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КРУПАЊСКЕ ПРИЧЕ 

Аутор износи и анализира приче везане за нека веровања, забележене у 
Крупњу 1987. године. 

Кључне речи: прича, веровање, религија, рационално, ирационално. 

Крупањ, сликовита варошица, смештена у издуженој удолини између релатив 
но стрмих густо шумовитих брда. У близини рудник антимона, експлоатисан, за 
творен, па недавно поново отворен. Недалеко село Брштица, на падини брега, са 
стрмим путељцима до кућа и потоком у удолини, с котом под топонимом Столи 
це,  познатим  местом  из  наше  скорије  револуционарне  прошлости.  Недалеко  је 
Равна Гора знана по седишту четничког покрeта. Доба нашег испитивања, проле 
ће 1987. године. Доба политичких промена, почетак критиковања прошлости, дру 
гачији  однос према  религији. Веровати није  више  званично непожељно нити  сe 
сматра заосталошћу. Код људи збуњеност, несигурност и неповерљивост. (Непо 
верљивост, која је због положаја тог краја, који се у II светском рату налазио из 
међу партизана и четника, вероватно постојала и раније). Па ипак, на неки начин, 
нова друштвена клима као да је отворила пут да се о неким стварима више разми 
шља и слободније говори. "Ето дошло време да човек не зна у шта да верује," ре 
као нам један млађи човек (од око 36 година). "Говорили су нам да не верујемо у 
Бога и не идемо у цркву, а сад они који су нам то говорили највише иду у цркву. 
Ја не верујем у Бога, па како да идем у цркву. Стварно коме се приволети, кому 
нистима или цркви. Црква бар не тражи самодопринос! Сад  је к’о за време рата 
кад се певала она песмица: "Нећу Тити, нећу Дражи, дођ’ у шуму па ме тражи!" 

Нестало је идејне бране, религија више од четрдесет година нeгирана и поти 
скивана добила је своје место, а с њом као да су се пробудила, или почела да иска 
зују, и друга, стара, веровања која укључују и иреалну страну човекове личности. 

Улазимо  у  кућу  на  договорени  састанак. У  току  разговора  чули  смо  следеће 
приче:
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Прича 1 

Има једна, ту, кућа у селу. Људи који су у њој становали имали су двоје деце. 
Одједном су почели да налазе децу са лијанама (неким пузавицама) око врата. Те 
шко су их скидали и уплашили су се да им не задаве децу. "Звали су комшије" – 
рекао је новодошавши гост, В. М., звани Ђаво, – "и они су видели како лијане из 
лазе из зида и омотавају се деци око врата." Иселили су се из те куће. Сада у кући 
нико не станује. У њој сада држе стоку, овце, а то је "Божја животиња" и ништа јој 
не могу. "А нечастиви и неће на стоку, већ само на људе." 

Наравно нисам поставила никакво питање ни какве су то лијане, ни после ко 
лико времена су се иселили из те куће, бојећи се да не прекинем чаролију. Јер це 
ла атмосфера, киша и ветар напољу, ватра у шпорету и људи који пијуцкају раки 
ју, погодовала је причама ове врсте. 

Прича 2 

Ту недалеко подигао је неки човек лепу викендицу. Док је зидао нека баба му 
је рекла да то место не ваља. При копању темеља наишао је, истина, на неке ко 
сти, али он се на то није обазирао. Када је завршио и први пут заноћио пред њим 
се створи неки човек. Он се уплашио, али никоме о томе није говорио. Касније је 
довео жену и децу, али и њима се показао неки човек. Они га препознају по име 
ну, а то је био неки човек који је пре пар година умро у Кресави, недалеком селу. 
На то су се они препали и више у викендицу не долазе. А викендица је лепа, мада 
је сада већ и зарасла у коров, јер нико у њу не долази. Прича се да није хтео да је 
прода када су га неки питали и да је рекао: "Нека то буде споменик оном чије су 
кости ту покопане." 

Прича 3 

Ја сам радио у руднику – поче В. М., звани Ђаво. – И тако једном ја, а била је 
недеља, био у руднику само са још једним другом и – заспим. Сањам: долазе неки 
камиони, црни, па нас притисли и питају шта ћемо само ми ту, што нисмо побегли 
кад ће нас убити, али некако нас пусте. Кад сам се пробудио, а оно преселила се 
нека вода и ја да устанем, кад оно немам једну ногу. Видим вентил кроз воду и хо 
ћу да га заврнем, хватам га, и не могу да допрем до њега. Онда се некако извучем 
из тог простора, и како изађем, а на мени се појави она нога и све је нормално; ја 
се вратим и без проблема заврнем онај вентил, а једно дете с подшишаном плавом 
косом пређе половином тог простора и оде. 

Прича 4 

Једном после војске – прича Милош – а од 400 и нешто дана у војсци 270 сам 
провео на стражи, кренем ја увече и поред одвраћања мајке, на неку забаву, обе 
ћао сам друштву. Пут од моје куће до друма води поред гроба мог оца. – (У том
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крају, већином сахрањују своје на свом земљишту, њивама, баштама итд). Ноћ је 
била летња, пуна месечине, а мене нешто вуче да певам, тако ми лепо. Кад одјед 
ном зачујем као звеку флаша. Помислим да је неко доле, на друму, превози гајби 
це с пивом па се изврнуо. Ослушнем, а оно опет звекет, али се ништа друго не чу 
је. Сад више не могу да певам, стегло ми се грло. Ето, отац ми умро пре пет годи 
на и нико никад ништа није видео. Мој отац  је био добар и поштен човек. Имао 
нас је дeсeторо деце, ја сам најмлађи. Требало је, тако је то онда било, да ми као 
десетом детету Тито буде кум. Дошли су Титови изасланици, а отац их је вратио с 
речима: "Кад сам могао 10 да направим, могу и да их подигнем!" Био је реалан чо 
век  кад  је могао  десеторо да  отхрани. И  тако прођем  ја  туда и изађем на  друм. 
Станем и не знам шта ћу, не могу напред, а не могу ни назад. Шта да радим? Запа 
лим цигарету, јер од ватре све бежи, сваки враг. И онда помислим шта ће бити ако 
се по селу почне причати да ми се отац повампирио. И решим да испитам ствар. 
Шта ћу, једном се само може умрети! Кренем ја назад, али некако полако, тешке 
ми ноге. А очев гроб повисок, има шиљату гвоздену ограду. Ухватим се ја за огра 
ду и нагнем се да видим има ли на гробу нека рупа, јер и вампир мора кроз неку 
рупу да изађе. А на гробу је било много флаша како су мајка, а и други, доносили 
ракију па флаше остављали. И тако се ја нагнем кад нека велика, црна џукела ско 
чи на мене. Брзо се измакнем. А џукела је ту некако ускочила, али због шиљака 
није могла напоље, а како се мувала рушила је оне флаше. Кад ја то видим, згра 
бим једно коље из комшијске ограде, која је била близу, па удри по оном псу. Кад 
сам га скоро дотукао, пас искочи с доње стране гроба и одвуче се. После  је оти 
шао до газдине, комшијине, куће и тамо цркао. 

Све  испричане  приче  указују  на  још живу  приповедачку  традицију.  Све  оне 
(осим личног доживљаја, који  је, пак, испричан у стилу народне приче) причане 
су као да су се догодиле њима или неком познатом, што им даје на живости и ве 
родостојности. Уз то указују да је веровање, или барем не потпуно неверовање у 
духове или натприродна бића, апсолутно присутно. 

Прва два казивања односе се на догађаје који су се одиграли пре десет, петнаест 
година. Обадва се односе на веровања везана за кућу. Познато  је да се у многим 
нашим крајевима веома пази на комe мeсту ће се зидати нова кућа и да постоји 
читав низ правила која одређују добра или табуисана места. 

У првој причи, у кући у којој се живи, изненада се појављује нека зла сила која 
у облику неких пузавица које ноћу излазе из зида и прети да усмрти децу. Зани 
мљиво је да је за пузавицу употребљена реч "лијана", тј. именована је биљка које 
код нас нема. Страх од те силе,  "нечастивог", тако je велик да они напуштају ту 
кућу, и једино у њој држе овце, којима, како верују, та сила не може наудити јер 
су "божје животиње". 

Друга прича је везана за широм света познато, а и код нас веома присутно, ве 
ровање да на месту гроба или на месту на коме се нађу људске кости не ваља зи 
дати кућу. 

Власник викендице се не обазире на упозорења да на том месту не треба да зи 
да, јер се приликом копања темеља наишло на људске кости. Он у то једноставно 
не верује. Али кад је викендица била готова и он први пут био у њој имао је ути 
сак да му се приказао неки умрли. Кад је сличан доживљај имала и његова поро 
дица, он у викендицу није више ишао, оставио је као споменик умрлом.
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То што су неки хтели да купе ту викендицу показује да постоје и они који у ту 
причу о појављивању неког умрлог не верују. 

Прича у руднику заспалог рудара (бр. 3), о сну у сну и будности у сну спадала 
би  у приче фантастике. Међутим,  како  се  у њој  појављује плавокоси дечак, ми 
стично биће везано за рудник, ова прича се може сврстати и у рударски фолклор 
овог краја. 

Најзанимљивија  и најкомплекснија  је,  ипак,  причадоживљај  (бр.  4). Милош, 
млађи, средњеобразовани казивач у разговору се представљао као савремен, реа 
лан човек који не верује у Бога, и да му је религија страна. 

Па, ипак, цело казивање показује да ирационално, када је обликовано традици 
јом, и реално постоје паралелно у том човеку, понекад се преплићу или сукобља 
вају. Цео доживљај је и произишао из његовог веровања у вампире. Али не само 
његовог него и његове околине. И премда он излаже своја размишљања као да су 
рационална, његови поступци произилазе из традицијом установљених путева ми 
шљења у којима се рационално и ирационално представљају као реалност. 

Вампир  је  "живи" мртвац,  неупокојени  умрли, митско  биће  које  је  опасно  за 
своју породицу, али и ширу заједницу. Често се сматра да се повампирује  неис 
правна особа, она која је "изазвала или желела да изазове зло... дакле, особа која је 
извор зла." 1 За вампира се верује да је антагонистички настројен према људима и 
да је спреман да им нанесе зло. 

Отуда се код нашег казивача прво јавља страх од самог вампира, али и недоу 
мица откуд би његов отац могао постати вампир кад  је био частан и поштен чо 
век. Затим долази свест о томе шта би то представљало, и какве би негативне по 
следице могле произићи, ако се рашчује да се његов отац повампирио. То би, ако 
ништа друго, створило сумњу у исправност и честитост његовог оца, а та сумња 
би бацила сенку и на његове потомке, односно целу његову породицу. Тај страх 
од реалних друштвених последица је јачи од оног другог, иреалног страха од вам 
пира, и главни јунак приче са речима "само једном се може умрети" иде да види 
шта  је  то  заправо. Мало обезбеђење му  је  присуство  ватре  (запаљена цигарета). 
Дошавши до гроба, на њега скаче црни пас. Вампир, како се верује, може да по 
прима разна обличја, па и да се јавља у виду неке животиње. По току приче, оче 
кивали бисмо да се код Милоша јави помисао да је тај пас, па још црн, можда, ње 
гов  повампирени  отац. Међутим,  реална  слика  ту побеђује:  пред њим  је  обичан 
пас који не може да се извуче из ограђеног гроба, а тражећи излаз руши оставље 
не  флаше.  Дакле,  реално  се  сагледава  ситуација,  али  сам  поступак  који  следи, 
ипак указује на присутност оне првобитне мисли, јер Милош не помаже псу да се 
извуче, већ он вади коље из суседне ограде и на смрт пребија пса, сличан посту 
пак како се традиционално убија вампир. 

Осврнули бисмо се још на нешто. 

1 Dušan Bandić,Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko, "Вампир у религијским схватањима 
југословенских народа", Београд 1990, 68. Д. Бандић је, анализирајући веровања у вампира, 
дошао до  закључка да  је њихова латентна функција, тј.  да  се она могу посматрати и као 
"ирационални механизам помоћу кога се – у складу са потребом друштва за спречавањем 
аберације – усмерава понашање припадника одређене 'традиционалне' заједнице." стр. 86.
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Помало путописни  увод није  уобичајен  у  нашој  научној  литератури. У  овом 
случају свесно и намерно смо се определили за овакав начин излагања. Сматрамо 
да овако конципиран увод пружа одређена обавештења која на једном ширем пла 
ну могу да нам помогну у посматрању одређених појава и могу послужити и као 
додатни параметри при доношењу неких закључака. 

Наиме, таква обавештења, чини се, омогућавају да посматрамо колико и на ко 
ји начин одређене друштвенополитичке промене доводе до померања у духовној 
сфери живота људи. Изнети материјал трeба да сагледамо и у друштвено историј 
ском  контексту.  Трeба  истражити  да  ли  у  поремећају  званично  прокламованих 
идеја  и  вредносних  судова  може  доћи  до  присећања  и  активирања  старих  дру 
штвено уређивачких полуга, на основу чeга могу да сe донeсу закључци 

Оваквим уводом смо желели још нешто. Наиме, сматрамо да може постојати, 
извесна условљеност између појаве и предела њеног настанка или опстанка. Чини 
се да овај предео са шумама, брдима, рудником, својом неком неосвојеношћу по 
годује стварању и опстајању одређених веровања као и народног приповедања. 

Lasta ÐAPOVIĆ 

TALES FROM KRUPANJ 

Tales  connected with  beliefs  recorded  in Krupanj  1987, were  seen  in  the  context  of  social 
changes and different attitude  to religion. Analysing them, the author reveals  traditional way of 
thinking in them in which rational and irrational coexist and are represented as reality.


