлоге зашто се зад-
ржала до данас треба тражити у затворености друштвене 
структуре и доминантној личности предсједника Перуничића. 
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И те како је важно ко је упутио досјетку. Ко је имао толико лу-
цидности да неприкосновеном ауторитету упути једну нимало 
наивну досјетку? Ко је та особа која је имала толико храбро-
сти, да „на сред чаршије“ заустави предсједника Перуничића? 
Ко је тај који је то урадио без икаквих консеквенци и коме се 
предсједник насмијао и продужио даље?

Дати тако агресивну примједбу свемоћном предсједнику 
општине било је изузетно ризично. Зауставити предсједника 
на главној улици и изговорити му такву примједбу било је 
незамисливо. За изговарање једне овако агресивне досјетке 
била је потребна храброст која се граничи са лудошћу. Замис-
лимо ситуацију у којој неко озбиљан упућује предсједнику 
Перуничићу такву примједбу, која би у свакој другој при-
лици вјероватно изазвала предсједников гнев. Међутим у 
овом случају слијeди другачији развој догађаја. Предсједник 
Перуничић се насмијао и продужио даље, а Фехо је прошао без 
икаквих последица.

Тек постављањем досјетке у контекст осталих хуморних епи-
зода и анализом њихових протагониста долазимо до конач-
ног одговора, зашто Фехова досјетка има толико дуго трајање 
и снагу.

Предсједник Перуничић је парадигма моћи и такав је упа-
мћен. Ни прије ни послије њега, ни један пљеваљски полити-
чар није посједовао толику количину моћи и ауторитета. По 
Веберу, моћ се односи на изгледе да се у оквиру једног друшт-
веног односа спроведе сопствена воља упркос отпору12. За раз-
лику од моћи, власт подразумијева да ће се одређене особе по-
корити наредби одређеног садржаја13.

Појам ауторитета се третира као категорија између појмова 
моћи и власти. Значи, у односу на моћ, ауторитет се разликује по 
томе што је то призната и прихваћена моћ. Ауторитет није тек 
потенцијална способност, намјера или диспозиција да се утиче 
на друге или изазивају неки ефекти у њиховом понашању, већ се 

12 Mihailo Đurić, Sociologija Maxa Webera, Matica Hrvatska, Zagreb, 1964 - 146
13 Ibid., 147
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„a priori“ од других признаје као дјелујућа, актуализована моћ. 
Власт је институционализована моћ, ограничена законом14. Од 
власти као признате институционализоване моћи, ауторитет 
се разликује по томе што у његовом случају не постоји моменат 
изнуђивања или принуде да се призна или да му се потчини, 
што у случају власти јесте случај.

Поред формалног ауторитета, који су му доносиле по-
луге власти тадашњи предсједник Општине (1955-1963) 
Ђорђе Перуничић, ауторитет црпи из више извора. Први и 
најзначајнији извор његовог ауторитета биле су личне и по-
родичне ратне заслуге. Перуничић потиче из чувене породице 
која је славу стекла борећи се на страни партизана за вријеме 
Другог свјетског рата. Личне и породичне ратне заслуге су му 
обезбиједиле високо мјесто у послератној хијерархији. Поред 
ратних заслуга, предсједник Перуничић је био и предратни 
правник, који је обављао низ значајних функција. Послије рата, 
Ђорђе Пруничић је вршио дужности замјеника државног ту-
жиоца Србије и помоћника државног тужиоца Југославије. На-
кон повратка у Пљевља, изабран је за предсједника Општине. 
У локалној политичкој хијерархији, предсједник Перуничић се 
издвојио и образовањем. Поред тога, Ђорђе Перуничић је остао 
упамћен као веома частан, поштен, строг и правичан човјек. То 
му је омогућило да је веома енергично, брзо и лако рјешавао 
све проблеме.

Остао је упамћен по строгости. Неки од мојих информаната 
били су његови савременици и сјећају га се углавном по чврстим 
принципима. Уколико се, на примјер, на канцеларијском столу 
нађе нераспакован „Службени лист“, том правнику преостаје 
само да узме мантил. И било је случајева да правник послије 
таквог (данас безазленог) немара, моментално изгуби посао уз 
губитак могућности запослења у Пљевљима. Скоро комплетан 
друштвени живот града одвијао се у главној улици и то у њеном 
горњем дијелу, од кафане Зеленгора до зграде Скупштине Оп-
штине. Тај дио улице је ноћу служио као корзо, мјесто за разо-

14 Ibid., 147
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ноду младих, а дању као састајалиште старијих људи. Пошто је 
становао близу кафане Зеленгора, Ђорђе Перуничић је на по-
сао долазио пјешке и најчешће - сам. Савременици се сјећају 
доминантне фигуре тадашњег предсједника, озбиљних црта 
лица, чију су озбиљност додатно појачавале истакнуте обрве, 
увијек у тамним одијелима и капуту. Када виде да им у сусрет 
долази предсједник, неки руководиоци и градски функционе-
ри, бјеже у сусједне улице како би избјегли нежељени сусрет.

Какво су, тек, страхопоштовање према Перуничићу, осјећали 
„обични“ грађани.

II 1. в. Анализа осталих протагониста хуморних 
епизода везаних за Ђорђа Перуничића

Фехо Софовић, конобар у кафани Зеленгора, изузетне 
елеганције, стила и шарма. Остао је упамћен по интелиге нцији, 
брзом размишљању и изузетној духовитости. Због изузет-
не професионалности Фехо је стекао повјерење предсједника 
Перуничића, тако да је био главни конобар када би долази-
ли Ђилас, Блажо Јовановић и остали високи функционери. 
Када препусти послове Феху, предсједник зна да ће све бити 
у најбољем реду. На озбиљним пријемима никада до изражаја 
није долазила природа боема, увијек склоног шали.

Информанти се сјећају да је увијек знао да направи досјетке 
које би изазивале смијех и да је често причао вицеве са поли-
тичком садржином. У списима Хамдије Дрнде, нашао сам ху-
мористичку питалицу: „Која је разлика између медведа и ди-
ректора? Медвед спава преко зиме, а директор преко цијеле 
године.“

Дрнда биљежи:
„Фехо је имао мајку, доброћудну старицу Бегу, која 

је умрла 1960. године, након чега је Фехо наставио да 
живи сам у оронулој кући. Док је била жива, Бега је кућу 
беспрекорно одржавала, али после њене смрти у кући су се 
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накотили мишеви, који су, по причама, нападали и гризли 
пијаног Феха. 

Тако је једног дана отишао у апотеку и затражио 
мишомор. Отров је добио уз упозорење апотекарке како да 
обазриво рукује и поступа. Фехо још културније захвали 
и крену према излазу. Код врата застаде, па се поврати и 
рече апотекарки: -Молим Вас, хоћу ли им ово давати прије 
или послије јела?-

Временом је Феха надвладао алкохол и изненада је умро 
1963. године, за живота заслужан, али у смрти незапажен 
од својих Пљевљака“.

Остао је упамћен по духовитости, али прича о мишомору 
једна је од ријетких до које сам дошао, иако сам имао доста 
разговорао са његовим савременицима. Можда се разлог томе 
крије у Фројдовом објашњењу, да свака досјетка има свој жи-
вотопис, који се састоји из доба процвата и доба пропасти, а 
завршава заборавом. Међутим, томе је вјероватно допринијела 
и снага досјетке „Има ли Вас и на небу“, која је била толио јака, 
да је једноставно надвладала остале или жаргонски речено, 
„прогутала“ остале досјетке.

Фехо није био обичан конобар. Посједовао је дар духови-
тости15 који не стоји на располагању свим људима и то га је 
посједовао у издашној мјери. Био је цијењен и познат у чита-
вим Пљевљима и радо виђен у сваком друштву. Та особина му 
је код предсједника Перуничића омогућила посебну врсту по-
властице, са којом је могао да прави шале на било чији рачун, 
чак и на рачун предсједника, а да прође некажњено. Креатор је 
многих шала, међутим само се ова препричава и данас.

Професионални комичар Вил Роџерс покушао је да објасни 
зашто су његове шале тако ефектне и зашто је имао повла-
стицу да може да направи шале на рачун институција, чак и 
15 Због високог степена духовитости Фехо је важио за изузетно интелигентног човека, 
иако Фројд за духовитост каже да је нарочита способност, независна од осталих спо-
собности: интелигенције, фантазије, памћења. Код духовитих људи треба претпоста-
вити постојање посебних склоности или психичких услова који омогућују или потпо-
мажу духовитост. Да можда постоји и генетска предодређеност за духовитост показује 
примјер Феховог синовца Дреча, који је такође остао упамћен по духовитости.
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предсједника Вудру Вилсона: „Ја не волим шале које изазивају 
велики смијех. Ја волим оне гдје сједите са пријатељима и кад је 
чујете, натјера вас да размишљате. Ви размислите, гурнете 
пријатеља и кажете – у праву је у вези са тим.“16

Фехова шала и он као протагониста имали су за чаршију 
битну функцију социјалне контроле. Као што је предсједник 
Перуничић био симбол моћи и ауторитета, Фехо је постао 
симбол супростављања моћи и ауторитету. Фехова досјетка је 
управо тип шале о коме говори Вил Роџерс, са тим да је то 
Фехо урадио више него ефектно. Управо онако како то ради 
паметни херој17, који је супериоран у духовитости и који на 
трик побјеђује већег и моћнијег. То ради лако и једноставно, 
оним последњим, кратким и ефектним убодом.

Поред Феха, још два човјека имала су својеврсну лиценцу да 
предсједника поставе у хуморни контекст:

Mехо Пљакић Лаик је био сиромашан човјек, али је био ду-
ховит и омиљен у друштву. Јесте био духовит и поштен, али 
оно што га је квалификовало за то да може предсједника изло-
жити хуморном контексту, било је познанство из школске клу-
пе са Беканом Милићевићем. Бекан га је веома волио, цијенио 
и поштовао. Мехови савременици се сјећају да је често упадао 
у комичне ситуације, међутим у сјећању су једино остале оне 
хуморне епизоде у којима се помиње предсједник.

Бекан Милићевић, цијењени и признати архитекта. Због 
своје стручности био је ангажован на пројектима широм 
свијета, у Европи, Јужној Америци, Африци…Између осталог, 
радио је пројекте и за Пљевља, а предсједник Перуничић је 
према њему гајио посебну врсту уважавања. Бекана су сви по-
литичари поштовали, јер је његов блиски рођак био амбасадор 
у СССР-у. Савременици га памте као изузетног стручњака, који 
је волио да се дружи са обичним кафанским људима. Бекан је 
био боем, волио је кафански живот, а због његове склоности 
ка женама, чаршија му је приписала да се „женио девет пута“. 
16 Orrin Klapp, Clever Hero, Journal of American Folklore, Vol. 67, No. 263, (Jan.-Mar., 
1954), 31
17 Ibid., 22-23
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Иако је био добро ситуиран и утицајан, приликом боравка у 
Пљевљима често је спавао код школског друга, сиромашног 
Меха Пљакића. О Бекановој боемштини се и данас прича, 
али се издваја епизода из његовог боемског живота, у којој се 
најбоље открива његов карактер и хуманост:

Куповина телета
Након фајронта у кафани Кореја18 Бекан Милићевић 

предложи Милану Поповићу да наставе код Шерфа 
Коштовића. Шерфо немаде куд и сложи се, али признаде 
да нема ракије. Бекан из кафане купи још литар танке 
ракије од десет гради и пођоше Шерфовој кући, у насељу 
Камен.

Бекан и Милан затраже од Шерфа нешто за мезе. Шерфо 
је био сиромашан и имао петоро деце, тако да није имао 
ништа. 

Бекан једва дочека: „Пошто имаш теле и краву, а месар 
си, закољи теле“. 

Тешка срца, Шерфо иза поноћи закоље теле, извади срце, 
бубреге и џигерицу и поче да их пржи драгим гостима. Од 
галаме пијанаца, пробуди се Шерфова супруга и поче да 
плаче, кукајући како сад дјеца неће имати шта да једу.

Тетурајући Бекан устаје: „Твоја дјеца ће јести 
најквалитетније месо“. Театрално извади новац у реалној 
вриједности телета и са свег срца даде га Шерфовој 
породици. Тако су Коштовићи задржали и новац и месо.

Остало је упамћено да је један овакав гест могао 
направити само Бекан Милићевић.

II 1. г. Завршна анализа хумора везаног за Ђорђа 
Перуничића
Због великих и драматичних друштвених, идеолошких, 

културних, социо-економских, демографских и етничких 
промјена, досјетка се у тренутку изговарања могла посматрати 
као агресивна. Данас, акценат ипак не би требало стављати на 
18 Вјероватно ни најредовнији гости кафане не знају да је њен прави назив „Шупља 
Стијена“, а да је надимак „Кореја“ добила због честих физичких обрачуна међу њеним 
посјетиоцима.
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агресивност досјетке већ на доброћудност и бенигност особе 
која ју је изговорила, као и осталих особа које су предсједника 
доводиле у хуморни контекст.

Разлоге због којих је досјетка остала упамћена треба тражити 
у тадашњој затворености пљеваљског социјалног микорокос-
моса, у коме су се јасно могле искристалисати разне социјалне 
категорије, чији су носиоци били људи који су се по нечему 
издвајали. Наиме, предсједник Перуничић је био много више 
од предсједника Општине. Моћ са којом је располагао данас је 
незамислива. То је била моћ која јесте била заснована на сили, 
међутим највећим дијелом је била заснована на снази угледа 
и харизме по којој је предсједник Општине био познат. Држао 
се чврсто својих принципа, озбиљно приступао сваком послу, 
био поштен. Уживао је велики углед у самом врху републич-
ког и савезног политичког руководства19. Ђорђе Перуничић је 
и формално био на врху пљеваљске политичке структуре, да-
леко изнад осталих. Међутим, у очима Пљевљака и њиховим 
причама он је био, не само на врху политичке структуре, него 
је био и „недодирљиви господар“. И док је у првом, формалном 
смислу, он био предсједник са изузетним ауторитетом, у симбо-
личком смислу је био господар локалног микрокосмоса. У оба 
случаја он је био далеко изнад осталих. У формалном смислу, 
контакт са њим је био изводљив, пошто је понедељком примао 
странке, али у симболичком смислу, предсједник је био потпу-
но недодирљив. Јавном мњењу Пљеваља или „чаршији“ били 
су потребни опипљиви докази да се предсједник може спустити 
на земљу. На тај начин је јавно мњење покушало да успостави 
приснији однос са предсједником Перуничићем. За то је најбољи 
начин био постављање предсједника у хуморни контекст. Ту је 
био проблем, предсједник је био озбиљан, није био склон ша-
лама и било га је веома тешко довести у хуморни контекст.

У тој ситуацији до изражаја долази неколико боема из 
19 Ђорђе Перуничић се енергично и несебично борио за интересе Пљеваља. Прича 
се да је Блажо Јовановић, тадашњи предсједник Владе Црне Горе, знајући да ће Ђорђе 
Перуничић увијек нешто тражити, говорио: „Дај да завршимо сједницу док није дошао 
Перуничић“.
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предсједниковог окружења. Прије свих Фехо, у кога је, као 
што сам рекао, предсједник имао неограничено повјерење и 
Мехо Пљакић Лаик, који јесте био духовит човјек, али у свему 
слабији од Феха; али Мехо Пљакић је имао за ментора и за-
штитника генијалног архитекту Бекана Милићевића. Фехо, 
Бекан и Мехо били су људи који су имали нарочиту повласти-
цу, која им је дозвољавала да предсједника поставе у хуморни 
контекст. Наравно, у свему су имали границу. С тога сматрам 
да се Фехова досјетка и поред, на први поглед, агресивног 
садржаја, не може сматрати агресивном. Она се не може по-
сматрати изоловано од осталих хуморних епизода, чији је 
актер био Ђорђе Перуничић. Све оне скупа имале су циљ 
успостављање блискости са предсједником, који је и у формал-
ном и у симболичком смислу био далеко изнад осталих. Њих 
тројица су били идеалне личности за то: били су уважавани од 
стране предсједника Перуничића, цијењени на чаршији (код 
јавног мњења), а од евентуалног пада их је штитила боемска 
природа, у складу са кинеском пословицом: “Ко спава на поду, 
не може пасти са кревета“.20

20 Orrin, E. Klapp, Clever Hero, Journal of American Folklore, Vol. 67, No. 263, (Jan.-Mar., 
1954), pp. 21-34
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III КАНЦЕЛАРИЈСКИ ХУМОР
Хуморне епизоде које сам сврстао у област политичког ху-

мора биле су популарне док је предсjедник Општине био Ђорђе 
Перуничић. Нећу да кажем да о осталим предсjедницима 
није циркулисао хуморни материјал, међутим он се до да-
нас није сачувао. Временом су доминантно преношене ху-
морне епизоде чији су актери били боеми и особе запослене 
у озбиљним институцијама, Скупштини општине, градској 
болници, Међурепубличкој заједници за културно-просвјетну 
дјелатност…

Хусеин Куновац је био изузетно духовит и образован човјек. 
Завршио је Медресу у Скопљу, а касније и виши школу и фа-
култет. Био је актер много догађаја који имају хуморни садржај, 
међутим, двије епизоде су остале доминантне и шире познате:

Брезница
Назове Хусеин Куновац потпредсједника Среза Ахма 

Селмановића, представљајући се да је дежурни на 
хидрофору. Камуфлираним и потпуно званичним гласом 
обавјестио га је да је Брезница пресушила и да “Водовод” 
има нерјешив проблем.

Ахмо је насјео и отрчао према хидрофору. Кад је сав 
усплахирен дошао до хидрофора, позвао је дежурног 
радника говорећи му да је Брезница пресушила. На то је 
дежурни радник збуњено гледао показујући му воду која 
је шикљала јаким млазом на све стране. Тада су и један и 
други схватили да је ријеч о нечијој смицалици и почели 
да се смију. 

Оно што је у цјелокупној епизоди најсмешније је да 
је Ахмо, сигурно 700-800 метара трчао поред корита 
Брезнице (јер једини начин да се дође до хидрофора је 
да се иде дуж корита), а да није примјетио да вода тече 
несмањеним интензитетом.

Вјенчање
Велики пријатељ Хусеина Куновца, Хасо Чорбо, забављао 
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се са дјевојком (касније својом супругом) Џибом, из велике 
и познате пљеваљске породице Дрнда. Џиба је имала брата 
у Београду код кога је отишла у посјету. Задржала се дуже 
него што је планирала, па Хусеин одлучи да Хасу направи 
смицалицу. 

У договору са матичарем и још неким људима из 
Општине издао је образац из матичне књиге вјенчаних, по 
коме је Џиба склопила брак са неким другим мушкарцем. 

Пошто је Хасо радио у канцеларији поред, један од 
радника укључених у смицалицу био је задужен да пред 
Хасом пита: „Ко је ова Џиба што се удала“?

Кад је то Хасо прочитао, само је „прогутао кнедлу“, узео 
мантил и изгубио се. Друштво га је нашло у кафани и након 
неколико чаша Хасо је открио муку зашто пије. Видјевши 
да је Хасо видно тужан и узнемирен, Хусеин и друштво се 
сажале и открију превару, па наставе дружење.

Саво Павићевић је радио је као возач у МРЗ, а једно вријеме 
и као возач хитне помоћи. Важио је за изузетно духовитог 
човјека. Нарочито је познат као актер једне хуморне епизоде 
која се збила у Загребу:

Нова година
Саво је био један од најмлађих тенкиста у Другом 

свјетском рату. Послије рата је био командир тенковске 
јединице у Загребу.

Увријећен што није на списку позваних на новогодишњи 
дочек на највишем нивоу, упалио је тенк, провозао 
га улицама Загреба и дошао пред Дом ЈНА у коме је 
организована прослава. Тенком је ушао у хол Дома ЈНА и 
на запрепаштење присутних генарала на челу са Костом 
Нађем - честитао им је Нову Годину и још неколико пута 
окренуо тенк у холу Дома ЈНА.

Одмах након тога, Саво је ухапшен. 
Недуго затим, Сава је позвао Коста Нађ и питао га како 

да му помогне. 
-Ништа, само ме вратите у Пљевља и ослободите ме 

војске.
Тако се Саво вратио у Пљевља, гдје је радио као возач. 
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Гледајући на први поглед, услиједила је релативно бла-
га реакција војног врха у односу на Савов преступ. Томе су 
допринијеле његове ратне заслуге, међутим томе је допринијела 
и једна друга чињеница. Саво је имао полубрата Миша 
Павићевића, дугогодишњег министра иностраних послова и 
амбасадора у Италији и Турској. За ту сродничку везу знали су 
Савови претпостављени и вјероватно због тога му „прогледали 
кроз прсте“ иако упућени тврде да је Мишо био изнервиран 
тим Савовим гестом и да „није хтио ни да чује за њега“.

 То је била епизода након које је Саво дошао да живи и ради 
у Пљевља. Из времена док је радио као возач у Хитној помоћи 
и МРЗ остало упамћено неколико хуморних епизода:

Сарајка
Падне доктору Бракусу на памет да га Саво вози код 

једне згодне Сарајке. Саво стави добро пијаног Бракуса у 
ауто и два сата га је возио по Пљевљима и околини. На 
повремена питања доктора Бракуса гдје се налазе, Саво је 
одговарао Метаљка, Чајниче, па све до Илиџе и Сарајева. 
На крају га је довезао испред његове куће, гдје је Бракус 
становао са строгом и љубоморном супругом.

Не препознајући да је испред сопствене куће и код своје 
супруге, доктор Бракус је почео да се удвара. Када га је 
видјела тако пијаног, љубонморна супруга је дохватила 
штап и почела да га удара. 

Причи овде није крај. Доктор Бракус се недуго затим 
помирио са супругом и њих двоје су одлучили да направе 
велики заједнички ручак за пријатеље. Тако доктор 
Бракус добије задатак да купи месо и у трговину оде са 
Савом и пријатељима. Када су завршили трговину сврате 
у Зеленгору. Међутим док је доктор Бракус са друштвом 
пио, мангупи су скинули месо са костију. Када је супруга 
видјела шта је у кеси, уз псовке га је почела гађати 
коскама.

Адем Кулосмановић Кулосман је радио у МРЗ, званично 
као магационер, али је обављао и друге послове. И он је био 
љубитељ шале и пића. Најчешће се дружио са Славком Јакићем 
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и Изетом Хаџиатлагићем који су били запослени у биоскопу. 
Адемови магацини су се налазили у подруму Дома Културе и 
били су веома чисти и уредни. Он би по потреби из магацина 
експедовао онај материјал који је био потребан МРЗ и након 
обављеног посла се враћао у свој магацин, где је настављао да 
пије. Из магацина не би излазио све док не би потпуно попио 
флашу „брље“.

Брко
Кад год директор МРЗ Кемо Шећеркадић тражи Адема, 

Садик Струјић и Саво Павићевић га правдају да је “доље 
са Брком”. Кад је по ко зна који пут добио исти одговор, 
директор Шећеркадић сиђе да се упозна са Брком.

Кад је ушао у магацин затекао је Адема самог како пије 
и упитао га: „Гдје је Брко?“ 

 „Па ево га директоре“, одговорио је Адем показујући на 
тек отворену флашу ракије зване „Брко“.

Адем је постављао велики број изложби у холу Дома Кул-
туре. Приликом изложбе једног београдског сликара, остала је 
упамћена једна хуморна епизода: 

Изложба
Поставио Адем изложбу, али пред само отварање неко 

из МРЗ скине једну слику. Сликарски неуки Адем извади 
прву слику са лагера и постави је на упражњеном месту. 

Изложбу је отворио пљеваљски историчар умјетности 
Витомир Србљановић и уз пратњу аутора водио 
је посјетиоце од слике до слике. Када је дошао до 
новопостављене слике тихо је започео дијалог са Адемом 
како остали не би чули:

„Адеме, шта је ове?“
„Слика.“
„Знам да је слика, али чија?“
„Па, ти си задужен да то кажеш, а не ја“, недаде се 

збунити Адем, након чега се зачу пригушени смијех. 
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III 1. АНАЛИЗА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ХУМОРА

Робинсонова (Robinson) и Смит-Лaвинова (Smith-Lovin)1 
анализирају употребу унутар-групних шала у контексту 
испуњења планираног задатка. Употреба хумора може има-
ти више функција: обликовање мишљења, изградња кохезије, 
изградња хијерархије и ослобођења од тензија. По њима, 
најчешћа употреба хумора у контексту ових група има функцију 
изградње хијерархије и функцију успостављања групне 
кохезије. У случају изградње хијерархије, хумор је усмјерен од 
особа које се налазе на вишим положајима у хијерархији пре-
ма онима на нижим положајима. У том погледу хумор има 
функцију одржања социјалне структуре. Ко смијехом одгово-
ри на такав хуморни надражај, подржава постојећу социјалну 
структуру.

Поред изградње хијерархије, хумор може имати битну 
функцију и у изградњи кохезије. Људи у добром распо ложењу 
су, како кажу социјално-психолошке теорије, много спремнији 
на сарадњу и покрећу много позитивније понашање. Бејлс 
(Bales) и Слејтер (Slater) стављају у везу функцију смијеха у од-
носу на смањење тензија које владају у професионалним - рад-
ним групама. Интеракција између највећег броја лица у тим 
групама има двије важне функције: а) да оствари групни циљ; 
б) да одржи углађене односе. 

Хумор у таквим групама има функцију редуктанта притиска 
који група осјећа услед тежине посла. Интензитет интеракције 
се пење као и притисак у групи, стога ће они с времена на 
вријеме оставити посао и направити неку примједбу или ко-
ментар који изазива смијех, тако да ће се на задатак вратити 
освјежени и поново фокусирани на посао.2 Секс (Sacks) (1974) 
ове одласке од посла назива „side sequences“, и каже да хумор 

1 Dawn T. Robinson; Lynn Smith-Lovin, op. cit., 123-158
2 Bales, Robert F. and P.E. Slater, Role Differentiation in Small Decision Making Groups, p.p. 
259-306, in Family Socialization and Interaction Process, Free Press. Преузето из, Dawn, T. 
Robison; Lynn, Smith-Lovin, op. cit., 126-127
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често има ову форму у радним групама. Хумор у том случају по-
маже чвршћем везивању чланова групе.3 Робинсонова и Смит-
Лавинова такође су испитивале учесталост шала и њихову род-
ну димензију, временски период када су шале најзаступљеније, 
ко су креатори шала, ко су њихови рецептори. Будући да су 
социолози, њих двије су посматрале хумор у радним групама 
у свијетлу свакодневне интеракције и свакодневних послов-
них активности. Међутим, проблем наше анализе је у томе 
што постоји велика временска дистанца између периода када 
су се поменуте хуморне епизоде одиграле и момента њиховог 
биљежења. Несумњиво да је свака радна организација у сва-
кодневним активностима користила и хумор. Приликом сва-
ког хуморног догађаја у датом моменту су се вјероватно могле 
одредити социјалне функције тог хуморног догађаја. Да ли је 
хумор коришћен као елемент изградње кохезије, ослобођења 
од притиска или изградње хијерархије, са ове временске дис-
танце тешко можемо одредити. Такође, тешко је одредити која 
је од функција хумора била доминантна. Међутим, као и у 
случају политичког хумора, поменуте хуморне епизоде ће бити 
јасније, ако ближе одредимо њихове протагонисте и друштве-
ни контекст који их је изњедрио.

Дјелатност Општине је углавном била чиновничка и усмје-
рена на свакодневне бирократско-административне активно-
сти. Тако временом долази до њене благе деперсонализације. 
Иако ће на први поглед изгледати чудно, овде ћу поменуте ху-
морне епизоде покушати да упоредим са канцеларијским фол-
клором великих корпорација. Ту прије свега мислим на њихову 
заједничку функцију, која се своди на изградњу кохезије међу 
запосленима и ослобађању од притиска посла. Поред тога, 
и хуморне епизоде и канцеларијски фолклор теже враћању 
изгубљене персонализованости поменутих установа. Овде сам 
покушао само да упоредим функцију ове двије врсте фолклор-
ног материјала на средину која их продукује. Наравно, веће 
3 Sacks, Harvey, An Analyses of the Course of a Jokes Telling in Conversation, p.p. 337-353, in 
Exploration in the Ethnography of Speaking, edited by R. Bauman and J. Sherzer. Cambridge 
University Press. Преузето из, Dawn, T. Robison; Lynn, Smith-Lovin, op. cit., 127
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корпорације носе и већи степен контроле који захтјева и раз-
личит медијум преношења фолклора и разликују се у многим 
аспектима: контрола у корпорацијама је много већа, запосле-
них је више, међусобно се врло мало познају, испади се оштрије 
кажњавају… Екстремни примјер контроле је канцеларија са 
великим бројем запослених који су под сталним надзором 
шефа.4 Такође, карактер канцеларијског фолклора је најчешће 
негативно усмјерен према естаблишменту што код поменутих 
хуморних епизода није случај.

Институцијама у Пљевљима није био потребан канце-
ларијски фолклор, јер степен контроле није био толико ви-
сок. Ипак и њима је био потребан хумор који ће успостави-
ти кохезију у колективу и ослободити остатак запослених од 
притиска; самим тим и појачати осјећај заједништва који је у 
опасности да се изгуби. Вјероватно су током радног времена 
у радним организацијама циркулисале шале, вицеви, анегдо-
те, шаљиве приче, оговарања, гласине, разне досјетке. Неке 
су имале дужи период трајања, а неке су брже заборављане. 
Углавном највећи дио хуморног материјала који је циркулисао 
у радним организацијама временом је показао карактеристике 
ефемерности. Међутим, протоком времена почео је да блиједи 
само садржај хумора. Пошто садржај хумора изблиједи, његова 
централна фигура постаје личност перформера. Свака радна 
организација је у својим редовима имала перформера, који се 
налазио изнад осталих: Општина Хусеина Куновца, МРЗ Сава 
Павићевића, Медицински центар доктора Чогуру, „Превоз“ 
Синишу Досковића…5

4 Danielle M. Roemer, Photocopy Lore and Naturalization of the Corporate body, The Journal 
of American Folklore, Vol. 107, No. 423., Bodylore (Winter, 1994), 121-138
Trudier Harris, Genre, The Journal of American Folklore, Vol. 108 , No. 430., Common 
Groudn: Keywords for the Study of Expressive Culture (Autumn, 1995), 509-527, 518-519
5 Ја сам овдје навео примјер Општине, јер сам стицајем околности прикупио материјал 
који се односи на њену дјелатност. Временом сам се заинтересовао и сазнао да сва-
ка институција има своје шале које се памте и препричавају. Велики број анегдота је 
везан за особе запослене у образовним установама, међу којима предњаче анегдоте о 
гимназијским професорима. „Свој“ хумор имају и Рудник угља, Термоелектрана, „Пре-
воз“... Ако бих даље наставио да наводим те приче сматрам да би то било ширење теме.
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Управо у том процесу губљења хуморног садржаја и његовог 
помјерања на личност перформера треба тражити разлог за-
што су поменуте хуморне епизоде упамћене до данас.
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IV ЧАРШИЈСКИ ХУМОР
Поред тога што су били поштовани и вољени, јунаци овог 

поглавља, свакодневно су били актери и протагонисти локал-
ног хумора. Били су јако цијењени од стране јавног мњења 
Пљеваља, а њихова главна карактеристика је свакодневно 
кретање у најурбанијем дијелу Пљеваља – главној улици или 
кафанама у близини главне улице. Нажалост, хумор који су 
свакодневно продуковали, у великом броју случајева се пока-
зао ефемерним, тако да сам сакупио само неколико хуморних 
епизода везаних за њих. У другом дијелу овог поглавља сам 
издвојио посебну категорију људи, коју сам ја назвао чудацима, 
који су највећим дијелом дали значајан печат локалном хумору, 
али чија је заједничка карактеристика потпуни или дјелимичан 
недостатак оралне комуникације.

Поп Крезо
Mилорад - Милан Крезовић је рођен у Пљевљима 1903. го-

дине, од оца Димитрија и мајке Јованке. Завршио је основну 
школу и нижу гимназију у Пљевљима, Српску православну 
богословију у Призрену 1926. године, а практични испит је по-
ложио 1931. године у Пећи. Одликован је правом ношења нап-
рсног крста. Поп Крезо је био ожењен Десанком Милинковић и 
имали су четворо дјеце, синове Дејана, Жарка и Ранка и кћерку 
Ранку.

 Протојереј Милан је читав живот посветио Цркви, своме 
граду и својим парохијанима. Упамћен је као диван свештеник, 
велики пријатељ и духовни отац свих својих верника. Био је из-
узетно обдарен за црквено појање. Често је говорио: „Праштајте 
браћо! Само слога и љубав могу нас спасити. Опраштање је 
великодушније и богоугодније од било које освете. Од зла и не-
слоге, само се веће зло може направити!“1

Врата његове куће била у свако доба отворена, не само за 

1 Војислав – Војкан Т. Бојовић, Црква Свете Петке у Пљевљима, Српска православна 
црквена општина Пљевља, Пљевља, марта 1999



47

његове вјернике и парохијане, већ за све поштене и честите 
људе. 

Протојереј Милорад – Милан Крезовић је умро 1984. годи-
не. Сахрањен је у присуству великог броја људи, а колико је био 
вољен, цијењен и поштован говори податак да су на његовој 
сахрани присуствовале све хоџе из окружења. У сјећању 
Пљевљака је остао упамћен као поп Крезо. 

Нарочито се памти и препричава његово другарство са 
Љубом Стојкановићем, који је био аматерски глумац. Њихово 
свакодневно дружење су красиле честе хуморне епизоде које су 
се веома брзо шириле градом. 

Бег
Једне вечери у пуну кафану, гдје је данас рукометни терен, 

улази Љубо Стојкановић обучен у одијело пљеваљског 
бега, трудећи да га не позна Поп Крезо, који је сједио у 
друштву Ћамила Курбега. 

 -Акшам хајрула, поздравља Љубо идући од стола до 
стола свакоме називајући селам . 

Већина гостију кафане га препознаје, прихвативши игру 
нудећи му да сједе за њихов сто, говорећи: „Бујрум“. 

Љуба није познао једино Поп Крезо, коме је и била 
намијењена провокација. Зато Љубо наставља да кружи 
само око његовог стола. Поп га гледа испод ока и види да 
му је „Бег“ познат. Све вријеме остатак кафане покушава 
да се уздржи од смијеха. На крају Поп Крезо препознаје 
пријатеља, дохвати штап и поче да га удара. Кафане „није 
могла себи да дође од смијеха“. 

Штап
Поп Крезо и Љубо Стојкановић су били комшије. 

Уколико би ишао у центар града Љубо је морао проћи 
поред куће попа Креза. Једном приликом Љуба заустави 
попадија:

„Бога ти Љубо, пошто је прото пошао у град, а заборавио 
штап, молим те, понеси му га.“

Љубо је био у чаршији, па на пијаци и кад се враћао 
кући свратио је у кројачку радњу Ивана Голубовића у којој 
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су често сједјели.
Знајући да поп Крезо воли штапове, Љубо с врата рече:
„Био сам на пијаци и купио јефтино овај штап, али 

пошто ме не треба продаћу га.“ 
Поп Крезо се поче распитивати о цијени и на крају купи 

штап.
Кад је поп дошао кући, са врата се похвалио супрузи како 

је јефтино купио добар штап. На то му је она одговорила:
„Е, Бога ми, прото, то ти је Љубо продао твој штап. Ја сам 

му дала да ти га понесе, пошто си га ти јутрос заборавио.“

Након тога поп неколико дана није хтио да прича са Љубом. 
Наравно, то није била озбиљна љутња. Поп Крезо и Љубо 
Стојкановић остали су велики пријатељи до краја живота, а у 
сјећању Пљевљака су остале ове хуморне епизоде, које свједоче 
о њиховом пријатељству.

Ипак наредна хуморна епизода је најпопуларнија од свих. Уз 
Фехову досјетку је вјероватно и најпознатија:

Опијело
Поп Крезо служио опијело некој баби. Сунце је било 

јако, а опијело се одужило. Код присутних је попустила 
концентрација и настало је мало комешање, па је Војо 
Ћело рекао попу на уво, тако да чује он и неколико људи 
око њих: „Скраћуј Прото“. 

Поп Крезо је наставио са службом и негдје на средини 
сакралног текста убацио „Не сери Војо“ и потпуно 
нормално, као да ништа није било, наставио служење 
опијела. Један информант је цијелу ситуацију мало 
карикирао имитирајући попа: „Вјечнаја памјат…, не сери 
Војо, прими раба божјег…“. 

Родо Попчетовић
Родољуб потиче из старе породице Попчетовића. Рођен 

је 1926. године у Пљевљима. Средњу школу је завршио у 
Ваљеву, а шумарски факултет у Београду. Аматерски се бавио 
фотографисањем и у својој колекцији је имао фотографије из 
готово свих крајева бивше СФРЈ. Умро је 1987. године, а за жи-
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вота је оставио аманет да спровод почне од кафане Зеленгора, 
гдје је највише битисао и прође чаршијом, а да му се на гроб 
стави глогов крст. Родо је био велики љубитељ хране и пића, а 
остало је упамћено његово:

Одборничко питање
Родо је на сједницу Скупштине општине дошао под 

утицајем алкохола, тачно када је на дневни ред стигло 
просторно планирање и градња инфраструктурних 
објеката. Родо се јавио за ријеч:

„Предлажем да се хитно у Пљевљима изгради 
жељезничка станица.“ На то је предсједник Општине 
Тањевић рекао:„Па наравно, ако дође до изградње пруге 
изградићемо и станицу.“ 

Родо је реплицирао: 
„Пруга може и причекати, али брате да урадимо станицу, 

да имамо гдје сјести кад се све кафане затворе, као што то 
раде и Пријепољци.“ 

Алија Клепеша
Алија Ичелић, много познатији као Клепеша. Алија је рођен 

у породици Ичелића у Пријепољу, 1894. године од оца Абдула-
ха и мајке Нуре. Хармонику је почео да свира као самоук, још 
као дијете, када је и добио надимак Клепеша, који ће га прати-
ти цијлог живота и по коме ће бити препознатљивији него по 
свом презимену Ичелић. Сајџијски занат је изучио код мајстора 
Мика Станишића у Пријепољу, са којим је имао договор да када 
изучи занат не смије отварати радњу у Пријепољу, како му не 
би правио конкуренцију. То је био усмени договор, заснован 
на кодексима еснафског морала и Алија га је испоштовао до 
краја и преселио се у Пљевља 1912. године. У Пљевља је донио 
и своју хармонику Хохнерицу. Уз хармонику, Алија је провео 
читав живот. Та хармоника је постала саставни дио његовог 
бића, његова потреба, чежња и пратиља са којом је био широ-
ко препознатљив. Алија је имао три кћерке, од којих су двије 
изучиле сајџијски занат.

Алијина радња се налазила у Тијесној чаршији и била је бес-
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прекорно чиста и пуна разних сатова, зидних, ручних, вели-
ких, малих.

Алија је био познат као сајџија, али можда је још познатији 
био као хармоникаш. Ниједно весеље у Пљевљима се није мог-
ло замислити, а да Алија није свирао на својој Хохнерици. 
Када се заратило 1914. године, Алија је хармоником испраћао 
пљеваљске добровољце. Међу првим младићима добровољцима 
је био Милош Тошић, који је у рату постао један од 1300 капла-
ра, а послије рата је био у дипломатској служби у Њујорку (био и 
лични пријатељ Николе Тесле), амбасадор у Италији и Турској, 
министар иностраних послова… Са пјесмом и свирком Мило-
ша, будућег хероја и дипломату, до брда Трлице испратили су 
Алија Клепеша и Милошева мајка Ана. Када су дошли на врх 
брда, одакле је пуцао поглед на Пљевља, Милошева мајка Ана 
је зауставила Алијину свирку и пјесму: „Сине, ја са тобом и са 
пјесмом и свирком довде, а одавде ћеш ти сам уз помоћ Бога 
поћи по слободу.“

Алија је војску служио у Осијеку, гдје је својој вољеној су-
прузи Дервиши купио златни сат.

Пљеваљска свадба је била незамислива без Алијине свирке. 
Остао је упамћен и по шеретским коментарима Пљевљанкама 
које су се удавале. Када се Љубица Бојовић удавала за чуве-
ног неимара Максима Бојовића, Алија јој је рекао:“Валах 
мајсторице и теби одсвирах!“

Био је члан муслиманског културно-просвјетног друшт-
ва Гајрет, а пјесмом и свирком испратио је и војнике 48. 
пјешадијског „Гвозденог пука“ у априлски рат 1941. године.

Послије рата Алија је био члан културно-уметничког друшт-
ва Волођа и дуго времена једини хармоникаш у друштву.

Нажалост, у неколико наврата људи нису имали разумијевања 
за префињену душу Алије Клепеше и за његову везанот за своју 
хармонику. Тако му је један обијесни сват изгазио и поломио 
хармонику, а Алију ударио више пута. Послије тога инцидента 
Алија је послао хармонику на сервис у Сарајево и послије сер-
виса опет почео да свира на својој Хохнерици. Тако је било све 
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до у позну старост. Алија је полако старио и није имао снаге 
да носи хармонику. Када се замори, он би је оставио у неку од 
познатих кућа. Када се одмори послао би некога од дјечака да 
му донесе хармонику. Једном је уморан оставио хармонику код 
неке породице и то је био последњи пут да је видио своју хар-
монику. Када је један од дјечака дошао по хармонику, добио је 
хладан и дрзак одговор да Алија није оставио хармонику код 
њих.

Ту велику неправду Алија је тешко поднио и много је па-
тио без хармонике. Утјеху је нашао у радио-апарату на коме је 
тражећи станице, сасвим случајно, на једној станици препо-
знао тонове Хохнерице. Од тада је Алија стално слушао радио 
Темишвар и његову најаву музике, на којој је сасвим чисто пре-
понао тонове Хохнерице.

Алија је умро 1974. године у осамдестеој години. Последње 
године није провео са својом хармоником по којој је био 
препознатљив. А и Завичајни музеј је тим нечасним гестом из-
губио драгоцјени експонат2.

Ато Муловић
Држао је популарну посластичарницу. Био је велики 

шаљивџија, комичар, члан културно-просвјетног друштва 
Гајрет.

Шербе
Атова жена је била добра домаћица, али је вољела 

сијела. Код ње су се сваки дан окупљале жене, а како је 
Ато био посластичар у кући су увек имали колаче као 
и у посластичарници. Жена је сваки дан пред своје 
пријатељице износила све колаче које је имала. Тако је Ато 
имао више расхода у кући него прихода у посластичарници. 
Ато је дуго смишљао како да доскочи женама и на крају се 
досјетио. У шербе је сипао прашак који изазива дијареју 
(популарну селамућију). Послије шербета, жене су скакале 
једна преко друге, да би што прије дошле до ћенифе.

2 Податке о Алији Клепеши сам преузео из документације Војкана Т. Бојовића.
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Војо Ћело
Војо Радовановић3 је рођен 8. новембра 1928. године. Радио 

је као шеф рачуноводства у Руднику угља. Надимак „Ћело“ до-
био је у младости. Наиме, играјући фудбал, постигао је погодак. 
Један од саиграча је притрчао да му честита и рекао „љубим те 
у ћело“ (имао је намјеру да каже „љубим те у чело“, али није 
умио да изговори слово „ч“). Од тада је Војо, и поред бујне косе, 
почео да носи надимак „Ћело“. Информанти кажу да би се мог-
ла написати читава књига састављена од Војових шала. Кажу 
да је готово увијек изговарао брилијантне шале. Ја ћу навести 
неколико занимљивих: 

Просјек
Објашњавао Војо неком сељаку шта је то просјек: „Ето 

видиш, ја имам шездесет година, а мој син десет. Кад то 
сабереш и подијелиш, то је тридесет пет, у просјеку. А ни 
ја ни он нисмо за жене.“

Угаљ
Питао пријатељ Воја, зашто поред три сина, сам уноси 

угаљ. Војо му уморно одговори: „Да је мени отац жив, ни 
ја не бих уносио угаљ.“

Канализација
У Пљевљима се снимао филм „Бошко Буха“ и тражили 

су добровољца који би за потребе филма прошао кроз 

3 Поп Крезо, Љубо Стојкановић, Родо Попчетовић и Војо Радовановић били су стал-
ни гости култне пљеваљске кафане „Експрес“. „Експрес“ је био кафана у којој су се 
окупљали најшири друштвени слојеви, а због атмосфере коју су правили стални гости 
и конобари, „Експрес“ је био најомиљенија кафана у граду. Атмосфера која је владала у 
кафани и данас је најчешћа тема у носталгичним разговорима о прошлости Пљеваља. 
И у овом случају је дошла до изражаја ефемерна природа хумора, услед које је велики 
дио хумора остао заборављен, тако да је пажња заједнице помјерена са садржаја кон-
кретних хуморних епизода, на личности које су били њихови протагонисти. Као и у 
случају канцеларијског хумора, уколико бих наставио са изношењем свих етнограф-
ских података везаних за „Експрес“ и његове сталне госте, умногоме бих проширио 
истраживачку тему. Тако би књига, вјероватно била много занимљивија читаоцима у 
Пљевљима, али би изгубила дио своје научне вриједности.
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канализацију, наравно уз одговарајућу надокнаду. Један 
од Војових пријатеља објашњавао како би он за тај новац 
прихватио посао. На то му је Војо одговорио: „Што не 
прихватиш? Никад веће говно не би ни прошло!“

Војо је знао да понуди и „медицинску помоћ“. Тако му се 
му се пријатељ пожалио да има проблема са хемороидима. Он 
је одмах рекао да зна човјека на Руднику који их лијечи, само 
нека понесе са собом литар уља и нека му се јави. Информанти 
се сјећају да се пријатељ тада озбиљно наљутио на Воја, јер га је 
послао код освједоченог хомосексуалца.

Такође, рођак му се пожалио да му је почела да опада коса. 
На то му је Војо спремно одговорио да је и он имао истих про-
блема (вјешто манипулишући својим надимком), али да се 
излијечио. Рођак је затражио рецепт, а Војо је почео да дикти-
ра: „Пола литра уља, триста грама шећера, помјешати, ставити 
на косу, прекрити крпом и оставити да преноћи“. Када се рођак 
ујутро пробудио, коса му је личила на огромну шећерлему.

Олакшање
 Дошао Војо да изјави саучешће поводом смрти старијег 

човјека. Тек да нешто каже, у тренуцима неугодне тишине, 
Војо пита: „Је ли се покојник знојио?“.

На сумњиво потврдан одговор Војо прозбори: „То га је 
и спасило“.

Ведар дух и смисао за хумор, Војо је задржао до пред саму 
смрт. На болесничкој постељи један рођак је покушао да га 
осоколи: „Следећи пут кад те обиђем, хоћу да те видим на но-
гама.“ Видјевши да му се ближи крај, Војо одговори: „Следећи 
пут кад дођеш, само ћеш моћи да ме обиђеш около!“

Војо је био омиљен. Када је умро, велики број људи је дошао 
да изјави саучешће породици. Његови најближи пријатељи 
били су најискреније ожалошћени, али, у складу са Војовом жи-
вотном филозофијом, често су синовима постављали питање: 
„Је ли се знојио…?“

Наравно, породица се није љутила. 
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Музафер Прекић Декика
Музафер је био велики пљеваљски боем. Био је глумац, 

пјевач, гитариста, свестран музичар, акшамлија. Гдје год се 
пјевало и свирало, звали су Декику. Остао је упамћен по томе 
што је увијек имао своју боцу из које је пио. Декика је знао да 
сам оде у околна мјеста Јабуку, Пријепоље, Прибој, Чајниче и 
ту би сам почео да пијуцка, свира гитару и пјева. Неко би му 
дао новац или платио пиће, иако то никада није тражио. Био је 
карактеристична личност севдалије, боема. Био је радо приман 
у свако друштво, а први који би га опазио са одушевљењем би 
говорио „ето Декике“. Када неко из друштва каже „ето Декике“ 
код осталих би се у моменту подигло расположење. Остало је 
упамћено „Ето Декике“.

Агић
Има 71 годину. Три пута се женио и са првом женом има 

сина и кћерку, а са трећом два сина. Прва жена му је била служ-
беница у комуналном, није имала једну руку и била је изузетно 
часна и поштена жена.

Мустафа Агић – Ага је боем. Радио је као ложач у медицин-
ском центру, а прије тога у фабрици Пежоа у Француској. Че-
сто, припит игра фудбал са дјецом и док стоји на голу, маниром 
професионалног радио-репортера, без грешке понавља састав 
фудбалске репрезентације Француске, шездесетих. Има та-
ленат за пјевање, са изузетно продорним гласом и таленат за 
сликање (његов отац Бајрамага је био молер и углавном је бо-
гаташима изводио фине шаре. Агин брат Рамиз-Шућко је по-
знати сликар који је живио и предавао у Бања Луци одакле је 
отишао у Шведску, гдје и данас слика). Просто је невјероватно, 
причају саговорници, како му је кућа уређена и одржавана и 
поред боемског начина живота и сва та уредност и смисао за 
молерске радове се приписује његовим генима.

Познат је по карактеристичном начину одијевања. Наи-
ме, Ага је у тадашња Пљевља први донио европску моду са 
препознатљивим шеширом, одијелима и панталонама које се 
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шире у ногавицама. На изложбу „Моји Пљевљаци“ 1996. годи-
не, Ага је на одушевљење присутних, дошао у смокингу.

Остао је упамћен и по томе што је купио фићу (која је послије 
његових интервенција личила на прави тркачки аутомобил) 
и да би доказао како је добар возач, возио је од Пљеваља до 
Пријепоља рикверцом.

Воли пјесму и свира хармонику. У импровизованој шупи 
поред куће основао је оркестар чији су чланови били Јанко 

Нововић и Сабит 
Пијаловић. На шупи 
су стајала два натпи-
са: „Ага је живио док 
је свирао“ и „То је било 
вријеме кад је Ага сви-
рао, а Сабит ударао“ 
(пошто је Ага свирао 
хармонику, а Сабит 
бубњеве). У тој шупи 
често су се окупљали 
Агини пријатељи. 
Остао је упамћен 
Пашин коментар из-
речен управо у овој 
шупи: „Агићу, за нас 
многи сматрају да 
смо будале, а ми смо 
за њих академици“.

Стално је пио црно 
вино „Цар Лазар“ и 
„Царица Милица“. 
Говорио је „обавез-
но црно вино јер 

појачава крв, а не банатски ризлинг који је блијед“. Често је по-
тенцирао у причи да је некад био неко и нешто. Данас говори: 
„ја сам некад пио вино ‘Цар Лазар’, а данас морам ово пиво од 

Агић
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два литра“.
Такође је остао упамћен његов одговор на изложби „Моји 

Пљевљаци“, аутора Мариа Маријановића, на којој је био његов 
портрет са флашом вина „Цар Лазар“ у руци. Одмах поред њега 
је био Пашин портрет, који је за разлику од његовог био у боји. 
Аги је то мало било криво, што су запазили и присутни и по-
чели да провоцирају Агу. Ага се на то окренуо према аутору из-
ложбе и упитао га „Што си ставио Пашу поред Цара?“, на шта 
је код присутних настао велики смијех.

О Аги се прича да је изузетно поштен и интелигентан. Његов 
комшија Момчило Бојовић, професор књижевности и бивши 
предсједник општине за њега је говорио да има интелигенцију 
академика, само што није школован. И данас кажу да има че-
сто веома трезвене и разумне коментаре на ситуацију у друшт-
ву (нпр. „Хоћемо у Европу, а не можемо са 80 евра ни овдје 
живјети“).

О његовој сналажљивости говори следећа прича:
Ага и поред продорног гласа и боемског начина живота 

никад није позиван на одговорност. Дешавало би се да 
својим продорним гласом ремети јавни ред и мир и да за 
то буде пријављен полицији, али чим би полиција дошла 
Ага би се брзо снашао, почињао би да пјева пјесме о Титу 
и да га велича уз повике: „Ја сам напустио Француску гдје 
сам радио у Пежоовој фабрици да би дошао овде да умрем, 
у мојој Југославији, у Титовој Југославији.“ Полиција није 
имала куд него би се повукла и остало је упамћено да Ага 
и поред честих ремећења јавног реда и мира никада није 
позиван на одговорност, ни код судије за прекршаје. То је 
у то време био велики успјех, с обзиром да је најстрожије 
било забрањено пјевати у кафани и на улици. 

У Пљевљима се сматра да је Ага пјевао пјесме о Титу и 
Југославији само због тога да би избјегао полицију. Међутим, 
добро упућени информант се сјећа, да је Ага док је радио у 
Француској био на једном пријему у Паризу или Лиону. На 
пријему је наша емиграција држала говоре, махом усмјерене 
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против Тита и Југославије. На сред пријема, пред око 400-500 
људи, елегантно обучени Ага устао је и својим изузетно про-
дорним гласом опсовао више пута, рекавши да се сви носе у 
„п.м.“, да он воли своју земљу, да воли свој народ, да воли Тита, 
на шта је револтирана маса насрнула на њега, тако да је са тог 
пријема једва извукао живу главу.

Ага и данас живи у Пљевљима.
Мурат Махмутовић Паша
Пашин отац је био предсједник општине Пљевља 1943. го-

дине. Паша је био 
занатлија – цревар. 
Остао је упамћен по 
своме начину живота. 
Стално је шетао обу-
чен у одијело, зими 
са мантилом или ка-
путом, а под руком је 
носио ташну у којој 
се увијек налазило 
мало шљива, бијели 
лук и ракија. Врло је 
мало јео и кажу да га 
је то држало. У ташни 
је увијек носио неку 
књигу и новине, није 
било битно издање, 
да му се у торби не 
налази само ракија.

Паша је био пар-
тизански борац и 
признат му је ста-
тус борца, што му је 
обезбједило пензију. 

Изузетно је волио Русију. На његовом одијелу, до краја живота, 
Паша
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била је значка са заставом Русије, којом се поносио. Инфор-
манти се сјећају да је често знао да преувеличава своју улогу у 
неким догађајима. Тако је говорио да је био затворен на Голом 
Отоку. У ту причу многи Пљевљаци и вјерују, међутим она није 
истинита. Истина је да је неколико чланова Пашине породице 
било затворено на Голом Отоку. Један од информаната присјећа 
се да је Паша заиста искрено волио Русију, али да никада није 
био на Голом Отоку. Каже за Пашу да је био интелигентан и 
пажљив и да је знао гдје је граница. Почео би са политичким 
говорима, али кад осјети да је превршио мјеру увијек би се по-
влачио, чак и када је био под утицајем алкохола.

Информанти се сјећају да је волио да у свој говор убацује 
стране ријечи које нису имале никакав смисао. У старости је 
често долазио у Центар за социјални рад, али никада није тра-
жио помоћ. Особа запослена у Центру за социјални рад се сјећа: 
„Био је изузетно културан и доброћудан. Долазио је у Центар, 
али чини ми се више да би испитао нашу хуманост, него да би 
тражио материјалну помоћ.“ Био је стални гост кафане на но-
вом Стадиону.

Паша је у старости био самотњак. Често је шетао путем 
према ријеци Ћехотини (три километра од Пљеваља). Свој 
пјевачки таленат никада није искористио, иако су и професи-
оналци примјећивали његов музички таленат. У младости је 
био боем, са кратким хазардерским излетима. Није се женио 
нити је имао дјеце.

Кажу да је због једне неостварене љубави постао још 
повученији и усамљенији. Био је заљубљен у сестру свог 
најбољег друга Хамида, којој је сметао Пашин боемски на-
чин живота. У кратком временском интервалу умрли су Па-
шин најбољи друг Хамид и његова сестра, Пашина неоства-
рена љубав. Након тога је Паша и поред бројне шире родбине 
постајао све усамљенији.

Умро је 2003. године.
Посебан „зачин“ пљеваљском урбаном хумору давали су 

људи који су се окупљали на стадиону и посматрали фудбалске, 
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рукометне, и кошаркашке утакмице локалног клуба. Наравно, 
они нису само посматрали меч, већ су цијело вријеме гласно 
коментарисали догађања на терену, на тај начин забављајући 
публику. Информанти се сјећају да су ти коментари били 
увијек пуни хумора и да је публика често долазила на стадион 
да слуша њих, прије него да гледа утакмицу. У тој групи су се 
нарочито издвајали Геџо Џидић и Ћамил Курбеговић.

Геџо Џидић је бивши фудбалер и велики љубитељ фудбала. 
Утакмица је била незамислива без Геџа на трибинама. Својим 
духовитим коментарима је увесељавао публику. Био је и редован 
посјетилац утакмица Партизана. Остао је упамћен по пуно духа 
који је посједовао. Информанти се сјећају да је свима био идеа-
лан саговорик. Свуда је био омиљен. Познато је да су у Геџовом 
друштву уживала и двојица, тада вјероватно најпознатијих 
Сарајлија – Даворин Поповић и Мирза Делибашић. Инсисти-
рали су чак да им Геџо остави број телефона на који га могу 
добити када је у Сарајеву. Геџов рођак је био збуњен када је са 
друге стране жице чуо Даворина Поповића како се распитује 
о Геџу.

У сјећању је остала једна хуморна епизода везана за њега, али 
чије место дешавања није било на стадиону. У њој се најбоље 
огледа карактер Геџа Џидића и разлог зашто је био омиљен у 
сваком друштву:

Судар
У главној пљеваљској улици, популарној чаршији (док 

је још била отворена за саобраћај) на Геџа је налетјела 
„фића“. Свједоци кажу да је призор на први поглед био 
језив. Геџо је приликом ударца одлетио на хаубу, одакле је 
после кочења пао и откотрљао се неколико метара. На лице 
мјеста се одмах окупило неколико људи. На изненађење 
уплашених пролазника и преплашеног возача, Геџо је устао 
неповријеђен. Како не би возача довео у непријатност, Геџо 
је читаву ситуацију ријешио духовито, питајући возача: 
„Зашто ме ниси и даље возио?“

Ћамил Курбеговић је такође био један од људи који су глас-
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ним коментарима увесељавали публику на стадиону. Инфор-
манти се сјећају да је он увијек био најгласнији.

Псовка
На рукометном терену, промуклим гласом са свог 

уобичајеног мјеста, Ћамил је једном играчу нон-стоп 
псовао мајку. То је трајало неко вријеме, док га полицајац 
није опоменуо. Међутим, Ћамил је наставио и даље да 
псује. 

Кад је интервенција добила озбиљније димензије, 
Ћамил се оправдао да није никог увриједио, јер је псовао 
само своје синове.

И заиста, Ћамилови синови су били актери утакмице, 
а свака псовка, њима упућена, изазивала би смијех у 
публици. 

IV 1. АНАЛИЗА ЧАРШИЈСКОГ ХУМОРА

Временом су се у чаршији издвојили људи који су својим 
ауторитетом, уз употребу хумора, могли у много чему да ути-
чу на јавно понашање. Они су имали посебну повластицу са 
којом су могли употребљавати хумор и онде гдје би свако дру-
ги сносио озбиљне последице. Ту повластицу су код заједнице 
стицали деценијама, због поштеног и савјесног рада, уз свакод-
невну употребу хумора, којим су градили ауторитет и постали 
омиљене личности чаршије. Како другачије објаснити уметање 
ласцивних ријечи у сакрални текст од стране Попа Креза. И то 
не на било ком мјесту, већ у једној симболички пренапрегнутој 
ситуацији, за вријеме опијела. Поп Крезо је био омиљен и његов 
гест је остао упамћен као смијешан. Било ко други вјероватно 
би сносио тешке последице.

У процесу меморисања особа треба имати на уму да су: 
у сјећању заједнице на много упечатљивији начин остале 
запамћене само личности, а тек посредно и фрагментарно, 
садржај хуморних епизода које се везују за њих. Примјера 
ради, сви који су били у контакту са неким од ових људи, 
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сјећају се својих сусрета са њима. У стању су да се присјете и 
најмањих детаља, који су у данашњим евокативним разговори-
ма најчешће праћени благим осмијехом. Међутим, садржај тих 
епизода често није хумористичан, већ се ради о просјечним 
животним догађајима, али који због личности које су били 
њихови актери изазивају смијех. Ја сам прикупио неколико 
таквих свједочења:

Јагњетина
Родо (Попчетовић) и ја ишли смо у једно село удаљено 

два сата вожње од Пљеваља да разграничавамо шуму. 
Већ приликом доласка видјели смо јагњећу кожу испред 
куће и осјетили мирис печене јагњетине. Трудећи се да 
задржимо службени однос према странкама, извадили 
смо писаћу машину и почели да радимо. Мирис јагњетине 
нас је провоцирао, а од пута и од посла смо били 
огладњели, да нам је свима ишла вода на уста. Када смо 
завршили домаћин је инсистирао да останемо на ручку. 
Ја сам захвалио на позиву и одбио, говорећи да имамо 
обавезе. Сво вријеме убјеђивања са домаћином Родо ме је 
гледао пријекорним погледом. Када смо одлазили Родо је 
упадљиво љут и нерасположен са записничарком сјео на 
задње сједиште Ладе-Ниве и иако причљив није хтио ни 
ријеч да проговори. 

Пошто је записничарка родом из једног од сусједних 
села, прије тога смо већ били позвани на ручак код 
њеног оца. За тај позив Родо није знао. Када смо дошли у 
двориште код њеног оца, одмах смо опазили јагњећу кожу, 
а чим смо се приближили осјетили смо мирис куване и 
печене јагњетине, након чега се Родо одобровољио.

Ово је једна од епизода, која је код информанта била праћена 
смијехом. Позната је информанту и људима чији је Родо био 
пријатељ, а преносиће се у евокативним разговорима. Међутим, 
садржај епизоде нема много хуморних елемената и вјероватно 
би био брзо заборављен (уколико би уопште био запамћен) да 
један од актера није био Родо Попчетовић.

Још неколико сличних свједочанстава сам сакупио о Паши.
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Ато Муловић би у одређени вакат изнио пуну тепсију 
пуслица у сафту, пред сладокусце. Рекао би: „Ето вала 
јарани, пробајте по једну, а другу нипошто не дирајте“. 
Тако би за тили час пукла цијела тепсија пуслица, а 
задовољни су били и газда, због пазара, а и „дегустатори“, 
јер су очигледно пуслице биле „сафтали“, па им се није 
могло одољети. Ми би се као дјеца окупљали, вода би нам 
на уста навирала, па би ми нешто куражнији узели тепсију, 
попили преостали сафт, па и тепсију у сласт олизали4.

Ово је једна Пашина прича којом на изузетно топао начин 
описује дио свога детињства, али евоцирање ове приче ће код 
саговорника увијек изазвати смијех. 

Већ сам истакао да пажњу треба усмјерити на личности, а 
не на сам садржај хуморних епизода. Они су у вријеме док су 
живјели била једна врста хероја, којима је заједница придавала 
посебан статус, тако што је посебно вредновала и коментариса-
ла њихове свакодневне поступке. И најмањи и сасвим обичан 
њихов гест посебно је вреднован. Протоком времена и физич-
ким нестанком личности, заједница им је поштовање одавала 
перманентним евоцирањем успомена.

IV 2. ЧУДАЦИ

У Пљевљима су увијек постојали људи који су својим фи-
зичким или менталним карактеристикама привлачили пажњу 
осталих. Били су радо виђени у сваком друштву, иако их је 
карактерисао минимални степен усмене комуникације. То су 
биле углавном особе које су водиле, у најмању руку чудан жи-
вот и биле искључене из многих социјалних токова. Овде ћу 
их набројати по њиховој популарности и навешћу податке које 
сам успио да сакупим о њиховим животима:

Авдо Шароња
Авдо је некад за себе говорио да се презива Ћоровић, а некад 

4 Преузето из списа Хамдије Дрнде.
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Шахимпахић. Био је поријеклом из Бијелог Поља или како је 
он говорио, из Акова (стари назив Бијелог Поља). У Пљевља је 
доселио послије рата. Био је носач, хамалин.

Информанти су поменули два могућа разлога због којих је 
добио надимак Шароња: први и чешће помињан код особа које 
су га познавале, зато што је често имитирао авионе и експлозије, 

бацајући се у страну и 
говорећи „бу…“. Дру-
ги, због своје изузет-
не снаге и физичких 
карактеристика, тако 
да су га упоређивали 
са волом („јак као во, 
као Шароња“). Веома 
је мало говорио.

У Пљевљима се 
говорило да је био 
авијатичар, међутим 
та прича која је 
кружила о њему 
највјероватније није 
тачна. По казивању 
познатог пљеваљског 
професора и нови-
нара Миша Зечевића 
који је добро упућен у 
животе ове социјалне 
категорије, Авдо 
је био припадних 
Ханџар дивизије и у 

бици код Стаљинграда поред њега је експлодирала каћуша која 
га је распаметила. Највјероватније Авдо од те трауме вуче по-
следице („бу“…., па залегне).

Бавио се тешким, али часним занимањем и међу хамалима 
је био и најцјењенији. У причама Пљевљака је остао упамћен 

Авдо Шароња
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по енормној снази. Информанти се сјећају да је џак брашна те-
жак сто килограма могао без одмора да носи до најудаљенијих 
пљеваљских насеља. Најчешће се помиње растојање од центра 
града до Крстате касарне, јер је велика узбрдица, дугачка око 
један километар коју је Авдо без проблема прелазио у једном 
даху. Управо због тога је био и најцијењенији међу хамали-
ма. Напојница је зависила од добре воље онога коме је учиниo 
услугу, а веома често се састојала од одјевних предмета.

Авдо је веома мало причао, али је увијек био предмет прича 
и то код социјално и старосно веома хетерогених категорија. 
О њему су причала дјеца, средњошколци и средњошколке, 
дјевојке, момци, жене и старији.

Генерације пљеваљских дјечака стасавале су преносећи 
међу собом говоркања о Авду и провоцирајући га на улици. 
Својом појавом привлачио је пажњу дјеце, нарочито дјечака. 
Добацивали су му, често га гађали разним предметима, а он би 
их тјерао. По свједочењу информаната, он је за дјецу био нека 
врста покретног циркуса. Такође се сјећају да је знао понекад 
и да удари неког од дјечака, што није ни мало било пријатно. 
Мало су га се и плашили.

Нарочито је био популаран међу средњошколском омлади-
ном. Када су ти исти дјечаци сазрели, почели су да остварују 
присније контакте са Авдом. И даље им је служио као једна 
врста „покретног циркуса“, али су престајали са грубим 
добацивањем, гађањем предметима и провоцирањем. Готово 
сваки њихов разговор је почињао са: „Видјех Авда Шароњу“, 
„прође Авдо Шароња“ и сл. Самом појавом је изазивао 
одушевљење. Авдо постаје предмет прича које имају најчешће 
сексуалне конотације. Наиме, Авдо је био импулсиван човјек 
који је често скривен иза жбуња или нескривен иза ограде, 
спуштених панталона знао да посматра тренинге пљеваљских 
кошаркашица и рукометашица, као и часове физичког 
васпитања гимназијалки, не скривајући мушкост, огромних 
димензија. Слично је знао да се понаша и кад дође у биоскоп. 
Средњошколци су сада искоришћавали његову импулсивност 
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и потентност и често му говорили како је нека од дјевојака 
заљубљена у њега.

У вријеме средњошколског периода, друштва су постала хе-
терогена, а Авдо је ушао и у круг дјевојачких прича.

Сви су знали за ту Авдову карактеристику, којом су 
објашњавали и његову популарност као хамала, а нарочито 
међу женским корисницима. (нпр. један од информаната5 у 

својим позним годи-
нама се сјећа двије 
средњошлке које су 
сједјеле испод дрвета 
у дворишту техничке 
школе. Он је гледао 
са прозора школе у 
тренутку када је међу 
њих дошао Авдо. Не-
дуго затим је скинуо 
панталоне након чега 
је једна од њих отиш-
ла, а друга га одвела 
кући. Други инфор-
мант се сјећа „Авдо се 
сваке зиме купао не 
Ћехотини, на мјесту 
Чардак, у насељу Ше-
вари. Са прозора су га 
најчешће посматра-
ле жене, а неке би га 
свратиле и на бакла-
ву“. Двојица других 

информаната се сјећају да су неке од тадашњих пљеваљских хе-
тера, одлучиле да ове приче провјере у згради Дома културе).
5 Напомињем да су сви информанти веома озбиљни људи и да су се често осјећали 
непријатно износећи ове приче. Неки од информаната су их свјесно прећутали 
или рекли „између редова“. Углавном свједочења изнесена овде могу се сматрати 
вјеродостојним.

Медо Линдо
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Тако је Авдо временом ушао у круг најинтимнијих прича 
међу социјално и старосно веома хетерогеним групама (дјеца, 
средњошколци, средњошколке, момци, дјевојке, жене, одрас-
ли). Вјероватно је био у то вријеме најчешће помињана особа у 
причама.

Медо Линдо
Медо Хлиндовић, уз Авда Шароњу, спада у најпопуларније 

особе из ове соци јалне категорије. Та кође хамал, каракте-
ристичног изгледа, погрбљен, изгужван и самом појавом је 
изазивао смијех. Увијек је носио широке панталоне. Био је 
самотњак. Није пуно 
причао, само би не-
што мрмљао. Дјеца 
су га често прово-
цирала, али он дјецу 
није тјерао, већ би се 
повлачио. Уз Авда је 
био најпопуларнији 
пљеваљски хамал. И 
за њега се причало да 
је обдарен због чега 
би га жене често по-
звале кући, окупале, 
нахраниле и легле са 
њим. Себи је за жи-
вота подигао спо-
меник на градском 
гробљу на Равнима 
на коме пише: „Медо 
Хлиндовић подиже 
себи споменик за жи-
вота“.

Јука Тахловић
Имао је бројну породицу, петоро или шесторо дјеце. Живио 

Јука Тахловић
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је у пљеваљском насељу Брдо. Новац је зарађивао физичким 
радом, а често је, као и Медо Линдо, људима чистио пољске 
ВЦ-е (ћенифе). Јука је остао упамћен по једној хумористичкој 
досjетки:

Женио сина газда код кога је Јука редовно обављао 
физичке послове. На свадбу је позвао велики број званица, 
али Јуку није звао. Чаршија је знала да је то Јуку повриједило 
и провоцирала га је. После свадбе газда замоли Јуку за неку 
нову услугу. На то му је Јука одговорио: „Кад је мука, ђе 
си Јука, кад јебете Јуку не зовете.“

Славко Аранитовић
Славко је човјек 

који новац зарађује 
обављањем физич-
ких послова. И данас 
је активан и у пуној 
снази. Рођен је као 
девето дијете у по-
родици Аранитовић. 
Физичким изгледом 
се издваја од осталих. 
Познат је по цигаре-
ти коју стално држи 
у устима и једним 
спуштеним капком. 
Славко прихвата 
сваки физички по-
сао, а као надокнаду 
добија онолико коли-
ко је спреман посло-
давац да да. То често 
није новац, већ џак 
брашна, џак кромпи-

ра, књига, одјевни предмет… Међу Пљевљацима је изузетно 

Славко Аранитовић
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омиљен зато што присуствује сахранама свих људи које је по-
знавао и иде да изјави 
саучешће њиховим 
породицама, често 
прилажући и прилог.

О Славку је могуће 
прикупити вели-
ки број података, 
јер готово да нема 
Пљевљака који није у 
контакту са њим. Сви 
ми памтимо садржај 
својих разговора који 
смо са њим водили, 
али је најпознатија 
следећа хуморна епи-
зода:

Позвала Славка 
једна госпођа да 
јој унесе угаљ. 
Како је било 
пуно угља (кажу 
пет тона) Славко 
је пола унио у 
подрум, уморио се 

и затражио да му плати. Жена није хтјела да плати, док 
Славко не унесе сав угаљ. Славка је то наљутило, ушао је у 
подрум и изнио угаљ који је већ био унио. Оде у „Експрес“, 
и гостима исприча шта му се догодило.

„Да видиш како сам је зајеб’о…“ завршио је причу, док 
су гости „лежали од смијеха“ по кафани.

Славко је познат и као ујак нашег прослављеног кошаркаша 
Жарка Паспаља, поносан је на њега и веома радо о њему прича. 
Остао је упамћен његов одговор, после европског првенства у 
Грчкој. Људи су га сретали и питали:

„Шта ти је Жарко донио из Грчке?“ Славко је одговарао: „ко-

Митар Боркин - Митар Клецо
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пачке“.
Митар Боркин – Митар Клецо
Митар потиче из познате богаташке породице Живковић. 

Познат је по томе што је продавао календаре, ситна огледала и 
још неке ситнице. Широко је упамћен по томе што је продавао 
по цијени нижој од набавне, а када би га питали зашто тако 
ради, одговарао би: „Ма само нека радња ради“.

Поред њих постојао је још велики број људи који нису има-
ли великог удјела у комуникацији, а ипак су остали у драгом 
сећању својих савременика:

Сабит Пијаловић – потомак велике и познате богаташке по-
родице Пјаловић. Његов отац је био изузетно угледан човјек;

Ипо Селмановић – потомак најпознатије пљеваљске бегов-
ске породице Селмановић, био је глувонијем;

Кипран – имао је манију гоњења, прво унезјверено погледа, 
а затим побјегне;

Наод – тровач паса;
Сибо - звани троколица;
Ахмача – носач;
Зехбо Плиска – носач.

IV 2. а. Анализа Јукине досјетке

Јукина досјетка је по популарности одмах иза Фехове. За 
анализу Фехове досјетке било је потребно до танчина упозна-
ти локални друштвено политички контекст. Јукина досјетка, 
пак, јесте изговорена у Пљевљима и продукт је једне локалне 
ситуације, али по свом садржају, много је универзалнија.

Иако интелектуално много инфериорнији од свог посло-
давца, иако посједује много мање друштвеног угледа, Јука му 
упућује једну ефектну досјетку. Јука се служи оружјем памет-
ног хероја који, иако слабији побјеђује помоћу трика.6 Иако је 
6 Orrin Klapp, Clever Hero, Journal of American Folklore, Vol. 67, No. 263, (Jan.-Mar., 1954), 
pp. 21-34
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у реалном животу био далеко инфериорнији од свог против-
ника, на симболичком плану извојевао је потпуну побједу. 
Заједница је прихватила Јуку и његову досјетку задржала у 
драгом сјећању. Са друге стране, име његовог послодавца коме 
је упућена досетка заједница није упамтила.7

Јукина и Фехова досјетка су двије брилијантне досјетке које 
је заједница најшире прихватила и задржала у сјећању. И док 
је Фехо био изузетно духовит човјек, од кога су се могле оче-
кивати брилијантне досјетке, Јука је био последња особа од 
које се то могло очекивати. Због свог универзалнијег садржаја 
Јукина досјетка има много чешћу употребу у свакодневној 
комуникацији. Примјера ради, један од информаната, који је 
судија у пензији, жалио ми се на сестрића: „У младости је често 
правио ситне преступе и ја сам морао да интервенишем неко-
лико пута. Послије се смирио, оженио, а сад много ради и нема 
слободног времена. Дуго времена се не гледамо, али кад се ви-
димо, увијек се пожали како нема времена да сврати код мене и 
извињава се. Ја му кажем: ‘Кад је мука, ђе си Jука…“

IV 2. б. Анализа хумора везаног за чудаке

Поменута група људи која је остала у сјећању својих савре-
меника и данас је често присутна у евокативним разговорима. 
Међутим, овде је битно одредити њихову улогу у градском ху-
мору. Коју хуморну улогу је могао имати човјек који не користи 
говорни језик у свакодневној комуникацији или га користи у 
минималној мјери? Логичан одговор би био да је имао улогу 
објекта хумора или предмета подсмијеха. Међутим, у разгово-
ру са информантима видимо да то најчешће није био случај. За-
што се онда информанти, када се присјећају хуморних епизода 
карактеристичних за Пљевља, присјећају и ових личности? 

Одговор лежи у чињеници да се цјелокупан урбани хумор 
одвијао на улици и у кафани, мјестима у којима су поменуте 

7 Два информанта су знала о коме се ради, али нису могли да се сјете имена и презиме-
на Јукиног послодавца, што за разумевање Јукине досјетке није ни битно.
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личности проводиле највећи дио времена. Веома мало кон-
кретних хуморних епизода се везује за њихово име, а осим 
Јуке, нису били творци ни једне досјетке која би могла изаз-
вати пажњу. Они су увијек били присутни на мјестима гдје су 
се одвијале и преносиле хуморне епизоде, а веома ријетко су 
били њихови протагонисти. Наиме, пљеваљски кафански жи-
вот био је јасно структурисан и знало се ко сједи у којој ка-
фани. Уласком неке од ових личности у кафану, нагло је расло 
расположење гостију и сви су их веома радо частили пићем, 
износили мезе, неко им је давао новца, а они су постајали глав-
не личности у кафани. Свједочења о односу према чудацима 
данас су амбивалентна. Са једне стране, они јесу били предмет 
свакодневног хумора, људи се често јесу шалили са њима, али 
то је увијек била шала која је имала мјеру. То никада није био 
агресиван хумор, који би их повриједио. Са друге стране, ин-
форманти се сјећају да су чудаци били и предмет агресивног 
подсмијеха, чак и најгрубљег понижавајућег односа, који по-
некад није имао мјеру8. Како је свакодневни хумор највећим 
дијелом ефемеран, ова група људи је у сјећању остала само по 
свом карактеристичном изгледу.

И поред великог труда, нисам успио да сазнам ближе 
информације о њиховим животима. Често ме информант упу-
ти ме другог информанта, други на трећег... Сви су наглаша-
вали да су „чудаци“ изузетно добри и поштени људи, уз савјет 
да приликом писања пазим да их не повриједим. Топао однос 
информаната према њима, најбоље се огледа у свједочењу сли-
кара Мариа. Његово ликовно стваралаштво једним дијелом 
се везује за израду портрета ове групе људи. Наиме, Марио је 
једног дана заказао позирање тадашњем тровачу паса Наоду, 
који се није појавио у заказано вријеме. У накнадној шетњи 
кроз парк, Марио је затекао Наода мртвог. Тај случај је на Ма-
8 Информанти су у првом плану истицали свој топао однос и драга сјећања на чудаке. 
Током разговора би се ипак присјетили примјера у којима су чудаци, од стране својих 
суграђана били понижавани на најгрубљи начин (нпр. појединци су Авда Шароњу 
тјерали да „буче као во“ да би му дали чашу ракије; Јуки су знали да украду сат; Митра 
Боркиног да преваре и покраду на разне начине...).
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риа стресно дјеловао тако да је једно време престао да се бави 
израдом портрета ориђинала.

Марио је о Наодовој смрти причао десетак минута, готово 
дрхтавим гласом, пуним сјете. Када је завршио, ја сам га замо-
лио да ми каже нешто више о Наоду. Међутим, услиједио је један 
неочекиван одговор. Марио је послије краћег размишљања сле-
гао раменима и рекао: „Нема ти се шта о њему испричати. Ето, 
имао је карактеристичан изглед, униформу, мало је причао, 
био је самац.“ То је рекао Марио, који је уз Миша Зечевића био 
њихов најбољи познавалац. О њиховим животима сам највише 
сазнао од њих двојице, иако су их се и остали радо сјећали.

IV 2. в. Концепт ориђинала

Ориђинали су неформална социјална институција каракте-
ристична за приморске градове и то за њихов урбани дио. Сам 
назив је у овом региону преузет из италијанског језичког наслеђа. 
Весна Липовац-Радуловић је у свом речнику дала објашњење 
порјекла ове ријечи и њеног значења. Ријеч ориђинал означава 
чудака, чудну особу и по изгледу и по понашању, а потиче од 
италијанске речи originale. Томислав Гргуревић, новинар и по-
знавалац историје и друштвених прилика Котора, дефинисао је 
ориђинале на следећи начин: „Которски ориђинали, шкерци и 
галиоти, били су људи добра срца и племените душе, који су на 
сваковрсне изазове одговарали на оригиналан, али увијек ду-
ховит начин. Без ориђинала, богата прошлост Котора била би 
сиромашнија. А они су се, опет, могли родити и опстати само 
у которском амбијенту...“. У категорију которских ориђинала 
убрају се, првенствено, умни људи који су се понашали на себи 
својствен начин. Било је међу њима предсједника општине, 
глумаца, музичара, судија, али и трговаца, занатлија и ситних 
превараната. Да би се неко сврстао у ову групу био је неопходан 
нерв да се човјек снађе на специфичан начин, али не у негатив-
ном смислу. Галиот је био онај ко је био способан да нађе нове, 
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интересантне методе којима ће успјешно ријешити неприлике 
и проблеме на које наилази у животу, што је подразумијевало 
и висок ниво интелигенције. Управо зато су се такозване гали-
оштине у Котору примале са великим симпатијама. Ориђинали 
никако нису лоши људи, агресивни или злопамтила, већ је 
ријеч о позитивним личностима чији дух и начин живота још 
увијек живи у бројним причама о њиховим догодовштинама 
и шалама, које се и данас са одушевљењем препричавају. По 
мр Јовану Мартиновићу, у саму дефиницију ориђинала улази 
правило примања и одговарања на шалу, те оно што је процес 
којим луде покушавају доказати своју вриједност као људска 
бића и избјећи да буду сагледани као инфериорни и мање вред-
ни, за ориђинале је основни услов постојања9. 

Термин ориђинал нема традицију у Пљевљима и мали 
број људи зна значење тог термина. За оне који знају, прва 
асоцијација им је Авдо Шароња, Медо Линдо и Јука, тек 
касније се присјећају осталих. Хипотетички гледано, концепт 
пљеваљских ориђинала би представљао само једну подвр-
сту концепта ориђинала, концептуализованог у приморским 
градовима (превасходно Котору, за који посједујем податке). 
Међутим, у највећи дио ориђинала у Котору убрајају се духови-
ти и интелигентни људи, који су својим духовитим досјеткама 
реаговали на социјалне ситуације у којима би се налазили. 
Уколико би преузели овако концептуализовање, у категорију 
ориђинала би били сврстани сви протагонисти хуморних 
епизода које сам навео у овом раду, а окосницу ориђинала би 
представљала она категорија људи коју Пљевљаци сматрају 
боемима.

Из поменутих терминолошких контроверзи ја сам сма-
трао да термин ориђинал треба потпуно заобићи и нисам га 
употребљавао приликом писања рада.
9 Александра Мирковић, Особености и значај ориђинала за друштвени живот старог 
Котора, Дипломски рад одбрањен на Филозофском факултету у Београду, одсјек за 
етнологију и антропологију.
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IV 2. г. Изложба „Моји Пљевљаци“

Мариова изложба „Моји Пљевљаци“ (1996), привукла ми је 
пажњу неочекиваном посјећеношћу, и у Пљевљима и у Бео-
граду. Аутор је изложбу концептуализовао у складу са својим 
дугогодишњим умјетничким интересовањем, тако да се једни 
поред других нађу људи који су на политичком, просвјетном, 
културном, здравственом, спортском или неком другом пла-
ну оставили неизбрисив траг у Пљевљима, и друга група људи, 
коју је он назвао „ориђиналима“, који су били основни мотив 
ауторовог дјеловања и главна окосница саме изложбе.

Међутим, у Пљеваљским новинама изложба је помпез-
но најављена да ће на изложби поред портрета познатих и 
угледних Пљевљака, бити изложени и портрети људи из 
„полусвијета“. Аутор је страховао да неко из категорије углед-
них грађана или актуелних локалних функционера, не схва-
ти на одговарајући начин његово умјетничко интересовање и 
буде увријеђен ако између портрета Авда Шароње и Меда Лин-
да угледа свој портрет. Марио је нашао компромис, који је био 
у складу са његовим умјетничким интересовањем и животном 
филозофијом. Он је у једној просторији поставио портрете 
„ориђинала“ и између њих свој аутопортрет. Тако је испунио 
своју концептуализацију, а да никога није увриједио.

Поред масовне посјете и у Пљевљима и у Београду, највеће 
интересовање и коментаре побудили су управо портрети 
ориђинала - чудака: Авда Шароње, Меда Линда, Јуке и оста-
лих. Зашто су баш ти људи пронашли пут до срца Пљевљака и 
остали у њиховом сјећању?

Сматрам да позитивна реакција људи на изложби на 
„ориђинале“ потиче из сјећања на дјетињство. Ти људи су 
били најзанимљивији дјеци. То се добро види из свједочанства 
једног од информаната: „Они су за нас били једна врста покрет-
ног циркуса, прави забављачи. Дјетињство памтим по њима.“ 
Други информант се присјећао: „Авду смо добацивали на ули-
ци, често га и гађали каменчићима. Он би некад само нешто 
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неразговјетно рекао и отишао, а некад је знао и да нас потјера 
и удари, што није било нимало пријатно. Са друге стране Медо 
Линдо никада није одговарао на наше провокације, само би не-
што смрмљао себи у браду и повукао се.“

И мојој генерацији, док смо били у предшколском узра-
сту или у нижим разредима основне школе, Агић је својом 
појавом привлачио пажњу. Ага је имао дугу разбарушену 
косу, за нас несвакидашње одијевање и изузетно продоран 
глас, тако да смо се плашили. Врхунац доказивања храбрости 
је било „добацивање“ Агићу на улици. Када би Ага чуо наша 
„добацивања“ он би се окренуо, направио трзај тијелом, као да 
хоће да нас потјера и продорним гласом би нам рекао: „Дођи 
овамо сунце ти твоје“, „Стани ту“… и слично (колико год да 
смо му досађивали никада није користио псовке). Ми бисмо 
тада трчећим кораком побјегли и данима препричавали сусрет 
са Агом. Касније, када сам одрастао увидио сам да смо своју 
храброст доказивали на најдоброћуднијој особи, а у ствари Ага 
се само играо са нама.

Један од фактора, зашто је поменута социјална категорија 
изазивала позитивна осјећања лежи, у једној другој чињеници, 
коју је, вјероватно несвјесно изрекао Мишо Зечевић, када је 
рекао „њихов дух и даље лебди негдје над нама“. Наиме, ова 
социјална категорија савршено се уклопила у матрицу пози-
тивних осјећања и сјећања које су за собом оставили некада по-
знати и признати пљеваљским хамали и телали. Иако су били 
мање угледни, цијењени и поштовани, „ориђинали“ су тако са 
њима успоставили једну врсту симболичке нити. Цитираћу 
дијелове из чланка Хајрудина Ченгића, који се из дјечачке пер-
спективе сјећа старих пљеваљских телала и хамала: „Пљевља, 
као и друге касабе са великом традицијом, имала су своје људе 
који су дали печат једном времену и његовим обичајима. Са не-
станком тих људи, нестајала су и занимања којима су се бави-
ли, исто као и начин њиховог односа са мјештанима са којима 
су се свакодневно сусретали. За разлику од угледних, богатијих 
и образованих људи, о којима су писали њихови савременици 
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те у ранијим поводима остављали писмени траг, о људима чије 
је занимање било зависно и неугледно, скоро се ништа не зна. 
У жељи да сачувам успомену на такве људе овога пута пишем, 
о телалима Раду и Стеву, као и хамалима Ликићу, Хелићу и 
Хоџићу. Живјели су између два свјетска рата. Њихов однос пре-
ма сусједима, а посебно према нама дјеци, остао је упечатљив. 
У жељи да, са нестанком моје генерације, не престане и сјећање 
на те људе, одлучио сам се на писање наведених телала и хама-
ла. 

Телал је именица турског поријекла. Означава човјека који 
објављује вијест, јавне заповјести и новости са којима је требало 
упознати ширу јавност. Пред сакупљеним народом, понајвише 
дјецом, телал је бубњао и узвикивао новости, уз обавезно: На-
роде, чуј и почуј.

Када није било великих и лоших вијести, као објаве ратног 
стања, позива на војну, упозорења да су стигле мазге или деве 
са барутом, те се забрањује пушење улицама, објављивао је 
да ће се продати имање неког пропалог трговца, упис у шко-
ле или мејтефе, вакцинацију, чишћење улица, пријаву паса, 
плаћање пореза, крађу… Сваку несрећу која је некога задесила 
могао је неко да огласи. Превару, крађу, нестанак деце, посеб-
но малољетне или малоумне, као и чланова породице, људи су 
оглашавали телалом. Довољно је било да ојађени, оштећени, 
забринути човјек дође до телебаше, исповиједа му догађај, опи-
ше оно што је најбитније за препознавање изгубљеног или не-
сталог што се тражи, исплати одговарајућу пристојбу и већ је 
телал на ногама. Добош у његовим рукама, а народ око телала 
ишчекује да сазна новост.

Народ је говорио: „пусти телала за то и то“. Поједини 
родитељи су корили дјецу за неуредност, лењост, нерад или 
неуспех: „ни на телала те не бих могао продати.“ Телал је био 
народна веза и разговор. Народ га је волио и од њега помало 
стрепио.“

Сада ћу навести и дијелове текста којима аутор Ченгић на 
један лијеп и топао начин показује зашто су телали и хамали 
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остали у драгом сјећању њихових савременика, а нарочито 
дјеце.

„Једно јутро, тек што се разданило, зачула се граја пред на-
шим авлијским вратима. Мајка ме је упутила да видим шта је 
то!? Мора бити да је неки имбрет? Ко би тако рано галамио на-
шим сокаком? Тек што сам закорачио на сокак зачу се добош и 
послије неколико удараца повика Раде, који је био полицајац, 
добошар, телал, све и свја: „Народе чуј и почуј! Наређује се да 
сваки родитељ одведе своју дјецу у Дом здравља на пелцовање. 
Ко се не одазове овом наређењу биће строго кажњен!“

Раде је одеклемовао писану наредбу у Вилсоновој улици и 
кренуо даље према Требовини. За њим и пред њим буљук дјеце, 
који се повећавао како је Раде ишао из улице у улицу. Када је 
био на Раскршћу код Цркве, дјеце је било толико да је он једва 
надвикивао жагор дјеце. Народ га је слабо чуо па је телал морао 
да растјера дјецу, иако их је изнад свега волио. Када Раде зага-
лами дјеца се примире, а неко и побјегне. Када крене даље, она 
опет око њега. Свако би хтјело да приђе телалу и да га својом 
ручицом дотакне. Дјеца су била опчињена добрицом, старим, 
сада већ заборављеним Радом. 

Полицајци Раде и Стево су били прави ауторитети. Сва 
дјеца су их се прибојавала, али и вољела. То није била љубав из 
интереса него она права, непатворена, дјечија. Када би Стево 
прошао улицом да обиђе махале, да нема каквог нереда, сви 
смо га испитивачки гледали. Чим би он прошао, застао и не-
што осматрао, онако наочит, лијеп, бркат, у униформи, са вели-
ким пиштољем о појасу и обавезним врбовим прутом у руци 
знали смо да је нешто мимо реда. По његовом држању се могло 
знати је ли љут и да ли је већи проблем. Ако је био љут, тјерао 
нас је. У случају да је био добре воље или је његова посјета била 
уобичајена, редовна, не би нас гонио. Пустио би нас да дођемо 
у непосредну близину. Неко би га додирнуо, а он би се окренуо 
и као да хоће да нас растјера казао: „Оца вам јебем, не водим 
ја мечку. Шта вам је? Који вам је ђаво ушао под кожу. Кући, 
па књигу у шаке!“ Ко га није познавао могао је помислити да 
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је мрзовољан. Но, у тој униформи је био добричина каквих је 
било мало у пљеваљској котлини.

Телал Стево је једном приликом читао списак ствари које 
су биле на продају и на добош, власништво пропалог трговца. 
Текст је био написан ситно, да га Стево није могао лако чита-
ти. Што би народ рекао, „наочаре су му биле отјешњале“. Због 
тога се Стево наљутио и почео да псује. Срицао је: „Један ђугум, 
двије тепсије, три серџаде…“. У том часу неко од дјеце подвик-
ну и збуни Стева. Он прекиде са читањем и погледавши испод 
наочара, тихо да старији не чују, рече: „Не једи говна дијете. 
Збунио си ме те не знам докле сам дош’о“. Одмах иза тога као 
да се ништа није десило настави да чита: Једна тенџера, двије 
ћасе… Опет га неко прекину Стево се наљути, стави папир у 
џеп и крену даље. Ми чопоративно за њим. Он се окрену и кад 
нас угледа у великом броју запријети нам дебелим опасачем. 
Церибаша Хенефија нам нареди да Стева не љутимо, него да 
га пратимо на великом одстојању док се не одљути. Ишли смо 
за њим пажљиво и када смо оцијенили да га је љутња прошла, 
пришли смо му на дохват руке и слушали његове објаве. Данас 
мислим да се Стево није ни умио кретати пљеваљским улица-
ма без своје пратње, буљука дјеце или „сметала“, како нас је од 
милоште звао…

Све у своје вријеме. Нестали су телали, али је остала успо-
мена на њих, како на њихово занимање тако и лично. Били су 
изузетни људи, драги и мили. Били и нестали. Штета ако их 
заборавимо.

Хамал је ријеч арапског поријекла и значи носач. Таквих 
људи је било у Пљевљима као у ријетко ком мјесту. Тридесе-
тих година двадесетог вијека тај је еснаф био у одумирању. 
Није као некада има свог хамалбашу, старјешину еснафа. Не-
када је било незамисливо без њега обављати свакидашњи по-
сао. Пљеваљски хамали су били поштени људи, гола сиротиња. 
Гледао сам их и дивио им се. У староставним књигама није 
забиљежено да је неки од њих украо, кога преварио, слагао или 
се на улици лоше понио. То бијаху голаћи, лумпенпролетери. 
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Све што су за дана зарадили, преконоћ би потрошили. Кућили 
су туђе куће, а на своју се нису освртали.

Ахмед Ликић је био најјачи хамал у касаби. О њему се при-
чало. Није било терета који није могао подићи, натоварити и 
истоварити. Подметао се под пуна кола коњска, када коњи нису 
могли да извуку или би кола скренула у канал или неку рупу. 
Подметао би Ахмо леђа и под велика бурад вина Дубровачког 
подрума. Није умио рећи за неки терет да је тежак. Сви су му 
се дивили, али га се нико није бојао. Треба замислити најјачег, 
а слабог; најсиромашнијег, а веселог; доброћудног, а опасног. 
Кућу је градио биртијашима у чаршији, а сам је није имао. Про-
водио је сво вријеме у чаршији. Ако је имао шта радити радио 
је предано. Био је поштен и није измицао од посла да би други 
урадио више. Када није било посла, а то је често било, налазио 
се по кафанама. Тада би засјео у ћошак, наручио и пио. Пио 
је за новац или на вересију. Ниједан газда му није оспоравао 
вересију. Сваки конобар му је морао дати пиће. Неко ће то пла-
тити. Све што је Ахмед попио, платио је или одрадио. Знали су 
биртијаши да са Ахмом неће бити проблема. Вјеровали су му и 
кад је био пијан и кад је био тријезан.

Са Ликићем су најчешће били Хељић и Хоџић, али и сви дру-
ги из „његовог вакта“. Све по избору бољи од бољега пијанице, 
а поштени људи. Дијелили су и добро и зло. Чешће зло, него 
добро. Када је један имао цигарета, пушили су сви. Када је неки 
полазио на доручак, сви су јели. Једна душа. 

Трговцима се не би исплатило да уз хамале држе стражу 
да им шта не украду. Када хамали раде, није требало контро-
лисати ни страховати. Ове хамале су смјели пустити и поред 
„небројаних“ пара. Били су сигурни као да су и сами поред ха-
мала.

У кафанама су остајали докле је било новца или када би их 
газда замолио да иду јер је уморан, болестан или је имао неког 
посла код куће. Када би пошли кућама, загрљени би чаршијом 
ишли до пред Сахат-кулу, испред Хусеин-пашине џамије. Ту би 
обавезно стали. Остајали би дуго и причали. Послије грљења и 
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поздрављања, па поновног враћања и тако више пута, коначно 
би отишли свако на своју страну.

Једном, када је Ахмо стигао на ћуприју пјевушећи, зачу туђе 
гласове пјесме коју је пјевао кад се враћа кући. Откуд у глуво 
доба ноћи да чује као себе, а није његов глас?! Није ни кафана 
близу, па да помисли да га јарани прате и пјевају. Ахмо се тихо 
извињавао што је разбудио комшилук, али је пјесма прелазила 
преко башта, авлија, кућа, сокака, реке и ево ти, право весеље. 
Пјевало се као да је свадба, Бајрам или какво весеље. Избудила 
се махала. Укућани отворили врата, а млађарија па и старији 
пустили гласу на вољу. Једном се онако спонтано пјева. Једном 
се овако спонтано пјева, а како и не би када је хоровођа ха-
мал, сиромах, голаћ Ахмед Ликић. Сутрадан је Ахмо пошао у 
чаршију. Оборио главу и гледа у земљу. Срам га је што је пробу-
дио махалу, а комшије умјесто да се љуте поздрављају га: „Афе-
рим ти, пјеваш као славују“. Не вјерује Ахмо својим ушима, 
мисли да је изазвао неред, а оно испало право весеље. Нико се 
на њега није љутио. Ахмо се није замјерио драгим комшијама.

За вријеме Рамазана није пио, али је први дан после Бајрама 
пио, као да хоће да надокнади све оно што није попио. Тету-
рао се од зида до зида, од тарабе до тарабе, али никад никога 
није увриједио. Свима се склањао са пута, а нарочито жена-
ма, уз извињење: „Опростите сестре драге, ноћас је Ахмо мало 
прећер’о, шта ћете, ћеиф је ћеиф.“

Једне вечери су хамали опет стајали код Сахат-куле и 
расправљали ко је више направио у кућама биртијаша. Ахмо 
је тврдио да је добар дио газдинске куће сам направио. Док су 
се Ахмо и Хелић расправљали ко је више допринио градњи, 
разговор је прекинуо Хоџић: „Јок, јок, оба сте јалан! Ви има-
те дјеце па сте зарађено трошили на њих, а ја сам без дјеце па 
сам све паре оставио код газде. Мојим парама је могао покрити 
кућу“. У расправи их је прекинуо жандармеријски наредник, 
комшија Ликића: „Добро вече комшије, хоћемо ли кући?! Нека 
су доба?“ Тако је Аћимовић лијепо, комшијски, смирено опо-
менуо акшамлије да се треба растајати. Они га послушаше као 
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дјеца, у исти час одговарајући: „Хоћемо, вала комшија и вакат 
је.“ Хамали кренуше кућама, а Ахмо иза жандарма. Да је неко 
гледао, могао је помислити да је Ахмо слаб па се боји. Не, Ахмо 
поштује комшију, а не власт. Како да се боји кад би по снази 
носио двојицу таквих наредника. Боји се он да му се комшија 
не наљути, јер му је дражи од најрођенијег рођака.

Неуредан живот, неограничено пиће, терет, слаба исхрана, 
стамбени проблеми учинили су да је Ахмо, као и остали ха-
мали, рано умро. Млађи су говорили да је Ахмо дотрајао па се 
потрошио. 

Помријеше и други чувени хамали, а не оставише замјену, 
наследнике. Да ли је томе допринијело и вријеме, тешко је 
рећи. Нестанком те генерације хамала, нестао је и хамал као 
занимање. Еснаф је избрисан са списка занимања, али је спи-
сак успомена дуг. Ваља хамале поменути лијепом ријечју.

Хамале су замјенили носачи. Убоги људи и социјални про-
блеми. Могли су однијети врећу брашна до нечије куће, али ха-
мале нису могли замијнити у правом смислу те ријечи.“10

IV 2. д. Живот ове социјалне групе

Аутор чланка Хајрудин Ченгић у последњој реченици 
је примјетио да су старе хамале замијенили убоги људи и 
социјални проблеми. И заиста је био у праву, најпознатији 
пљеваљски носачи послије рата, Авдо Шароња и Медо Линдо 
јесу били социјални проблеми, а њихови ментални недостаци 
су им онемогућавали нормалан свакодневни живот.

У детаљнијој анализи ове социјалне категорије, важну уло-
гу нису имали међуетнички или конфесионални односи, иако 
би се то могло помислити. Може се запазити да су припадни-
ци ове социјалне категорије махом муслимани, а њих је про-
центуално било мање него православног становништва. Овде 
је битно оставити по страни подјелу муслимани/православни 

10 Хајрудин Ченгић, О пљеваљским телалима и хамалима, Брезнички записи, Пљевља, 
1991, 99-106
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и увести подјелу село/град. Наиме, већ сам приликом анали-
зе политичког хумора истакао социјалне процесе који су се у 
Пљевљима одвијали прије и послије рата. Старе градске по-
родице послије рата нагло осиромашују, а међу њима је било 
највише муслиманских породица, које су нагло осиромашиле, 
велики дио њих се и одселио из Пљеваља, тако да о њиховим 
члановима који су се издвајали од осталих менталним недоста-
цима, није имао ко да води рачуна, нити да им помогне. Тако 
су остали сами да се сналазе у градској средини. И у селима су 
постојали људи који су имали менталне недостатке, а сходно 
томе и чудно понашање, међутим они су били смјештени на 
селу, под будном пажњом рођака, тако да нису били широко 
видљиви и познати као овде набројане личности.

Осим тога, ријеч је и о екстремној промјени социјалног ста-
туса на њихову штету. Наиме, Сабит Пијаловић је потомак 
познате, богаташке породице Пијаловића, Митар Боркин је 
такође потомак познате богаташке породице Живковић, а Ипо 
Селмановић је потомак старе, познате и надалеко признате и 
чувене беговске породице Селмановић.

Из наведених разлога, сматрам да поменуте личности пре-
васходно треба посматрати као дијелове осиромашеног град-
ског становништва, а не на основу националне или конфеси-
оналне припадности. Хипотетички посматрано, да су остали 
непромјењени социјални односи, Ипо Селмановић или Митар 
Боркин би остали под патронатом својих моћних и јаких по-
родица, које би водиле рачуна о њима. Овако су остали сами 
да се сналазе и то на јавном и широко видљивом простору, гдје 
су морали бити примијећени, привлачећи погледе и пажњу 
јавности.
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V ПРИСТУПИ ПРОУЧАВАЊУ ХУМОРА
Хумор је друштвени феномен, будући да свака шала 

захтијева више учесника у комуникацији, казивача и публику. 
Да бисмо боље схватили феномен хумора, морамо почети са 
разматрањем доминантних перспектива друштвене функције 
хумора. Приликом дефинисања хумора, најчешће се помиње да 
је хумор вербални текст састављен од најмање два преклопљена 
текста и интерпретације. Ова дуална интерпретација јесте не-
опходна, али није довољна за идентификацију хуморне епизо-
де, када је она уметнута у шири узорак хуморног или обичног 
говора. Најбољи начин да изучавамо хумор јесте да посматра-
мо шта људи сматрају смијешним и под којим околностима.1 
Да бисмо идентификовали хуморни догађај, морамо анализи-
рати извођачеве намјере и одговор публике. Тако посматран, 
хумор може бити значајан извор у проучавању популарног (не-
званичног), друштвеног, политичког и културног мишљења.2 

У анализи урбаног хумора Пљеваља, доминантан је соци-
олошко-антрополошки приступ, који пажњу фокусира на 
друштвене функције феномена хумора. Према социолошко-
антрополошком приступу, основне друштвене функције ху-
мора су: обликовање мишљења, ослобађање од стреса, изгра-
дња кохезије, изражавање агресије или непријатељства и 
успостављање хијерархије.3 Приликом истраживања фено-
мена хумора, често се не може повући јасна граница између 
социолошко-антрополошког и литерарно-естетичког при-

1 Lawrence, E. Mintz, Humor and Laughter: An Anthropological Approach, WHIMSY III, 
Contemporary Humor, The Journal of American Folklore, Vol. 99, No. 393. (Jul.-Sep., 1986), 
339
2 Ibid., 339
3 Marvin R. Koller ‘’Humor and society: Explorations in the sociology of humor’’, у Мurray 
S. Davis, The sociology of humor: A stillborn field?, Sociological Forum, Vol. 10, No. 2. (Jun., 
1995), 331, Хумор има и низ других функција: слављење живота, друштвена корекција, 
опстајање поштења изнад претварања, провоцирање размишљања, означавање или 
поткопавање стереотипа, терапија и катарза, одбрана од напада и претњи. Све ове 
функције хумора се могу подвести под ширу категорију, главну функцију хумора: 
помагање индивидуама да лакше превазиђу преокрете које живот носи.
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ступа. Ова два приступа су међусобно комплементарна и 
присутна су код највећег броја истраживача. Чак и научници 
који су опредијељени за социјалну детерминацију хумора, 
често укључују литерарно-естетички приступ. Такав случај 
је са Мери Даглас, антропологом изразите структурално-
функционалистичке оријентације, која егзистенцијални раз-
лог за шалу тражи у условностима социјалне структуре, тј. да 
шала не почива само у говорном изразу, већ се може иденти-
фиковати у тоталној социјалној ситуацији. И поред изричите 
опредијељености за социјалну детерминацију, направила је 
разлику између спонтаних шала, које у свом обрасцу организују 
тоталну ситуацију и стандардизованих шала, чији се хуморни 
образац исцрпљује унутар вербалног израза. 

Дио хуморних епизода прикупљених у овом раду, заис-
та почива у „тоталној друштвеној структури“ и за њихово 
разумијевање потребно је знање о интегралном систему 
друштвених односа заједнице. Међутим, дио хуморних епизо-
да налази своју експликацију унутар формалних структура и 
шаблонских образаца. То је онај материјал који често кружи у 
токовима фолклорне интеракције и који се може типолошки 
класификовати. Тако, дио хуморних епизода има доста слич-
ности са анегдотама и донекле дијели заједнички образац вер-
балне експликације.

Наиме, анегдота је приповиједна форма која описује неки 
инцидент, односно догађај који се приповиједа због тога што је 
занимљив и упечатљив. Речник књижевних термина наводи да 
је то кратка прича, често шаљивог, фриволног или сатиричног 
карактера, са духовитом поентом.4 Јунаци анегдоте су најчешће 
личности из историје, истакнути људи за које је везано неко 
чувење – духовита реплика, пословична изрека, необичан гест 
или екстравагантна радња. Ријеч је о особама из политичког, 
умјетничког, научног или пословног живота, личностима које 
јавно дјелују, па су тако и упамћене. Анегдоте се углавном врте 
око историјских личности и локалних догађања. У помену-

4 Речник књижевних термина, Београд, 1992, анегдота, 28
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тим епизодама, заиста се ради о знаменитим личностима, али 
о личностима које су биле знамените и познате на локалном 
плану. Све су то личности које су на разне начине дјеловале у 
јавности, па су због тога и упамћене.

Треба имати на уму карактеристике пљеваљског хабитуса и 
пљеваљске чаршије, на којој се одвијао цјелокупан јавни жи-
вот. У једном тако структурисаном контексту издвајале су се 
личности које су привлачиле пажњу заједнице. Они су имали 
привилегован положај и били широко познати на локалном 
плану, гдје су заиста и добијали статус „знаменитих личности“. 
Такође, свака наведена хуморна епизода тачно се може вре-
менски и просторно локализовати. Међутим, у највећем броју 
случајева овде престаје сличност између наведених хуморних 
епизода и анегдота.

Наиме, поред стварних личности и истинитих догађаја 
везаних за њих испричаних на комичан начин, у анегдоти 
судионици могу бити и типизирани, безлични ликови, а ин-
циденти који им се стављају на душу немају увијек обавезно 
подлогу у стварности нити су духовите изјаве изрекли баш 
они појединци којима се приписују. Дакле, фиктивни моменат 
је својствен анегдоти колико и другим приповиједним обли-
цима. Конкретна локализација анегдоте представља почетно 
стање које је подложно промјени, будући да интензивно усме-
но преношење временом преображава анегдоту. Анегдота се 
деконкретизује тако што долази до замјене централног лика: 
умјесто конкретне индивидуе, умјесто јунака, појављује се 
слабије одређен типски лик - јунак приче постаје „један човјек“ 
или је пак одређен општим називом професије (зидар, поп, 
трговац), односно нације (Србин, Босанац, Турчин). Када анег-
дота прерасте у шаљиву народну причу, радња се по прави-
лу не локализује, дешава се „негдје“. Објективизиран садржај 
анегдоте може се спојити уз неку од типских личности шаљиве 
народне прозе: Ера, Насредин хоџа, Итер Петер итд.

 То значи да анегдота није стабилно структурисана жанров-
ска цјелина и да, изгубивши локални идентитет који њу чини 
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самосвојном, постаје нераздвојна од кратке шаљиве приче. 
Дакле, у ланчаном систему фолклорне комуникације она се 
неосјетно, лако и брзо трансформише – како у погледу основ-
них ликова, тако и у погледу стила нарације. Умјесто карактера 
који имају оригиналну властиту личност, на сцену ступају лико-
ви који су типски профилисани, било према социјалном, про-
фесионалном или етничком критеријуму. У тим случајевима 
анегдота нагиње ка другим жанровским облицима.5

У неким хуморним епизодама јављају се и типски јунаци. 
Мехо Пљакић је конкретна личност, за коју је везано низ ин-
цидената који се сматрају вјеродостојним. Он је био вјерни 
друг архитекте Бекана Милићевића и заједно са њим био ак-
тер многобројних хуморних епизода. Честим преношењем, 
ситнијим импутацијама и интерпретацијама - Мехо постаје 
типски јунак. О томе свједочи хуморна епизода у којој Бекан 
Милићевић у пијаном стању купује теле. Готово сви инфор-
манти, нарочито информанти средње генерације Меха ће на-
вести као једног од актера те епизоде, иако се са сигурношћу 
може тврдити да он није био њен актер. То се дешава зато што 
је Мехо Пљакић много познатији на локалном нивоу од ствар-
ног актера Шерфа Коштовића, а осим тога вјерни је друг Бе-
кана Милићевића. Због тих карактеристика био је идеалан да 
у вербалној експликацији буде прихваћен као главни актер. 
Услед честог преношења, још један дио приче је изгубио ори-
гиналност. Информанти ће углавном рећи да је ова епизода за-
почела у кафани Зеленгора. Међутим, са сигурношћу се може 
тврдити да је цијела прича започела у кафани Шупља Стијена, 
популарној „Кореји“.

Друга епизода има сталну личност и са сигурношћу се може 
тврдити да је Славко био њен актер. Међутим, код информа-
ната варира садржај приче. Наиме, ради се о епизоди када је 
једна жена позвала Славка да јој унесе угаљ. У једној варијанти 
каже се да је Славко унио пола угља и тражио да му се плати. 
Кад жена није хтјела да му исплати новац, он је изнио то пола 

5 Гордана Љубоја, op. cit., 243-280
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и побјегао. По другој варијанти, Славко је унио пола угља и 
побјегао. У неким варијантама помиње се и количина угља која 
варира између три и пет тона. Сам садржај јесте различит, али 
свака варијанта се своди на апсурдност Славковог поступка.

Ово су, између осталог, докази да се ради о фолклоризова-
ним формама, које су услед честог преношења изгубиле свој 
изворни садржај.

Нагињање ка другим жанровским облицима и типизирање 
ликова углавном није карактеристика хуморних епизода веза-
них за личности из локалног живота. Највећи број инцидената 
који се везују за одређене личности потпуно је вјеродостојан, 
што је веома лако провјерити, јер у највећем броју случајева и 
данас имамо људе, који ће као непосредни учесници или посма-
трачи неког од инцидената, дати своје вјеродостојно свједочење. 
По Петру Слијепчевићу, анегдота не служи за увесељавање, 
макар била и пуна хумора. Она задире и одише сувише дубо-
ко да би служила само смијању.6 Са друге стране, највећи број 
овде набројаних хуморних епизода и поред извјесних слично-
сти са анегдотама има углавном рекреациону улогу, без дубљег 
задирања.

6 Петар Слијепчевић, Анегдота као уметничко дело, преузето из, Гордана Љубоја, op. 
cit., 251
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VI ФОРМАЛНОФУНКЦИОНАЛНА АНА
ЛИЗА УРБАНОГ ХУМОРА ПЉЕВАЉА

Пјер Бурдије сматра да постоји однос структуралне 
хомологије између праксе и представа друштвених актера и 
њиховог положаја у друштвеном простору. Да би објаснио како 
се врши посредовање између објективних услова постојања, 
својствених једном појединцу, и понашања које ће он бити 
склон да усвоји у свакодневном животу, Бурдије уводи појам 
хабитуса.1 У Бурдијеовој теорији хабитус означава „систем 
друштвено структурисаних и друштвено структурирајућих 
диспозиција“, односно принцип преко којег објективне друшт-
вене структуре дјелују на спознајне структуре друштвених ак-
тера и њихову праксу. Како ће појединац поимати свијет, за-
виси од његовог положаја у друштвеном простору, односно од 
хабитуса који му је својствен.

Кључ за разумијевање опстанка хуморних епизода у сјећању 
заједнице лежи у пљеваљском хабитусу. Ја бих га назвао „затво-
рени“ или још боље „устаљени хабитус“. Током прве деценије 
послије Другог свјетског рата радио, телевизија, телефон и ау-
томобил били су привилегија богатих. Све то утиче на мањак 
мобилности и на већу упућеност људи једних на друге. У таквој 
друштвеној клими, свака ријеч појединца, сваки његов потез, 
носе посебну тежину и посебно су вредновани. Свако ко би се 
по нечему издвојио, био је предмет интересовања заједнице и 
морао је да пази на сваки гест. Већ сам у анализи политичког 
хумора истакао да се Ђорђе Перуничић толико издвојио да је 
перципиран као једна врста локалног монарха. Таква клима 
погодовала је уздизању људи који су се по степену духовито-
сти издвајали од других и у очима заједнице били другачије 
вредновани. Управо у издвајању те групе људи лежи одговор 
на питање, зашто је заједница изабрала управо ове хуморне 
епизоде. Акценат треба ставити, не на садржај саме хуморне 

1 Pjer Burdije, Nacrt za jednu teoriju prakse, Beograd, 1999, 158-171
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епизоде нити на образац кроз који је продукована - већ на 
личност која је била њен креатор. У сјећању заједнице су оста-
ле личности, а посредно и садржај хуморних епизода везаних 
за њих. То су биле личности које су у „чаршији“ имале при-
вилегован статус и као такви су били предмет интересовања. 
На сваки њихов потез заједница (чаршија) је мотрила будним 
оком. То се нарочито види из свједочења једног од информа-
ната који, евоцирајући успомене на попа Креза, сјећа се његове 
смрти: „Прото се враћао са пијаце и свратио у Експрес. Као и 
увијек, сјео је сам за сто и наручио вињак. Вињак је увијек пио 
полако, знао је да чашицу испија по пола сата. Тога дана вињак 
је попио на екс и отишао“. Сталним гостима то није промакло 
и неко је прокоментарисао: „Богами, проту нешто није добро“. 
Сат-два послије тога, чаршијом се пронио глас да је поп Крезо 
умро.

Шира заједница је знала навике попа Креза, тако да је на-
слутила трагичан догађај.

Чак и у досјеткама какве су Фехова и Јукина, акценат тре-
ба ставити на личности које су је изговориле. Вјероватно је у 
свакодневној интеракцији циркулисао велики број шала које 
су по свом садржају биле занимљивије од оних које је заједница 
задржала у сећању, међутим, оне су показале све карактеристи-
ке ефемерности. За то постоји разлог: говорио их је неко чија 
ријеч није имала тежину једног Попа Креза, Рода Попчетовића 
или раније Ата Муловића.

За разумијевање издвајања појединих људи у локалној 
заједници, битно је разумијевање процеса стварања соци-
јалних улога и социјалних типова. Орин Клап је истакао важ-
ност социјалних типова за разумијевање и прилагођавање 
социјалној структури.2 Колективни процес социјалног типи-
зирања има функцију у одређењу улоге и организацији иден-
титета. Социјални типови су јединствени и сагласни концеп-
ти улога које нису потпуно кодификовани и рационализовани 

2 Orrin E. Klapp, Social Types: Process and Structure, American Sociological Rewiev, Vol. 23, 
No. 6, (Dec. 1958), pp. 674-678
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што нам помаже да нађемо наш пут у социјалном систему. Он 
је покушао да представи како „typing process“ служи систе-
му и који су аспекти социјалне структуре добро одсликани у 
социјалним типовима. Навео је четири кључна структуално-
функционална аспекта социјалних типова: а) социјални ти-
пови служе за разликовање улога (role behaviour) од фор-
малног понашања, са тим да се под формалним понашањем 
подразумјевају смишљена, намјерна, прописана, експлицитна 
правила и очекивања. Ако је формално очекивано и пропи-
сано понашање, онда је улога (role behaviour) спонтано, не-
прописано понашање. Социјални типови су улоге које нефор-
мално постоје, добро су концептуализоване и око њих влада 
висок степен сагласности; б) дефинисање новонастале уло-
ге и стога играју важну улогу у развоју социјалне структуре. 
Мијењање социјалне структуре обиљежено је појавом нових 
и ишчезавањем старијих социјалних типова. У овом случају 
социјални типови, са настајањем и нестајањем имају функцију 
индикатора развоја социјалне структуре; ц) помагање инди-
видуама да нађе своје мјесто у друштвеном систему; д) лична 
оријентација кроз самотипизирање и узоре (self typing). Тако, 
социјални тип одређује људе и утиче на њихово понашање. Ва-
жан састојак овог процеса је институционализација извјесних 
типова као узора (role models), а најзначајнији од њих је херојски 
тип.

Социјални типови не мијењају социјалну структуру, већ је 
допуњују. Социјално типизирање, као консензуалан процес 
игра битну улогу за социјални систем, нарочито у друштви-
ма које карактеришу формалност, анонимност, мобилност и 
промјена, тј. у великим и безличним друштвима. У масовној 
комуникацији стандардизовани типови одређених перформе-
ра илуструју многе сличне ствари. Манифестна функција не-
ких перформера може бити забава, а латентна функција је да 
обезбиједи социјалне типове.

Друштва које карактерише мобилност, анонимност, фор-
малност, велика и безлична друштва стварају основу за развој 
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социјалних типова. У таквим друштвима, социјални типови 
имају функцију допуњавања социјалне структуре. У саглас-
ности са хабитусом, друштвена структура Пљеваља искључује 
могућност стварања локалних социјалних типова који би 
били широко препознати на нивоу локалне заједнице. У 
социјалној структури чији су актери повезани мрежом пот-
пуног интерперсоналног познавања, коју карактерише жи-
вот испуњен ничим испрекиданим навикама, не треба оче-
кивати присуство социјалних типова. Живот у Пљевљима је 
постављао ограничења у кретању појединца и у његовом одно-
су према спољном свијету. Што је један такав круг мањи, што 
су ограниченији односи са другима, то се више будним оком 
стражари над дјелатностима, начином живота и увјерењем 
појединца.

Не треба да чуди зашто одређене социјалне групе и поред 
упадљивог издвајања од осталих, никада нису биле сврстане 
под један заједнички назив. Особе које пију у кафани и хуморно 
коментаришу дешавања, издвајале су се од осталих. Издвајали 
су се и они које на стадиону гласним псовкама и коментарима 
увесељавају публику. У сваком радном колективу постојали су 
људи који су се хумором издвајали од осталих. Издвајали су се 
и људи који се понашају или изгледају чудно. Али ниједна од 
ових категорија није имала збирни назив, који би их одредио 
као колико-толико хомогену групу. Перформери су на локал-
ном нивоу имали функцију једне врсте социјалног типа, која 
би више одговарала Клаповом концепту социјалне улоге.

У разговору са информантима види се да је садржај хумор-
них епизода у великом проценту ефемеран, а заједница је у 
сјећању задржала личности. Они се често сјећају сусрета са 
неким од људи који су били познати по употреби хумора или 
који су били занимљиви услед физичких и менталних карак-
теристика. Сјећање на те сусрете код информаната најчешће 
изазива смијех, иако сам садржај интеракције нема толико ху-
морних елемената да би био упамћен. Хуморна епизода у којој 
је Љубо Стојкановић продао штап Попу Крезу остаје у сјећању 
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због актера. Било који други актери, вјероватно би веома брзо 
били заборављени, као и сам садржај.

Сви се сјећају да је Фехо увесељавао госте „Зеленгоре“, 
међутим тешко је наћи информанта који се сјећа садржаја 
конкретних шала. Вјероватно је заједница временом изгради-
ла навику да одређени људи чешће од других употребљавају 
хумор и услед тога је често сам садржај хумора постајао не-
битан. Тај процес се најјасније репрезентује упоређивањем 
са Јукином досјетком. Од Јуке нико није очекивао досјетку, 
међутим његов коментар остао је широко упамћен. Замисли-
мо ситуацију у којој би исту досјетку рекао неко други, изван 
категорије чудака. Досјетка би вјероватно у моменту изазвала 
смијех, али не би остала у сјећању шире заједнице.

Да би донекле расвијетлили процес издвајања одређених 
личности из заједнице морамо се детаљније упознати са кон-
цептима два социјална типа: хероја и луде.

Хероји се стварају на четири начина: а) спонтаним 
препознавањем и поштовањем; б) формалном селекцијом; 
ц) спонтаним развитком легенди; д) поетском креацијом 
приповједача или писца. Хероји су поштовани и придаван им 
је посебан социјални статус; сјећање на њих је живо у сновима, 
легендама и сјећањима; често су слављени поштовањем орга-
низованог култа. Херој је одређен као особа, стварна или има-
гинарна, која евоцира одговарајуће мишљење и понашање3.

Херој је у социјалном животу више од личности, он је 
идеална слика, легенда, симбол. Израстање хероја је колек-
тивни продукт, са великим бројем популарних импутација 
и интерпретација. Једном формирана легенда о хероју живи 
својим животом.

Клап се бавио и питањем такозваних луда4. Луде је сагле-
дао као посебан социјални тип који има одређене улоге, статус 
и функције у друштвеном животу. Клап је дао преглед типо-
3 Orrin E. Klapp, The Creation of Popular Heroes, The American Journal of Sociology, Vol. 54, 
No. 2. (Sep., 1948), pp. 135-141
4 Orrin E. Klapp, Fool as the Social Type, The American Journal of Sociology, Vol. 55, No. 2.( 
Sep., 1949), pp.157- 162
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ва луда и објашњење сваког од њих, сагледао је ситуације и 
акције које предузимају луде као процесуалне и континуи-
ране радње. Аутор је указао и на покушаје луда да се ослобо-
де тих улога које им друштво намеће. Одређени друштвени 
процеси и ситуације у заједници су узрок и разлог постојања 
луда. Ријеч је о ставу да је цио живот континуирани процес 
„fool-making“ ситуација, то јесте ситуација којима луде бивају 
стваране. Такве ситуације су толико присутне у друштву да 
је скоро немогуће избјећи упадање у улогу луде, особама које 
су по психичким и физичким специфичностима различите 
од већине. Те „fool-making“ ситуације срећемо у различитим 
врстама комедија. На пример, улога кловновског типа одгова-
ра умјећу човјека да сам од себе направи луду или пак да друге 
направи лудима и тако забави публику.

Клап помиње и механизме којима ови људи покушавају да 
избјегну упадања у улогу луде у свакодневном животу. Овај 
аутор указује да такви појединци, који су по понашању или 
изгледу малтене предодређени за улогу луде, често прихватају 
шале и провокације околине, али на њих и одговарају једнаком 
мјером и врстом одговора, да не би били ампутирани из 
друштвене средине и функционисања у њој. Механизмом 
прихватања шале и одговарања једнаком мјером („laughing it 
off“), луде упућују информацију да су остали неповријеђени 
провокацијом и подбадањем5.

Сви понекад изигравају луде; стварање луда и такво 
понашање је континуирани друштвени процес; свака група 
мора да има неку луду у својим редовима.

Луде, о којима пише Орин Клап представљају колективан 
концепт одређене врсте личности или понашања људи, кроз 
који појединци и група бивају доживљавани као смијешни и ин-
фериорни од стране шире друштвене заједнице. Луда је запра-
во друштвена улога коју играју појединци нижег друштвеног 
статуса. Социјални тип луда широко је присутан у фолклору, 
литератури и драмама. По Стит Томпсоновом индексу мотива, 

5 Ibid., 160
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улога луде је институционализована у комедијама и везује се 
за кловнове и шаљивџије. Док се кроз призму херојских дјела 
у књижевним и фолклорним облицима представљају побједе 
добра над злом, луде оличавју вриједности које су одбачене од 
стране шире друштвене заједнице, пропале акције и фијаское. 
Луде су ликови који су носиоци бремена сачињеног од неод-
говорности, слабости, некомпетентности, а тиме и комичке 
фрустрације. Ипак, луде се разликују од негативаца, злих ли-
кова због чињенице да њихове шале и доскочице немају злу 
намјеру или су толико бесмислене да их је немогуће озбиљно 
прихватити. Зато ће луде публика и околина прихватити и по-
сматрати их са знатижељом и забавом, прије него што ће их 
казнити због њиховог понашања.

Уколико прихватимо Клапову терминологију, највећи број 
личности које су овде поменуте и које су остале у сјећању 
заједнице припадао би једном међутипу, чији би се оквири 
налазили између Клапових социјалних типова хероја (hero) 
и луде (fool). Тај међутип није попуњен никаквим новим 
социјалним типовима, већ карактеристичним личностима - 
перформерима. Готово све личности које је заједница упамтила, 
у једном моменту играли су улогу хероја и улогу луда. Најбољи 
примјери како одређене личности на локалном нивоу добијају 
статус хероја су епизоде у којима се помиње бивши предсједник 
општине Ђорђе Перуничић. Фехо у својој досјетки упућеној 
Ђорђу Перуничићу, оружјем паметног хероја (clever hero) задаје 
много јачем противнику ефектан ударац, због чега у том мо-
менту добија статус поштовања, а заједница га је до данас зад-
ржала у драгом сјећању. Слично оружје користи и Јука у својој 
досјетки, с тим да је ова много универзалнија, иако продукт 
једне локалне ситуације. Јука је по казивању информаната био 
много интелектуално инфериорнија и друштвено неугледнија 
особа од свог „противника“, али свјесно или несвјесно изгова-
ра досјетку којом паметни херој, помоћу трика побјеђује много 
вишег и моћнијег противника. Наравно, и Фехо и Јука односе 
побједу само на симболичком плану. Фехова досјетка је била 
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много храбрија и усмјерена према највишем могућем „про-
тивнику“ на локалном симболичком плану.6 Јукина досјетка је 
много више усмјерена на свакодневни живот. И док је Фехо би-
рао вријеме и мјесто када ће је изговорити, Јука је своју досјетку 
изговорио вјероватно спонтано. На крају, и један и други су 
извојевали побједу на симболичком плану и заједница их је 
до данас задржала у драгом сјећању. И Ато Муловић користи 
досјетку како би „истјерао“ жене из куће, с тим што његова 
досјетка није имала вербалну експликацију, већ се сводила на 
„прагматично дјелање“ и није била намијењена трећој особи, 
већ је служила за личну потребу.

Многе личности које су били протагонисти епизода крећу 
се у сфери забрањеног, друштвено неприхватљивог понашања: 
Друштвено неприхватљиво понашање је уношење шаљивих 
елемената у опијело, пресретање предсједника Општине на 
улици и његово постављање у хуморни контекст, долазак код 
предсједника Општине са намјером да се види које ципеле носи, 
улазак тенком у Дом ЈНА, сипање прашка у колаче, шетња до 
сусједних општина са гитаром на леђима, пјесма у радњи гдје 
се поправљају сатови, клање телета да би се у пијаном стању 
задовољио нагон за храном, свакодневни хуморни комента-
ри и псовање на стадиону, обавјештење среског начелника да 
је Брезница пресушила… У свакој овде поменутој хуморној 
епизоди протагонисти сами себи креирају „fool-making“ 
ситуацију. То раде често, с тим да заједница памти само неке 
од „fool-making“ ситуација. Међутим, статус који добијају ак-
тери хуморних епизода није статус луде, већ статус хероја на 
локалном нивоу.

Клапов концепт луде као социјалног типа искључује памет-
не, образоване и ментално здраве особе. Зато би том социјалном 
типу једино одговарали људи које сам назвао чудацима. Сви 
остали би били искључени из тог социјалног типа. Свако ко је 
поменут у овом раду имао је бар некада улогу луде и западао у 

6 У анализи политичког хумора сам истакао да Фехова досјетка није толико агресивна 
колико се чини када се погледа њен садржај.
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„fool making“ ситуацију.
Већ сам навео да су актери хуморних епизода често имали 

улогу луде, међутим исто тако често су имали и улогу хероја на 
локалном нивоу. У хероје су израсли спонтаним препознавањем 
и спонтаним развитком легенди. Наравно, у постајању ове 
врсте хероја треба потпуно искључити формалну селекцију 
и донекле задржати поетску креацију приповједача, зато што 
су ове личности присутне у евокативним разговорима, који су 
често уобличени ситним импутацијама и интерпретацијама 
приповједача.

Личности поменуте у овој књизи попримиле су статус 
локалних хероја. Они су били хероји обичног Пљевљака, 
Пљевљака чији је свакодневни живот и дјеловање било огра-
ничено карактеристичним пљеваљским хабитусом. Наравно, 
не треба очекивати да их заједница слави организованим кул-
том, међутим њима је заједница придавала посебан статус и уз 
перманентно евоцирање, до данас их задржала у сјећању.
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VII СТРУКТУРАЛНОСЕМИОЛОШКА 
АНАЛИЗА НЕКИХ ХУМОРНИХ ЕПИЗОДА

Хуморне епизоде које сам навео нису подједнако распро-
страњене и немају исти степен преношења у данашњим ин-
теракционим токовима. У разговорима са информантима, 
запазио сам да су неке хуморне епизоде познате сваком инфор-
манту и да се помињу увијек на почетку разговора, што значи 
да су те хуморне епизоде популарније од осталих и да посједују 
већи степен преношења. Дио прикупљених хуморних епизо-
да је по садржају сличан урбаним легендама. Урбане легенде и 
шале дијеле исте теме, са тим што шале егзистирају најчешће у 
фиктивној форми. Умјетност урбане легенде почива на томе да 
она може бити истинита1. Не морају бити нетачне, али често су 
искривљене и невјероватне. Термин урбане легенде не односи 
се на мјесто њиховог настајања, нити преношења (као у случају 
урбаног хумора) већ да би се разликовале од легенди са тради-
ционалним садржајем. Ја ћу навести неколико хуморних епи-
зода које су по садржају сличне урбаним легендама. Већ сам 
истакао специфичност пљеваљског хабитуса, у коме су гото-
во сви актери везани мрежом комплетног интерперсоналног 
познавања, тако да је веома лако одредити тачност, односно не-
тачност навода из конкретних хуморних епизода. У следећим 
хуморним епизодама се ради о заиста истинитим догађајима, 
међутим то у наставку анализе неће бити толико битно.

VII 1. УПАДИЦА ПОПА КРЕЗА ТОКОМ 
ОПИЈЕЛА

У анализи хуморне епизоде чији је актер Поп Крезо, 
најбоље се уочава уметање хумора у једну изузетно озбиљну 

1 Elliott Oring, Jokes and Their Relation to Society, Vol. 113, No. 448. (Spring, 2000), pp. 220-
221
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и потпуно структурисану ситуацију. Анализу ћу изврши-
ти комбиновањем Ван Генепове анализе обреда прелаза2 и 
структурално-семиолошке анализе фолклора, односно леген-
ди. Структурално-семиолошки приступ анализи хуморних 
епизода настао је комбиновањем Пропове анализе бајки и 
Леви-Стросове анализе митова3. 

Сахрана је симболички пренапрегнута и потпуно струк-
турисана тако да представља екстреман примјер озбиљне 
ситуације. На сахрани се избјегава свака неформална 
комуникација која би реметила структуру. Светост помену-
те ситуације се повећава онако како се приближава опијело и 
служба свештеника. Да бисмо боље схватили хуморну епизоду, 
ритуал сахрањивања морамо посматрати дијахронијски, као 
обред прелаза увођењем опозиције бука/тишина.

У дијахронијској перспективи, посматрано кроз опозицију 
бука/тишина, приликом самог сахрањивања, фаза сепарације 
почела би оног момента када се посмртни остаци изнесу из ка-
пеле према гробном мјесту. За то вријеме, свештеник се при-
према за вршење службе. Поворка се креће према гробном 
мјесту, пожељно би било у потпуној тишини, међутим често 
се приликом кретања чује жагор. Како се приближава опијело 
бука се смањује, да би почетком опијела потпуно утихнула.

Сада наступа лиминална фаза у којој је бука потпуно утих-
нула и читаво опијело се одвија у потпуној тишини.

Завршетком опијела, завршава се лиминална фаза и почиње 
фаза агрегације у којој се опет јавља комуникацијски шум, 
који се све више повећава и док се не напусти гробље, бука иде 
узлазном путањом.

То би био идеалтипски приказан ритуал сахрањивања. 
Међутим ситуација из хуморне епизоде потпуно ремети иде-

2 E. Lič, Култура и комуникација, Београд, 1983. 117-120
3 Сматрам да у овом случају није неопходно описивати сам методолошки поступак. 
Растављање бајки на функције имамо у, V. Prop, Морфологија бајке, Београд, 1982., 
Леви-Стросова анализа мита у Cl. Levi Strauss, Структурална антропологија, Загреб, 
1997. Сажет методолошки поступак имамо и у књизи, Иван Ковачевић, Семиологија 
мита и ритуала II, Београд, 2001
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алтипски образац. Наиме, у лиминалној фази, током опијела, у 
којој влада потпуно одсуство буке, долази до комуникацијског 
шума. У конкретном случају корисно је увести и бинарне 
опозиције: озбиљност/хумористичност и јавно/приватно, уз 
већ поменуту опозицију бука/тишина. 

Уколико би конкретну ситуацију анализирали синхронијски, 
такође као обред прелаза, дошли би до следећег: буком се 
разбија тишина и озбиљност ситуације, а из сфере потпуно 
јавног, ситуација поприма карактеристике полуприватног.

Озбиљност се нарушава прекидањем опијела ријечима: 
„Скраћуј про-
то“. Поп при-
ма хуморни 
с т и м у л а н с , 
који наруша-
ва структури-
саност, озби-
љност и јавност 
ситуације. На 
хуморни сти-

муланс, мимо очекивања, поп такође, одговара хумором и у 
дјелимично приватној сфери.

Конкретну хуморну епизоду можемо посматрати као обред 
прелаза, који се читав налази у лиминалној фази, тј.опијелу: 
фаза сепарације почиње почетком служења опијела и завршава 
се упадицом „Скраћуј прото“, када почиње лиминална фаза. 
Лиминална фаза траје неколико секунди, док поп не изгово-
ри „Не сери, Војо“. Лиминална фаза се завршава пригушеним 
смијехом, када почиње фаза агрегације.

Комуникацијски чин траје неколико секунди, али се у њему 
јасно виде моменти који одвајају три фазе обреда прелаза. Наи-
ме, култура користи буку да би одвојила фазе. Ударање у бубањ, 
дување у рог, лупање у тасове, пуцњи пушке и петарде… по 
правилу се користе као ознаке временских и просторних гра-
ница, које су истовремено и метафизичке. Звуци војничке 
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трубе и звоњава звона обиљежавају вријеме у току дана. Крај 
свијета се обиљежава Јерихонском трубом4. У овом случају 
фаза сепарације и лиминална фаза су одвојене шапатом. Ша-
пат не ствара велику буку, али у случају опијела, које се одвија у 
потпуној тишини, може попримити особине буке. Лиминална 
и фаза агрегације су такође одвојене буком, која у овом случају 
представља пригушени смијех.

Звучни сигнал, упадица шапатом, нарушава озбиљност, 
структурисаност, тишину и јавност опијела, на тренутак 
измјештајући једну потпуно озбиљну, потпуно структурисану 

и потпуно јавну 
ситуацију у сфе-
ру хуморног, не-
структурисаног 
и дјелимично 
приватног. Иако 
су опијело пра-
тили сви, због 
употребе тихог 
говора, хуморну 
епизоду су чули 
само људи који 

су се налазили у непосредној близини попа. Једна екстремно 
озбиљна ситуација нарушава се помоћу хумора. Хипотетички, 
структурисаност самог опијела може се нарушити, али у кон-
кретном случају уношење хумора у симболички пренапрегну-
ту ситуацију не изазива никакве последице. Разлог томе треба 
тражити опет у личности која је протагониста, а то је омиљени 
Поп Крезо, који има повластицу да хумор може уметнути и у 
ситуацију која подразумијева потпуну озбиљност.

VII 1. а. Порука хуморне епизоде

Свака смрт представља стресну ситуацију за породицу 
4 Е. Лич, Култура и комуникација, Библиотека ХХ век, Београд, 2002, 94-96
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преминулог, након чега може услиједити дезинтеграција по-
родице. Међутим, свака смрт нема исту тежину. Поп Крезо је 
вјероватно служио велики број опијела и парастоса у случају 
смрти дјеце или изненадне смрти младих људи, које су мно-
го стресније. У вербалној експликацији конкретне хуморне 
епизоде ради се о смрти „неке бабе“. Ближа одредница „неке 
бабе“ може означавати удаљеност и релативну безопасност за 
дезинтеграцију њене породице.

У свакодневној интеракцији Пљевљака, хуморна епизода са 
попом Крезом често је препричавана. Уколико се преноси на 
улици или у кафани она има рекреациону функцију у евока-
тивним разговорима. Међутим, из личног искуства, али и из 
свједочења информаната дознао сам да се ова хуморна епизода 
најчешће преноси на сахранама. У том случају њена функција 
је да обезбиједи кохезију и да служи као вентил који ће убла-
жити напрегнутост саме ситуације.

Пажљивим посматрањем долазимо до коначног обрасца 
који у себи носе ова хуморна епизоде и из кога следи јасна по-
рука, која се преноси на нивоу шире заједнице:

Посматрано кроз опозицију бука/тишина:
Опијело које се одвија у тишини, нарушава се помоћу буке;
Посматрано кроз опозицију хумористичност/озбиљност:
Опијело захтјева озбиљност, а нарушава се помоћу хумора;
Посматрано кроз опозицију јавно/приватно:
Опијело који се одвија у јавној сфери, нарушава се дијалогом 

у полуприватној сфери;
Посматрано кроз опозицију структурисано/неструктури-

сано:
Опијело је у дијахронијској перспективи најстру ктурисанији 

дио ритуала сахрањивања. Међутим, структурисаност се нару-
шава увођењем хумора и полуприватног разговора.

Сада се на денотативном плану јављају два синтагматска 
ланца:

1) Бука = хумористичност = неструктурисана ситуација и
2) Тишина = озбиљност = структурисана ситуација. 
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Синтагматски ланац бука = хумористичност = неструкту-
рисана ситуација на конотативном плану могу се подвести под 
релаксираност, односно оптимизам.

Са друге стране, синтагматски ланац тишина = озбиљност 
= структурисана ситуација, може се подвести под напрегну-
тост односно песимизам.

Заједница је у драгом сјећању задржала људе који су имали по-
себну повластицу заједнице да се служе хумором у ситуацијама 
које захтјевају озбиљност. Што је ситуација структурисанија и 
озбиљнија потребна је „јача“ личност. На опијелу је то могао 
себи да дозволи Поп Крезо, који је по свему био најугледнији.

Из ланца бука = хумор = неструктурисана ситуација = 
оптимизам долазимо до декодирања поруке коју носи ху-
морна епизода: На преокрете које живот носи и на озбиљне 
ситуације не треба увијек гледати кроз призму озбиљности, 
пожељно је често употребити и хумор, који служи као вен-
тил, како би релаксираније и оптимистички одговорили на 
нове животне изазове.

VII 2. МЕХОВА КУПОВИНА МЕСА И БЕКАНО
ВА КУПОВИНА ТЕЛЕТА

Главна бинарна опозиција у овом случају ће представљати 
социо-економски код богат/сиромах. У првом случају богат 
је председник Перуничић, а у другом Бекан Милићевић. Као 
показатељ богатства служила је храна, и то не било која, него 
месо, које поред биолошке има и функцију статусног симбо-
ла. Трпеза богата месом била је привилегија богатијих слојева 
друштва и показатељ њихове материјалне супериорности5. 

У првом случају: богат је предсједник општине и он, иако 
је платио месо, добија само кости. Поред тога бива преварен 
5 У то време обимнија трпеза богата месом је била статусни симбол богатијих слојева 
друштва. Данас јеловник као статусни симбол доживљава модификације, тако да бо-
гата трпеза са пуно меса полако престаје да буде статусни симбол богатијих слојева 
друштва.
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од стране сиромашног човјека, али не љути се, већ му даје и 
напојницу. Сиромах је Мехо Пљакић који добија месо, али и 
напојницу.

У другом случају: богат је Бекан Милићевић и он плаћа 
цијело теле по тржишној цени, а користи само срце, бубреге и 
џигерицу. Остатак оставља сиромашнијем. Сиромах је Шерфо 
Коштовић, а он добија готово цијело теле (осим срце, бубреге и 
џигерицу) и још добија новац за теле.

У ова два случаја можемо испратити промјену економског 
статуса актера, која постаје јаснија увођењем опозиције: губи-
так/добитак.

Овде можемо увести још једну опозицију: бољи дио/лошији 
дио. Сада су се јасно искристалисала два синтагматска ланца: 
богат = губитак = лошији дио; и сиромах = добитак = бољи 
дио.

Да би сазнали значење ове двије хуморне епизоде, морамо 
их поставити у тадашњи друштвено-економски контекст. Ур-
бане легенде настају онда када се у стварности јавља одређена 
контрадикција. У конкретном случају та контрадикција пре-
дставља несклад између идеологије и реалног живота. Наиме, 
тадашња идеологија прокламује једнакост свих, али у реалном 
животу примјећује се да то није случај. Неко је богатији неко 
сиромашнији. Тај несклад се веома јасно уочава у епизоди чији 
је актер Бекан Милићевић. У њој се јасно одсликава разлика у 
статусу појединаца: Шерфо, пошто је заклао теле неће имати да 
прехрани породицу. Са друге стране, Бекан у новчанику има 
новац и за ракију и за цијело теле и троши га за једну ноћ.

Тај несклад богатих и сиромашних у реалном животу, раз-
решава се на симболичком плану, гдје долази до нивелисања 
социјалног статуса.

Међутим, поруку коју носе ове двије хуморне епизоде не тре-
ба тражити на социо-економском плану, већ на плану морала. 
Анализирајући актере на моралном плану и поред различитог 
социо-економског статуса, примјећујемо заједничке каракте-
ристике када је у питању морал. Ђорђе Перуничић је преварен, 
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али се не љути, већ сам одлази у месару, а Меха чак награђује 
напојницом. Шерфо је прошао провјеру пријатељства, по цијену 
физичке егзистенције његове породице. Бекан је преплатио 
теле. Код свих актера су моралне норме биле на провјери (на-
рочито код Шерфа) и сви су се показали као добри људи.

Порука је кратка и јасна: Треба његовати пријатељске одно-
се и међусобно се помагати.
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VIII СОЦИЈАЛНА И КОНФЕСИОНАЛНА 
ДИМЕНЗИЈА ПЕРФОРМАНСА

Током прикупљања информација и израде рада, долазио 
сам у контакт са људима различите старосне, образовне и ет-
ничке профилације. Информанти су углавном старости преко 
педесет година, а просјек њихових година износи преко шезде-
сет. Ради се о личностима које су изузетно образоване и углед-
не. Са друге стране, били су упознати да хуморни материјал 
прикупљам за потребе израде магистарског рада. Међутим, 
сада су се на истом мјесту нашли: велика генерацијска разлика, 
озбиљност (јер се ради о научном раду) и вјероватно на први 
поглед, тривијалност хуморног материјала који је предмет мог 
истраживања. Како је хуморни материјал у неколико случајева 
имао карактеристике ласцивности, поменути фактори произ-
водили су заиста комичне ефекте. Најупечатљивији примјер су 
свједочења о Авду Шароњи, који је био најпознатији пљеваљски 
чудак. Истакао сам да је Авдо био широко познат по једној 
врсти сексуалног егзибиционизма и величини полног органа. 
То сам сазнао већ на првом разговору од сликара Мариа, кога 
сам познавао од раније и који је доста добро познавао живот 
Авда Шароње. Марио је био крајње отворен и испричао ми за 
велики број Авдових сексуалних авантура. Тако сам на првом 
разговору о Авду сазнао више него што ми је било потребно. 
Познавајући те приче, ишао сам код других информаната и на 
моје питање да ми кажу нешто више о „чудацима“ увијек се 
прво наметала личност Авда Шароње. Из пристојности, али 
и због могућности да добијем неке нове информације, инфор-
манте нисам желио да прекидам у излагању, иако су ми те при-
че биле познате. Сада је било мало непријатно, мало смијешно, 
слушати озбиљне људе како причају о тако ласцивним темама. 
Кемал Кемо Струјић1, дипл. правник и дугогодишњи судија, 

1 Нажалост, 12. новембра 2007. године, када сам већ завршио рад, г. Кемо је преми-
нуо.
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одавно у пензији, снебивајући се, почињао је да прича о Авду 
Шароњи: „Па како сад да ти кажем… знаш (говори уз благи 
осмијех) Авдо ти је био познат по…(па се разговор на моме-
нат прекида као да тражи прикладну ријеч и опет се наставља). 
Знаш оно, коме Бог узме на једном мјесту он му надокнади на 
другом.“ Ту сам се ја насмијао, прекинуо упадицом „Знам, знам 
чика Кемо“ и уз неколико хуморних коментара наставили смо 
разговор у много опуштенијој атмосфери. 

Колико механизми социјалног ограничења утичу и на 
излагање информаната најбоље се види код новинара Миша 
Зечевића. Наиме, Милорад Мишо Зечевић је најбољи позна-
валац чудака у Пљевљима, којима је између осталог помагао да 
лакше преброде животне недаће2, а његову канцеларију дуго 
времена су красили њихови портрети. Највише биографских 
података о Авду добио сам од њега. Међутим, у разговору 
ми је прећутао широко најпознатију Авдову карактеристику. 
Иако сам био најопуштенији у разговору са њим, социјална 
ограничења су била толико јака да ласцивне приче нису биле 
предмет разговора. 

Упечатљиви и доста поучни, били су разговори са пјесником 
Мићуном Шиљком3. Мићун је музички педагог у пензији, који 
је објавио неколико збирки поезије. Знао сам да је Мићун био 
боем и код њега сам пошао са намјером да прикупим боемске 
хуморне епизоде. Међутим, у разговору никако нисам могао 
да га наведем да ми прича о теми која мене интересује. То ми је 
било чудно пошто се ради о изузетно добродушној особи, која 
је својски покушавала да ми помогне. Са Мићуном сам обавио 
пет разговора и нисам добио информације о боемском животу 
Пљеваља, због којих сам долазио. У међувремену сам сазнао и 
зашто Мићун избјегава те разговоре. Наиме, ради се о изузет-
ном пјеснику, који је у дјетињству имао породичну трагедију, а 
у младости је често друговао са алкохолом. Мићун ми је при-
чао о својим проблемима, размишљањима, жалио се како је 
2 Г. Мишо се није тиме хвалио, нити је то поменуо. Да је често помагао тој групи људи 
сазнао сам из свjедочења других информаната.
3 Нажалост, 31. јула 2007. године, г. Мићун је преминуо
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три пута конкурисао за новембарску награду4 коју никада није 
добио и поклонио ми је двије своје књиге. Можда званична 
награда јесте изостала, међутим Мићун је добио једну незва-
ничну награду5. Наиме, на моје питање да ми кажу нешто о 
познатом Пљевљаку Мурату Махмутовићу Паши, највећи број 
информаната је одбио разговор, јер нису жељели да кваре оно 
што је Мићун о њему написао. Навешћу један одговор Миша 
Зечевића, када сам га замолио да ми прича о Паши: „Е, о Паши 
ти нећу причати, јер је Мићун написао маестралан чланак у 
Пљеваљским новинама. Знаш кад ти неко 'натрчи', е њему је 
Паша баш 'натрчао'. Звао сам га да му честитам. 'Разбио' га је“.

Због изузетног познавања урбаног духа Пљеваља и топлине 
са којом га је г. Мићун описао, чланак ћу навести у потпуно-
сти.

ПРИЧА ПЉЕВАЉСКИХ НОВИНА

ПАША
Шта је човјек, а мора бит' човјек!

Његош
Једне од поратних оскудних али још ровитих година, у 

„брашњари“ подно Тијесне чаршије, џакове пресипа и мјери 
Рашид-бег Бајровић, млађи син посљедњег пљеваљског Паше. 
Грађанин Париза, школарац Сорбоне, уз то поета, у времену пау-
зе излази из продавнице налик на Сњешка, висок и витак прелази 
улицу лаганим кораком. Расположиво пола сата провешће у кафа-
ни „Цариград“ тек да обрише цвикере јаке диоптрије и „брљом“ 
прочисти грло и ноздрве, а шешир и мантил ће четкати и трести 
брижна му снаха, у својој кући у махали „Пенда“.

Ни мало случајно, кафаном се заори пријатан глас првог тено-
ра из великог мјешовитог Хора „Волође“. Мокрањчевом пјесмом 
„Пољем се вија еј зор делија“... Мурат Махмутовић омекша и 
разведри званично држећег Бега. С врата кафане Мурата позва 

4 Награда 20. новембар додељује се сваке друге године у Пљевљима.
5 Мићун је као млад конзумирао алкохол и често упадао у „fool making“ ситуације. 
Услед тога локална заједница није најбоље вредновала његов пјеснички таленат. 
Вјероватно се у његовој прошлости крије разлог зашто и поред неспорног пјесничког 
талента, никада није добио „Новембарску награду“.
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ћумурџија Пашо, удбовски курир из „Хасан Куле“. Тутну му позив 
о хитном приступу на саслушање. Неко је наиме напањкао Мурата, 
због „вербалног деликта“ почињеног у пијаном стању.

-Не дате валах ни душом дахнути, нити се ја могу било куд об-
рести, од њушкала за мојијем трагом. Кажи ти томе пискаралу, 
да ја не хајем за нечије лажи и да ћу доћи од ината. И, не забора-
ви ћумурџијо Насуфова, црћи ћеш под њиним товаром, баш као 
твој зекан под ћумуром. А сад пут за уши, па фино испричај шта 
ти је рекао Мурат Паша, пред овим великим Бегом, који се гуши у 
црвљивом Унрином брашну. И утуви добро, да сам ја Паша!...

Тако се Мурат назвао Паша, али не титуларно, него из чистог ка-
прица, уз осјећање потребе за заштиту личног интегритета. Иначе, 
међу боемијом је колао слоган: -Боље ти је и ватра из куће, но Пашо 
у кућу (неки који су имали лоше искуство са ондашњом страшном 
УДБ-ом, новоподигнуту грађевину те службе, интимно су у пежо-
ративном смислу ословљавали, а можда тако и доживљавали „Ха-
сан Кула“).

Занатлија одређеног профила (цревар), Мурат Паша је држао до 
свог изгледа, педантно уредан и достојанствен. Из патријархалне, 
али могло би се рећи и револуционарне породице, не само по амиџи 
Омеру и двојици амиџића, Хакији и Смају, него што је и сам при 
крају рата имао удјела у агитацији, на основу чега му је признат 
и статус борца, а слободоуман и уз то велики „русофил“, Паша је 
избјегао Голи Оток, за разлику од својих блиских рођака.

Природно бистар, а обдарен музичким талентом, солиста 
пљеваљске Естраде народњака, уз Хамдију Шахинпашића, важио 
је за најаутентичнијег интерпретатора овдашњег муслиманског из-
ворног мелоса: „Кулу гради Санџаклија млади / Кулу гради ни каме-
на нема / Куло моја пјесмом саграђена“... Да се Паша одазвао позиву 
на аудицију Радио Сарајева, вјероватно би стао уз раме Исовића и 
Имамовића. Но, он је био и остао Пљевљак.

Било је то вријеме свиленог, осјећајног и од тада одлазећег ро-
мантизма, духовност уживо распусне грађанске боемије: севдалија, 
мераклија, акшамлија... чији је јуноша постао и Мурат Паша.

„Муслук вода носила Јаблана“... започињао би Паша серенаду 
под прозорима вољене, на ћошку улице уз махалу Камен, Зифагиној 
јединици, а сестри Хамида фудбалера, свога јарана. До зближења 
двоје загледаних није дошло. Она је зазирала од његове нарави 
настројене боемским аскетизмом, а он је и поред бројне породице, 
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дружељубивости и друштвених активности, по некад и хазардер-
ских пустоловина, остајао усамљен, утапајући се у алкохол. Можда 
би и испливао из тог вртлога, да му се није у глави удјенуло баш 
оно „Паша“. Кажем, можда... Вода је носила Јаблана, али су и го-
дине условиле и џеназе њених родитеља. Потом и јединог јој брата 
Хамида. Није прошло дуго вакта, па се и она преселила на Ахирет. 
Тада се Паша осјетио још усамљеније. Постао је и ћудљивији. Скоро 
до изгубљености. Као да је с прозора куће на ћошку улице уз махалу 
Камен, куда је свакодневно пролазио, у себе упијао чамотињу по-
мрачености. Пензионерски повијен, примјетно запуштен, једном 
је застао под њеним прозором и пјесмом, у којој је видио оно што 
је могло да буде, а није га било, кахарли пуштио одушка срцу по-
сусталим тенором: 

„Акшам гилди јација се спрема
ја у кући капи воде немам.
Узе ћугум јако доведена
да донесе воде које нема.
Љуто куне јако доведена
-свекре бабо изјели те вуци
а свекрву одвели хајдуци
нисам дошла да вам воду носим
но сам дошла да вам сина родим“...
А онда је и Паша, усамљен као стари Јелен, предао душу „Алаху 

на егбер“.

Више информаната ми је предложило Узеира Бећовића као 
потенцијалног информанта. Узеира нисам познавао, али сам 
био упознат са његовим импозантним публицистичким радом. 
Већ послије пар реченица, осјетио сам његову непосредност и 
позитивну енергију. Са њим сам разговарао још неколико пута, 
нешто за потребе истраживања, а нешто приватно. Узеир је по-
казивао изузетну вољу и спремност да ми помогне и од њега сам 
добио највише информација. Поред хуморних епизода из жи-
вота Пљеваља, од Узеира сам добио велики број информација 
из приватног живота бардова наше књижевности. Наиме, Узе-
ир је неколико деценија био културни јавни радник и често је 
друговао са нашим великим књижевницима. Испричао ми је 
много детаља о свом дружењу са Бранком Ћопићем, Десан-
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ком Максимовић, Михаилом Лалићем, Ћамилом Сијарићем и 
још великим бројем наших књижевника. Свесрдно ми је от-
крио неке мало познате детаље из њихових приватних живота 
и ја сам се, заиста радовао сваком новом сусрету. На крају смо 
остали у контакту, тако да могу да кажем да сам дошао код 
информанта, а отишао од пријатеља, без обзира на више од 
четири деценије генерацијске разлике.

VIII 1. КОНФЕСИОНАЛНИ ОДНОСИ

Према попису из 1991. године на територији општине 
Пљевља живи 39628 становника. Број становника се константно 
увећавао од краја Првог свјетског рата све до 1971. године, када 
достиже врхунац од 46843 становника. У односу на укупан број 
становника константно је опадао и број сеоског становништва, 
што је нарочито било изражено у првим деценијама послије 
Другог свјетског рата. Тако према попису из 1991. године у гра-
ду (урбани дио) живи 21000 становника. Према националној 
структури становништво чине углавном Црногорци (21887 ili 
55,23%), Срби (9647 ili 24,34%), и Муслимани (6999 ili 17,76%), a 
доминирају двије вјероисповјести: православна (79,57%) и ис-
ламска (17.66%)6. Према резултатима пописа из 2003. године, 
у Пљевљима живи 36918 становника, међу којима је највише 
Срба (21972 ili 59,52%), Црногораца (7750 ili 20,99%) и Мусли-
мана (5111 ili 13,84%). Кроз читаву историју Пљевља су била 
етнички и конфесионално мјешовита средина. Однос између 
православног и муслиманског становништва (изузимајући 
појединачне случајеве) увијек је био на завидном нивоу.

Пљевљаци су поносни на добре конфесионалне односе и 
воде рачуна да их ниједним гестом не покваре и теже да их по-
дигну на што виши ниво. Читав јавни домен је прожет идејом 
очувања досадашњих односа, са намјером да буду још бољи. То 
се нарочито примјећује када је у питању локална публицисти-
6 Ekološka misao I-II, Savez ekoloških društava Crne Gore, Autor-Milan Knežević, Pljevlja 
juče, danas i sjutra, Podgorica 2004, 10
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ка и разговори који имају за тему историју краја. Тада се води 
рачуна да нека етничка заједница не буде привилегована на 
уштрб друге. И по том моделу ће се понашати сваки публици-
ста и сваки саговорник на тему локалне историје. Ја сам неко-
лико пута био свједок разговора на локалној телевизији, који су 
за тему имали одређена дешавања из историје Пљеваља. Било 
која тема из локалне историје да се помиње, интервјуисани 
гости су се трудили да помену подједнак број православаца 
и муслимана. То инсистирање на подједнакој заступљености 
обје конфесионалне заједнице понекад је било исфорсирано, 
тако да је, морам признати, на мене често остављало коми-
чан ефекат.

Моја намјера је била да што је могуће обухватније прику-
пим хуморне епизоде из урбаног живота Пљеваља. Том при-
ликом на уму нисам имао осјетљиво питање међуетничких и 
конфесионалних односа. Најискреније, информанте нисам 
бирао у складу са конфесионалном припадношћу нити да 
бих задовољио основне постулате политичке коректности. 
Једноставно, сваки нови разговор би изњедрио и неколи-
ко нових информаната, који могу дати обавештења у вези са 
темом. Када сам прикупио цио материјал и кренуо у његово 
систематизовање и анализу, увидио сам једну чињеницу о 
којој нисам размишљао прије почетка и током прикупљања 
материјала. Највећи број прикупљених хуморних епизода, као 
актере има скупа православце и муслимане. Примјера ради, 
то су Ђорђе Перуничић и Мехо Пљакић; Ђорђе Перуничић 
и Фехо Софовић; Бекан Милићевић и Мехо Пљакић; Бекан 
Милићевић и Шерфо Коштовић; Драги Досковић и Шућро 
Брковић; Саво Павићевић и Кемал Шећеркадић; Витомир 
Србљановић и Адем Кулосмановић…

Хуморне епизоде нису филтриране мојом, нити инте-
рвенцијом од стране информаната. Једноставно, њих је 
заједница задржала у сјећању и најшире су познате највећем 
броју Пљевљака.
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VIII 2. ЖЕНЕ КАО АКТЕРИ ХУМОРНИХ ЕПИ
ЗОДА

Моја намјера је била да сакупим хуморне епизоде које су 
широко познате у урбаном дијелу Пљеваља. Већ сам иста-
као да су сви испитаници мушког пола. То не треба да чуди, 
јер су се хуморне епизоде дешавале и преносиле углавном на 
јавним мјестима (улица и кафана, евентуално стадион), која су 
традиционално представљала домен мушке активности. По-
ред тога, хуморне епизоде су у неким случајевима ласцивног 
садржаја и веома често се везују за конзумирање алкохола, што 
све скупа искључује жене као учеснике комуникацијског про-
цеса. Осим тога, свим информантима сам постављао питање, 
да ли постоје жене - актери хуморних епизода и углавном 
сам добијао негативне одговоре. Устаљено је мишљење да су 
мушкарци склонији употреби хумора. Тачно је да мушкар-
ци у укупној комуникацији чешће употребљавају хумор (ма-
хом агресивног и сексуалног садржаја), међутим и жене се 
служе хумором, али углавном у хомогеним друштвима7. Због 
социјалних ограничења мени је садржај „женског“ хумора био 
тешко доступан, иако би био подједнако интересантан за на-
учну интерпретацију.

7 Dawn T. Robison; Lynn Smith-Lovin, Getting a Laugh: Gender, Status, and Humor in Task 
Discussion, Social Forces, Vol. 80, No. 1. (Sep., 2001), pp. 123-158.
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IX ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА
Хумор је комплексан и свеприсутан људски феномен. 

Комплексност хумора донекле сам покушао да ограничим 
фокусирајући пажњу на урбани хумор, хумор који је настао и 
преношен у условима урбане интеракције. Свакако, и са овим 
ограничењем би комплексна, свеприсутна и збуњујућа при-
рода хумора дошла до изражаја, јер поље истраживања не би 
било значајно сужено, а ја бих се упустио у немогућу мисију 
записивања и тумачења свих хуморних садржаја који су се не-
кад продуковали или се данас продукују у условима урбане 
интеракције. Међутим, једна битна карактеристика хумора је 
значајно ограничила и структурисала моје поље истраживања, 
учинивши га много компактнијим и захвалнијим за прику-
пљање и анализу. То је ефемерност хумора. Наиме, иако је ху-
мор комплексан и свеприсутан људски феномен, у највећем 
његовом дијелу се протоком времена покажу карактеристике 
ефемерности. Са друге стране, мањи дио остаје да се прено-
си у живим и активним токовима интеракције. Предмет овог 
рада је дио хумора који је спонтано и без било чије смислене 
интервенције сачуван од заборава.

То су они хуморни садржаји који су у једном, тачно и пре-
цизно одређеном тренутку настали у урбаном дијелу Пљеваља, 
након тога безброј пута размјењивани, остајући у сјећању ве-
ликог броја Пљевљака, показавши задивљујућу виталност пре-
ма надоласку нових хуморних садржаја.

Направити дистанцу између контекста у коме су се проду-
ковале и контекста у коме су се преносиле хуморне епизоде, 
веома је битно за њихово разумијевање. Овде мислим на вре-
менску дистанцу. Многе досјетке круже унаоколо и тако стичу 
извјесну трајност. Заправо, досјетка има свој животопис, који 
се састоји из доба процвата и доба пропасти, а завршава се то-
талним заборавом.1 Уколико прихватимо да сличан живото-
пис имају и хуморне епизоде, које су се дешавале у условима 
1 Sigmund Frojd, op. Cit., 128
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локалне урбане интеракције, онда бих могао одредити и пери-
од у којима сам их ја прикупио. Посматрајући сукцесивне пе-
риоде процвата, пропасти и заборава као три тачке у линеарној 
равни, период прикупљања хуморних епизода би се налазио 
између периода процвата и периода пропасти, много ближе 
дијелу равни на коме се налази период пропасти. Дуго вре-
мена сам сматрао да је та временска дистанца условила многе 
слабости овог рада. Међутим, схватио сам да се у временској 
дистанци налази и огромна снага, која ће рад учинити још 
квалитетнијим. Хипотетички, хуморне епизоде могуће је ана-
лизирати и у тренутку њиховог генерисања, постављајући их 
у социјални контекст који их је продуковао. Међутим, поглед 
са ове временске дистанце ослобађа ме разних фрагментарних 
тумачења хумора, на које бих био принуђен да сам хуморне 
епизоде анализирао у времену њиховог генерисања. Најбољи 
примјер је Фехова досјетка, која је подложна за разна политич-
ка тумачења. Пошто данас све има политичке импликације, ни 
хумор не може избјећи ту судбину. Фехова досјетка би у тре-
нутку процвата вјероватно могла бити анализирана из пер-
спективе десно оријентисаних теоретичара као радикална, 
која напада поредак и открива конфликт који влада између ин-
дивидуе и владе. Са друге стране, за лијево оријентисане тео-
ретичаре би представљала конзервативну, досјетку која служи 
очувању друштвеног поретка. Тада вјероватно ни ја не бих мо-
гао избјећи затварање у уско ограничене методолошке присту-
пе и оперисање унутар њих.

Са ове временске дистанце имао сам потпуни увид у циjeли 
комплекс хуморних епизода које су остале у сјећању заједнице. 
Самим тим могао сам да запазим и један процес који каракте-
рише цјелокупни хуморни садржај, кога заједница задржава у 
свом сјећању. Ради се о чињеници да је најчешће много битније, 
ко је актер хуморне епизоде, него шта је њен садржај. Прото-
ком времена заједница у сјећању задржава личности, тј. пер-
формере. Тај процес је нарочито видљив код личности које сам 
сврстао у категорију чаршијског хумора, а екстремне каракте-
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ристике поприма у случају људи које сам сврстао у категорију 
чудака2. 

У сјећању заједнице остају личности-перформери позна-
ти на ширем плану. Они су постојани и непромјенљиви. То 
су особе које су имале својеврсну друштвену повластицу, која 
им је обезбјеђивала да могу да се крећу у сфери понашања које 
није друштвено прихватљиво, а да због тога не сносе никакве 
последице, већ напротив, да буду омиљени. Са друге стране, 
садржај хуморних епизода везаних за њих, одликује мањи или 
већи степен импутација и интерпретација, проузрокованих 
перманентним преношењем.

Временом се мијења и функција хуморних епизода. Фун-
кција коју највећи број хуморних епизода има у тренутку 
генерисања, тј. периоду процвата, постаје све мање доминант-
на. Хуморне епизоде губе своју функцију механизма социјалне 
контроле, механизма редуковања притиска или друштвено 
прихватљивог начина за изражавање агресивног садржаја 
и углавном добијају забављачку функцију, без неког дубљег 
значења. Контекст у коме се преносе су најчешће рекреациони 
разговори, евокативне природе. Може се запазити да се про-
током времена оштрица хумора све више отупљује, губећи 
највећи дио својих социјално-психолошких вриједности, а 
добијајући само рекреационо значење.

2 Најбољу илустрацију те појаве дао је пјесник Мићун Шиљак. На питање да ми нешто 
каже о чудацима чији су портрети изазвали огромно интересовање, рекао ми је: „Ма-
риу је било много лакше да их наслика него теби да пишеш о њима“.
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РЕЦЕНЗИЈА
У монографији „Урбани хумор Пљеваља“ аутор Бранко 

Бановић подухватио се фолклористичког, антрополошког и 
социолошког истраживања хумора – области која је код нас ре-
лативно ретко била предмет научног тумачења и анализирања. 
Хумор, као специфичан наративни и комуникацијски чин, 
одликује ефемерност, пролазност и краткотрајност. Тим пре се 
показало занимљивим проучити шта је то што одређене врсте 
хумора и хуморних епизода чини вредним памћења и усменог 
колективног преношења. У намери да проучи одлике хумора, 
аутор је сакупио и забележио шале и шаљиве догађаје карак-
теристичне за урбани живот Пљеваља у протеклих пола века, 
а који се и данас препричавају у непосредној комуникацији и 
интеракцији градских становника.

Аутор је објаснио механизме којима је вршен свесни или 
несвесни одабир шаљивих епизода од стране колектива, као и 
разлоге за даље усмено преношење и чување у сећању познатих 
хуморних епизода, доскочица и шала, али изнад свега самих 
личности које су биле или креатори тих хуморних епизода или 
њихови објекти. Своју типологију урбаног хумора у Пљевљима 
– поделу на политички, канцеларијски и чаршијски хумор, 
аутор је објаснио контекстом јавности и очигледности места, 
времена и актера. Познати политичари били су предмет шала 
једнако као и чаршијски ликови који су својим свакодневним 
активностима, понашањем и говором били широко познати у 
граду, крећући се његовим најурбанијим делом. У том смис-
лу, аутор истиче чињеницу да је за памћење хуморне епизоде и 
шале важније било ко је актер, од онога шта је садржај шале.

Аутор је посебно обрадио функције хумора, закључивши да 
протоком времена хуморне епизоде губе функцију социјалне 
контроле и механизма друштвено прихватљивог начина за 
изражавање агресивног садржаја, а све више постају део за-
бавних и необавезних разговора евокативне природе. Управо 
у тој евокативној функцији налази се механизам памћења и 
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одржавања урбаног духа Пљеваља. Посебно треба истаћи да 
је аутор с изузетним познавањем и топлином описао урбани 
дух Пљеваља, што овом рукопису даје посебан етнографски 
значај.

Рукопис Бранка Бановића „Урбани хумор Пљеваља“ пред-
ставља допринос познавању природе хумора и његових 
манифестација и функција, као и допринос етнографском и 
фолклористичком осликавању карактеристика урбаног живо-
та Пљеваља, стога издавачу топло препоручујем овај рукопис 
за објављивање.

У Београду, 10.03.2008.               доц. др Драгана Антонијевић
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