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АНЕГДОТА  ИЗРАЗ ЕРСКОГ МЕНТАЛИТЕТА 

У раду се говори о шаљивој анегдоти Ера, становника ужичког краја. Из анализе садр 
жаја анегдота, и уз поређење са другом емпиријском грађом са овог подручја произлази да 
се ерске приче, вршећи идентитетску функцију у значењу стереотипија, могу сматрати веро 
достојним извором за карактеролошка проучавања. 

Кључне речи: анегдота, Златибор, менталитет, култура, личност. 

Анегдота  (кратка  прича)  јесте  сажета,  згуснута  форма  приче  са  хумористичном, 
сатиричном, а понекад и са изразито моралистичком поентом. Она у основи бележи 
више или мање важне догађаје, али и учеснике тих догађаја, као и њихове поступке у 
датим ситуацијама. Сликајући их кроз сукоб радње, кратка прича садржи и драмске 
елементе. Зато што је сва у драмском дијалогу сматра се да се у ствари и рађа из оно 
га што би се могло назвати срж драме. Понекад јој се зна творац, па и кад се не зна 
или се заборави, препричава се, јер пројицира речи и акције профила личности позна 
те  у  одређеној  средини  и  времену.  Због  тога  анегдота,  која  се жанровски налази на 
граници између индивидуалног и колективног прозног стваралаштва, поседује и снагу 
документа. 1 

Мада је функција анегдоте да забави, кроз њу провејава човекова потреба да сво 
јим опажањима, преживљавањима и искуствима да одушке у лакшој, краћој, неофи 
цијелној форми причања, али исто тако и да окарактерише људска дела; у њој има и 
пресуде јавног мњења, јер нарочитом оштрицом метафоре суди и хвали или „немило 
срдно жигоше“. 2 

Сва та обележја кратке причепоседује и анегдота оЕрама, најраспрострањенија, и до 
данасочуванаформафолклорногстваралаштванародаУжичкогкраја. 3 

1 Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, I, Београд 1959, код анегдота; П .  Сли  
ј епчевић, Анегдота као уметничко дело, Записи, часопис за науку и књижевност V/14, Цетиње 1929, 193 
199; Р .  Меденица , Кратка ерска прича као карактеролошка грађа, Рад VIII конгреса Савеза фолклориста 
Југославије, Београд 1961, 159162. 

2 В.  Дворниковић,  Карактерологија Југословена, Београд 1990, 530, 581589. 
3 Под Ужичким крајем подразумевају се предеоне целине: Златибор, Ужичка Црна гора, Стари Влах, Со 

ко, Пожешка  котлина, Моравица, Полимље и Подблаће, које чине област с неким посебним географским, 
унеколико и етнографским одликама у оквиру Србије.  Р .  Познановић, Традиционално усмено народно 
стваралаштво Ужичког краја, Посебна издања Етнографског института САНУ 30/1, Београд 1988, 2425.
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На етничко порекло Ера указује већ В. Ст. Караџић 4 , који у свом Рјечнику овај етно 
ним изводи из речи Ерцеговац (Херцеговац), одакле Ере, делом и из осталих динарских 
области (Црна Гора, Босна) и потичу. 5 За етнокултурну скицу овог подручја југозападне 
Србије значајна  је чињеница да је у етнодемографском смислу прилично компактно; 
становништво се из њега више исељавало (пре свега у правцу Шумадије) него што се 
усељавало, и мешало са припадницима других миграционих струја. Етос Ера одређива 
ли су и фактори из природне средине овог брдскопланинског предела, богатог паси 
штима, а оскудног у земљи за обрађивање, што је налагало становништву да се уз сто 
чарство (раније номадско), прихвата допунских делатности. Тако суЕрепознате не само 
као сточари већ и као катранџије, грнчари, дрводеље, а изнад свега као кириџије, којим 
послом су се генерацијама бавили. 6 То је, свакако, оставило трага и уличности Ере, који 
је требало да савладава не самофизичке напоре него и да у себи развије извесна ментал 
на својства неопходна у токудугих инеизвесних кириџијских путовања, каоипри сусре 
тима са непознатим и не увек добронамерним људима. Треба додати и доскорашњуизо 
лованост овог краја, удаљеног од магистралних саобраћајница, па је дуже него на неким 
другим странама Србије био „одсечен од света“ сачувавши тиме аутентичније одлике 
традиционалне, динарске културе. Тако су Ере препознатљиве како по типу динарске 
брвнаре, у ношњи по сточарској кабаници, пеленгирима и зубуну, тако и по разновр 
сности народног стваралаштва: у музици по гуслању и високо вреднованом дијафоном 
певању „на вик“, а затим и по оригиналности прозног, фолклорног истраживања, које је 
нарочито дошло до изражаја у пословичном говору и беседништву (здравице), а и у 
краткој шаљивој причи. 7 Овде додајемо још један ерски спецификум, а то је лик маски 
раног, свадбарског весељака, чауша, јединствене, магијскорелигијске и драмске фигу 
ре, сачуване у Србији, јужно од Саве и Дунава, до данас још једино у Ужичком крају и 
његовом окружењу, а то је индикативно кад се има на уму да је израстао, као и јунак ер 
скешаљиве приче, из етнокултурногмиљеа овога краја. 8 

I 

Занимање за бележење иштампањешаљивих, ерских анегдота, умногоме, је заслуга 
људи из Ужичког краја, а упоредо с тим расло је и интересовање науке да се свестрано 
проуче. Рад на сакупљању и објављивању тих прича повезује се са залагањем књижев 

4 В.  Ст.  Караџић, Српски ријечник, (1818) Београд 1969, код Еро. 
5 М. Ђ . Милићевић,Кнежевина Србија, Београд 1876, 527643.; Ј . Деди јер, Херцеговина,Српски ет 

нографски зборник XII, Насеља српских земаља 16, Београд 1909, 162168.; Љ . Павловић,Соколска нахија, 
Српски етнографски зборник XLVI, Насеља српских земаља 26, Београд 1930, 349. 

6 С.  Поповић, На мирисном Златибору, Београд 1903, 2430, 8182; С .  Вукосављевић, Историја 
сељачког друштва, III, Социологија сељачких радова, Посебна издања САНУ DXLVIII, Одељење друштве 
них наука 89, Београд 1983, 343, 497503. 

7  Рад VIII конгреса Савеза фолклориста Југославије, Београд 1961: М.  Барјактаровић, Етнолошки 
поглед на област Титовог Ужица, 95  107; Д .  Недељковић, Развитак Ужичког народног стваралаштва, 
5051; Р .  Петровић, Народни мелос области Титовог Ужица, 95107; М.  Кнежевић, Ужичка народна 
беседничка проза, 155159. 

8 Д.  Николић,ЧаушусвадбеномобредуСрба,Етнокултуролошкизборник, I,Сврљиг1995,141.
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ника Т. Костића, чији су анегдотски записи почели да се штампају у Нишу 1905. годи 
не у часопису „Кића, листу за шалу, забаву и прикупљање народних умотворина“. 9 

Наша разматрања заснивамо на збирци од 90 анегдота које  је сакупио, а добрим 
делом и објављивао Љубиша Ђенић. Хронолошки посматрано најстарије анегдоте са 
држајно  припадају XIX  веку  (време  под  Турцима,  период Кнежевине  и  Краљевине 
Србије); известан број описује догађања између Првог и Другог светског рата, а нај 
новије (њих је најмање) односе се на савремено доба, тј. на другу половину XX века. 

Ера је у анегдотама ређе представљен уликупомоћног службеника, трговца, војника 
или шегрта, а чешће је то средовечни, сувоњави брђанин из златиборских села (Добро 
селица, Мачкат, Стубли,  Јабланица, Гостиље, итд.), споријих покрета, а живахног и 
проницљивог погледа,  у гуњу и  опанцима,  са торбом о рамену. Обично се, по завр 
шетку пољских послова, у току кириџијања спушта из свог родног села да би продао 
катран, луч и друге своје производе ако није намеравао да их замени за кукуруз, при 
чему  је  набављао и најнужније  ствари  за  кућу  (со,  петролеј). Најчешће  је силазио у 
оближње вароши: Чајетину, Ужице или Пожегу, а могао се срести и даље у Крагујев 
цу, Краљеву, Врњачкој Бањи или Београду, па чак и у Бечу и Будимпешти! Тако, нај 
већи број прича потиче са Ериних путовања, приликом којих је западао и у непријат 
не ситуације, комуницирајући са представницима разних професија, положаја и поре 
кла. 

Анегдоте смо према садржини разврстали у неколико тематских целина. 

1.  Најбројнија  скупина  анегдота  говори  о  ставовима  Ере  према  представницима 
власти персонификованим у ликовима турског аге, српских кнежева, министара, сре 
ских и окружних начелника и осталог чиновништва. Ту су и судије, адвокати или ле 
кари, „варошка господа“, сви они којима се обраћао молећи их, тражећи неку услугу 
или олакшицу, свестан да ти сусрети обично значе неку његову обавезу да нешто пла 
ти, послуша, да буде кажњен. Од њихове осионости и неправичности Ера се брани ду 
ховитом досетком или им се подсмева, псујући их на даљину, тј. повлачећи се са ме 
ста догађаја. 

ЕРА ПСОВАО КАПЕТАНА 
Седео Ера у кафани па се почео разметати: 

– Их што ономад испсовах капетана! 
Сељаци га упиташе: 

– Како си смео да га псујеш, могао те је, болан, ухапсити? 
– Е, ухапсио би он мене да је могао, јер ја сам га псовао на Забучју, а он је остао у Ужицу, похвали се прко 
сно Ера. 10 

ЕРА И АДВОКАТ 

9 Из новијег времена су три мање збирке хумора из Ужичког краја: Љубише  Ђенића  (Ерске мудроли 
је) које је делом објављивао и у "Ужичким вестима", затим Милисава  Ђенића  (Нови ерски хумор), каои 
Уроша Ћурчића (Неко је рен).Упрегаоце на популарисању и испитивању ерских прича спада и Р. Познано 
вић (Р .  В .  Познановић  , Терзић и Милекић   Творци ужичке зврчке, Рад XVII конгреса Удружења фол 
клориста Југославије у Поречу 1970, Загреб 1972, 529  537. 

10 Љ.  Ђенић, Ерске мудролије, Ужичке вести, 850, новембар 1963.
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У некој гужви нађе се и Ера, па га полиција спетља са осталима у хапс. Узме Ера адвоката, а овај га по 
саветова да се прави луд и звижди кад га буду саслушавали. 

Изведу Еру на саслушање, а он почне да звижди: тако једном, тако други пут, па и трећи. Полиција, ми 
слећи да је луд, диже од њега руке и пусти га да иде својим послом. Ера пође у варош, а ево ти адвоката за 
њим, и затражи награду за савет. Ера правећи се луд, окрене се адвокату, поче да звижди, а затим продужи 
пут. 11

ЕРА КОД МИНИСТРА 
Неки Ера, пошто је посвршавао послове у Београду, имао је намеру да обиђе министра (свога земљака) 

ради неке молбе. Бану Ера министровој кући и затражи од момка да га пусти унутра. 
– Господин је на ручку, има госте, неку велику господу, зато те не могу пустити унутра. 
– А да ли ће ускоро устати? 
– Не знам, тек сад су сламу (чачкалице) узели. 
– Шта рече, сламу узели? 
– Да, потврди момак. 
– Кад су узели сламу, ја колико ћу чекати док поједу зоб, рече Ера и врати се на улицу. 12 

2. Следећа група прича такође доводи Еру у контакте са варошанима. То су сада 
трговци, бербери, механџије. Као одговор на тврдичлук и понижења која доживљава 
од ових људи, а рачунајући на њихову несмотреност и глупост, Ера лукавством успе 
ва не само да их надмудри већ и да их материјално искористи. Ипак му је било најва 
жније да својом домишљатошћу и подваљивањем надвлада механџију, не би ли умо 
ран и гладан, а без новаца, добио тањир јела и пиће. 

ШТО ПЈЕВАШ ЕРО КАД ПЛАТИТИ МОРАШ 
Сишао Ера са Златибора и свратио у чувену Ђерову механу, и рече газди: 

– Газда, оћеш ли ми дати сатлук ракије и ручак? 
Газда му донесе и Ера поједе, па опет упита: 

– Оћеш ли ми дати још један сатлук ракије? 
Пошто се Ера накреса, газда му приђе с рачуном, а овај рече: 

– Мој лијепи газда, ја немам пара да ти платим трошак, а ја сам те и питао „оћеш ли ми дати“, а ти си као до 
бар човјек доносио и давао једном сиромашном Ери и без пара. 

Газда га салети да плати, а Ера ни да чује, па се погоде да Ера пева све док се газда не насмеје. Ера пе 
вао, а газда никако да се насмеје. Најзад Ера запева колико га грло носи: 
– Ој, Еро, један будаласти, што пјеваш кад платити мораш?! 

Газда се насмеје и рече: 
– Тако је. 

Ера преста са песмом, узе капу у руке, и рече: 
– Сад сам ти одужио и вала ти! То рече и изађе на улицу. 13 

ДАЈ МИ ВЕЧЕРУ УМЕСТО РУЧКА 
Сишао Ера у Ужице и свратио у механу и запита механџију шта има за ручак: 

– Пасуљ с месом, одговори механџија. 
– Пошто ти је тај ручак? 
– Десет динара. 
– А шта има за вечеру, мој лијепи газда, и пошто је вечера? 

11 Исто, 863, фебруар 1964. 
12 Исто, 869, март 1964. 
13 Исто, 860, јануар 1964.
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– И за вечеру је пасуљ, само он је седам динара, јер је подневни. 
– Онда, дај ми вечеру! 

Механџија донесе Ери у подне вечеру са попустом од 30%, и насмеја се Ериној довитљивости. 14 

3. Неколико  прича  илуструју  ставове  Ера  према  припадницима  других  народа  и 
етничких заједница, као и према домаћем становништву изван њихове локалне среди 
не. Тако, на пример, хвалисавост Црногорца „кажњава“ насамаривши га и обрукавши 
га пред светом; претварањем прикрива своју неуредност пред Шумадинцем; привид 
но је наиван према Циганину, рачунајући на његово поштење, а Сремцу и Банаћанину 
уместо пића и хране, нуди дружење! Ипак, најоштрије реагује када му се повреди на 
ционални понос. 

ЕРА ПРИЛАЖЕ СВОЈ ДЕО 
Договорили се Сремац, Лала и Ера да праве заједнички ручак и шта ко да донесе. 
Сремац рече: 

– Ја ћу донети вино. 
Ера рече: 

– Ја, вала, немам шта донијети, него ћу вам довести свога брата да нам свима прави друштво. 15 

ЕРА ИЗ ГОСТИЉА У ПЕШТИ 
Пре седамдесет година неком трговцу Митровићу из Гостиља Мађари, у договору са својим властима, 

подвале на тај начин што је „бајаги“ констатовано да говеда која је овај хтео да прода нису здрава, па их је 
морао продати кришом испод цене, тако да изгуби велики новац. Сутрадан мађарски трговци дошли у хотел 
у коме је одсео Ера и затекну га како грицка кифлу и пије кафу, па га почеше задиркивати: 
– Море, Еро, што не једеш крменадле и ћулбастије, већ само хлеб? 

Ера је ћутао. 
– Не мари ништа Србо, погубио волове. Тако у Србији има доста волова...! 
– А када сте ви били у Србији и јесте ли били на Златибору? упита их Ера. 
– Па били тако пре пет, шестгодина, налагаше Мађари. 
–Е,откадстевиотишлиоднас,унас је мање волова  одговори Ера и настави да грицка кифлу. 16 

4. Карактеристичан је и однос Ере према свештенству и религији. Не показујући на 
рочито страхопоштовање ни према попу, па чак ни према владици, побожан је онолико 
колико му вера не омета обављање „тежачких“ послова. Ера призива Бога, пре свега, да 
му помогне да преживи; моли му се за своје здравље и за здравље укућана, за добру 
летину. Обавезно слави свог породичног патрона, а, и преславља сеоске славе, иако 
је,  услед свог оскудног имовног стања принуђен и да позајмљује, на пример посуђе, 
или да се сналази на друге начине. 

ГОСТОЉУБИВИ ЕРА 

14 Љ.  Ђенић, Етнографски записи  прилог грађи за етнографско проучавање Златибора, Чајетина 
1980, 243 (рукопис) 

15 Исти, Ерске мудролије..., 854, децембар 1963. 
16 Исти, Етнографски записи..., 239.
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Дођу Ери на преславу о Духовима многи звани и незвани гости, те се он и његова домаћица нађу у нево 
љи. За толике госте није било ни послужења ни посуђа. На женино питање шта ће да предузму, Ера се зами 
сли само тренутак, па ће рећи: 
– Слушај жено, ракије имамо доста, па ћемо лако. Наспи пун бакрач ракије, па га метни на ватру нек' се ва 
ри. Само пожури. 

То рече па се нађе с гостима. Поче се љубити и здравити с њима, и то тако весело и пријатељски као да 
је заклао три вола да сачека сав тај народ... У том ракија беше готова, па домаћин Ера, домаћица и остала че 
љад стадоше служити госте све великим чашама и шољама. Гости се брзо понапише и настаде песма и игра, 
а, они најпијанији почеше се ваљати по земљи, те тако ником није ни падало на ум да једе. А сутрадан се 
хвалише по селу: 
– Море, што се јуче проведосмо на слави код Мијајла Мамовића, то нигде није било. Пило се и јело по цео 
дан и цијелу ноћ, а јутроске опет навали са ракијом, те једва живи остадосмо. 

У ствари, ракија је ту била и јело и пиће. 17 

НЕ ТРПАМ НА СВЕТОГ ИЛИЈУ 
Покосио Ера ливаду, па није стигао да здене сено радног дана, већ је то морао учинити на празник Светог 

Илију. Наишао поп кроз село, па видећи Еру где ради на велики празник, викну га с пута: 
– Ој, Миловане! 
– Чујем попе! 
– Шта то радиш, болан не био? 
– Ја, вала, попе трпам сено. 
– Па зар га трпаш на Светог Илију? 
– Јок вала, на њега, већ на 'растову грану  одговори Милован и настави посао. 18 

5. Занимљиве су и приче у којима је изражена наклоност Ере према животињама 
са којима и од којих живи. Нежност, на пример, према кози превазилази његову жељу 
да се наједе козијег печења. Магарца који га свуда прати сматра својим пријатељем, 
придајући му људске особине. Слично се понаша и према коњу, бранећи га шалом од 
насртаја и увреда људи. 

НЕ ВЕЛИМ ЈА ТЕБИ ПРИЈАТЕЉУ 
У време када се на Златибор долазило на коњу и пешке, неки путник наишао на коњу преко дрвеног мо 

стића на Обудевици. Коњ се уарумио и никако да наиђе на мостић. Путник покуша да га покрене корбачем, 
али коњ ни маћи. Наишао Ера из Јабланице, па видевши да путник немилосрдно удара коња, повиче: 
– Остави га море, паметнији попушта! 

Путник се наљути и поче псовати Еру, а Ера рече: 
– Ама не велим ја то теби, пријатељу, него коњу, тешим њега јадника. 19 

6. Осврнућемо се и на анегдоте у којима Ера показује свој однос према тековинама 
модерне цивилизације. У сусрету са новотаријама градске средине, он је збуњен, а да 
би  савладао  неукост,  можда  и  привидну,  призива  у  помоћ  своје  животно  искуство, 
божју силу, и опет је на сигурном тлу. 

ЕРА И ЕЛЕКТРИКА 

17 Исти, Ерске мудролије... 868, март 1964. 
18 Исто, 869, март 1964. 
19 Исти, Етнографски записи..., 246.
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Кад је уведена електрика, у Ужицу један златиборски Ера заноћи у некој кафани, па када се око поноћи 
пробуди, запрепасти се од сијалице и викну: 
– Куку, људи, да видите чудејственија божијега. Све звијезде с неба попадале по крововима, а на пијаци тре 
пери једна, има у њој хиљаду ока! 20 

II 

Компаративна испитивања хумора уверила би нас да је смех општељудска потре 
ба,  те  да  су  смисао  за шалу,  доскочицу и  сатиру  уткани у фолклорно  стваралаштво 
многих народа. Међу нама познатијим  јунацима хумора из прича балканских суседа 
незаобилазан  је оријентални лик Насредин Хоџе, кога упоређују са духовитим пона 
шањем Ере. 21 С обзиром на драмско у ерским причама лик Ере би се могао довести у 
везу и са ликом Карађоза, једним од јунака позоришта сенки из фолклорне традиције 
Грка и Турака, 22  а има извесних сличности и са Бају Гањом из бугарске сатире. 23 

Духовитост Ере из наших анегдота, уз универзална обележја, обојена је и локалним 
колоритом (што нас овом приликом више занима), а испољава се у варијантама: од лаке 
шале да насмеје, до сатире да осуди, изражавајући читаву скалуосећања и мисаоних ре 
флексија. У тој вишеслојној структури ерског хумора, сазданој на опозиту: паметно  
глупо, позитивно  негативно, може се наслутити извесно јединство супротности које се 
у причи смењују скривајући и откривајући истину, како је то добро уочио, и у психо 
лошком смислу разјаснио М. Мисаиловић, врсни познавалац ерских анегдота. 24 Ана 
лизом анегдота из нашег избора дошли смо до неколико значењских слојева натало 
жених у овим причама: 
–  горњи  (површински)  слој  приче  скрива  истину.  Ера  јавно  признаје  своју неукост, 
привидно је понизан, повлађује јачем од себе, желећи да истакне своју инфериорност; 
– други слој приче јесте Ерин одговор, духовита, оштра "жаока“, којом он путем мета 
форе и пословичног изражавања узвраћа на напад и усмерава ситуацију на своју стра 
ну. Смех који тај осветнички хумор изазива, представља, како то надахнуто исказује 
М. Кнежевић, „најфинији тон оне дисхармоније која издаје звуке зла, ружног, лажног 
и заблуде“; .25 
– из трећег слоја приче израња истина, односно намена хумора која Еру и мотивише 
на  такво  понашање,  усмерено  против  ауторитарности  и људске  несавршености,  а  у 
име човечности, социјалне правде и нагона за одржањем. 

20 Исти, Ерске мудролије..., 836, август 1963. 
21 Р.  Ангелова , Любими герои на хумористичните приказки и анегдотите у някои славянски и неславя 
нски народи, Език и литература XXVIII/3, София 1973, 16  17. 

22 Д. Антонијевић у својим аналитичкосинтетичким студијама Карађоз (Градска култура на Балкану, 
XV  XIX, Посебна издања Балканолошког института САНУ 20, Београд 1984, 385  410 и Дромена, Посебна 
издања Балканолошког института САНУ 72, Београд 1997, 151  174) описујући лик и понашање Карађоза 
истиче да он "симболише људе у њиховом добром расположењу, срчане у тегоби, трезвене ... опрезне према 
свему што се дешава ... који изражавају своје незадовољство екстравертно кроз причу што измишља њихов 
говорник Карађоз, кроз анегдоту пуну сатире која носи жиг опомене" (Карађоз, 403) 

23 В.  Дворниковић, нав. дело, 595. 
24 М.  Мисаиловић, Социолошка и психолошка значења ерског хумора, Ужички зборник, 7, Титово 

Ужице 1978, 258, 268. 
25 М.  Кнежевић,Мисли, Српска књижевна задруга XXXIV/228, Београд 1931, 571.
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Зато  је  и  оправдано мишљење М. Мисаиловића,  који функцију  хумора  у  ерским 
анегдотама види као систем одбране главног  јунака у животној борби. 26  Самим тим, 
приче о Ери имају значење стереотипија у којима он, дистанцирајући се путем хумора 
од саговорника, потврђује своје идентитете. 

У  анегдотама  у којима  се духовитошћу супротставља  властодршцима и господи, 
брани свој друштвени слој, сељаштво, а истовремено и лични интегритет. У питању је 
преношење у причу животних ситуација социјално и економски угроженог сељака из 
времена такозваног зеленашког капитализма у Србији, када су постојале оштре грани 
це између села и града. У причама о ставовима Ере према суседном домаћем и ино 
родном становништву, као и у онима у којима наш јунак испољава однос према пред 
ставницима цркве и начину живота у граду, налазимо га у улози браниоца свога етно 
са,  а  исто  толико  патријархалног  села  и  породице,  односно  локалне  заједнице  којој 
припада и у којој се најсигурније осећа. 

Овим смо се приближили још увек недовољно проученој области испитивања, а то је 
да ли стереотипизовани хумор упричи верно преноси стварне одликементалитетаљуди 
на који се односи. Познато је да етничке стереотипије више говоре о ономе ко опажа, не 
го о опаженом становништву. Зато је прихватљива претпоставка аутор> који и овефено 
мене сврставају у психологију народа, под условом „да се посматрају као део (уочених) 
карактеристика народа који ствара стереотипије“ одмеравајући етничку дистанцу пре 
ма другом становништву. 27 Поћи ћемо од искуственог сазнања које је потврдила и на 
ука да се на рачун уоченог понашања, нарави, навика и других особина чланова групе 
стварају шале („подругачице“, „дирке“), за које се сматра да су настале као производ 
посебног социокултурног идентитета, а које понављањем прерастају у стереотипије. 28 

Најбоље  шале  у  значењу  стереотипија  о  становницима  појединих  области  изми 
слили су сами становници тих области, па су тако настали регионални типови комике 
и хумора. 29  Подсећамо да, на пример, у шалама о Пироћанцима преовлађују марљи 
вост и штедљивост, каквима се сматрају и Јужноморавци, а и Горани („гурбетџије“, 
печалбари), одликујући се још и домишљатошћу, али и уздржаношћу. 30 Лале су у сво 
јим  вицевима познате по извесној  притворности,  али  је  она добродушна („наивна“), 
питомија; за њих је, како пише Ј. Марић, важно да се „не јΛде“, дајући предност же 
ни,  Соси  која  је  у  причама  предузимљивија  и  енергичнија  од Лале. 31  Лички  вицеви 
представљају засебну варијанту, сроднију ерској шали. У њима Личани и Кордунаши 
сликају сами себе, изводећи, по В. Дворниковићу, праве „бравуре“ у лукавству, а глу 
пост не би себи приписали ни Ера ни Личанин. 32  Ери из Србије сличан је и Херцего 
вац, што је и разумљиво с обзиром на заједничке етничке корене. Ј. Дедијер га опису 

26 М.  Мисаиловић, нав. рад, 259. 
27  P.   Pavšić , Problemi u  izučavanju nastanka i razvitka srpske nacije (etnopsihološki pristup), Nastanak i 

razvitak srpske nacije, Beograd 1978, 119. 
28 G.   L juboja , Etnološki pristup vicu  problemi etničke distance, Rad XXXVII Kongresa Saveza folklorista 

Jugoslavije, Plitvička jezera 1990, Zagreb 1990, 377. 
29 В.  Дворниковић, нав. рад, 593. 
30 Д.  Николић, Етнокултурни стереотипи Горе и Средачке жупе, Шарпланинске жупе, Гора, Опоље и 

Средска, Антропогеографскоетнолошке, демографске, социолошке и културолошке карактеристике, Посебна 
издања Географског института САНУ "Јован Цвијић" 40/II, Београд 1995, 172  174, 180  187. 

31 J .  Ma r ić , Kakvi smo mi Srbi, Beograd 1977, 164. 
32 В.  Дворниковић, нав. дело, 595.
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је  као  тип  подсмешљивца,  заступљеног  нарочито  у  јужној  и  западној Херцеговини, 
истичући да је и код Херцеговаца омиљена шаљива прича. 33 

Кад говоримо о Ерама, њих, према нашим примерима анегдота, одликују: ведрина 
духа и духовитост, опрезност, проницљивост, домишљатост, штедљивост, рационал 
ност,  осећање националног поноса,  беседнички дар,  пословични начин изражавања, 
итд. Спојене уцелину, све те (а и друге) одликемогле би се окарактерисати као „суштин 
ско језгро карактерне структуре већине становника ерске  области  у Србији,  а  које  се 
развило  као последица  основних искустава и облика живота заједничких“ овим ста 
новницима. 34 Није случајно што се и у литератури, а и у свакодневном говору те осо 
бине подводе под заједнички појам „ерски шеретлук“ у смислу доминантних каракте 
ристика Ера југозападне Србије. 35 

И менталне одлике које Ј. Цвијић констатује код Ера, а по којима их сврстава у по 
себни варијетет динарског психичког типа одговарају психичким својствима која чи 
не ерски шеретлук. За нас је важно то да Ера баш „у шали зна заплести питања, губи 
ти се у описивањима, не разумети оно што му се не допада“, или се, пак, „подсмевати 
својим суседима који су ниже, у долинама, и за које се мисли да су духовно тромији“, 
а  све  то „да  би  спасао  своју  кожу и  у најтежим приликама“. 36  Такво Цвијићево ми 
шљење о Ерама (које крије у себи стереотипно значење ових прича) није заступао ње 
гов претходник М. Ђ. Милићевић, „бранећи“ ерски шеретлук речима: „ужички је ше 
ретлук далеко невинији него што се о њем мисли и говори близу и далеко“... Сходно 
идејама  свога  времена,  тумачи  га  „изливом народног духа“,  и  „огледањем своје би 
стрине с туђом тромошћу“, а циљ му је, наставља овај писац, „ништа друго него над 
мудрити свога противника“. 37 

Без обзира на ову неусаглашеност у погледуфункције ерског шеретлука, Милићеви 
ћев опис појединачних одлика Ер> не одступа одЦвијићевих констатација. И он за ста 
новнике  некадашњег  ужичког  округа  каже да  су „рођени беседници“,  а  затим да  су 
„разборити, бистри, чуварни, и обично власни над собом“. 38 

Да  се  шеретлук  може  узети  као  примарна  карактеристика  ерског  становништва 
усклађена  са  културом  у  оквиру  које  се  и  развила,  сведочи  и  етнографска  грађа  из 
ариљских,  златарских и других насеља ранијег ужичког региона. Реч је о теренским 
записима који илуструју обрасце понашања тих људи: у породици, у време колектив 
них, сеоских радова, на радном месту, нарочито на „седељкама“ у дугим зимским но 
ћима или у међусуседским односима, као и приликом вишегодишњих судских парни 
чења, односно где год и кад код се треба нашалити, избећи непријатности или доско 
чити  лажи  и  глупости.  Ретко  ћутљив  и  затворен,  а  чешће  разговорљив,  становник 
ових насеља намах процењујући поступке других, увек је спреман да шалом „истера 
правду“, да узврати на увреду, али и да развесели друштво. 39 

33 Ј .  Деди јер, нав. рад, 173, 175  176. 
34 E.  From, Bekstvo od slobode, Beograd 1983, 139. 
35  Реч  "шерет"  је  арапског  порекла  и  значи: лукавац, препредењак, несташко, враголан   A.  Ška l j i ć , 

Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo 1989, kod: šeret. 
36 Ј .  Цви јић, Балканско полуострво, I и II, Београд 1966, 386. 
37 М.  Ђ .  Милићевић, нав. рад, 591. 
38 Исто, 615, 631. 
39  Подаци  са  теренских испитивања  у Ужичком  региону  (насеља  из  околине: Ариља, Бајине Баште и 

Прибоја) у периоду од 1978. до 1985. године.
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Осврнућемо се још на неке доказе о везаности ерског менталитета за етнокултурни 
контекст, а односе се на настанак и трајност шаљиве ерске анегдоте. О њој се, како је 
установио Д. Недељковић, само изузетно може дознати изван ерске области јер је ту и 
поникла  као  „усмени  и  прозни  продужетак  ерске  шаљивости“,  и  то  из  уобичајеног 
играња комичне, друштвене игре, која се у Ужичком крају назива „зврчка“. 40 Какоху 
мор уопште, па и шаљива прича, по овом познаваоцу ерског фолклорног стваралаштва, 
представља „оруђе у мењању и развитку друштва“, 41  постаје јасније зашто је прича о 
Ери, мада чувајући обележје традицијског мишљења и културе, актуелна и данас. Без 
обзира на протицање времена, и смењивање политичких и историјских догађаја, она се 
не гаси, јер и савремено доба подстиче људе, какве су Ере, да шалом реагују на  своју 
околину. Управо у прилагодљивости и виталности ерског духа, као што смо видели у 
анегдотама, налазимо одговор на питање откуда и у наше време израстају јунаци ових 
прича, као што је, на пример, лик трезвеног и мудрог шерета из једног од прибојских 
села, кога је његов литерарни творац назвао Тоде Курчубић, а који се најјеткије под 
смева данашњој господи и њеном помодарству. 42 

Још нешто. Ерска прича није ограничена само на село. И раније су је препричава 
њима о разним локалним догодовштинама стварале и преносиле чајетинске, ужичке 
или бајинобаштанске чаршијлије, а данас је подржава и дограђује и старије а и новије 
становништво градских центара овог дела западне Србије. 43 

Гаранцију континуитета ерској анегдоти обезбеђују, првенствено младе генерације 
становника. 44  Као што су се некада духовито „играли речима, и надмудривали се ме 
ђусобно,  а и са странцима“ косјерићки чобани, 45  тако то данас чине, као што смо се 
лично  уверили  у  осавремењеним  селима  овога  подручја,  ђаци  и  остала  омладина. 
Надмећући се у језгровитим, шаљивим доскочицама чим би се окупило њих неколи 
ко,  не  би пропустили ни некога  са  стране  ако  би могао да им послужи као предмет 
„зврчке“. 

И, на крају, неколико уопштених напомена. Анализа садржаја ерских анегдота по 
казала је да оне осим што испољавају општељудску потребу за шалом, смехом и сати 
ром, поседују и локалнорегионална обележја на којима смо у раду посебно инсисти 
рали. Везаност шаљиве приче о Ери за етнокултурну средину у којој је и поникла на 
стојали смо да докажемо идентитетским функцијама које врши у значењу стереотипи 
је, изражавајући на тај начин и неке битније одлике менталитета ерског становништва 
(„ерски шеретлук“), а затим и континуираним трајањем у овом подручју, о чему све 
доче и етнографски записи са теренских истраживања. 

На основу свега тога може се рећи да шаљива, ерска анегдота представља један од 
веродостојних извора за карактеролошка испитивања, а самим тим, и за проучавања 
међусобне условљености културе и личности као типског представника те културе. 

40 Д.  Недељковић, Комедија  зврчке и ерска народна приповетка, Рад X конгреса Савеза фолклори 
ста Југославије, Београд 1964, 303. 

41 Исто. 
42 П.  Пињо, Из народне ризнице, Прибојске новине за 1980. годину. 
43 Р.  Познановић, Традиционално усмено..., 152  155. 
44 Реч је о "учењу" културе у процесу социјализације појединца у породици. Посредством идентификова 

ња са одраслима културни обрасци се у психичком животу детета јављају већ до његове десете године  E . 
Sapi r , Ogledi iz kulturne antropologije, Beograd 1974, 217. 

45 Д.  Лапчевић, Пословице из Моравице, Београд 1924, 36.
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Desanka NIKOLIĆ 

ANECDOTE  EXPRESSING MENTALITY OF THE „ERAS“ 

This work is about anecdote, short account about Era, inhabitant of the area of Užice and its documentary value. 
The analysis of the contents of these stories showed that they own not only universal, but also local  regional fea 

tures. Connection to stories about Era to the ground it started to exist on is proved by identity characteristics which is 
meant by stereotypy. It is also proved by features of the mentality of the „Eras“ (special kind of sense of humour) and 
by continuous existence in this area. Ethnographic data from the very area prove these facts. 

The conclusion is about originality of anecdote about the Eras, that is of a great importance for character research. 
Closely connected to these are researches about conditions between culture and personality, and typical representation 
of that culture.


