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Европа, Турско османско царство и
Балканско полуострво у 16. веку

Српски и балкански јунак Старина Новак рођен је 1530. године, а према неким
подацима и десет година раније. Године рођења су прилично непоуздане и више
су претпоставке. Сигурно знамо, према веродостојним историјским изворима,
да је изгубио живот у бруталном погубљењу 5. фебруара 1601. у трансилва-
нијском граду Клужу. Овај публицистички рад је покушај да се осветли исто-
ријски и епски лик чувеног хајдучког харамбаше у времену 16. столећа, које је
било препуно догађаја, промена и процеса у европској, балканској и српској по-
весници. Рођен је у Поречу на Дунаву (Смедеревски санџак Османског царства).
Тај део Србије је, као и многи други делови јужнословенских земаља, већ деце-
нијама био  у саставу исламске империје. И око националне припадности Ста-
рине Новака постоји неслагање. Неки писци сматрали су да је био Бугарин, Влах,
Румун, али прави историографски ауторитети тврде да је неоспорно српског по-
рекла. 
Славизам „ јунак“ код Османлија и шире, познат је по  хроничару Ибрахиму Пече-
вији, који је многе српске речи увео у своје дело. Био је унук босанског алајбега
Џафер бега и сестрић великог везира Лала Мехмед паше Соколовића (1604 –
1606). Српски ратници, који су себе све чешће називали јунацима, били су по-
требни свима и сви су их радо узимали у војску, али су их у појединим тренуцима
свирепо уништавали,  чим би сувише нападно испољили  своју хајдучку нарав.
Пад Цариграда у руке Турака Османлија, проналазак штампе, развој ватреног
оружја, развој поморства и бродоградње и открића нових светова у 15. веку, дали
су историјску разрешницу епохи средњег века. Започињало је ново доба, бурно
и противречно. Столеће које је уследило време је позног  хуманизма и ренесансе,
препуно свестраних уметника и научника на прагу генијалности. Дошло је до
напретка образовања, развоја хуманистичких и техничких наука. Тада је живео
Сервантес, чувени Шекспир, а обичан свет је уживао је у пикарским романима,
у авантурама сиромашних и враголастих пробисвета (процењује се да је Европа
за Европа тада имала 30% писмених људи). Свет Медитерана полагано губи свет-
скоисторијски  значај, мада и даље сјаје чувени талијански градови: Фиренца,
Милано, Венеција, Рим и Ђенова. Тежиште значаја се пребацује на атланску, за-
падну Европу која постаје локомотива развоја и богаћења сваке врсте. Шпанија
и Португал, касније Холандија, Француска и Енглеска започињу свој економски
и политички развој рачунајући на глобалне путеве, пре свега океанске светске
трговине. Нарочито је била профитабилна трговина зачинама. Бибер, цимет,
камфор, орашчићи, ђумбир, каранфилчић...какао, чај, кафа, доносиле су огромне
зараде компанијама. Започиње мануфактурна производња и капитализам. 
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Старина Новак - историјска личност и епски јунак

Прилив племенитих метала из Америке изазвао је револуцију цена. Колоније су
експлоатисане; започела је срамна трговина црним робљем из Африке. Долази
до насељавања прекоокеанских земаља прогнанима, кажњенима, осиромаше-
нима, авантуристима и онима пуним наде у свој лични просперитет у новој сре-
дини.
У западном хришћанству долази до раскола. Лутер, Калвин, Цвингли захтевају
реформу званичне цркве оличене у неморалу, политици и богаћењу Ватикана и
папе. У Енглеској креће реформација из приватног миљеа краља Хенрика VIII и
традицоналног антипапизма. Настаје протестанска црква, различитих учења и
усмерења, али прилагођена новом добу, грађанству, капитализму и изворима
хришћанске религије. Реформација је донела поштовање разума у световном
учењу, развој проповеди на народном говорном језику, критику мисе и чино-
дејства, сарадњу са световним властима и прогоне Јевреја и вештица веће него
код  католика. Европа се дели и улази у епоху крвавих верских ратова католика
и протестаната. Изведена је прва успешна грађанска револуција из које настаје
Холандија, земља слободе и прихваћених грађанских реформи. Ствара се нови
тип државе, апсолутна монархија ‒ неограничена власт владара, који преко раз-
гранатог чиновничког апарата, стајаће војске и министара и саветника спроводи
своју вољу. Карло V Хабзбуршки је владао  половином Европе и америчким ко-
лононијама. Његов главни ривал био је француски краљ Франсоа I. Сукоб европ-
ских династија је ипак стишаван у комплоту верских сукоба и мешању Османског
царства. Поред наведених држава са универзалистичким захтевима појављије се
и Московска Русија Ивана Грозног као „трећи Рим, а четвртог бити неће.“  Први
прави политички мислиоци Макијавели, Еразмо, Мор, својим делима сведоче о
успону европских монархија. Аркебуза, мускета и напредак артиљеријског метка
изазивају крупне промене у војној тактици и начину ратовања. Тврђаве мењају
свој изглед, коњица уступа предност пешадији. Ново оружје је скупо. Само пре-
задужени  владар може опремити јединицу и повећати производњу ратне
опреме. Племство се задовољава официрским и саветничким звањима. Обични
људи, пре свега из грађанског сталежа, избијају у  први план. Старо витештво
одумире. То је време „кондотијера“, плаћених војсковођа, насликаних са обавез-
ним рапиром, убојитим челичним мачем ренесансе. Папа и Ватикан узвраћају
ударац. Повезују своје редове и преко моћног новог реда језуита, враћају хриш-
ћане католичкој цркви, правећи европску осу верског  раздвајања правцем
север–југ. Године 1588. уништење  шпанске „Велике армаде“ пред обалама Енг-
леске, наговестило је крај моћи Шпаније и почетак успона северних поморских
сила.
Дошло је до демографског узлета, иако су и даље епидемије заразних болести
косиле становништво. Према проценама, на почетку века Европа је имала око
80 до 85 милиона становника, а крајем око 100 милиона. Било је само пет градова
са преко 100 000 становника (Цариград, Милано, Венеција, Напуљ и Париз), али
током столећа на тај списак улазе и Палермо, Месина, Лондон, Севиља, Москва 
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и Антверпен. Градови су седишта мануфактура, првих индустријских погона,
банкарства, политике и образовања. Европом владају банкарски и финасијски
моћници, породице Фугери, Велзар, Дорија, Грималди, Спинола, Палавичини,
код којих се задужују монарси. Аграрни односи на селу су се мењали, као и врсте
поседа и власништво. Сељаци се појављују на тржишту са својим јефтиним про-
изводима, али настоје да пруже и нове услуге попут сеоске производње одређе-
них роба и сировина. Столеће је донело многе сељачке устанке и ратове чији је
главни мотив био да се не дозволи поновно укмећивање. Често су били предво-
ђени нижим племством и грађанством који су имали своје интересе. Источна Ев-
ропа заостаје, нема колоније и нуди своје традиционалне производе: жито, крзно
и дрво.
У овом столећу појављују се парохијске књиге, разне статистике, прво у Италији.
За друштвену историју то је од великог значаја. Влада родна неравноправност,
жене су у инфериорном положају у физичком, психичком и правном смислу.
Ипак учествују у економском животу. Аристократкињама је сужен избор ‒ добра
удаја или манастир. Појављују се и жене владарке, које су  обележиле епоху,
попут краљице Елизабете и Катарине Медичи. Једино су на двору жене  оства-
риле већу једнакост. 
Европа 16. века је стрепела од опасности са Истока, од Турског османског
царства, битно другачије државе од европских, по политичкој и друштвеној
структури, државној организацији и облицима верског живота. Класични период
царства од 1300. до 1600. године је време великог успона ове исламске државе,
која у том приоду прекида традиционалне трговачке путеве Европе са Орјентом
и западњаке упућује на светске океане. У 16. веку имала је 8 милона квадратних
километара и преко 20 милиона становника. Правцем од истока ка западу рас-
простирала се на 7 хиљада, а од севера ка југу на 5 хиљада километара. То је била
територија три континента: Азије, Европе и Африке. Од Дунава и Дона до Аден-
ског Залива и Тигра; од Персијског залива да Сахаре и Атласких планина.  Овај
обим је имала, са мањим изменама, све до пред крај 17. века. Највећи султан Су-
лејман II Величанствени (Законодавац), владао је од 1520. до 1566. године. Уједи-
њавао је римске, исламске и турске традиције универзалне државе. Његов отац
Селим I, као чувар исламске традиције, господар Меке и Медине, узима титулу
калифа, поглавара свих муслимана. Од  15. века уведен је суров обичај да се до-
ласком на власт  новог султана, одмах погубе сва његова браћа и њихови синови.
Нико од бројног потомства није био сигуран ко ће постати султан. Брак по ше-
ријату и харемске конкубине увек су обезбеђивале бројне потецијалне наслед-
нике ( 1595. Мурат III је имао 25 синова). Сулејман  започиње своју владавину
1521. освајањем Београда, капијом средње Европе, и  Родоса, кључа источног Сре-
доземља. Угарска краљевина је страховито поражена на Мохачком пољу 1526. и
претворена у вазалну земљу. Три године касније султан креће на Беч, али оду-
стаје, чекајући бољу прилику. Француска му је савезник, помаже протестанте,
умешан је у све политичке размирице разједињене Европе. Две деценије касније 

Европа и Балканско полуострво у 16. веку
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освојен је и Будим, а Фердинанд Хабзбуршки му плаћа данак од 30 000 дуката.
Карло V покушава да се договори са старим турским непријатељем Персијом.
Османлије и на истоку имају успеха. Продиру у Арабију, Иран, средњу Азију, Кав-
каз, контролишу северну обалу Црног мора. Султан Сулејман умире на послед-
њем походу према Бечу, под зидинам Сигета, 1566. године. Већ тада се осетило
да долази време застоја нових великих освајања. 
Царство је имало јаку провинцијску управу. Било је подељено на 16 беглебеглука,
а нарочито су били важни они гранични као исходишта нових похода.  На по-
четку следећег 17. века, прозвани су ејалети и било их је 32. Они су се делили на
управно-војне јединице ‒ санџаке (застава), којих је било око две стотине, а који
су даље подељени на  нахије. У Румелији (сва освојена подручја у Европи), по-
стојале су вазалне кнежевине: Влашка, Молдавија, Ердељ, Дубровник. Османлије
су сматрале да имају право на теоријски суверенитет над Венецијом, Пољском и
Хабзбуршком монархијом, а такође и над Француском, када је краљ Франсоа тра-
жио помоћ и савез. Вазали су им били и Черкези, Ђурђијанци и татарски канови. 
Војно-феудална монархија имала је одличну и дисциплиновану војску. Много-
бројне родове, регуларне и нерегуларне трупе, плаћеничке татарске и туркмен-
ске хорде, акинџије ‒ лаку претходницу и пљачкашку коњицу. Изнад  свега
истичемо коњанике – спахије, уживаоце феудалних поседа – тимара и јањичаре,
чувену султанову гарду пешадинаца, прву јединицу стајаће војске на свету. То
су биле газије, ратници џихада, светог рата, сокољени од чувених дервишких ре-
дова, пре свега бекташија, најутицајнијих на Балкану. Скупљани су  чувеном дев-
ширмом (данак у крви), од деце, највише балканских хришћана и народа са
Кавказа. Не само да су постали чувени ратници и заповедници, већ и везири, бег-
лербегови, султанови зетови, што је било нечувено за сељаче из Србије, чобанче
из Албаније или  рибара са Пелопонеза.
Султан је поседник све земље (мирија–државна земља), дели поседе са наследним
закупцима сељацима (рајом), који су законски заштићени као порески обвезници.
Сви хришћани  су добили аутономију у оквиру система „милета“, односно ет-
ничко–верских заједница којима је управљала црква. У то време Османлијска
држава је показивала већи степен религијске толеранције него европске државе.
Прави пример и доказ је судбина шпанских Јевреја–Сефарда, протераних са Пи-
ринејског полуострва, а  прихваћених у Турској. Освајање Кипра 1570/71. је по-
следњи велики успех Османског царства. Следи чувени поморски пораз код
Лепанта од удружених хришћанских снага Венеције и Шпаније, као и напорни
ратови са Персијом од 1578. до 1590. После пограничних инцидената 1593. године
започиње рат империја Османовића и Хабзбурга. Кад је избила криза, показале
су се многе негативне тенденције Османске царевине. Били су немоћни пред Ев-
ропом и њеном привредом. Давали су велике повластице страним трговцима. Ес-
нафска правила су спречавала развој радиности и извоза. Империја се затвара
за стране утицаје. Прихватају иновације и проналаске у технологији, медицини 
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и финансијама само у војне или практичне сврхе. Фанатично су убеђени у своју
верску и политичку супериорност.
Балканско полуострво је током 14. и 15. века  освојено од Турске царевине. По-
ловином 14. века османске трупе су прешле на Балкан. Освојена је ромејска
тврђава Цимпе на обалама Дарданела. Турци Селџуци и Османлије су позивани
као најамници у многобројним унутрашњим сукобима балканске властеле. Звали
су их чувене сукобљене византијске породице Палеолог и Кантакузин, бугарски
и влашки бојари, Немањићи и остала закрвљена српска властела. То је била суд-
боносна грешка господе југоисточне Европе. Турци су упознали крајеве, обичаје,
начин ратовања, богаства, тврђаве, газове и превоје и обавештајно се обезбедили
за будућа освајања. Цар Срба и Грка, Душан Немањић, осетио је опасност нових
освајача са Истока. Можда је  једино он био  спреман да пружи адекватан отпор.
У преговорима са папом и Западом желео је звање хришћанског капетана за
једну нову епоху крсташких ратова. Његова изненадна смрт 1355. године преки-
нула је све започете дипломатске и војне преговоре. Ускоро Турци продиру у
Тракију и освајају Димотику. Крајем 60-их година 14. века престоница им је у
Једрену. Тиме наговештавају европски правац освајања. Цариград, престоница
ослабљене Византије, био је опкољен са свих страна. 
Турци су имали разрађен систем продирања и освајања. Годинама и деценијама
су сваког пролећа кретали у пљачкашке походе правећи пустош. Становништво
је бежало или је постајало робље. Оно што нису могли понети као плен било је
уништавано. Покрајина Крањска, у дањашњој Словенији,  која никад није пала
под власт Османалија, тридесет година је била мета таквих похода. Заобилазили
су велике и добро утврђене градове. Спремали су се дуго за опсаде, покушавајући
пре свега да прекину све линије снабдевања опкољеног града. Под зидинама
могли су бити месецима. Од 15. века на бојном пољу код тврђаве изливали су
страховито велике и убитачне топове. Када сам султан крене у поход, значило је
да се спрема одсудна битка која ће много тога променити. Ако ордија (османска
армија) победи, обично су у тој  земљи од домаће властеле и династа постављали
вазала. Вазал је био обавезан да даје годишњи данак и опрема одређени конти-
гент војске за даље походе и освајања царевине. Временом неки вазали су отка-
зивали послушност и лојалност. Прогањани су, мењани, и  од њих се увек
тражило дубоко подаништво. Ако вазал погине или нема наследника, дешавале
су се битне промене. Када на одређеној територији завлада турски феудални си-
стем, та земља је постајала саставни део османске државе. Поједине покрајине
остале су вазалне све време постојања исламске империје.
Током даљег продирања Турака, у борбама гину синови бугарског цара, Михајло
и Иван Асен. До краја 14. века Бугарска је пала под султанову  власт. Септембра
1371. године, на реци Марици, дошло је не до првог, али веома значајног сукоба
Срба и Турака. Браћа Мрњавчевићи, краљ Вукашин и деспот Угљеша, претен-
денти на власт свим српским обласним господарима и нова династија доживели 
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су страховит, неочекиван пораз од Турака. Њихови хроничари су тврдили да је
та битка „Srb-sindiri“ – српска погибија, по последицама за Балкан, значајнија
од митског Косова. Вукашинов син, Краљевић Марко, већи епски јунак и од Ста-
рине Новака, постаје турски вазал. На Видовдан 1389. на Косову  пољу изгинуо
је цвет српске властеле на челу са кнезом Лазаром Хребељановићем, будућим
светитељем највећег српског мита. Последица тог нејасног исхода битке је ва-
залство  књегиње Милице и малолетног Стефана, будућег српског великог вла-
дара и турског вазала. Османлије праве походе, даље према северу, на дунавским
границама Балканског полуострва. У бици на Ровинама, 1395. против влашког
војводе Мирчеа, гине Марко Краљевић на страни султана Бајазида. Следеће го-
дине витезови Угарске Пољске, Француске, Немачке и Срби у расејању покуша-
вају крсташки поход, који се неславно и погибељно завршио код Никопоља на
Дунаву. Превагу османске војске оставарио је Стефан Лазаревић са српским
тешким коњаницима.
На почетку 15. века Балкан и Европа су се понадали да ће отклонити опасност
муслиманског продирања у Европу. Султан Бајазид је поражен и унижен од по-
следњег успеха Монгола, предвођених Тимур Ленком, потомком Џингис–кана.
Османлијама нису помогли ни српски оклопници који су се 1402. храбро борили
у бици код Ангоре. Стефан Лазаревић постаје деспот и Србија деспотовина са
узлетом вредним пажње у политичком, економском и културном смислу. Београд
је српска престоница са великим развојем, пред крај средњовековља. Турско ос-
манско царство, после унутрашњих ратова претендената за трон, ипак ускоро
излази из кризе. Настављају офанзивну политику освајања и уништења остатака
балканских држава. Угарска краљевина сада постаје зид који покушава да спречи
ширења исламске царевине. Први савезници су Срби и њихови деспоти који су
разапети двоструким вазалством и даљим нападима Турака. Јањош Хуњади,
српски епски Сибињанин Јанко, покреће хришћанске офанзиве. Продире на
Балкан са крсташима, али доживљава више пораза него успеха. Смедерево, нова
престоница Србије први пут пада у турске руке 1439. Следе хришћански успеси
и деспотовина се обнавља. Код Варне и у новој Косовској бици 1444. и 1448.
хришћански савези доживљавају поразе. Ступањем  на престо Мехмеда II Al fatih
(Освајач) царевина напредује и дефитивно постаје господар Балкана. У уторак
28. маја 1453. Цариград је пао  и тада је Аја-Софија претворена у џамију. После
миленијума, то је био крај Ромејског царства. Осваја се српско Ново Брдо, богати
рударски град. Хуњади успешно брани Београд 1456. године. Европа је задивљена
тим успехом. Коначни пад Србије под Турке је био 1459. Пелопонез пада следеће
године, Босна шапатом 1465. Скендер- бег у Албанији је у побуни, кратко и уза-
лудно.  Врлетна Зета Црнојевића пада 1496. године.  Скоро читаво  Балканско
полуострво се у нашло у Турској царевини.
После пропасти Византијског царства многе грчке заједнице образованих људи
су отишле у Италију и тамо допринеле  замаху  хуманизма и ренесансе. Такође,
усељавају се у Трансилванију, у саксонске градове Арад, Клуж, Брашов и Сибињ.
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Као православни хришћани помажу румунску заједницу и врше веома битан кул-
турни утицај. Стварају се мешовите породице и знатно, нарочито преко свеш-
тенства, спречавају и успоравају словенизацију романског становништва. У
цариградској четврти Фанар, седишту Васељенског патријарха, остало је хелен-
ско становништво имућно и веома утицајно. Више од три столећа усмеравали су
грчку заједницу и имали су утицај на султана и Високу порту (влада Османског
царства). Многи су били у служби као велики драгомани, тумачи и преводиоци.
Од почетка 18. века њима је поверена власт и у вазалним румунским кнежеви-
нама. Ипак нису били недодирљиви. Зависили су од султанове ћуди, као и сав по-
данички апарат државне управе. Касније, у 19. веку, слабе туркофилску политику
и помажу националне устанке.
У 16. и 17. веку оцртавају се три круга на карти османских територија Балкана,
средње и источне Европе. У спољном кругу су споменуте румунске земље,
Влашка и Молдавија, средишња Угарска, Славонија и Банат. Удаљене су биле од
средишта царства, слабо контролисане и недовољно интегрисане. У средњем
кругу је Босна, Херцеговина, Црна Гора, Србија, Албанија и Грчка које су биле
обухваћене царским привредним и управним системом, али са многим компро-
мисима, специфичностима и изузецима. У трећем кругу је Бугарска у непосред-
ној близини Инстанбула највише интегрисана у Османску државу. Градови су
били тврђаве турске власти. Исламизација велика. Долазило је и до колонизације
етничких Турака или неких од туркменсих номада сточара попут Јурука у Маке-
донију. Ипак, никад та колонизација није донела бројчану  предност над словен-
ским становништвом. Султанова империја се у Румелији ослањала и одржавала
од оног домаћег становништва које је исламизовано. Погоршан положај раје
најпре се осетио у Бугарској. Потоње побуне често су инициране од  других и из
суседних територија, јер је Бугарска имала најслабије везе са спољним светом
Европе. 
После класичне, успешне епохе Османског царства, од 17. века долази до дугот-
рајног слабљења и пропадања. Срби и други турски поданици са југоистока Ев-
ропе остаће ван главних цивилизацијских токова и биће успорени у свим
видовима друштвеног развоја.  
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Портрет Старине Новака
рад наставника ликовне културе Синише Зековића

Техника сува игла
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Српски народ у 16. веку

Српске земље у 16. веку биле су увелико  територија Османског турског царства
са изграђеним тимарским феудалним системом. Срби су живели у следећим
ејалетима Турског царства: Румелијском, Будимском, Темишварском, Босанском,
Јегарском и Кањишком. Као и на осталим територијама под влашћу Турака,
највећи део народа је био у положају раје (стадо, поданици), обесправљених зем-
љорадника. Пореске обавезе су имали према држави, феудалцу и вакуфу. Земља
је султанова и  подељена је спахијама – коњаницима, чиновницима, или је при-
падала верским задужбинама. Главни порези  су главарина–харач (џизја), који је
плаћао сваки пунолетни мушкарац немуслиман и десетак феудалцу (испенџе
ушур), од свих производа. Такође, постојала је и радна обавеза као и мањи по-
времени намети. Овчарина се плаћала у броју ситне стоке. Сви ти порези у 15. и
делу 16-ог века нису били превисоки. Падишахова империја је била на врхунцу
моћи. Експлоатација је била мања него у времену  домаће властеле.
Српском, као и другим народима у царству, најтеже је падала девшимра  данак
у крви, успостављена у 15. веку за време Мехмета I. Сваке пете или седме године
Турци су скупљали бистру и окретну мушку децу за свој јањичарски корпус и за
мрежу свога чиновничког апарата. Одгајани у новом духу, они су постајали верне
и покорне султанове слуге и камен- кремен моћи царевине. Османовићи су тиме
спречили било какво династичко ривалство турских племенских познатих ро-
дова.
Постојала је читава лепеза повлашћеих слојева српског становништва ‒ „опрош-
тена раја“, како су Турци говорили. Пре свега радило се о помоћним војним, по-
лувојним одредима и другим задужењима и занатима, где често није било јасне
границе.
Власи су сточарске групе, који у турски систем улазе са својом самоуправом и
старешинама. Плаћају порез филурију – један златник, дају стоку и сир, конопце
и уларе, а на пет кућа дају и једног војника.Они су покретни и  са својим стадима
често долазе у новоосвојене и пограничне области. У Смедеревском санџаку 1516.
године на граници према Угарској постајало је 12 000 влашких кућа, које су за-
дужене превозом, подвозом, бригом о коњима и другој крупној стоци. У наведе-
ном санџаку 1536. влашко становништво је било сведено на статус раје. Због
великог негодовања централна власт им враћа после шест година статус филур-
џија. Он ће потрајати све до 1586, када је граница царства одавно далеко у сред-
њој Европи и када је започела криза коју је раја морала да испашта.
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Дербенџије ( дербен-персијски: клисура, теснац) су били чувари опасних места
на друмовима, кроз клисуре и на превојима. Наоружани хладним оружјем, буб-
њем као средством комуникације били су прва одбрана од хајдука. На путу Бео-
град–Софија било је 40-ак дербеџијских села.
Мартолоси су били граничари, полицајци, посаде градова. То је  институција пре-
узета од Византијског царства. Неки имају плату, неки  слободну баштину, а неки
тимар и пореске олакшице. У првим деценијама турске власти било је и Срба
спахија и уживалаца тимара. Водили су порекло од  домаће средњовековне вла-
стеле. У Смедеревском санџаку крајем 15. века постајало је 64 муслимана спахија
према 85 хришћана. Крајем 16. века, задржати такав положај значило је прећи
на ислам.
Ту је и низ занатлија повезаних са војним потребама и славом царства. Ћупри-
џије воде рачуна о скелама и мостовима, улакчије узгајају коње за поштанску
службу, соколари и јастребари, оризари гаје пиринач, мемерџије, дунђери, ми-
мари и неџари су градитељи јавних грађевина, у граду су важни ковачи, тесари,
топџије и самострелари; о бродовима брину катранџије, зифтчије и калафати;
рударство се још одржавало у 16. веку, ту су маденџије и ћумурџије, дрвосече,
као и разне врсте стажарских служби.
Град  је у 16. веку  пре свега имао исламски карактер. У вароши–подграђу, пре-
тежно је живело српско хришћанско становништво у пар „махала“ (четврти).
Утрврђени град са кулама и бедемима од тврдог материјала називана је „кале.“
„Хисар“ је био назив за мању градску утврду са кулом, често без бедема. „Касаба“
је отворено насеље, муслиманско, са градским занатима, низом дућана, барем
једном џамијом. Под „шехером“ се подразумевало отворено веће насеље са ве-
ћинским муслиманским становништвом, са обавезном трговачком и занатском
чаршијом, са хановима и каравсарајима, јавним купатилима, дервишким текијама
и исламским школама. Утврђени градови били су више у пограничним терито-
ријама. Паланке су биле примитивне утврде од дрвета близу друмова, као за-
прека хајдучке активности. Градови су добили источњачки карактер из ког је
настала специфична орјентална балканска урбанизација. Прелазило се на ислам
и потури су чинили 40 % популације у градовима на почетку века.  Најбољи при-
мери су: Призрен, Нови Пазар, Скопје, Сарајево, Мостар... Рурални предели су
остали скоро нетакнути са православним Србима.
У турским дефтерима доста сазнајемо о величини и броју села. Села су била мно-
гољудна, најчешће са неколико десетина кућа. Нија била реткост да село има
преко стотину кућа. У свакоме је постајао трг где се одвијао седмични пазар.  Па-
нађур је био годишњи сајам. Кроз циклусе, многа влашка села постојала су рајин-
ска и обрнуто нарочито у несигурна времена. Село је раштркано, куће су блатне
колибе, плетаре и земунице. Сеоске цркве су биле ретке, воденице скоро оба-
везне. Многе сеоске средине имале су разне обавезе према поштанским по-
стајама – мензуланама, према хановима и каравансарајима. Кнезови (примићури,
ћехаје) су били у сваком селу и били су основна веза са турским властима.
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Земљорадња је била примитивна. Од жита су највише гајена: пшеница, суражица,
јечам, раж, просо, грахорица, хељда, пиринач, а од средине 17. века и кукуруз. Од
поврћа гајио се боб, грах, сочивица, сланутак, пасуљ, лук, купус, патлиџан; од
воћа: орах, кестен, трешња, шљива и јабука. Подручја са виновом лозом била су
далеко распрострањенија него у потоњим временима. Од индустријских биљака
гаје се лан и конопља, а у Призрену свилена буба. Опорезована је само ситна
стока: свиње, козе и овце. Током 16. века порези су се повећали. На почетку века
за овцу се плаћала 1 акча, а крајем века 2 акче. Развијено је било и пчеларство,
риболов и лов, највише због крзна.
Рударство је у 16. веку доживело известан успон. Вадило се олово, сребро, нешто
злата, бакар, гвожђе и шалитра. У следећем столећу рудници се затварају и не-
стају.
На селу су били развијени многи занати: ковачи, обућари, пекари и месари,
крчмари,  воденичари, кудељари, златари, грнчари и клесари. У градовима су се
развијали оријентални занати. Појединим су се могли бавити само муслимани:
кујунџије, бравари, сапунџије, сарачи, пушкари, ножари, бербери, ашчије и хал-
ваџије...Половином 16. столећа Призрен је имао 50 врста заната, Београд 30;
Ниш, Ужице, Смедерево, Сарајево су такође били занатски центри. Мануфак-
турне производње није било.
Српске земље су извозиле жито, восак, кожу, крзно, вуну, сир, стоку и руде. Трго-
вина је била караванска, а у мањој мери еспап се превозио колима. Коришћени
су сви могући пловни путеви. На почетку новог века трговци су домаћи људи,
махом муслимани. Доста је било и странаца, нарочито Италијана. Трговина Дуб-
ровачке републике је била у свом „златном веку“. Царство према Европи има под-
ређен положај, више је увозило него извозило. Новац се ковао и временом
слабио. Од златника највише се  користио млетачки и угарски дукат. На почетку
века 1 млетачки дукат вредео је 49 акчи (аспри), а крајем века 120 акчи – турског
сребрног новца. 
Започела је вековна епоха османске власти над српским народом. У новим усло-
вима мењао се менталитет, начин исхране и свакодневни живот. У српском
језику, остаће око 10 000 турцизама, мада је било процеса  и у обрнутом смеру.
Чак и у  обичајно право улазили су елементи исламског шеријата. Долази до об-
нове патријахалне народне културе, племенског и задружног живота. Освежени
су многи пагански обичаји, наставило се са прасловенском гостољубивашћу.
Срби су се нашли у изолацији према осталој Европи, али ослобођени неких сред-
њовековних стега. Мења се и начин облачења. На Балкану ношња хришћана је
слична. Неки одевни предмети и боје су им забрањиване, мада се то није одвише
поштовало. Цветала је народна усмена књижевност уз гусле или тамбуре као
вентил за често сурову свакодневницу.
Постојало је и нешто веома важно, нешто што је окупљало цео српски народ и
што га је представљало пред султаном и локалним властима. То је била органи-
зација Српске православне цркве. Приликом турког освајања српских земаља, 
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цркве и манастири су паљени, претварани у џамије, поседи су им одузимани. Кас-
није, у 16. столећу односи су били сношљивији, док је Порта била према католи-
цима подозривија.
Историја је довела на положај великог везира чувеног Србина Мехмед пашу Со-
коловића. Високи турски чиновник, као бистри младић из Босне, доведен је у
центар царевине преко обичаја данка у крви. Служио је чак три султана (Су-
лејмана II, Селима II и Mурата III) и отворио је пут многим српским потурицама
који су српски језик учинили дипломатским језиком тога доба заједно са чувеним
дубровачким поклисарима. Био је султанов зет – дамат. Његови рођаци су били
управитељи Угарске и Босне: Мустафа паша и Ферхад паша. У 16. веку велики
везири и везири српског порекла били су и Рустем паша и Ибрахим паша.
У ратној кампањи 1551/52. Сулејман Величанствени најзад осваја Банат. Ангажо-
вање Срба у том подухвату је било максималмо за интерес Османлија. Поход је
прославио Мехмед-пашу. Године 1557. обнавља се Пећка патријаршија. Интерес
царства је био да у дубини Балкана има мирне и послушне Србе, као базу за даља
освајања. Но, не смемо занемарити свест Соколовића о српском пореклу. На-
рочито када знамо да пећки трон припада православном делу фамилије Соколо-
вића. Србију и Босну задужио је многим јавним грађевинама, мектебима и
медресама. Многи Срби пребези у његово време враћали су се на територију Ос-
манске царевине. Убијен је 1579. од стране верског фанатика и тада је Србима
кренуло на горе.
Патријаршија у Пећи је имала своје приходе. Бир је био 12 акчи по огњишту и
један дукат за пароха. Порезе је тражила и од католичких верника. Турска адми-
нистрација ју је помагала. У последњој четвртини столећа турској држави даје
100 000 акчи годишње. Имала је ограничену судску власт, пре свега у породич-
ном праву православних Срба. Окупљала је целокупан народ. Оне које су били
поданици Беча и Венеције, као и део бугарске територије. У шематизму је било
преко 40 митрополита и епископа. Обновљено је и саграђено много нових ма-
настира и цркава. Скрипторији су радили. Постојало је више штампарија. О са-
борима и славама окупљала је народ, чувала националну свест и спомен на
величину средњовековне државности. У време владавине Селима II (1566 – 1574),
када је криза већ наговештавана, Патријаршија је била принуђена да откупљује
сопствена имања од државе. Крајем века, у доба рата  предводила је буне, водила
тајну дипломатију са западњачким силама и Русијом. Тражила је ослобођење и
протекторат било какве европске силе. Нудила је српску круну разним дина-
стијама и племићима. Размишљала је и о унији. Пећки трон је био  центар свега.
Политика се мења, не у целини, али довољно да турске власти буду изненађене
и огорчене.
Све време турског продирања на Балканско полуострво, трају сеобе српског и
других народа. Бежи се испред војске, насиља, пљачкашких похода и  великих
опсада.  У 15. веку то је био северни правац у Краљевину Угарску. Касније се то 
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мења правцем северозапада, где Хабзбуршка монархија изграђује систем Војне
крајине (границе); Карловачки и Вараждински генаралат, од Јадрана до Драве.
На опустошеној земљи насељава многе Србе (пребези, ускоци, Власи, Турци, Ра-
шани, Ћићи...) правећи „предзиђе хришћанства“ као једну велику касарну на
отвореном. Срби су слободни сељаци навикли на ратовање, али са тешким војним
обавезама. Многи агенти су и позивали хришћанско становништво да избегне
из Турске нудећи им слободнији ускочки и крајишки живот у Жумберку, Лици,
Кордуну, Банији и западној Славонији.
Неки су одлазили и југозападно, на приморје и острва под окриље Млетачке ре-
публике са истим идејама сталног пограничног рата као и Беч. Саме Османлије
су пресељавале становништво мислећи на радну снагу  феудалних поседа. Такође
насељавају и своја крајишта – серхате акинџијама и мартолосима, те су се Срби
налазили са обе стране граница. Многи су као робље из војних похода завршили
у центру царства или на његовим територијама на три континента.  
Највећи султан Османског царства, Сулејман Законодавац умро је на походу 1566.
године, под зидинама Сигета. Империја је имала још извесне успехе на Кипру,
Тунису, освојени су неки делови Арабије и Персије. Пораз у поморској бици код
Лепанта 1571. је срушио мит о турској непобедивости. Започела је свеукупна
криза у држави. Престанком освајања није било више плена и поделе нових феу-
далних поседа. Спахије желе да тимаре претворе у баштину. Извлаче се од војних
похода новцем и митом. Све више  родних муслимана улази у јањичаре, дисцип-
лина опада, жене се баве занатима и трговином. Све се више користи плаћеничка
војска, а издаци за ратовање се повећавају напретком ратне технике коју је Ев-
ропа брзо развијала. Раскош на двору и скупа администрација увећавала је рас-
ходе, који су у последњој деценији века били 363 400 000 акчи, а приходи 293
400 000. Државна добра се дају у закуп. Велики је утицај зеленешког капитала
чувених Грка – фанариота. Положаји се продају. У пољопривреди нема пораста
производње. На земљи почиње читлучење које ствара кметове без икаквог права.
Читлук-сахибија убира све намете и царске и спахијине, а највише узима за себе,
а све преко леђа сељака. Разни порези су се  увећали од пет до осам пута. Све се
више траже обавезе у новцу. Сељаци беже, влада анархија, нарочито у провин-
цијама. Повећава се турски верски фанатизам.  Законитост се не поштује. Без-
бедност је ослабила. Сва власт је корумпирана. Војска је огрезла у пљачки.
Појављују се џелалије, побуњеници против државе. Ратују и пљачкају за свој
рачун и повећавају општу анархију. Имућни и лојалнији Анадолци беже пред тим
групама на Крим, а често и на Балкан. Време је погодовало порасту хајдучије и
покретању буна. 
Српска црква за време патријарха Јована (1592–1614), отворено наступа против
турске власти. Верске разлике су све више нарастале као и класне разлике. До-
маћи феудални слој претворио се у безначајне остатке или прелази на ислам.
Југоисточној Европи предстојали су бурни дани. То није био само Дуги рат
(1593–1606) Аустрије и Турске, већ покушај савеза европских сила за коначни  
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обрачун са иноверном царевином. Српски народ, као и остали Балканци, били
су у покрету на многим локалитетима, често изневерени. Уважени историчар Ра-
дован Самарџић је писао да Срби после века и по затишја поново излазе на по-
зорницу европске историје.

Манастир Тавна у Подрињу
Република Српска, БиХ

По предању ктитори манастира су Новак и побратим Радивоје
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Балканска хајдучија

Многобројна су мишљења о пореклу речи хајдук, да развој ове речи иде од сан-
скритског прајезика, преко језика Блиског истока, до угро-финског мађарског.
У санскритском, повезујемо га са обликом AYDH, што значи борити се, проти-
вити, што је у вези са речју AYDUH у значењу ратник, противник. Уврежено је
мишљење,  да је порекло од мађарске речи HAJTO – гонич волова, најисправније.
Многобројни су били војници (војнуци) из редова хришћана који су попуњавали
помоћне османске трупе, водећи рачуна о коњима и другој стоци. У турски језик
улази као  HAJDUT, што значи добровољац, али и разбојник. У Влашкој и  Ук-
рајини термин је ХАЈДАМАК. Речи које се повезују са хајдучком  дружином као
што је старешина чете ХАРАМБАША, облик је од харамија, разбојник, што нам
долази из персијског и арапског језика. 
У наше крајеве термин долази од турских времена. Одувек је било друмских на-
силника и пустахија. У српском средњем веку Душанов законик је за њих пред-
виђао сурове казне. Били су ослепљивани, секли су  им  се удови, жигосали
образи, паљена им је коса и брада, вешани су. Назив који се користио за оружаног
разбојника је гусар, а непожељно дело гуса. Користиле су  се и ове речи: крад-
љивац, лупеж, курвар, убица. На Балканском полуострву бројни су и други називи
и значења. У Грчкој хајдуци се називају клефти (храбри). Блиски су им арматоли,
чувари удаљених области и друмова. Често нелојални властима, па је настао и
термин клефтоарматоли, као врста полухајдука. У угарским земљама преводи се
као војник, пешак, оружани момак, слуга. Код Бугара у значењу разбојника, у  Ук-
рајини крадљивац, у Румунији погранични војник и разбојник.
Српски и јужнословенски крајеви имали су велику базу одметника и побуњеника.
Многи су се регрутовали из повлашћених слојева становништва, који су обав-
љали разне војне и остале службе Османској империји. То су мартолози, дербен-
џије, пребези, морлаци, крајишници, сарахори и шајкаши. Оружани, лако су
постајали народни осветници и људи ван закона, нарочито када су биле угрожене
њихове привилегије. У смутним временима они су стварали ускочка гнезда, чи-
таве најамне војне јединице и први су били у бунама и устанцима. Као такви били
су у  служби суседних сила: Хабзбуршке монархије, Млетачке републике и после
опроста поново код Османлија. У народу су остале и погрдне мисли и пословице
о хајдуцима, на пример: да су они из „раскућених кућа“, „да је хајдучка глава, јев-
тина глава“.  Увек је било симпатија за балканско одметништво: да ли су они
борци за слободу, браниоци части и обичне раје пред турским зулумима или
авантуристички свет који се упушта у пљачку и којима је ратовање извор зараде
и неспутаног живота. 
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Вук Стефановић Караџић у својим списима о хајдуцима даје праву животну ант-
рополошку анализу: „Народ наш мисли и пјева да су у нас хајдуци постали од
турске силе и неправде. Да речемо да гдје који отиде у хајдуке и  без невоље, да
се наноси хаљина и оружја по својој вољи или коме да се освети , али је и то
цијела истина, , да што је год влада турска боља и човечнија, то је и хајдука у
земљи мање, а што је гора и неправеднија, то их је више, и зато је међу хајдуцима
бивало кашто најпоштенијих људи, а у почетку владе турске јамочно их је било
и од прве господе и племића. Истина да многи људи не оду у хајдуке да чине зло,
али кад се човјек (особито прост) један пут отпади од људског друштва и опрости
се сваке власти, он почне особито један из другога и зло чинити: тако и хајдуци
чине зло и народу своме, који их према Турцима љуби и жали, али се и данас
чини хајдуку највећа срамота и поруга кад му се рече да је лопов и пржибаба.“
Разлога за одлазак у „гору зелену“, у дружину хајдучку било је много. Сигурно је
битно време опадања моћи турског Османског царства крајем 16. века. Аграрни
односи су се променили, порези и намети су се повећали, дошло је појачане ис-
ламизације. Повлашћени слојеви хришћанских народа нису могли да заштите
свој положај  без промене вере. Закони се нису поштовали. Раја је била на мети
насиља и појачене експлоатације сваке врсте. Данак у крви је и даље био актуе-
лан. Појачали су се кулуци – радне обавезе. Царство је заустављено у ширењу
територија и било је захваћено политичком и економском кризом. Долазило је
време  ратова и устанака. Европске силе јако су заинтересоване за протеривање
Османалија са Балкана и поделу територија. Ослон су тражиле код балканских
народа, рачунајући на њихове покрете и борбени елемент хајдучких група.
Многи крајеви југоисточне Европе били су познати по сталној хајдучкој актив-
ности. То су били предели од којих су зазиралe турске власти, трговци и путници
у дипломатским мисијама. Оставили су нам многе легенде, записе, путописе и
историјске изворе у којима се често помиње хајдучија. Такође, треба знати да
није било државе од Римског царства која је толико посвећивала пажњу друмо-
вима и њиховој безбедности. Многобројни каравансараји, ханови, мензулане,
дервишке завије, издржавани од вакуфа побожних муслимана, били су жила ку-
цавица огромне Османске царевине.
У српским и јужнословенским странама знало се пре свега који су друмови не-
сигурни и где су предели честе активности хајдука. То је био пре свега Цари-
градски друм, од Београда, према Нишу и Софији, пут од Ниша до Приштине и
даље према Пљевљима, као и онај на  Романији близу Сарајева. По препадима чу-
вени су били путеви од Дубровника ка Билећи и Гацку, од Котора ка Никшићу.
Хајдучке заседе су биле редовне близу следећих градова: Ваљева, Ужица, При-
зрена, Врања, у Босни око Ливна и Бугојна, у Цетинској крајини, па и у Бачкој и
Барањи. Хајдучка и ускочка гнезда у служби Венеције, а почесто на свој рачун,
чекају на мору и копну, од Сења, Нина и Плоча са острвима. Често непоуздани
шајкаши османским властима, робе бродове на Дунаву, Тиси и Морави. Многе 
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Многе буне и устанке предводиле су хајдучке дружине, нарочито у Банату, ис-
точној Србији, скопској Црној Гори, Шар-планини, Херцеговини и Славонији. У
Црној Гори, Брдима и Санџаку, хајдучија је у племенском друштву била при-
вредна грана и услов опстанка. Постајали су и муслимански друмски разбојници
(хајите, ајте, харамије, кесеџије, крџалије) нарочито у Босни, Дамлацији и Ма-
кедонији: уз реку Уну и горњи ток Врбаса, око Санског Моста и Бања Луке, се-
верно од Задра, Шибеника, Сиња и Книна, чувена је била по турским хајдуцима
и Имотска крајина према Макарском приморју, у Македонији око Тетова, Скопја,
Велеса, Битоља и Охрида. Албанске регуларне и нерегуларне чете ради пљачке и
насељавања спуштају се према Метохији, Косову, Копаонику, сливу Јужне Мо-
раве.
Хајдучке дружине се појављују у румунским крајевима, на банатским и влашким
пустарама, у густим трансилванијским шумама, на доњем Дунаву у Добруџи. Пут-
ници од њих стрепе у источној Бугарској око Софије и превојима Старе планине,
око градова Видина, Пловдива, Плевне, Преслава, Добрича и Трнова, на клан-
цима и прелазима планине Балкан. У Грчкој, клефти су нарочито били активни
на северозападу, у Епиру и нарочито на крајњем југу Пелопонеза. Често су конт-
ролисали читаве регије попут „Маниота“ са Пелопонеза, планинаца и хеленизо-
ваних Словена. Познати су били Грци и православни Албанци у крају Сули, који
су чак успоставили дипломатске односе са Француском и Русијом. 
Шира јавност  познаје део хајдучке традиције. Добро се знају термини као што
је харамбаша-старешина, барјактар-његов заменик, јатаци-сељаци који скривају
хајдуке током дугих зимских месеци. Зна се за Ђурђевдан, да се на почетку маја
окупља  дружина спремна за акцију. На мировање и зимовање креће се о Митров
дану, почетком новембра ( добро знани хајдучки састанак и растанак). Чете су
обично имале од 10 до 30 људи. Код оних „бољих“ хајдука мета напада су царски
скупљачи пореза – харачлије, те трговци и уопште богати људи. Дружина је била
у стању да затвори читав крај и ту је наплаћивала прелаз.  Хајдучка је група имала
свој кодекс понашања. Пре свега, све је то потицало из обичајног права и пре-
несено је из односа патријахалне породице, браства и  задруге. Старешина–ха-
рамбаша, често најстарији, слушао се као отац. Хијерархија је у суровом животу
била потребна, у супротном нема опстанка. Морална питања решавао је вођа
чете,  знало се шта је дозвољено, а шта не сме да се чини. Торбонош је био
најмлађи члан дружине и био је задужен да носи торбу харамбаши. Облачили су
се гиздаво и гледали су да им оружје буде добро и украшено седефом из свих по-
знатих оружница тадашњег доба. Бркови и перчин су били обавезни, став сла-
вољубив и сујетан. На „даници“, хајдучком одмору било је песме и игре. Свирале
су се гајде и разне фруле. Играло се уз звекет игре сабљама и ножевима, скакало
из места, бацао се камен са рамена, слушао се гуслар који је опевао њихове
јуначке подвиге. Непожељни женици, имају своја веровања, амајлије и завете: у
свету недељу крв се не пролива, не нападају се сватови, у време хадуковања нема 
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полних односа, не краде се  стока и ситнице. Гладне увек треба нахранити и по-
делити оно што имаш. Јатачке куће су им свете, као и куће њихове родбине.
Издају су сурово кажњавали, нарочито неверне јатаке. Деоба плена је била по
договору  и заслугама, али често и узрок сукоба. Радо су и трговали, а плен про-
давали у даље крајеве, нарочито на приморју. Баве се и отмицама, тражећи откуп,
поједини и трговином робља. Силазили су у шехере и чаршије обучени по турски.
У градовима су такође имали јатаке. Често су то били  муслимани, побратими, па
чак и представници локалне османске власти. Многи хајдуци су се предавали и
добијали опрост. Узимани су за пандурску службу или су се после низа година
хајдуковања враћали  обичном животу. Ту је био неисцрпан извор помоћних
војних одреда, граничара, најамника за Беч, Венецију и Истанбул. Често су били
сами себи господари, силовити и преки, ма како слушали ћесара, дужда и сул-
тана.
Како су  сами били прогањани и брутално мучени и убијани, често су враћали
истом мером. Турци су имали тешке казне за хајдуке: дегенек – батињање по та-
банима, вешање и набијање на колац, мучење торбом са пепелом, одсецање главе,
смрт на ченгелама, драње коже, спаљивање, утапање, ударање клинаца, черечење
коњима, шурење водом, сипање врелог олова или катрана у уста; ни хајдуци, ни
хришћанске европске силе у 16. веку нису заостајали у злочиначком осмишља-
вању људских мука.
Хајдуци су били вешти герилци тадашњег доба. Брзи и окретни, изненада су се
појављивали и нестајали у тамним балканским шумама. Њихове мале групе за-
узимале су бусију – заседу, на друму чекајући плен. Знали су и да нападну мање
војне одреде, нарочито комору. Тако је комора чувеног Хусрев-бега нападнута
када се враћао са победоноснох похода на Угарску 1526. године. Огромна војска
босанског намесника успела је да савлада харамбашу Делирадића и његове
хајдуке. Чак и огромне развучене турске ордије у кретању према Бечу биле су
мета напада. Пре последњег похода султана Сулејмана  из 1566. године, акинџије
су као претходница чистиле Цариградски друм и Србију од хајдука. По путопи-
сима многих  чланова дипломатских мисија европских земаља, Србија и Балкан
били су пуни густих шума, дубрава  и шикара, где су њихови калаузи стрепели
од напада хајдука. У већим групама знају и да нападну и касабу и паланку. У време
ратова то су и читаве јединице која знају да држе крила на већем бојном пољу,
као што се дешавало у Дугом рату 1593–1606.
Османске власти предузимале су разне мере како би спречиле или барем убла-
жиле хајдучију и разбојништво. Домаће локално становништво често је чувало
стражу на друмовима. Ако се деси препад, глобу плаћа оближње село („што за-
ради Романија планина, то плати село Оточина“ – пословица везана за Новако-
виће и на њихову хајдучку , породичну мануфактуру). Морали су да иду  у потере.
Народ је често одлазио из насеља поред друмова. У турским дефтерима често на-
лазимо на мезру – напуштено село. Повлашћене дербенџије чувале су теснаце, 
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превоје кланце „ јадиковце“, газове и мостове. Према турским изворима  из 16.
века, 1906 породица на Балкану биле су у статусу дербенџија.  Грађене су дрвене
и блатне утврде – паланке, чардаци и карауле, чији су стражари често тражили
награду од пролазника. Пандури крстаре,( често бивши хајдуци), познају терен,
све стазе и богазе и предводе потере. Ритмичко ударање великог бубња често је
на даљину објављивало да ли постоји или предстоји опасност од напада. Око пута
сечена је или паљена шума на стреломет и пушкомет. Турци путују у великим
групама мешајући се намерно са хришћанским путницима и често у пратњи се-
љака наоружаних кратким копљима или батинама. У временима ратова или после
њих, када је била мноштво  хајдука Османлије су примењивали „тефтиш“ – окупе
народ у оборе, бију и муче да прокажу хајдуке и њихове јатаке. За порастом не-
реда, несигурности и хајдучије Турци су и примењивали норму „ћефилема“–
таоци и јамци, међу њима и жене, да крај остане миран. Украј друмова, на пали-
садама паланки и трговима вароши и касаба често су постављене главе уморених
хајдука, као опомена народу и спремност царевине на сурово кажњавање.
Као национални и социјални борци против турске власти и феудализма, као
авантуристи и носиоци  наде у народну освету, хајдуци су брзо ушли у епску на-
родну поезију, легенду и мит. Развијена је усмена хроника о многим догађајима,
често са помешаним личностима  и временима. За многе личности које се појав-
љују у народном песништву имамо потврду у историјским изворима. Појављују
се у исечцима и епизодама које ипак дају широку слику епохе новог века. Нема
много фабуле из ратова, него  се више пева о њиховим пустоловинама и хајдучкој
и ускочкој свакодневници. Ту је Старина Новак и његов породични круг, Мијат
Томић и Марјан, Иво и Тадија Сењанин, Илија Смиљанић, Стојан Јанковић, Бајо
Пивљанин, Алија Ђерзелез, Мујо Хрњица и многи други знани и незнани, по-
тврђени у повесници или ликови народног надахнућа. У Бугарској чувени су били
Чавдар војвода, војвода Страхил и војвода Делчо. У Грчкој Продромос, страх и
трепет Мореје. У румунским кнежевинама, хајдук Јанко Жиану. Код карпатских
Украјинаца, „миљеник народа“  био је Олекс Довбуш.
Историјска и епска улога Срба и Јужних Словена била је достојна читавог ци-
клуса народних песама. Од 12 000 јуначких песама, по познаваоцима народне
књижевности, сигурно половина опева хајдучке и ускочке јунаке 16. 17. и 18. века.
Хајдучка епоха интересовала је и остатак Европе, те је у другој половини 18. века
у Венецији изашла књига о чувеном хајдуку и харамбаши из Херцеговине, Ста-
ниславу Станку Сочивици. 
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Портрет Старине Новака
рад наставника ликовне културе Петра Ђурђевића

Цртеж оловком
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Старина Новак, 
историјска личност

Старина Новак је рођен негде у трећој деценији 16. века у Поречу на Дунаву,
близу Смедерева, како пишу стари хроничари. То је насеље које се са острва 1832.
одселило у данашњи Доњи Милановац, 8 километара низводно,  за време влада-
вине кнеза Милоша Обреновића. Крајем 19. века на острву су се очувале црква
и канцеларија господара Миленка Стојковића, војводе из Првог српског устанка,
док је све остало претворено у њиве и ливаде или је обрасло у коров и трње.
Много раније, на обали између Поречке реке и реке Папренице, била је велика
варош Пореч. Још од  доба Римљана на том месту је био Pagus Poreci, чије је име
добила Поречка река. На том месту је развалина Градац и остаци града под име-
ном Три куле. Постоје мишљења да се варош звала Вишеслава и да је у 15. или
16. веку разрушена од Турака, док је народ пред Османлијама побегао на острво.
Турци су као спахије живели по селима око Поречке реке. Народ на острву је
био ослобођен пореза са обавезом исхране лађара и превода кроз Ђердап. Дуго
кроз 16. столеће Дунав је од Смедерева до Кладова био погранична река и већина
домаћег становништва је било у шајкашкој служби, као чувари реке. Часопис
„Старинар“ из 1886. када пише о знаменитим људима из тог краја, помиње војводу
Миленка и чувеног трговца чика Мишу Анастасијевића, као и стратешки значај
вароши на острву, као месту сукоба Турске, Аустрије, Русије и српских устаника
у 18. и 19. веку. Не помиње се Старина Новак. 
У околним селима око Пореча говори се влашки или румунски. Близу цркве у
Доњем Милановцу,  на надгробном споменику из 19. века могло се још наћи пре-
зиме Новаковић, као што има и данас много фамилија у Кладову које носе име
Новак. Што не значи да се један Новак, Србин, из других крајева доселио у
Пореч. (К. Санду – Тимок)
Мало знамо о раним данима и годинама нашега јунака. Више су то предања и за-
писи у делима из времена када је он већ био позната личност и у којима се бе-
леже последње године његовог живота. Да ли је био у повлашћеним
хришћанским војничким редовима, као шајкаш, влах или мартолоз, можемо само
да претпостављамо. Смедеревски санџак је био веома важан за Османско царство
као полазиште за нова  освајања. 
Новак је младост провео на обали Дунава, а највећи део живота је хајдуковао. У
старијим годинама био је је учесник Дугог рата и десна рука војводе Михаја
Храброг (Mihail Viteazul). Да ли се одметнуо од кулука на смедервској тврђави
као сарахор, као што пева песма о проклетој Јерини и њеним тешким наметима
за градњу смедеревске тврђаве, сто година раније, или је изгубио повлашћени 
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положај те одлази  у горе Тимочке крајине? Код једног харамбаше научио је занат
оружара. Нагађа се да је прешао на ислам, да је постао субаша и да се силно по-
свађао са Турцима те да се и тада одметнуо. Испољио је војне врлине и формирао
је своју чету. Стизао је до Београда и до Босне.  Негде на почетку последње де-
ценије 16. века, појављује се у Подунављу  око Кладова и Видина, где окупља
хајдуке и незадовољне сељаке. 
У заробљевништу је био мучен, повађени су му сви зуби, отуда и назив Баба, по
многим писцима. У старим годинама тај надимак му  је и одговарао. Ради се о
турцизму, баба – отац, али ако одемо још даље у прошлост, пре него су Турци
примили ислам, своје многобожачке шамане звали су „ баба“ или „деда“, чувене
исцељитеље и тумаче снова. Када су постали муслимани, тако су називали многе
верске  проповеднике и  дервише. Постоје мишљења да је надимак „баба“ добио
тек после погубљења. Такође је интересантно да у румунској народној поезији
Баба се ретко спомиње, највише само Новак.
Старина Новак је био писмен човек. Учио је да чита и пише старословенски у ма-
настиру надомак Дунава и у самом Поречу. Познавао је многе језике – румунски,
турски, који је научио у заробљеништву,а знао је бугарски и грчки. У свом одреду,
он је имао хајдуке и добровољце разних националности и сигурно је кроз кому-
никацују са њима савладао те језике.
О балканском јунаку имамо доста историјске писане грађе: хроничар Ortellus
Redivivus, српски хроничар Теодосије,  Kiro Spontoni – Италијан, лични секретар
генерала Басте, који је писао да је Новак српског порекла и да  је „веома стар“,
мађарски хроничар Самоскози (Istvan Szamosközy), мађарско-секељски истори-
чар Даниел (Dozsa Daniel), историчар из Буковине, Хумурзаки (Humurzaki), који
је писао је о „capitano di kaiduchi,“ хајдучком капетану Новаку и често га помиње
у великој збирци списа и докумената названој по његовом презимену, а ту је и
збирка писаних извора Вереса. О Новаку пише и енглески историчар, савреме-
ник тих догађаја, Ричард Кнолс (Richard Knolles), турски хроничар Мустафа Са-
линикија, хроничар Балтазар Валтер, а ту су и записи Николаја Балческуа.  Јон
Ђорђеску  утврђује његово српско порекло, побијајући тврдње да је Бугарин или
Влах из Тимочке крајине. Даље, о Новаку су писали румунски историчари Ма-
рина (Marina), Крачијану (Cracianu), Јорга (Iorga), Нашдеу (Nașdeu), Урекија (Ure-
kia). Историчар Штефан Метеш нам је оставио снажно сведочење о смрти
харамабаше Новака. Прилично историјских извора о овом рату и нашем јунаку
налазе се у италијанским, пољским, аустријским и шпанским архивама, у архиву
Римске курије и Дубровника.  У српској историографији, родоначелник критич-
ког правца, Иларион Руварац, први је писао о Старини Новаку. Увидео је двојство
Дебелића-Караљука и Старине и истакао да их  је народна епика саставила у
једну личност, млађи се хајдук слио са старијим. Највећи познавалац овог доба
у српској историографији је академик Радован Самарџић. Поред њега зналци  
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новог века и турских времена југоисточне Европе су и Петар Милосављевић,
Олга Зиројевић, Радмила Тричковић, Никола Гавриловић, Милан Ванку, Марко
Јачов и Никола Самарџић. У грчкој, бугарској и румунској историографији по-
стоје читави тимови научника који се баве раздобљем од 16. до 18. столећа. На
основу свих ових података и записа, историјска наука може да донесе извесне
закључке о историјском лику Старине Новака. По расположивим историјским
изворима 1986. године је организован научни скуп „Старина Новак и његово
доба“ у Доњем Милановцу. Српска академија науке и уметности, у редакцији про-
фесора Радована Самарџића, две године касније, објавила је истоимени Зборник
радова. У библиотеци наше школе то је једна од, за нас, највреднијих књига.
Срби са другим народима југоисточне Европе у Дугом рату   Аустрије и Турске
(1593 – 1606)   излазе на позорницу великих збивања и постају значајан чинилац.
Бечки двор, у договору  и са подршком папе Климента VIII, жели да покрене и
друге европске народе, јер су препознали спор али незадржив процес опадања
турске моћи. Циљ је био протерати Турке из Европе. Подунавље и Балкан су  уза-
врели  од буна и устанака и у средишту су интересовања хришћанских сила. У
побунама су били турски вазали, сељаци који су губили привилегије, војнички
редови, ситни феудалци хришћани, народни кнезови, свештенство и хајдучке
чете које се спуштају са својих горских станишта. Пробудила се нада о коначном
ослобођењу. Аустрија је страховала од снаге балканских и подунавских народа и
није била сигурна да ће остварити доминацију  на том простору. Често није имала
слуха за мађарске феудалне сталеже, савезнике Балканаца, склоне компроми-
сима са Османлијама и јаких аутономних феудалних традиција. Пољска, Литва-
нија и Русија нису били толико за сукоб, гледајући своје интересе, страхујући да
не ослабе и не изгубе територије у Украјини и Белорусији. Створен је савез
„Света лига“ који је окупио  Шпанију, поједине немачке кнежеве, италијанске
државе, пре свега Тоскану. Венеција и Дубровник су суздржани и хладне главе
размишљају о јачању трговине са Турском у смутним ратним временима. Многа
жаришта на Балкану нису била повезана. Устанак у Банату 1594. године један је
од највећих устанака у историји Срба, лишен подршке, исте године је у крви уга-
шен. Започиње прича о сењским ускоцима. Освојен је Клис и чинило се да ће
пасти цела територија Босне. Немирна је Херцеговина, Црна Гора и северна Ал-
банија. Хајдучке чете постају велике војничке дружине са преко 1000 бораца и
крстаре карпатским базеном и Подунављем: у Славонији, северној Бугарској,
Влашкој и Трансилванији. У  служби су земљишних господара или делују само-
стално. У потоњим временима тако нешто неће бити поновљено. Југоисточна Ев-
ропа је преплављена агентима, авантуристима самозванцима и трговцима
крсташког рата. Сви очекују искрцавање Шпанаца на Јонском или Јадранском
приморју. Појављују се лажни наследници цариградског престола. Вазали
Влашке и Молдавије отказују султану подаништво. Арбанаси крећу у пљачкашке
походе и најамништво за било коју страну. Пољски козаци се спуштају према 
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Црном мору и Истанбулу. Срби траже савез, нуде круну разном европском плем-
ству, у непрестаном су комешању и стављају на коцку повластице и користи
Пећке патријаршије. Заметнуо се безумни  рат свих против свих у којем су место
тражили Турци, Немци, Мађари, Власи, Молдавци, Пољаци, Татари и Срби. Срби
су  били најлојалнији  Михају Храбром и цару Рудолфу Хабзбуршком, али и даље
их је било на страни Османлија. После рата српски народ је био сатрвен, без вођ-
ства и сталежа. Опет је давао војнике, милицију и крајишнике. Кренуо је у сеобе
које нису заостајале за онима у будућим вековима.
Хасан паша Предојевић 1592. осваја Бихаћ. Следеће године, после многобројних
пограничних инцидената, дошао је велики турски пораз под бедемима Сиска. То
је био трећи неуспешни покушај освајања овога града. Чувени паша Предојевић
је погинуо. Европа је славила успешну одбрану као победу код Лепанта. Осман-
лије су одувек сматрале да мали појас угарске и хрватске територије који су
држали Хабзбрговци припада султану. Повод је нађен у неуспелој опсади и ра-
тоборној жељи великог везира Синан паше да разреши то стање. Новим ратом
Порта је хтела да реши унутрашње политичке проблеме и да спере љагу са ле-
пантског пораза. Започео је рат Турског османског царства и Аустрије, која је
позвала хришћанске државе и народе у коалицију, познат по називу Дуги или
Сисачки рат. Мађари га називају и Петнаестогодишњим ратом (1591 – 1606). У
литератури проналазимо и назив Тринаестогодишњи рат. Био је то први модеран
рат, највише на тлу угарских земаља, у којем су коришћена савремена борбена
средства у великим размерама. Организација војске такође је била нова и то се
осетило на бојиштима. Хришћани су у техничкој опремљености и тактици над-
машили османску војску. Турци су ту предност надокнадили бројном снагом и
добром снабдевеношћу. У прве две године рата (1591–1592), Османлије су ос-
војиле 26 тврђава и заробиле 35 000 људи у Славонији и Хрватској, до сисачког
пораза. Султан је имао  велике циљеве: освајање Беча и сламање моћи Римско-
немачког царства. Рат је донео многе обрте. Утврде и градови су освајани и губ-
љени. Читаве области су прелазиле из хришћанских руку у турске и обрнуто.
Пред крај столећа рат је исцрпео финасијске и економске ресурсе и претворио
се у сукоб без смисла. Опет, неки су се богатили, нарочито  они који су били
блиски хабзбуршком двору. Рат је користио за међусобне обрачуне феудалне гос-
поде, за преузимање власти у покрајинама, за успостављање нових вазалстава и
за коначни обрачун са протестантима у Панонији и Подунављу. Због оваквих
ствари примирја или мир су избегавани. На бојишту је била пат позиција без оз-
биљнијих већих сукоба. Ратовање је временом постало бесциљно. Војске су биле
слабо и нередовно плаћене. Становништво је од најамника пљачкано и мучено
до смрти да би се дошло до неког плена. Страни хришћански плаћеници су на-
рочито били сурови и ширило се уверење да су Турци милостивији од ослободи-
теља. Османско царство је увело и нову праксу да им трупе презиме на бојишту,
што је још више изнуривало локално становништво.
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У марту 1594. удариле су хајдучке и устаничке чете на Вршац и запалиле га.
Током маја и јуна устаници преузимају Бечкерек, Тител и Липово. Међу вођама
банатског устанка био је и  темишварски владика Теодор Тиводоровић. Жигмунд
Батори, ердељски војвода, писао је  устаницима да се и он одбио од Турака и да
је спреман да их нападне. Срби су били задовољни и послали су једну делегацију
у Албу-Јулију (Ердељски Београд) која је нудила Баторију титулу краља и деспота.
Жигмунд Батори  им је предао заставу и обећао свеколику помоћ. Обећао је да
ће заједно кренути на Темишвар и да се неће зауставити све до Цариграда. Угар-
ска Дијета није одобрила такав план, никаква помоћ није стигла. Срби су мало-
бројнији, слабије наоуружани и морали су да  попусте. Турци су их растерали на
разне стране. Многи су побијени, а мањи део је побегао у Ердељ (Трансилванија).
Владика Теодор је ухваћен и жив одран. Велики везир и заповедник турске
војске, Синан паша, да би казнио и заплашио Србе, наредио је да се из Милешеве
пренесу у Београд мошти Саве Намањића и да се спале на Врачару код Београда
27. априла 1594. Чин је изазвао огорчење и пркос народа који је наставио борбу
на разним странама. 
Далеко од Баната избила је побуна у Пиви, међу Брђанима, Дробњацима и Ник-
шићима. Предводник је био никшићки војвода Грдан. Без помоћи хришћанских
сила изгубили су битку код Гацка. Турске освете над народом није било из
бојазни да  се не створи замашнији покрет. Од Лике до Црне Горе ускоци су пра-
вили праву пометњу. Залетали су се дубоко у копно и упуштали су се у жестоке
борбе са Турцима. На мору си били окретни гусари, ометали су млетачку трго-
вину и тиме стварали конфликтно стање између Венеције и Беча. Северна Србија
је давала добар део бораца за заједничке походе против Турака са влашким од-
редима и бугарским хајдуцима. У побунама је била и западна Србија, особито ва-
љевски крај. Зимујући на Балкану,  татарски одреди са Крима су  правили  праву
пустош у Србији и Бугарској, као и свуда где су се појавили.
После многих упада хришћанских побуњеника из Влашке у Бугарску, 1598. го-
дине дошло је до „Првог трновског устанка“. Вође су биле трновски архиепископ
Дионисије Ради, никопољски трговац Теодор Балина и  Дубровчанин Павле
Ђорђић. Устанку су били привучени и владике из Русеа, Шумена, Преслава и
Пловдива. Заклињали су се пред јеванђељем да ће „остати верни до смрти“, а се-
љаци са превоја Старе планине да неће допустити „да прође жив Турчин“. Помоћ
од војводе Жигмунда Баторија и цара Рудолфа од 2000 коњаника и 4000 пешака
није остварена. Устанак је угушен у крви, устаници су побијени, а жене и деца
продани у ропство. Хиљаде Бугара потражило је спас северно од Дунава. Сле-
деће, 1599. године дошло је до покрета Срба у Бачкој. Нападали су Турке на Ду-
наву, отимали храну и џебану. Од угарских жупанија су новчано награђивани,
неки су добијали поседе и ослобођење од пореза. Знамо њихова имена: Петар,
Аврам, Никола, Продан, Вук, Михајло... Презиме је свима исто – Рац, како Мађари
називају Србе.
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Излазак Старине Новака на историјску позорницу остао је замагљен прерано
створеним легендарним представама о његовом ранијем животу. Вртлог важних
збивања у Дугом рату  задржао се у Ердељу. Тамо се појавио Баба Новак са још
неколико српских команданата попут Дели Марка, за кога неки пишу да је дуб-
ровачког порекла. Појавили су се у војсци Михаја Храброг, влашког војводе, и
заузели су важна места у документима тога доба. Михај је приступио „Светој
лиги“ и повео је рат против Турака, уздајући се у помоћ балканских народа.
Марта 1595. Михајева војска је прешла Дунав и допрла до планине Балкан. Ло-
кално становништво их је одушевљено дочекало, дигло се на устанак и заједно
су кренули на Софију. Опљачкали су и сравнили са земљом град Туртукају. Пре-
тходнице су допирале до Варне на обали Црног мора. Побуњене сељаке је пред-
водио Баба Новак. Михај је уочио војничке особине војсковође Новака и његових
хајдука, па их је примио у састав своје војске. Новака је поставио за једног од
својих најважнијих старешина.
Истог пролећа 1595. султанов Диван на челу се великим везиром Ферхад пашом
одлучио се на противофанзиву. Чеони одреди хришћанске војске су били хајдуци
Баба Новака. Огромна је била османска војска, по неким, вероватно претераним,
подацима од 100 до 300 хиљада људи.  На челу је био Синан паша, наследник
Ферхадов. Хајдуци су се повукли северно од Дунава. За бој је изабрано село Ка-
лугарени на путу од Ђурђуа ка Букурешту. Обрачун је био августа 1595. Турци
су били побеђени, а запажену улогу су имали Новакови одреди. Турска војска је
ипак остала у Влашкој. Није било снаге да се ордија потисне на југ. Најзад, Ми-
хају је стигла помоћ из Трансилваније и Молдавије, од Жигмунда Баторија и са-
ских градова и од Штефана Развана. Османске снаге су кренуле у повлачење. У
октобру су  хришћански савезници ушли у Трговиште и Букурешт. Влашка је по-
ново стекла слободу и границу на Дунаву. Османлије су ратовање преусмерили
на угарске земље. Војвода Михај са четама Бабе Новака и 1596. прелази Дунав,
осваја и пали Плевну и пљачка многе колоне за снабдевање турске војске. Нова-
кових хајдука је било седам стотина. Вратили су се са само осморо мртвих и са
великим пленом, робљем и стоком. За богате грађане тражена је откупнина. Тако
је слобода чувене богаташке породице Михалоглу плаћена 500 000 дуката. Од
неколико стотина богатих Турака и Јевреја добијено је 400 000 талира. Од тог
подухвата, Новак је био у великој милости Михаја Храброг. У лето исте године
влашка војска прелази Дунав. Капетан хајдука –  Баба Новак поново је веома
успешан и осигурава финансије и комору Михајеве војске. Многе лађе су опљач-
кане и потопљене. Богат плен је извучен из трговачког града Бабадага; од 20 000
кућа, заплењено је 150 запрежних кола. Када су хајдуци после тродневне борбе
видели да не могу кола превести у Влашку, све су запалили и прешли преко Ду-
нава. По трећи пут у невембру месецу креће се у поход. Мета је био град Нико-
пољ. Паша из Никопоља, плашећи се пораза, успео је даровима и обећањима да
избегне сукоб. Постигнут је привремени мир. Влашка је већ ратовањима била
исцрпљена.  У децембру Михај  је од турске Порте примио заставу као симбол
господства. 
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Међутим, позиви Срба и Бугара са Балкана и даље су пристизали влашком
војводи. Старе хронике су забележиле да су у октобру 1597. Срби дошли Михају
и захтевали да пређе Дунав, јер наводно 10 хиљада људи разних народности, који
су већ заузели Кладово и Вашицу, чекају на њега да их поведе у борбу. У то време
Михај је договарао прекид непријатељства са Турцима због многих неспоразума
са ердељским Баторијима и са влашким  бојарима. План му је био да успостави
добар и савезнички однос са Рудолфом II Хабзбуршким. Цар га је узео у заштиту
и доделио му новчану помоћ за издржавање четири хиљаде најамника. Издат је
проглас за најамнике из било које земље да војвода плаћа пет талира за коњаника
и три талира за пешака и више за командно особље. Михај је признао царско си-
зеренство, без икаквог данка; цар му се неће наводно мешати у унутрашње по-
слове и дато је право наследне владавине његовој породици. Сакупљено је
неколико хиљада плаћеника Румуна, Срба, Бугара, Мађара, Албанаца и Козака.
Посебан одред су сачињавали хајдуци Старине Новака, међу којима су били Срби,
Бугари и Албанци. Михај се обавезао да ће признати аустријски суверенитет и
да ће помоћи у истеривању Турака из Трансилваније, Влашке и делова Угарске.
Османлије су сазнале за ове преговоре. Сукоби су настављени. Турци су ушли у
Влашку да оборе Михаја са власти, али су били одбијени. Септембра 1598. он је
прешао Дунав у великој офанзиви. Освојени су Плевна, Рахово, Враца, Флорен-
тин и Видин. Градови нису били одбрањени. Повратком у Влашку сва освајања у
Бугарској и источној Србији су пропала. Јунак Новак је са својом јединицом пре-
вео око 16 000 српског и бугарског живља. У октобру је закључен мир са Тур-
цима. Влашки војвода Михај се окреће Трансилванији и Молдавији. Исте те
јесени Михај је послао један корпус у Трансилванију, јер је Жигмунд Батори пре-
пустио покрајину Хабзбурговцима и отишао у Шлеску. Град Орадеу је требало
бранити од Турака. Немамо податке да је Новак био на овом бојишту.
У пролеће 1599. Жигмунд је по други пут дао оставку на војводство у Трансилва-
нији. За новог војводу је изабран његов рођак кардинал Андреј Батори, који је
почео преговоре са Турцима и Михај, ради обезбеђења своје владавине, креће
на Трансилванију у јесен 1599. Војска од 50 хиљада људи полагала је заклетву у
Плоештију. Међу коњаницима и пешацима били су и хајдуци Бабе Новака, „чу-
веном по војничкој врлини и извежбаном у ратним вештинама“. Кренули су у
претходницу са Козацима. Крстарили су око Сибиња, палили су и пљачкали, ос-
војили су село Шелимбар. У Дугом рату дошло је на  ред  да се обрачунавају две
хришћанске војске. Михај је имао око 20 000 војника, а Батори око 16 000 ер-
дељских бораца. Баба Новак је био на левом боку првог борбеног реда. Михајева
војска је преовладала. Кардинал бежи са брега изнад села Шелимбара у источну
Трансилванију са намером да побегне у Молдавију. Није успео, његова глава је
послата цару Рудолфу. Ђорђе Рац (Сланкаменац), још један знаменити Србин у
војсци војводе Михаја, лично је предао рапорт надвојводи Матији.  Било је много
заробљеника, освојених топова и ратних застава. Три дана касније, 21. октобра 
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1599. године, са великом помпом Михај Храбри улази у престоницу Алба-Јулију
и проглашава Трансилванију својом провинцијом. Она ће остати његова 11 ме-
сеци.
У пролеће 1600. румунски војвода шаље Старину Новака у Банат, у борбу са Тур-
цима. Код Липове, Новакови хајдуци поразили су османске трупе. Ускоро, Новак
добија наређење да са 30 хиљада људи крене за Молдавију. У пратњи су му били
Дели-Марко и Ђорђе Рац. Молдавија је била под утицајем Пољске и ту је Жиг-
мунд нашао уточиште. У мају месецу  Михајева војска ступа у борбе са војском
молдавског кнеза Јеремије Мовиле.  Битке су вођене код Сучаве и Хотина, а пре-
тходницама је увек командовао Новак. Освојен је Јаши, а кнез Јеремија бежи
преко реке Дњестра. Баба Новак креће у ослобађање целе Молдавије од Турака,
а Михај му наређује да заведе ред у јужним областима. Захваљујући Новаковим
способностима, Михај Храбри  се прогласио владаром све три румунске провин-
ције.
У међувремену, у Трансилванији, избио је устанак ердељских племића, већином
протестаната,  који је подржавало и саско-немачко племство. Бојарска ароган-
ција донеће сукобе међу хришћанима. Побуњеницима је пришао и царски гене-
рал Ђорђе Баста, Албанац из Италије, врхунски плаћеник. Њега интересује пре
свега како да истисне и породицу Батори и  Михаја Храброг из Ердеља за инте-
ресе бечке ћесаровине.  Михај је запао у невољу, не знајући како да исплаћује
најамнике. Царска помоћ је отказана. Било је потребно 100 000 талира месечно.
Плаћеници су се дали у велике пљачке. Буне се градови: Турда, Клуж, Бистрица,
Сибињ и Брашов. Најмници прелазе на њихову страну. За вођу је изабран Иштван
Чаки. Долази до одлучујујеће битке 18. септембра 1600. код села Мираслауа на
путу између Турде и Алба-Јулије. Баста је имао прворазредне трупе, међу којима
су се истицали валонски и француски мускетари и немачка и фламанска оклопна
коњица. Лукавом тактиком хабзбуршки плаћеник је натерао Михајеву војску на
отворено поље и до ногу је потукао. Поједини извори говоре да Баба Новак није
учествовао у овој бици и да је кренуо у помоћ, али није стигао на време. Тада се
наводно налазио у Влашкој, на дужности врховног комаданта војске Михајевог
сина Петрашка. Други извори и многи историчари сматрају да је Баба Новак уче-
ствовао у тој бици и да је држао десно крило у војном поретку до реке Мориш.
„Стари и искусни генерал“ се храбро борио. Хроничари су о Новаку записали :
„Рашанин, генерал коњице, човек, иако стар, велике смелости и искуства до-
стојног хвале“. Али када је његово крило попустило завладало је опште расуло.
Новак, изгореле браде и косе, држи одступницу, док Михај ставља заставу у
њедра и бежи. Сустигавши Михаја у Фогарашу, Новак је саветавао војводу да за-
копа благо, да се повуче у Влашку,  а он ће сачекати остатке поражене војске.
Ускоро су се заједно са преживелима повукли у планине које деле Трансилванију
од Влашке. Иштван Чаки је са Мађарима тада побио многе српске и сикулске по-
родице у селима око реке Мориш, нарочито у Липову и Јенипољу. Имамо двојаке  
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записе; једни говоре да после овог пораза Новак напушта Михаја, а други да је
остао највернији Михајев сарадник. Баба Новак се са 15 000 бораца тада одлази
на север да спречи поход удружених Пољака, Ердељаца и Молдаваца. Он то и
чини и спречава њихово одвећ брзо напредовање.  Истраживач Урекија у мад-
ридској библиотеци проналази документ наводног говора Бабе Новака борцима.
Војска је била постројена, а он са брежуљка на коњу  држи надахнути говор пун
реторских украса и тиме подиже мотивацију пред битку. У духу тога времена по-
диже морал трупа и бодри на херојски отпор: „Победу не доноси мноштво пу-
шака које пуцају...него руке које се боре, ојачане светом љубављу за земљу, за
њеног војводу! У борбу!...Победа је ваша! Верујте у њу! Ви сте исти као што сте
некад били и имате исту жељу за борбом као и раније, а Новак, ваш стари капетан
је са вама! У борбу, децо! Живот, слава и престо Михаја, вашег вољеног војводе,
поверени су вашој верности и вашем јунаштву!“ Говор се завршава реченицом:
„Нека сваки од нас одлучи да ли ће славно живети или часно умрети“. Овај наступ
је несумњиво  измишљен, али сама његова појава сведочи о значају јунака Новака
у тренуцима трагичног расплета. Био је главни заповедник влашко-српске војске
која је на прилазима Влашкој имала да сачека напад. Новак изненада после по-
ноћи напада шаторе пољске армије. Пољаци су давали жесток отпор, али на крају
су  ипак поражени. У освит дана појавио се и војвода Михај пред којим је војска
Жигмунда Баторија побегла. Неочекивано, појавио се и Мојсије Секељ са 5 000
ердељских Мађара. Видевши нови заплет битке, вратили су се и пољски војници,
а Старина Новак и Михај Храбри морали су да се повуку. Њихови ратници су или
изгинули или су пали у ропство. Касније,  Секеља је 1603. убио Ђорђе Рац у бици
код Брашова. 
Побеђен и напуштен, Михај Храбри одлази у Беч и Праг да од цара Рудолфа за-
тражи помоћ како би опет овладао Ердељем и Влашком. Михај је посаветовао
Новака да понуди своје војничке услуге ганералу Басти. Ђорђе Баста је у свом
извештају написао да се један по имену Баба Новак појавио са хиљаду коњаника
и шест стотина пешака и да га је примио у службу и послао га на границу, у
Банат, код Липове. Овде је Новак дошао под удар освета Иштвана Чакија и
Мојсеја Секељија, који се вратио у Ердељ да припреми трећи избор Жигмунда
Баторија за трансилванског војводу. Старешине Мађара оптуживале су и гена-
рала Басту за издају и опрезно га држали у кућном притвору. Баста је остао сам,
јер је  распустио војску на зимовање. Милосрдни и опрезни нису били према Но-
ваку. Сматрали су га битним човеком владавине Михаја Храброг којом они нису
били задовољни. Оптуживали су га да је у дослуху са темишварским Турцима и
да је договарао предају Лугоша и Карансебеша. Ухватили су га код Липове и у
ланцима га послали  у Клуж, заједно са његовим свештеником Румуном Саксијем
(постоје мишљења да је реч о српском свештенику). У Клужу је заседала Дијета
угарских племића Трансилваније и на њој су Новак и његов духовник осуђени
на мученичку смрт, да буду живи спаљени. Извори нам тачно говоре шта су као 
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последњи оброк јели осуђеници, шта је купљено за ломачу и бестијално убиство,
колико су плаћени џелати; уредна рачуница општине града Клужа; без хране, 14
форинти.
Смртна казна извршена је 5. фебруара 1601. у 10 часова. Новаку и свештенику
су најпре одрали кожу. Ставили су их на греде лицем према ватри и тако их
пекли. Квасили су их водом да муке буду што горе. Рукама и ногама џелати су
окретали точкове на крају греда. Трајало је то мучење сат и по. Поп је боље под-
носио и бодрио је Новака. Генерал Баста је са прозора суседне зграде говорио
да им се муке прекрате. Убрзо су издахнули. Лешеви су однесени изван града и
побијени на коље. Стари хроничар је написао да је просто невероватно ...“са ко-
ликом су брзином гавранови прокљували месо са њихових костију“.  У та времена,
на немирним границама и у оваквим ратовима смрт на ражњу је била уобичајена.
Није се гледала етнија, вера, статус, страна, била су то  сурова времена. 
Војвода Михај је тада био у Бечу и Прагу. Добио је помоћ  и уз генерала Басту
вратио се у Трансилванију. У августу војвода Михај је пролазио кроз град Клуж.
На месту где је извршена зверска казна наредио је да се подигне застава. Од ста-
новника Клужа је захтевао 100 000 форинти одштете. Одатле је отишао  у  табор
у Кампију Турзи и разапео свој шатор 17. августа. Два дана касније био је убијен
по налогу генерала Басте. Ђорђе Рац, за освету Новакове смрти, срушио је гроб
Христифора Баторија, Жигмундовог оца, побацао је све кости  из породичне
гробнице  Баторијевих и демолирао је цркву у Столном Београду.
После Новакове смрти и пред крај рата, ипак су се делу Срба привремено испу-
нила обећања. Када је Иштван Бочкај, Баторијев рођак, примиа вазалну круну
из руку великог везира Лале Соколовића, (1605/06), основао је седам слободних
хајдучких вароши у пределу Калоа и Токаја, такозвани Хајдушаг.  
Хабзбуршка монархија је увек и пре свега гледала своје интересе. Уједињење ру-
мунских покрајина чекаће се још преко триста година. Михај Храбри остаће сим-
бол за уједињење Румуна. За многе је Старина Новак претеча борбе за
ослобођење Српског народа од Османске владавине, претеча Карађорђа и Српске
револуције. Поред погибије Баба Новака и други јунаци Дугог рата су пострадали
у наставку сукоба свих против свих. Дели-Марко је  заробљен у једној бици у
Влашкој. Одбио је да се потурчи и био је погубљен. Ђорђе Рац је рашчеречен у
Брашови 1611. у међусобним сукобима у Ердељу.Ту су и остали бунџије и уста-
ници: ускок Јуриша, војвода Грдан, митрополит Висарион, владика Теодор. У
доба тог рата папа пише српском патријарху на српском и ћирилицом ословља-
вајући га са „најдражи брате“. Све у свему, то је био трагичан рат за српски народ.
Велике жртве и разочарања у помоћ већих, богатијих и оних који су имали
државу или барем неку аутономију. Српски народ је  отишао  у планине, у збегове
и сеобе. Владао је собом, а Османлије су и даље стрепили од хајдучких  горских
бусија.
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Дуги рат је најзад завршен миром у Зситватороку, на ушћу Житве у Дунав, но-
вембра 1606. По дипломатском правилу „status quo ante bellum“, није било тери-
торијалних уступања. Аустрија је мир тумачила као своју дипломатску победу.
Престала је да плаћа данак Османском царству. Релативни мир завладао је сле-
дећих шест деценија. Најважнија последица је да је престало ширење и освајање
Турског царства. Сто година касније, југоисточна Европа поново ће доћи у цен-
тар европских збивања. Другачије околности донеће и неке крупније промене и
последице.

Новакова пећина на Романији

Михај Храбри улази у Алба Јулију
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Споменик Старине Новака у Клужу, Румунија
У позадини је Новакова кула подигнута на месту где је

страдао Старина Новак
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Епске, јуначке песме, према стиху у коме су испеване, деле се на две групе: гус-
ларске и бугарштице. Прве су у кратком стиху–десетерцу, а друге у дугом. Гус-
ларске песме се певају уз гусле, a бугарштице се  означавају  као тужне песме,
од бугарити–тужно певати. Многи их означавају као „carmen vulgare“– пучку
песму. Није познато која је врста  старија. Бугарштице су престале да се записују
у 17. веку. Најстарији записи су песме дугог стиха, бугарштице, пре свега из Дал-
мације и Дубровника. По другим особинама десетерац је старији. Гусларске
песме су се певала на много ширем подручју и одржале су се до новијих времена.
Подела епских песама на циклусе је добро позната. Занимљивија је подела коју
је начинио Вук Караџић, па за хајдучко–ускочки циклус, употребљава термин пе-
сама „средњих времена.“ Тај круг нас највише интересује. Заједничка каректе-
ристика тих песама је мешавина легенде и хронике, што их разликује од осталих.
Многи мотиви наше усмене књижевности имају интернационални карактер, што
не значи копирање неких страних узора. Подударнoсти су најчешће сасвим слу-
чајне. Намерне су и случајне  када се ради о ликовима који припадају ширем про-
стору и различитим етнијама, као што је балкански јунак Старина Новак. О
певачима епских песама мало се зна пре Вукових времена. У далекој Пољској
имамо прва сведочења о српским гусларима у 15, 16, и 17. веку. Први записивачи
усмених народних песама појавили су се у 16. веку и претежно су то биле бугар-
штице. У следећем столећу поред песама дугог стиха било је много лирско-еп-
ских записа. Први десетарци су забележени у 18. веку, а следећи век представља
„златно доба“ националних радника и романтика који су здушно обављали тај
посао како код Јужних Словена, тако и код других заједница и народа. Непотпун
податак је да је било 885 сакупљача код Срба и Хрвата. Број песама је преко 70
000., јуначких око 12 000. Штампано је и објављено око 34 000, а 36 000 и даље
се налази у рукописним заоставштинама архива и библиотека бивше Југославије.
Издато је 162 збирке и 89 мелографа (звучних записа). Вук Стефановић Караџић,
сигурно по много чему централна фигура, сакупио је 1056 песама, 253 епских и
803 „женских“, како он казује, тј. лирских. Теме и мотиви су често слични или
исти. Ради се највише о варијантама и верзијама испеваних у разним крајевима
и на дијалектима јужнословенских језика. О Старини Новаку и његовој хајдучкој
дружини имамо око 160 песама. Ако додамо поједине лирске, тај број се прибли-
жава на око 200. По компаративним истраживањима песме о Новаковићима су
подељене на севернодунавске и јужнодунавске. Први записи су из Дубровника
из 18. века и то бугарштица о Новаку и његовој „љубовци“. 
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Из чувеног Ерлангенског рукописа издвајамо 8 песама забележених на подручју
Војне крајине, Славоније, Београда и Баната. Вук Караџић бележи оне најпозна-
тије и највеће уметничке вредности. Забележио их је 24 и неколико лирских.
Прилично су неуједначене  јер их је записивао од више певача. Вук је имао среће
да је радио са веома талентованим казивачима, пре свега у Србији кнеза Милоша
и Срему. Доба прве половине 19. века је време Српске револуције која их је на-
дахњивала. То су били Тешан Подруговић, Старац Милија, Стојан Хајдук, Старац
Рашко, Слепа Живана, поп Филип, Марко Утвић, Максим Шкрљић и слепи Лича-
нин Гајо Балаћ од кога је записао најпознатију песму о Новаку–„Старина Новак
и кнез Богосав“. Вукови певачи показују неупоредиву  сређеност нарације, сли-
ковно просветљење, морално озарење или комично осећање реалног живота
(Светозар Кољевић). У другој половини 19. па и почетком 20. века настављен је
рад на скупљану народних песама. Вредност записаних песама опада. У већини
случаја су лошије и локалне верзије старијих, познатих и успешнијих песама.
Многи раде и угледају се на Вукове збирке, па чак фалсификују и измишљају. Ве-
лики број песама о Старини Новаку и његовом хајдучком кругу сведоче о великој
популарности која може да се упореди са циклусом песама о Краљевићу Марку
и Косовском боју. На десетине песама о овом балканском јунаку је настало и на
македонском, бугарском и румунском језику. Хајдучке епске песме утицале су и
на карпатско украјинско народно стваралаштво. Српска и јужнословенска фи-
лолошка наука је издала велики број антологија, чланака, монографија, маги-
старских и докторских дисертација о епској књижевности, међу којима су бројне
оне које се баве хајдучко-ускочким циклусом народних песама. Старина Новак
и његова хајдучка дружина су такође били предмет академске заједнице у вели-
ком броју научних радова. Наше усмено благо је превођено на многе европске
језике, највише на немачки, француски, енглески, италијански, руски, пољски,
чешки, мађарски и шведски. 
За усмену епску традицују о хајдуцима, веома је важан покрет на западном Бал-
кану и нарочито у јадранском залеђу у вези са четовањем хришћанског станов-
ништва у војној служби Млетачке републике и Хабзбуршке монархије у 16. и 17.
веку. То је био миље који је донео многе хајдучко-ускочке јунаке, сукобе на гра-
ници и усмену народну хронику посвећену многим свакодневним догађајима, а
мање преломним тренуцима историје. Ратови, катастрофе и сеобе изазивали су
пометњу и претурали су слојеве у колективном сећању. Тешко је било ући у на-
родну песму. Сецикесе и лупежи, нису били достојни тога. Дуги рат са краја 16.
столећа је заборављен у народној песми и предању, осим ускочких јунака. Кан-
дијски рат из следећег столећа је оставио више трага у народној усменој хро-
ници. 
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За епски лик Старине Новака, као и за остатак његове дружине,  карактери-
стично је колективно сећање на више историјских  личности из различитих вре-
мена и поднебља као и сублимација разних историјских догађаја. Та магловита
вертикала бескрајних прича, предања и песама ишла је по дубини до Визан-
тијског царства. Новак Гребострек, велики војвода краља Милутина, ратовао је
и по Малој Азији. Кесар Новак Мрасоровић са Преспанског језера из 14. века  об-
новитељ цркве Свете Богородице. „Лавообразни“ хајдук, пореклом племић Новак
Караљук („Мрки вук“) из Житија деспота Стефана Лазаревића из 15. века, у песми
Новак Дебелић, Дебељак или Дебеља, рођен у Сокобањи и одметник са Старе
планине и Бугарске. О њему пишу сви страни путописци из 16. века и о њему се
пева за живота историјског Старине Новака. Ту је и легедарни разбојник из ма-
настира Светог Ђорђа у Темској, код старога града Темца, близу Пирота. Генерал
Баба Новак из Дугог рата, па и типски лик Новака ковача, српскога мачара. Све
ове личности су се стопиле у лик харамбаше Старине Новака. Кључне области
настанка ове усмене традиције била би североисточна Србија, западна Бугарска,
Румунија и Подунавље. Епски живот харамбаше Новака и његове чете се не од-
вија на овим просторима. Поједини топоними из наведених крајева понекад се
појављују, а традицијско станиште дружине је гора Романија више Сарајева.
Какви су били путеви преноса традиције на овај локалитет, потпуно је нејасно и
представља отворено питање. Етимологија наших научника (Миодраг Стојано-
вић) прихвата решење из Византијског царства. Колективно сећање из царске
теме (тема, војна-управна област: Тракија–Романија), на основу језичке слично-
сти пренесено је на планину у Босни. Теме, нарочито пограничне, браниле су
Ромејско царство од варварских народа и племена, пре свега најезде Протобугара
и Арабљана. То је био посао досељених и насељених Словена. М. Стојановић
објашњава из латинског језика и само име Новака Дебелића. Од bellator novus,
debellator, debillicus, novus debellator, novus debellicus (нова војска, победнички,
ратнички, нови ратници и победници). Одмах примећујемо сличност са осман-
ским јањичарима, чији назив такође значи нову војску. Такође, много је песнич-
ког материјала који Новака повезују са Арапима.  То је један од доказа
непрекинуте вертикале усменог епског певања на Балкану које сеже до времена
раног средњег века. Поређење Романија са  Румунијом нема смисла, јер име су-
седне земље настаје у 19. веку. Зато у кругу певања о хајдучкој породици Нова-
ковић има највише митолошког у односу на друге ускочке и хајдучке чете.
Легенде знају да буду одјек историје и оне најбоље од хероја стварају тип. Лик
Новаковог сина Грујице Новаковића такође представља мешавину личности за
које постоји изворна грађа. Грујица Жеравица, Грујица Милошев, Грујица
Милош Мали, Грујица Вуковић о којима има података у дубровачком и италијан-
ским архивима. Ради се личностима хајдуцима јадранског залеђа из 17. века.
Грујица Вуковић је био од Дубровачке републике уцењен са 1000 дуката. 
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Грујица има следеће атрибуте: „дијете“, „млади“ и „војвода“. Новаковић или Но-
ваков је вечито млад и леп што произлази из Новаковог односа са вилом. Такви
митови нам сведоче о  веома старим узорима песама о Новаковићима. Често се
Грујица  осамостаљује у односу на очеву чету. Има проблема са неверством жене
Максимије и сурово је кажњава, премазујући је катраном и воском, запаливши
је. Трећи битан члан хајдучке мануфактуре са Романије је дели Радивоје, негде
брат, а негде побратим Старога Новака. О њему се веома рано певало по Далма-
цији и доводили су га у везу не само са Новаком, већ и познатим Мијатом Томи-
ћем. Име је слично са Радојицом, и  са ликовима који се у песмама појављују:
арамбаша Раде, са Приморац Алексом који је у песми Новаков брат, Кавга Ра-
дојица, ускок Радивоје...лик није стабилан у традицији, губи се или се замењује
са наведеним личностима. Такође постоје мишљења да је он прототип личности
Дели Марка, још једног историјског српског  војсковође из  Дугог рата.
У песми збирке Симе Милутиновића Сарајлије „Свој освој“ Новак је син  хајдука
„старога Матеља“ и брат му је Јанко Матељевић. Новак је млад и „нејак“ јунак
који гине услед превара неких потурица. Ништа није у вези са харамбашом Но-
ваком. Петар Петровић Његош у песми „Мали Радоица“ опева да је хајдук са ка-
дуном пород изродио : „...диван пород, да дивнијег није / породио Старину Новака
/ и његова брата Радивоја...“Као израз симетрије у дружини се појављује Грујичин
брат „дијете Татомир“ (познаваоци сматрају да је он прототип последњег бугар-
ског цара Страшимира, Октон Паун). Код обично лошијих певача појављују се
ликови веома призвољни, који добијају улоге у породици као „нејаки Стеван“,
„Стипан“, Грујичин син, „Татумир“, син, који постаје негде и нови стриц. Новак
и Грујица се најчешће појављују као опозитни парови патријахалне културе:
отац/син, старост/младост, мудрост/храброст, искуство/лепота. 
Мотиве песама о Новаковићима професор Бошко Сувајџић дели у две групе –
на интернациналне и хајдучке. Интернационални су женидба човека вилом,
честа тема је  женидба јунака, учешће у сватовима где је Новаку резервисана
улога старога свата и вође поворке сватова, спречавање инцеста међу сродни-
цима, надметање просаца, заваде браће и братоубиство, продаја јунака као роба
жени, неверна љуба (велики је број варијанти песама о неверној љуби Грује Но-
ваковића), верна и неверна посестрима, ослобађање јунака из тамнице, укидање
свадбарине и сукоб два јунака (двобој, мегдан) Хајдучки мотиви су одметање и
окупљање чете, избор харамбаше и деоба чете, хајдуци проклињу гору, сукоб око
поделе плена, попевање кроз гору, поштовање старешинства и  смрт хајдука. Ка-
талог пријатеља и противника Старине Новака је добар пример епске деистори-
зације. Они су и реални, али и митска и полумитска бића. У млађим  записима
песама се често доводи у везу са познатим муслиманским јунацима. У квантита-
тивној анализи песама (скоро 200 из више балканских земаља; Љубинко Раден-
ковић) мотива и садржаја утврђено је да 82 говоре о женидби, 57 о  правилима
понашања у дружини, 37 о личним подвигу јунака, 19 са различитим  садржајима 
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о Старини Новаку, 6 песама које нису епски развијене ( то су пре свега лирске
песме, без развијеног сижеа) и 6 са Новаком као споредним ликом (само поми-
њање, или се појављује као ковач и кујунџија).
Старина Новак  нас упућује на обичајне норме патријахалне културе. Појам ста-
рости у традицији обично значи искуство, сталоженост, честитост и врлину.  Он
као харамбаша регулише све односе у дружини, правилно распоређује плен,
труди се да влада у чети ред и хармонија, да се лојални јатаци награде, а издаја
да се казни. Сви чланови колектива морају му се покоравати. Његов ауторитет је
неоспоран. Он је „старина“ („Дебели“, „Баба“, „Коџо“), најискуснији члан дружине.
Он је и на челу породичне задруге као прави патријахални отац који домаћински
газдује у свету тегобног хајдучког живота. Новак има и велика митска обележја.
Носи атрибуте Громовника. Пред обрачун са противником  изгледа снажно као
олујни облак. У његовом лику пуно је наслага паганске традиције. Заштитник
ратника и као словенски Дажбог – творац живота и родоначелник који непре-
стано штити своје потомке. Само име Новак значи онај ко при-новљује, обнавља,
који врши промене; разумљивија значења су новајлија, регрут. У балтичким јези-
цима значи: брз, силовит, бујан.  Старина, од старати се, староста; глава и стуб
дружине. Епско име Дебелић у германским језицима значи: велики, тежак, мра-
чан. Читав круг о Новаку и Новаковићима је прилично захвалан за реконструк-
цију словенске и индоевропске митологије. 
У македонској и бугарској усменој поезији „Стара Новачина“ је јунак старијих
времена. Појављује се често са Краљевићем Марком, чувеним војводом Момчи-
лом (он је стварно био хајдучки војвода, иако  нема такву епско-песничку тради-
цију), са Рељом Крилатицом, Милошем Обилићем и Сибињанин Јанком. Он је
њихов саборац, побратим и таст. Најчешће је кум у свадбеним поворкама и спа-
силац невести. Појављује се у улози дербенџије, најчешће Качаничке клисуре.
Седи у клисури и убира данак. У тим песмама све одише средњовековљем. Јунак
је са круном и жезлом, многи су банови, користи се хладно оружје, сабља и буз-
дован. Бугарски истраживач Ј. Трифонов пише да је чак и  владар у западној Ма-
кедонији.   У овом делу Балкана Новак се појављује и у улози младожење, што
није карактеристично за остале крајеве („Женидба Старине Новака“). Новак је у
другом плану, а у првом „Грујица детенце“ изузетне снаге и фантастичних атри-
бута. Носи титулу војводе и са „дели–Татомирчетом“ увек су представљени као
Новакови синови. Новак ступа у акцију кад види да је млађи не решавају. У Бу-
гарској, иначе сматрају да је Старина Новак пореклом из Видина и да је Бугарин,
а по традицији Једрене је место његовог рођења (Дебел Новко).
Певање о румунским хајдуцима и карпатским украјинским опришкима, показује
како је Новаков породични круг песама постао општебалканска својина. Вук Ка-
раџић је путовао по Банату, Влашкој и Трансилванији (Ердељу), а српски гуслари
такође све до јужне Пољске и Украјине (Октан Паун). Уочљиве су многе типо-
лошке сличности: богато рухо и оружје, разлози за одлазак у гору, оштра линија 
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између хајдука и обичног разбојника, обичајни кодекси и побратимства, исти-
цање лепоте и снаге, мегдани, провера храбрости, помоћ другу у боју. У румун-
ским народним баладама Баба Новак има највише митска значења као полубог
који силази у доњи свет и бори се са чудовиштима. Само његово име Novac, на
румунском значи џин, див, титан и јунак. Често се Новак приказује као крзнар,
вероватно због своје одоре.  Анастасије Маринеску сматра га највећим јунаком
румунске народне поезије. Постојало је 95 непотпуних балада које су преточене
у 23 независне песме. Ниједна није превод или имитација јужнодунавских, сло-
венских песама. Најпознатији румунски историчар Николај Јорга сматра да су
баладе о Новаку и његовој дружини позајмљене од српских гуслара и да се ту не
ради о генералу Баба Новаку, него о хероју старе српске поетске легенде. Опет,
новији научници, попут Георга Врабиа побијају тезу позајмице из српског епоса.
За разлику од јужнословенских песама у румунским баладама пева се о рођењу
Старине Новака ( „Новаково рођење“ – „Nastarea lui Novac). То је стихована бајка
о сукобу два света, црног и белог,  о чудесном зачећу  и Новаковој борби са
змајевима. Ни трага од хајдуштва. Омиљени мотив је такође Новакова женидба
са вилом. Та песма веома подсећа на најстарији запис о Новаку, бугарштици са
дубровачког терена. У фоклору Молдавије и Румуније срећемо предање о Нова-
ковом одласку у смрт када се на свету појавила пушка, што је једнако српском и
хрватском предању о Марку Краљевићу, док Старина Новак никад не умире. Та-
кође, сем Новака и Грује, другачија су и имена остатка дружине: брат Балабан,
синовац Јовица, ћерка Роксанда, Грујин пријатељ Јован Јоргован.
Српске, хрватске, румунске, бугарске и македонске песме о нашем јунаку нису
само жеља за забавом. Оне рефлектују делове националне свести којa се полако
и мукотрпно формира. Независно   једнa од друге, појављују се песме са истим
садржајем. Срби су били најпокретљиви, вазда у збегу и сеобама. Преносили су
своје усмено благо, други су радо преузимали теме, сижеје, мењали топониме и
асимиловали мотиве. Вероватно је долазило и до момената заједничког ствара-
лаштва, јер су заједно  и живели. Пре свега, песме настају у периоду када ти
разни народи сачињавају заједничку целину, када су им слични услови живота и
народне карактеристике. Народни певачи знају да направе велику збрку у етно-
графији, лингвистици и са својим „сазнањима“ о историји и географији. Компа-
ративне анализе су прилично компликоване. Мада, могу се  извући и
једноставнији закључци: румунски певач више је склон басни, фабули и фанта-
стици  и више је песник; српски певач је реалистичан, динамичан, углађенији,
ближи намери и циљу (Кристеа Санду-Тимок).
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У Вуковој трећој збирци у песми „Женидба Грујице Новаковића“ дат је опис Ста-
рине Новака. Он је у страшној одори – на глави му је „капа вучетина“, на плећима
„кожух од међеда“, за капом „крило од лабуда“. Ради се о правом историјском про-
тотипу. По многим описима из 16. века, по бакрорезима, гравирама и дрворезима,
тако су изгледале турске „делије“ лаки коњаници, чувени чаркари, заточници и
посадници утврда; Срби, мартолози, Мађари и многи други Балканци.  Ову песму
Вук је забележио од старца Рашка.

„Но ети ти Старога Новака;
На њему је страшно одијело:
На њему је кожух од међеда,
На глави му капа вучетина,
И за капом крило од лабуда;
Очи су му двије купе вина,
Трепавице од утине крило;
И он носи сабљу стараковку...“

Опис Старине Новака представља ремек-дело поетске слике у народним песмама
о хајдуцима и ускоцима и свеколикој народној поезији (Б. Сувајџић). Јунак по-
стаје скоро животињска наказа и не постоји бољи начин да се уплаши не-
пријатељ. Као горска звер крзнима украшен, представља човека зверских побуда
и храбрости. Дочим, трепавице и на капи лабудово крило сугерише људскост и
топлину (Б. Сувајџић). Новак се често приказује у поређењу са животињама које
представљају симболику епског лика и његове митске помоћнике. У песмама му
дају епитете „љуте змије“, „курјачине“, а ту су још медвед и соко. У истој песми
старац Рашко зна да се подсмева своме јунаку и мегдану. Стари преплашени
хајдук бежи главом без обзира и при том пушта урлике под којима лишће са
дрвећа опада. Тај божански глас у овој песми делује комично и гротексно. То је
је чувени мегдан са Грчић Манојлом (прототип византиског цара Манојла Ком-
нина), који је савладао све Новаковиће, док му вила није затворила очи. Иначе у
другим песмама, то је глашчина која се пролама гором, плаши животиње, не-
пријатеље и дозива дружину и „виле нагоркиње“.
Бројни мотиви у многим песмама су везани за деобу хајдучке чете и за избор ха-
рамбаше. Проблем је Новакова старост и немогућност да одговори на сложене
и опасне  задатке. Увек се то завршава са кобним последицима, али и са Новако-
вом моралном победом. Недисциплина и неслога се лоше завршавају у дружини,
као и у породици, племену, државној заједници. У песми „Старина Новак и дели
Радивоје“ ексциплитно се наводи проблем:
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„Чујеш мене, мој брате Новаче!
Хоћу тебе, брате, оставити,
Јер си , брате, остарио тешко,
Па не можеш више да четујеш,
Нити хоћеш на друм да идемо,
Да чекамо поморце трговце.“

Али стари харамбаша има срећу, разрешава и ослобађа своје друге и порука
песме гласи: „Тешко оном сваком јунаку, / Што не слуша свога старијега!“ Новак
се као стар човек одметнуо у гору... Зашто тада, „ под старост, кад ти није вриме...“
пита њега кнез Богосав у најпознатијој песми циклуса. Новак му одговара:

„Ево има четерест година,
Романију гору обикнуо
Боље, брате, него моје дворе,
Јер ја чувам друма кроз планину,
Дочекујем Сарајлије младе,
Те отимам и сребро и злато
И лијепу чоху и кадифу,
Одијевам и себе и друштво,
А кадар сам стићи и утећи
И на страшну мјесту постојати,
Не бојим се никога до Бога!“

За нашег јунака не постоји проток времена. Он је увек био стар и тиме смањује
број сижејних функција. Старина Новак у српским епским песмама не може иг-
рати улогу љубавника. Када му неверна посестрима износи захтев да је обљуби,
певач онда  осуђује, јер крши обичајно право о завет посестринства, а и не при-
личи такав предлог староме човеку. Описује се   његов однос са вилом и женидба,
али у функцији објашњења мотива рађања потомства изузетних особина. О томе
пева бугарштица из Дубровачког рукописа „Како је Новаку утекла вила његова
љубовца“. Из те везе рађа се „челебија“ Грујо, леп и млад, нови епски јунак и до-
стојан наследник оца. Горске виле често помажу у Новаковима мегданима и он
их често призива. Новак нема љубу и тако нема прилику да кажњава неверство.
Очински саветује плаховитог Грујицу да се суздржи приликом кажњавања не-
верства љубе, јер је она мајка његовог детета. Старина Новак не учествује у лу-
кавствима и променама индетитета. За то је задужен Грујица, и да буде млада
девојка и роб за продају на сарајевској чаршији. Новак може бити трговац или
калуђер, достојанствено онолико колико је потребно да им акција успе. Дружина
тако кажњава насилнике и напаснике или преварама долази до њима увек по-
требног шићара.
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Ал` говори Старина Новаче:
„Не бој ми се, дели Радивоје,
Ако нема вина ни дувана,
И ако је блага нестануло,
Ми имамо дијете Грујицу
Који је љепши од ђевојке.
Обућ` ћемо рухо трговачко,
На Грујицу рухо сиротињско;
Водићемо дијете Грујицу 
Да продамо у шер-Сарајеву,
Па нек бјежи кад је њему драго,
Само да ми блага добијемо – 
Па ће бити вина и дувана.“

У усменој поезији Срба и Хрвата нема нигде Новакове смрти, осим у случају бра-
тоубиства, када у жалости за синовима, себи одузима  живот. Јунак је већ стар и
старост је његово оружје. Као храст или романијски бор оделева времену, не
стари, не мења се и не умире. Јаше крилатога коња или мазгу чудесних способ-
ности. Омиљено оружје му је буздован. Џиновске је снаге и побеђује демоне и
чудовишта. Често зна да буде суров, гневан и насртљив али и то спада у општа
места епске књижевности. Љути је мегданџија,  када се маше сабље... „Посред
паса – укиде га с гласа / Ни земља га жива не дочека.“ Често  признаје да има
јунака који су бољи од њега. Влада мишљење да је његов лик у поезији веома ос-
мишљен. Храбар је, самосвестан, одважан и стамен, понекад и права прзница.
Такође, његов је лик типизиран, неке његове одлике имају широку распростра-
њеност у времену и простору. Новаковиће пореде са Хомеровом епиком, са ру-
ским богатирима, са јунацима германских балада, са Робином Худом. Његов
породични круг није усамљен нити је јединствена појава. На друмовима не пита
за веру „Сарајлије младе“, не пројектује идеолошки и верски пркос, што је и за-
нимљива одлика хајдучког циклуса песама (Новак Килибарда). Представљен је
као Прометеј, као вечити симбол слободе, храбрости и прегалништва за неза-
висност балканских народа. Лик Старине Новака је, уз Марка Краљевића, друга
балканска личност која је дуги низ векова инспирисала и повезивала балканске
народе у борби за независност.  
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Портрет Старине Новака
Рад наставника ликовне културе 
Ивана Величковића
Техника - акрил

Рад ученице шестог разреда
Ирене Степановић
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Име хајдука Новака као топоним, појављује се широм Балкана. Од балканских
кланаца јужно од Софије, до дамлатинских кршева. Многобројне пећине и тес-
наци везани су за харамбашу Старину Новака и његову дружину. Лик из епских
песама и предања сажима многе историјске и легендарне личности. Његово
осветничко четовање везује се за Романију у Босни, Стару и Суву планину у ис-
точној Србији, за Родопске планине у Бугарској, за Стари Влах, Грахово, за крај
око Нишаве, Миџор, Софију, Адријанопољ, Голем камен, Овче поље, за топлички
крај и Качаник. 
Још у 14. веку бејаше кесар Новак, ктитор манастира на Преспанском језеру и
вазал краља Вукашина. У манастирској цркви на фресци приказан је стар човек,
дуге беле косе и браде у царској одећи са породицом. На врху Родопа у једном
путопису Марка Антониа Пигафета са краја 16. века помињу се рушевине, које
локално становништво назива „Врата Новака Дебељака“. Један теснац на путу
Софија – Татар Пазарчик носи Новаково име. На превоју између Бугарске и Тра-
кије, код римских „Трајанових врата“, на планини Ихтиман изнад планинске реке
стоји мало утврђење. Стари путописци пишу да је у 15. веку српски господар
Новак Дебељак упорно бранио ту утврду од турске опсаде и да је на крају скочио
са стене у водени бездан, не желећи да жив падне у руке непријатеља. Славни
турски путописац Евлија Челебија, обилазићи обронке планине Риле, помиње
Новака Дебелог. У другој половини 17. века, дубровачки караван, пролазаћи кроз
планину Куновицу (Сува планина), слушао је језиве приче о давним препадима
Новака Дебелог. У време деспота Стефана Лазаревића, беше Новак Караљук,
пише у деспотовим житијама Константина Филозофа. Био је племенитог рода и
одметнуо се после Косовске битке или пада Бугарске под турску власт. Нападао
је Турке, а деспот га је штитио. Султан Сулејман је 1403. од Стефана Лазеревића
тражио да изда Новака, који је задавао много мука турским ордијама. Деспот му
је одговорио да не може да га нађе јер је то хајдук који „у горама станује“.  На-
родни певачи су га везивали за Краљевића Марка и приказивали као витеза и
ратника средњег века. Мит везан уз песму говори да је вероватно био у свадби
Ђурђа Бранковића, која је била 1414. године. 
Један  Новак по предању, као и у песми, прича да је као аргат био на градњи Сме-
дерева. Од силног кулука и пореза се одметнуо и постао „праотац горских хајдука
осветника“. Тада младић, побегао је у Гласинац на Романији. За њим долази брат
или побратим Радивоје, синови Грујица и Татомир и 30 других, међу којима ле-
генда помиње имена само Бороја и Средоја. О разлозима Новаковог одласка у Ра 

Предања и савременост
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хајдуке пева, најпознатија песма,  „Старина Новак и кнез Богосав“. Професор Ра-
дован Самарџић за кнеза Богосава вели да је из Барајева и на овај начин анали-
зира песму : „Старина Новак је отишао у хајдуке како би се склонио од намета
проклете Јерине, само то није могао учинити у Србији, него се морао „машити
Босне камените“. Надомак Романије, будаком је убио Туре младожењу, који га је
из обести ударао камџијом. Новак му тада узима оружје и благо, и тако постаје
хајдук. Следећи стихови упућују и на социјални моменат одласка у гору: „Ора,
копа, не дадоше Турци“.  Свој судбински став и филозофију  хајдучког живота
Новак изриче: „А кадар сам стићи и утећи/ И на страшном мјесту постојати,/ Не
бојим се никога до Бога!“ 
На Романији населио се у пећину – „кућу необичну“. На улазу су направили ве-
лика гвоздена врата. Кажу махалашке сарајевске приче да их је бег Алилбашић
узео за подрум своје куће и да су крајем 19. века још била ту. Испод пећине је
„Новаково поље“, мала зараван. Лево од пећинског улаза, налазио се најстарији
бор на Романији. После Новакове смрти гром га је преполовио. Спелеолози тврде
да у пећини има много ходника који су сада урушени. Једним се могло стићи у
село Мокро које помињу путници, трговци и дипломате. Ту на друму увек је по-
стајао каравансарај или барем хан. Пећина је на 1515 метара надморске висине.
Испод су и „Цареве воде“, чесма из османског периода на Цариградском друму,
7 км од Пала и 23 км од Сарајева (Стамболска џада према Дрини). То су била
места идеална за хајдучке нападе. Улаз у пећину је заштићен литицом од 90 сте-
пени. Пећина је дубока 60 метара. Постоје рупе начињене људском руком. По
причи, то је место за греде хајдучких постеља. Мала касарна за двадесетак
хајдука. Пећина је неприступачна и тешко се попети до ње. Испод, на њиви или
пољу, народ се окупља на Ђурђевдан. Даље ниже је и „Новаково врело“ У околним
селима Гласинца и Романије чета Старине Новака спада у народну традицију и
веровања. Новак доноси срећу, штити од болести и убоја. Деци дају имена Груја,
Грујица, Новак, Радивој да би била снажнија и здравија. Љубитељи завичајне ис-
торије воле да кажу су кости Новаковића покопане у Палама, у заједничкој гроб-
ници са борцима из Првог светског рата!?
Од Сарајева на многим правцима према босанским и србијанским касабама је
била жива трговина. Предање прича о „Новаковој стијени“ близу шуме, пећине
и пута где је лежала Новакова кабаница или гуњ са сабљом или ножем и где су
сви плаћали прелаз, а ко то не уради лоше се проводио (такозвана „намештина“).
Новакова дружина је ишла  и у друге крајеве. Приче су били веома сличне. Као
да је више хајдука под именом Новак деловало по босанским кланцима у путе-
вима кроз 16, 17. и 18. век. 
У Србији, код Соко Бање, на десној обали реке Моравице, постоји развалина коју
сматрају кулом дели-Радивоја. У непосредној близини је и брдо Новаковац где
је кулу имао Старина Новак (пре Новак Дебелић). Качаничка клисура је такође
место митског Новака и његових хајдука. На путу од Скопља према Приштини,
на почетку клисуре има тврђавица за коју се прича да је од Старине Новака. 
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У босанском Подрињу, код реке Тавне постоји истоимени манастир посвећен
Светој Тројици. Првобитан и правилнији назив је Тамна. Налази се северно од
Зворника, југозападно од Јање и 7,5 километара од реке Дрине на падинама
Мајевице. О настанку  манастира постоје многобројне приче из периода Нема-
њића. Међутим, више је „хајдучких“ предања. Прво говори да је то задужбина
Грује Новаковића, сина харамбаше Новака.  Убивши неког трговца, хришћанина,
опљачкао му је сав новац из бисага. Након тога је постао  ктитор да би окајао
своје грехе. 
Негде у средњем веку, Турци су спалили манастир Тамну и на том месту  је било
пусто згариште следећих двеста година. Дели Радивоје  обнавља манастир, а
нешто касније долази му брат Старина Новак те се и он прихвата посла. Стано-
вали су у близини, у пећини, на коси села Горња Трнава – „Шупља Стијена“. На
крају ове приповести поп Ристо из Србије покрива манастир и довршава посао
хајдучке браће. Један анонимни летописац помиње опет попа Ристу из Лешнице
који је на црквишту направио колибу, окупио народ и почео са обновом мана-
стира. Пише да су дошли и браћа Новак и Радивој, настанили се у пећини и по-
могли народу у изградњи. Све ове легенде и предања су могућа. Манастир настаје
у другој половини 16. века, у време обнове Пећке патријаршије, а пострадао је у
ратовима 17. и  18. века. Тада више нема српске властеле, а задужбинари су људи
из народа. Помиње се и Самокрес (Црвено брдо), изнад реке Тамне на раздаљини
од 200 метара. Ту је била пећина са капијом и седиштима у камену на којима су
седели хајдуци. Ту камену  трпезу, која је била испред пећине, разлупали су ло-
кални сељаци тражећи хајдучко благо Старине Новака. На путу према Зворнику
и Тузли, опет наилазимо на чувену Новакову кабаницу где пролазници плаћају
прелаз.
Велики муслимански јунак Ђерзелез Алија, по песмама и причама, Новаков или
син Грује Новаковића, отерао је дружину са Романије. Отишли су у Херцеговину
на планину Бишину, на два сата хода од Невесиња. Близу села Паљева налази се
пећина „Новакуша“ где се види и камена постеља, место огњишта, банак и хладан
извор воде. Покрај пећине, као и на Романији, поткресана вита јела одакле
„дијете“ Грујица извиђа друмове и опасности. Нешто ниже се налази осамљена
гола литица где је Старина Новак под старе дане седео. У стени је била рупа као
лонац где су путници остављали новац – „Новаков ћуп“. Постоји прича да је један
наоружан и добро обучен путник три пута ставио руке у тај ћуп. Хајдучки стра-
жар, надајући се добром ћару, погледао је у камену рупу. Није било никаквог
новца. Дружина је била покрадена! Отрча стражар Новаку и каже шта се десило.
Новак је смирено рекао: „Овђе нама више нема станка, док се нађе бољи и сло-
боднији јунак од мене; покупите што имате, па да одавлен селимо!“  
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Вук Караџић је написао белешку уз трећу књигу српских народних песама о Но-
ваковићима: „Новак, Груица и Радивој били су (по приповјеткама народним), раз-
бојници у Босни, у гори Романији (близу Сарајева). Груица је био рођени син
Новаков, а Радивој побратим. Новак је био родом из Смедерева; пак је од некакве
неправде утекао на Романију, и одвео са собом Груицу и Радивоја. Они су живили
на Романији до превелике старости Новакове, но ни од кога нијесу ништа оти-
мали разбојнически, нити су се скитали којекуда, него су понајвише пребивали
више Сарајевског пута, под једном стијеном (која се данас зове Новакова
стијена), а на путу су држали свагда прострту кабаницу, и на њој велики нож или
сабљу, те су туда пролазећи трговци бацали на кабаницу колико је који могао и
хотјео. Кад је Новак врло остарио, онда су отишла сва тројца у Приморје Ад-
ријатическо Рисну и Перасту, и тамо су, као на покајању, живели поштено, докле
нијесу помрли...“
Близу ових места Боке Которске је и село Чепикуће код Дубровника, где се
гробље назива „Новаково гробље“. Са дубровачког приморја забележена је и
најстарија песма – бугарштица. Много касније записана је и приповетка градиш-
ћанских Хрвата о „грофу“ Новаку и вили, што је била поновљена прича из песме.
У коледским песмама и поскочицама служи царске војске и враћа се после девет
година у свој крај, где га ретко ко препозна.
Хајдучка дружина Старине Новака са једном минијатуром о менталитетима ка-
саблија источне Босне ушла је у роман нашег јединог нобеловца Иве Андрића,
„На Дрини ћуприја“ : „Прича се да је Старина Новак, кад је изнемогао и морао да
се повуче и напусти хајдуковање на Романији, овако учио дијете Грујицу кад је
требало да га замени: „Кад сједиш у бусији, ти добро гледај путника који наиђе.
Ако видиш да јордамли (поносито, гиздаво), а на њему црвени џемедан (мушка
горња одећа, прсник), сребрне токе и бијеле тозлуке (доколенице), то је Фочак.
Удри одмах, јер тај има и на себи и у бисагама. Ако видиш сиромашки одјевена
путника: оборио главу и поклопио се по коњу као да је у прошњу пошао, удри
слободно, то је Роготичанин. Такви су сви: тврдице и тутумраци, а пуни пара као
шипак. Али ако видиш неку диванију (луд човек): прекрстио ноге на седлу, куца
у шаркију и пјева иза гласа, не ударај и не каљај руке узалуд, него пусти трице
нек прође; то је Вишеграђанин, а тај ништа нема, јер се у њих пара не држи.“
На крају 19. и  почетком 20. века, у времену позног романтизма које је одисало
мишљу о српском и југословенском јединству и уједињењу, сарајевски часопис
„Босанска вила“ је од читалаца и националних радника тражио да прикупљају
податке, легенде и песме о Старини Новаку. Било је и оних који су предавали и
властите надахнуте стихове   и тако  одговорили позиву. Извесни Филиповић из
Стамнице (код Петровца на Млави) је послао своју кратку песму:
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„Испод јеле седи хајдук спава,
Самур калпак обрве му скрива.
Златне токе изнад срца жива.
Копље бојно крај високе јеле, 
Забодено у кам станац живи.
На њему је заспо соко сиви.
Спава хајдук у сред Романије,
Док орлови изнад њега бодре.
Спава хајдук у крилу слободе.“

У граду Клужу, Трансилванија, у Румунији половином 30-их година прошлог века
један комитет је одлучио да на месту погибије Старине Новака постави крст.
Четрдесет година касније, 5. фебруара 1976. подигнут је бронзани споменик Ста-
рини Новаку (Baba Novac), рад вајара Фуликеа (Fulicea). Споменик је у ширем
центру града, баш код куле и оновремене пијаце где је брутално погубљен истог
фебруарског дана 1601. године. Споменик је монументалан са постаментом од 4
метра и са Новаковом фигуром исте висине. У историји Румуније, лик генерала
Новака је веома цењен као први сарадник ујединитеља румунских кнежевина
Михаја Храброг. Прво окупљање румунског света и крајева било је у његово
време у замршеним односима Дугог рата (1593 – 1606). По писању једног румун-
ског часописа из 19. века, породица Новак из Пореча је имала три сина: генерала
Новака, други је био звонар у Прагу, а трећи крзнар у Лугошу. У зиму 1600.
крзнар је опремио Михајеву војску кожусима. 
У Трансилванији једно село се зове по балканском јунаку, Баба Новак. У више
румунских градова, Клужу, Сибињу, Букурешту, Констанци, постоје улице по-
свећене њему (Strada Baba Novac). Један рок бенд у Румунији  носи име „Баба
Новак“. У нашим крајевима такође постоје улице посвећене Старини Новаку – у
Београду, Смедереву, Суботици, Нишу, Бања Луци...Месна заједница „Старина
Новак“ београдске општине Палилула,  Ватрагосно друштво у Доњем Милановцу
носе његово име. У Републици Српској гусларска и фоклорна друштва називају
се „Старина Новак“, нарочито на територији општине Соколац.
У књижевности лик Старине Новака није нашао простор у време када су исто-
ријски романи били и јесу веома популарни. Плодни дечији писац Слободан Ста-
нишић објавио је приповест и сликовницу под називом Старина Новак (2016.).
Текст прати историју са лепом причом за узраст деце млађих школских разреда.
Књига је пуна изузетних илустрација и омогућава визуелни доживљај сцена из
живота нашег јунака. Књижевник Никола Мијатовић Мишо објавио је историјски
роман, Старина Новак, Соколац–Источно Сарајево, 2009. Роман је занимљив, јер
аутор је зналац етнографије и  географије, али оптерећен псеудоисторијом и по-
рукама које више сведоче о културним, па и научним приликама у Републици
Српској после несрећног грађанског рата у Босни и Херцеговини.
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У грађанском рату за југословенско наслеђе и после њега, бележимо  оживљавање
епске традиције, митова и култова код Срба, Црногораца, Хрвата и Бошњака. У
последњој деценији 20. века у политичкој пропаганди оживеле су гусле, фоклор
и алузије на епске јунаке и теме, нарочито на хајдуке. Загребачки антрополог
Иво Жанић критикује ту ретроградну свест и конструкцију одвајања и ограђи-
вања националних табора, јер „Грујица је Хрњицама зет, они њему шурјаци дочим
је Маријан шогор; Манда, сестра Мијата Томића, свекрва је Хајкуни Хрњици,
Старина Новак јој је свекар, а Хајкунина и Грујичина дјеца пранећаци су и пра-
нећакиње Мијату Томићу; Хајкуна је Маријану снаха, а он њој дјевер; Грујици су
Хрњице, женина родбина, дакле, тазбина, односно, како би рекли муслимани, ба-
балук; Новак је Алији Ђерзелезу стриц, односно, амиџа, како би рекао Алија, а
Маријан и Грујица су му стричевићи и првобратучеди; као наравно и он њима,
само што би он казао да су му амиџићи, православци да су браћа од стрица, а у
Конавлима би се рекло да су дундићи, онако како би се, рецимо, у Имотском и
Сињу рекло да је Маријан Мијатов нетијак.“ Све су то биле родбинске везе хајдуч-
ких  дружина Срба, Хрвата и Бошњака.
Гусларско певање је живело и кроз 20. век, кроз светске ратове и друге догађаје.
Историчари и филолози оправдано нису били заинтересовани. Ту посла имају
евентуално антрополози. Нема уметничких вредности осим националног или
идеолошког кича и шунда. Ретрадиционализам је поставио ограде тамо где не
треба да постоје. Чије су гусле?
Пријављене за светску баштину протектората такозване Републике Косово!
Србија и Хрватска, скоро су имале заједнички пројекат да певање уз гусле
пријаве УНЕСКУ као   културно наслеђе. Пројекат је пропао јер се загудило о
Норцу, Готовини, Караџићу и Младићу! Само српске, јер српском народу оне су
симбол вековне борбе за слободу, а и гуслари су им најпознатији. Многи од тих
гуслара зимовали су  и певали код „турских“ ага и бегова. Кажу да су најбоље
гусле јаворове из Клобука, из католичке Хецеговине. Последњи гуслар о коме су
антропологија, етнологија и фоклористика писали је муслиман Авдо Међедовић
из Бијелог Поља, рахметли од 1953. Задивио је свет својом песмом „Женидба
Смаилагић Меха“ од 12 311 стихова и добио атрибут „балаканског Хомера“. Да на
крају кажемо и то да гусле  воде порекло од степских народа Евроазије. Култура
и наука имају за циљ да осветле и просветле и да историјске личности и усмено
благо српског полицентричког језика ставе у праве полице богате тековине. 
Музеј Основне школе „Старина Новак“ (основана 1922. и добила име по истоиме-
ној улици) на општини Палилула, града Београда, покренуо је пројекат „Старина
Новак – Баба Новак“ и већ пет година има међунарадну сарадњу са школама у
румунским градовима Блажу и Клужу. Такође, покренута је и иницијатива о из-
градњи споменика Старини Новаку на локацији у близини наше школе. Рас-
крсница улица Старине Новака, Цвијићеве и Здравка Челара некада се звала Трг  
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Старине Новака (до 1954). Желимо то име да се врати   и на погодним локацијама
(којих има неколико) да се подигне споменик историјском и епском јунаку. Ло-
кације су на старом Хаџи-Поповцу, близу Дунава и у смеру српског и румунског
Баната.Сматрамо  да смо дужни према традицији и култури да реализујемо тај
подухват и то не само у Београду. Можда још више у другим  крајевима везаним
за историјску и епску улогу Старине Новака, у Подунављу и Тимочкој крајини.
Надамо се  реализацији до стогодишњице школе 2022. године. Музеј школе се
бави хроником школе, историјом школства Београда и Србије, историјом локалне
заједнице и ликом и делом онога чије име носимо. 
Музеј основне школе „Старина Новак,“ са својим скромним ресурсима, одлучио
се да за своје и  потребе  шире јавности, сакупи све песме о Новаковићима на
једном месту и покуша да их објави. Овде се захваљујемо институцијама које су
са симпатијама гледали наш, ако не звучи нескромно, пионирски рад. То су пре
свега Архив САНУ, Архив Србије, Универзитетска библотека „Светозар Марко-
вић“, наша општинска Народна библиотека „Милутин Бојић и библиотека наше
школе. Песмарица је са уводним текстовима, речником и пригодним напоменама
разврстана у 14 свезака. Поред  песама на полицентичном језику, српском, увр-
стили смо и избор из македонског, бугарског и румунског усменог стваралаштва.
Сматрали смо да ће тако бити једноставније и доступније објављивање за један
разуман временски период, до стогодишњице школе. Посебно наглашавамо
помоћ наших младих ученика који су вредно испуњавали задатке повезане са
информатичким технологијама. Захвални смо и колегиницама, професорима
српског језика на помоћи и саветима. На крају изражавамо захвалност директору
школе Влади Вучинићу који је покренуо многе идеје и пројекте, па и овај везан
за историјску и епску улогу балканског јунака Старине Новака.
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Рад групе ученика шестог разреда
Александра Летић

Миња Ћирић
Милица и Бојана Симић
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ПРИЛОГ 1
У овом прилогу доносимо списак сакупљених и одабраних народних песама о
Старини Новаку и његовој хајдучкој дружини. Намера је да их издамо у 14 краћих
свезака. Уз списак наводимо изворе, литературу и кратке напомене о приређи-
вачима издатих антологија и сакупљачима усмене поезије. Свака свеска има при-
ручни речник страних и архаичних речи. Напомињемо да одређени број песама
нисмо спремили за издавање из различитих  разлога. Бројне су варијанте и вер-
зије већег броја песама, које нисмо хтели да прикажемо због понављања. Ако смо
одабрали песме са истом или сличном тематиком и сижеом, то је урађено због
различитих српских и јужнословенских покрајина као места настанка и записа.
Поједини рукописи су врло нечитки, па смо, нажалост, ускраћени за то народно
благо. Неки рукописи су нама били недоступни, као на пример записи Николе
Томазеа. Чувају се у рукописној збирци Архива ХАНУ, под сигнатурама МХ,
бр.34, 172, 183, 96 и 6. Број 183 се односи на хајдучко-ускочки циклус. Колико
знамо, ради се о варијантама четири добро познате песме.

Илустрација најпознатије песме
Старина Новак и кнез Богосав
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Старина Новак - историјска личност и епски јунак

С В Е С К А   1.

Вук Стефановић Караџић, Сабрана дела, 3, 6 и 7, Београд 1978. („Јуначке пјесме
средњијих времена“, „Српске народне пјесме“, „Српске народне пјесме из не-
објављених рукописа“)
• Старина Новак и кнез Богосав
• Старина Новак и дели-Радивоје
• Зашто је Новак отишао у хајдуке
• Старина Новак и Приморац Алекса
• Са шта Новак оде у хајдуке
• Јунаштво Старине Новака 
• Кћи Старине Новака
• Новак и Радивој продају Грујицу
• Грујица и Арапи
• Грујица и паша од Загорја
• Невјера љубе Грујичине
• Погибија око девојке
• Двоје свати, а једна девојка
• Маргарита девојка и Рајко војвода
• Женидба Огњанина Вука
• Женидба од Леђана бана
• Кад се препануо Марко

Вук Стефановић Караџић (1787–1864) признати je реформатор српског језика,
писма и правописа. Сведок, хроничар, етнолог и историк Првог и Другог српског
устанка. Неуморни и поуздани сакупљач и записивач свих врста народних умо-
творина. Човек који уводи народни језик у књижевност, представља симбол кул-
турног вида Српске револуције, епохалног времена обнове српске државности.
Већ два века његова дела се објављују у многобројним издањима. Песме о Ста-
рини Новаку и његовом хајдучком кругу он назива јуначким песмама „средњијих
времена“. Његови записи представљају највеће домете народне усмене књижев-
ности. Вероватно, због тога што је имао прилику да сретне најдаровитије на-
родне певаче, гусларе попут Филипа Вишњића и Тешана Подруговића у
романтично и сурово време националног буђења српског народа.  
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С В Е С К А   2.

Бошко Сувајџић, Епске песме о хајдуцима и ускоцима, Београд, 2003.
Новица Шаулић, Српске народне песме, Београд, 1929.
Никола Кашиковић, Народне пјесме, Сарајево, 1951.
• Кад Новака уфатише Турци
• Ђерђелез Алија и Старина Новак
• Гором језде два Новаковића
• Сабљу паше стар Новаче
• Шетао се ј` Новак јунак
• Смрт Перле Радислава
• Свадише се у гори хајдуци
• Проклињаше гора Романија
• Откуд је Гергелез
• Два калуђера
• Види чудо прије невиђено
• Два су брата од мајке рођена
• Новаковић Грујо и делибаша Ибро
• Ђерђелез Алија

Бошко Сувајџић рођен је 1965. у Драгињу код Шапца. Основне, магистарске и
докторске студије завршио је на Филолошком факултету Београдског универзи-
тета. Ванредни је професор на предмету Народна књижевност. Докторирао је на
теми  „Српска хајдучка поезија у јужнословенском контексту.“ Преседник је
Удружења фоклориста Србије. Уредник и сарадник многих стручних часописа.
Познат je у међународним славистичким круговима и аутор више научноистра-
живачких пројеката у доменима књижевности и уметности. За другу свеску пе-
сама хајдучке фамилије Новаковић из његове анталогије изабрали смо дванаест
песама, првих по реду. Воде порекло из необјављених списа Вука Караџића.
Новица Шаулић, живи и ствара крајем 19. и у првој половини 20. века. Писац је
једне монографије о историји Црне Горе. Бавио се етнографијом и сакупљањем
народних умотворина на подручју Црне Горе и јадранске обале. Посебно је радио
на издавању народних тужбалица. Као записивач народне епске поезије није до
краја поуздан по оцени многих стручњака. Одабрали смо песму „Новаковић Грујо
и делибаша Ибро.“
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Никола Кашиковић (1861–1927) из Сарајева, српски публициста, оснивач и сув-
ласник књижевног листа „Босанска вила.“ Чувени часопис је излазио од 1885. до
1914. године. Био је учитељ, члан Српског новинарског удружења и преседник
Српског пјевачког друштва „Слога.“ Један од утемељивача „Просвјете“, културног
друштва Срба Босне и Херцеговине. Био је неуморни сакупљач народних пре-
дања, веровања и поезије. Изабрали смо чувену песму о муслиманском јунаку
познату по многим варијантама –„Ђерђелез Алија.“ 

Ученици, наставници и директор школе Влада Вучинић
испред споменика Старини Новаку у Клужу, Румунија



61

ПРИЛОГ 1

С В Е С К А   3.

Рукописни фонд Андрије Лубурића из Архива Србије (народна поезија, разна ет-
нографска грађа, преписка...) 
Архив Српске академије науке и уметности, Етнографска збирка, Рукописна за-
оставштина народне • Жалба Старине Новака на Грујову непослушност
• Старост Старине Новака
• Старина Новак избавља Вука Жеравицу
• Одметање Старине Новака
• Старина Новак налази ћер
• Старина Новак и Грчић Манојло
• Новак и Раде Мали
• Груја Новаковић избавља побратима
• Новаковић Грујо и Ђулагићи
• Новаковић Грујо и Арап у Лијевну
• Новаковић Грујо обилази кулу и фамилију
• Некаљаверство Новаковић Грује

Андрија Лубурић (1891. Никшић – 1944. Београд), српски историчар, велики при-
сталица уједињења Србије и Црне Горе и династије Карађорђевић. Још у раној
младости, пре Великог рата, почео је да скупља народне песме, као и грађу за
проучавања насеља, племена и њиховог порекла старе Херцеговине. Издао је
више научних радова и зборника грађе за историју Црне Горе. Сакупио је преко
800 песама. Највећи број није никад објављиван. Записују се на почетку 20. века,
када слаби дух народне патријахалне културе. Крајем 1928. године са гусларом
Танасијем  Вучићем путује у Берлин на снимање плоча наше епске поезије. Не
знамо да ли још увек постоје  ти аудио извори. У току Другог светског рата губи
живот под нејасним околностима. За ову свеску изабрали смо 13 песама о Ста-
рини и Новаковићима. У рукописима их има много више. Нажалост, велики број
песама је нечитак са скраћеницама само њему знаним.
поезије, бр. 355.
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Валтазар Богишић, Народне пјесме из старијих приморских записа, Горњи Ми-
лановац, 2003.
Манојло Бубало Кордунаш, Српске народне пјесме, слијепца Раде Рапајића, Нови
Сад, 1892.
Milan Strašek, Junačke pjesme hrvatske i srpske, Zagreb,  1925.
Marija Bošković Stulli, Epske narodne pjesme, 2, Zagreb,  1964.
Дејан Томић, Српске народне песме, Нови Сад, 1999.
• Како је Новаку утекла вила његова љубовца
• Новак продаје Радивоја
• Кавга Радојица и трговац Иван
• Како се Старина Новак добавио оружја
• Невјерна љуба Грујице Новковића
• Женидба Ђурђа Смедеревца
• Љуба Грујичина ослобађа Грују из тамнице
• Новак на свадби своје љубе
• Росанда ђевојка и дели Радивој

Валтазар Богишић ((1834 Цавтат – 1908 Ријека), професор и историчар права.
Министар правде у Књажевству Црне Горе. Израдио „Имовинско-грађански за-
коник“ за младу балканску државу. Бавио се и фоклористиком, посебно најста-
ријим записима усмене поезије, бугарштицама и десетерцима из прве половине
18. века. Из његово оставштине одобрали смо чувену песму дугог стиха „Како је
Новаку утекла вила његова љубовца“, као и „Новак продаје Радивоја“ и „Кавга Ра-
дојица и трговац Иван“
Манојло Бубало – Кордунаш (1866–1939), учитељ и скупљач народних предања.
Вредни сарадник Етнографског музеја у Београду. Његови радови су објављи-
вани у стручним часописима. Мноштво рукописа му се налазе у Архиву Српске
академије. Бележио је песме, приповетке и разне етнографске записе. Подручје
његовог рада је Горња крајина (Лика, Кордун и Банија) и Босанска крајина. Из-
двојили смо две песме: „Како се Старина Новак добавио оружја“ и једну од мно-
гих верзија „Неверна љуба Грујице Новковића.“
Милан Страшек (1897–1937) – његову збирку издало је Друштво хрватских сред-
њошколских професора. Преузели смо песму „Женидба Ђурђа Смедеревца.“
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Марија Бошковић Стули (1922. Осијек – 2012. Загреб), академик, фоклориста и
етнолог. Била је најбољи познавалац и проучавалац народне усмене књижевно-
сти у Хрватској. Иза себе је оставила више студија и монографија. Неуморан те-
ренски радник оставила је науци 34  рукописне збирке и 59 дугачких аудио
записа. Из њене антологије изабрали смо лирско-епске песме на дијалектима
Хрватске: „Новак на свадби своје љубе“ и „Љуба Грујичина ослобађа Грују из там-
нице.“
Дејан Томић, савременик, Новосађанин, члан „Удружења новинара Србије.“ По-
знат по студији „Певане песме српских песника.“ Из његове збирке преузели смо
лирску баладу где је главна личност , Новаков побратим, дели Радивоје – „Росанда
ђевојка и дели Радивој.“
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Ерлангенски рукопис, Зборник старих српскохраватских народних  песама, Ник-
шић, 1988.
Сима Милутиновић Сарајлија, Пјеванија црногорска и херцеговачка, сабрана Чуб-
ром Чојковићем Церногорцем, приредио Добрило Аранитовић, Никшић, 1990.
Никола Андрић, Јуначке пјесме (ускочке и хајдучке пјесме), Загреб, 1939.
• Невјера љубе Новаковић Грује
• Сестра остаје верна брату
• Дворбу дворе два Јакшића млада
• Што је Грујо
• Грујице посестрима
• Свој освој
• Марко у ропству сарајевском
• Хајдуци на мегдану добивају дјевојку за младог Грујицу

Ерлангенски рукопис је најстарија сачувана збирка српскохрватске усмене књи-
жевности. Потиче из прве половине 18. века од непознатог аутора намачке на-
ционалности. Претпоставља се да се ради о официру или чиновнику са простора
Војне крајине или о делатнику аустријске царевине из Београда у време управе
Беча над Србијом. Рукопис има 217 песама и случајно је откривен 1913. године у
запостављеној фиоци библиотеке немачкога града Ерлангена. Прво издање
штампано је 1925. године у Краљевини СХС. Пручавао ју је чувени немачки сла-
виста Герхард Геземан. Веома је разнолика по жанру, по националном осећају и
уметничкој вредности. Из збирке смо одабрали три песме од десетак које говоре
о Новаковићима: „Невјера љубе Новаковић Грује“, „Сестра остаје верна брату“ и
„Дворбу дворе два Јакшића млада.“
Сима Милутиновић Сарајлија (1791. Сарајево – 1847.  Београд), српски песник и
национални радник. Поред поезије, бавио се политиком, историјом и лингвисти-
ком. Делатник Српске револуције, Његошев учитељ и путник по Балкану, руским
и немачким земљама. За многе је најбољи познавалац епске поезије после Вука,
са којим је био у преписци. Прави романтичар свога времена. Сарађивао је са
чувеним Гетеом. Записао је многе народне песме. Добрило Аранитовић, библио-
граф и лексикограф, приредио је Чубрину (псеудоним Милутиновића) збирку
народне књижевности. За ову свеску изабрали смо: „Што је Грујо“, „Грујице по-
сестрима“, „Свој освој“ и „Марко у ропству сарајевском“.
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Никола Андрић (1867. Вуковар – 1942. Загреб), књижевни историчар, преводилац,
филолог, лексикограф и позоришни радник. Популаран по својој „Забавној биб-
лиотеци“, где је за тридесет година издао 603 књиге. Међу најпопуларнијим при-
мерцима су зборници ускочке у хајдучке поезије. Преузели смо песму „Хајдуци
на мегдану добивају дјевојку за младог Грујицу“.

Хол основне школе “Старина Новак”
Биста је рад уметника Ј. Гостовића из 1965.
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„Vienac“, Zadar 1861.
М. Живанчевић и В. Недић, Зборник Матије Мажуранића, Зборник МС за књи-
жевност  и језик, Нови Сад 1966.
Marijan Šunjić, Narodne junačke pjesme iz Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1925.
Andro Murat, Narodne pjesme iz Luke na Šipanu, Zagreb 1996 .
Ivan-Franjo Jukić i Grga Martić, Junačke pjesme, 1 i 2, Mostar 1892.
• Старина Новак и Јуда од Приморја
• Син Старине Новака
• Старина Новаки Старац Обрадина
• Старина Новак и Мамут-ага
• Женидба Иве Сењанина
• Гором јаше Дебелић Новаче
• Цвили, плаче стар Новаче
• Новак у Цариграду
• Писма од кнеза Валислава и од Грујице
• Ђеђелез Алија
• Женидба Приморац Илије
• Груја Новаков

„Виенац“ је средишњи часопис хрватског народног препорода у 19. столећу.
Бавио се пре свега књижевношћу и општом културом. Излази и данас под име-
ном „Вијенац.“ Број „уздарја народнога“ из 1861. године посвећен је годишњици
смрти Андрије Качић-Миошића. Качић је био фрањевац и песник из 18. Века.
Својом чувеном књигом „Разговор угодни народа словинскога“ (57 издања) ство-
рио је основе модерне српскохрватске књижевности двеста година пре Вука Ка-
раџића. Прозом и поезијом писао је о историји Јужних Словена у духу
толеранције. Првих пет песама преузето је из овог старог часописа.
Матија Мажуранић (1817. Нови Винодолски – 1881. Грац) био је књижевник и пу-
тописац, брат познатијих Ивана и Антуна Мажуранића. У својим лутањима оста-
вио нам је сјајан путопис „Поглед у Босну.“ Забележио је 86 народних песама.
Књижевни историчари Милорад Живанчевић и Владан Недић проучавали су и
објавили његов зборник. Одабрали смо три песме у садржају из овог зборника.
Песма „Цвили, плаче стар Новаче“ је поскочица уз коло.
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Маријан Шуњић (1798. Травник – 1860. Беч), босански фрањевац и бискуп. По-
литички и културни радник и изузетни полиглота. Марљиво је записивао и на-
родно стваралаштво. Из његове анталогије јуначких песама одабрали смо
„Писма од кнеза Влаислава и од Грујице“ и једну  успелију варијанту пасме
„Ђерђелез Алија.“
Андро Мурат (1862. Шипан – 1952. Дубровник), католички свештеник, сакупљач
лирских и епских народних песама. Забележио је 149 песама, највише по кази-
вању своје мајке. Издвојили смо „Женидба Приморац Илије“.
Иван-Фрањо Јукић (1818. Бања Лука – 1857. Беч), босански фрањевац, просве-
титељ, песник, путописац и етнограф. Бавио се историјом и географијом Босне
и Херцеговине и сакупљањем народне усмене баштине. Био је присталица Илир-
ског покрета. Забрањиван му је политички рад. Био је прогањан и затваран од
власти Турског царства.
Грга Мартић (1822. Посушје – 1905. Крешево), босански фрањевац, песник, књи-
жевни, политички и културни радник, сакупљач народних умотворина. На по-
четку своје каријере био је  присталица Илирског покрета. Касније је спроводио
политику Аустро-Угарске у Босни и Херцеговини.
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„Босанска вила“, бр. 1, 1888., бр. 1, 1900., бр. 4, 1900., бр. 5-6, 1900., Сарајево
„Даница“, бр. 5, 1866., Нови Сад
Милош Милојевић, Песме и обичаји укупног народа Србског, 3, 1875. Београд
Аца Поповић Зуб, Србске народне пјесме, издала Југославјанска младеж, 1852.
Праг
Зоја Карановић, Антологија лирско-епских песама, 2010. Нови Сад
• Бој на Романији
• Старина Новак и Ђерђелез Алија
• Старина Новак и бан Задранин
• Старина Новак оставио Романију
• Старина Новак избавио сужње из Сарајева
• Старина Новак и тријест јаничара
• Ропство Старине Новака
• Ајдук Новак и ђевојка
• Ајдук Новак и триста Тураках
• Удаја за недрагог
• Груја делија

„Босанска вила“ је лист за „забаву, поуку и књижевност.“ Као орган „Учитељског
збора Српске школе“ у Сарајеву излазила је од 1885. до 1914. године. Као једини
српски часопис у Босни и Херцеговини у опозицији је према окупационим вла-
стима Аустро-Угарске. „Вила“ је често објављивала народне умотворине. Првих
пет песама смо преузели из овог листа.
„Даница“ је књижевни часопис српског романтизма која је излазила у Новом Саду
од 1860. до 1872. године. Многи истакнути писци 19. века били су јој сарадници.
Повремено је  објављивала и народну усмену поезију. Одабрали смо „Старина
Новак и тријест јаничара“
Милош Милојевић (1840. Црна Бара, Мачва – 1897.  Београд), несвршени мос-
ковски студент словенске филологије. У Србији је био запослен на разним чи-
новничким полажајима у правосуђу и просвети. Оснивач је многих културних
друштава. Национални радник на подручју Старе Србије. Учесник српско-тур-
ских ратова 1876–1878. године. Вредно је сакупљао народња предања, рукописе
и песме. Из његове убирке издвојили смо „Ропство Старине Новака“
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Аца Поповић–Зуб (1829. Рума – 1894. Будимпешта) завршио је Правни факултет
и ступио у војну службу коју убрзо напушта. Књижевник и преводилац са немач-
ког, руског и мађарског језика. Сарадник многих часописа. Романтичар, клери-
карац и славјанофил. Бавио се политиком као поштовалац Светозара Милетића,
вође угарских Срба. У каснијим временима био му је огорчени противник. Из
његове збирке издвојили смо две песме: „Ајдук Новак и ђевојка“ и „Ајдук Новак
и триста Тураках“.
Зоја Карановић је редован професор Филозофског факултета у Новом Саду. Про-
учава народну књижевност, фоклор и бави се антрополошким истраживањима.
Аутор је многих монографија, чланака, уџбеника и антологија. Одабрали смо две
лирске песме – „Удаја за недрагог“ и „Груја делија.“
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Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине, 3, (сакупио Богољуб Петрановић),
Библиотека културно насљеђе БиХ, приредио Новак Килибарда, Сарајево 1989.
Вук Врчевић, Архив САНУ, Етнографска збирка, рукопис бр. 62/4.
Милош Шкарић, Архив САНУ, Етнографска збирка, рукопис бр. 211.
Крсто Божовић, Архив САНУ, Етнографска збирка, рукопис бр. 197., 226. и 249.
• Женидба Грује Новаковића
• Мали Радоица и Зворнички Диздар
• Новаковић Груја
• Свадили се Новак и Грујица
• Старина Новак и Танковић Осман
• Соколпашиница и Новаковић Груја
• Деоба Новака и Радивоја

Богољуб Петрановић (1830. Дрниш – 1887. Шибеник), национални и просветни
радник. Завршио Богословију у Задру. Монашко име – Теофил. Учитељ српских
школа у Дамлацији и Сарајеву. Калуђер у манастирима Боке Которске и у Па-
штровићима. На вези је са Кнежевином Србијом и бави се националном пропа-
гандом у Лици, Дамлацији и Босни. Један од организатора устанка Срба Босне и
Херцеговине 1875. године. У сакупљачком раду народне поезије, пре свега на те-
рену Босне, забележио је 246 епских и 370 лирских песама у 6 збирки. Већина
је објављена, а две рукописне  збирке налазе се у Архиву САНУ. Познаваоци наше
усмене књижевности често му оспоравају аутентичност записа. У томе није усам-
љен у историји народне усмене књижевности. Познато је да је сарађивао са
Илијом Дивјановићем, писменим и имућним сељаком са Јахорине. У романти-
чарском и националном заносу импровизовали су и препевавали усмено народно
благо. Одабрали смо објављену песму „Женидба Грује Новаковића.“
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Вук Врчевић (1811. Рисан – 1882. Дубровник), трговац, писар и учитељ. У државној
служби Црне Горе као секретар кнеза Данила Петровића. Касније прелази у ау-
стријску дипломатску  службу као вицеконзул у Требињу. Сакупљач народних
умотворина и значајни сарадник Вука Караџића. Објавио је 15 књига народног
стваралаштва, а део рукописне грађе похрањен је у Архиву САНУ. Из рукописа
смо одабрали песму „Мали Радоица и Зворнички Диздар.“ Запис је релативно
читак. Врчевић још користи слова из предвуковске азбуке. У песми се помиње
село Трновац које се налази близу манастира и истоимене реке Тамна на обран-
цима Мајевице. Предања говоре да су ктитори Старина Новак и дели Радивоје.
Крај око манастира је било омиљено место за тефериче зворничког диздара. Ова
песма је једина која има неки додир са усменим и летописким манастирским пре-
дањима.

Милош Шкарић (крај 19. и прва половина 20. века), етнолог, културни историчар,
сарадник музеја и часописа. Проучавао нарадно благо различитих  јужнословен-
ских крајева. У етнографији помиње се и учитељ Милош Шкарић. Можда се ради
о две особе. Милош са средњим словом Ђ. Аутор је етнографских студија о Фруш-
кој гори, насељима југоисточног Срема, обичајима Лике и Крбаве. Из читког ру-
кописа одабрали смо песму „Новаковић Груја.“

Крсто Божовић (19/20. век). Нисмо пронашли податке о његовом животу и раду.
Ауторитети у проучавању српске усмене књижевности оптужују га да је фалси-
фикатор. Ипак смо одлучили да из нечитког рукописа преузмемо четири песме:
„Свадили се Новак и Грујица“, „Старина Новак и Танковић Осман“, „Соколпаши-
ница и Новаковић Грујо“ и „Деоба Новака и Радивоја“. У његовим рукописима
постоје читав низ песама о Новаковићима. Његове варијанте нису много вредне.
Немамо података да ли је његова заоставштина објављивана. 
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„Луча“, свеска 4, Цетиње 1898.
„Развитак“, број 4-5, Зајечар 1987.
Бранко Мушицки, Српске народне песме, Панчево, 1875.
Татомир Вукановић, Српске народне песме, Врање, 1972.
Владимир Бован, Јуначке песме, 4, Народна књижевност Срба на Косову и Мето-
хији, Приштина, 2013.
Тодор Димитријевић, Архив САНУ, Етнографска збирка, бр. 161.
Вид Жуњић, Архив САНУ, Етнографска збирка, бр. 17.
• Стара баба превари Новака
• Зимовање Радивоја и Старине Новака
• Грујица дијете и Златија ђевојка
• Старина Новак и Усо Арапин
• Женидба Дели Татомира
• Књига дође Старини Новаку
• Старина Новак о брат му Радивој
• Старина Новак и дијете Грујица
• Освета Старине Новака
• Вид Дољанин

„Луча“ је часопис за поуку и књижевност Црне Горе из 19. века.  Из збирке Алије
Аџи Јусуфовића пренели смо песму објављену у Лучи „Стара баба превари Но-
вака.“
Тодор Хаџи Димитријевић (1889–1977, Врање), публициста, преводилаци и уред-
ник часописа.  За време Великог рата ангажовао се у САД за ствар српског и јуж-
нословенског уједињења. Хуманиста и делатник Црвеног крста. После Другог
светског рата бави се језикословљем и  лексикографијом. Из његових записа
изабрали смо „Зимовање Радивоја и Старине Новака.“
Вид Жуњић; нажалост нисмо пронашли податке о његовом животу и раду. Из
његових рукописа изабрали смо „Грујица дијете и Златија ђевојка.“
Владир Бован, рођен 1927. у Урошевцу. Био је редовни професор Универзитета
у Приштини. Проучава народну књижевност и културну историју Косова и Ме-
тохије. Аутор је многобројних чланака, студија, монографија и анталогија. Из ње-
гове објављење збирке изабрали смо две песме: „Старина Новак и Усо Арапин“ и
„Женидба Дели Татомира.“
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„Развитак“ је часопис за друштвена питања, културу и уметност из Зајечара. Из-
лазио је у другој половини прошлог века. После паузе поново излази као угледни
лист источне Србије. Преносимо песму „Књига дође Старини Новаку“ коју је при-
редио Радослав Раденковић.
Татомир Вукановић (1907–1997), историчар и етнолог. Бавио се историјом, кул-
туром и фоклором Балкана. Нарочити предмет проучавања су му били Срби и
Роми Косова и Метохије. Народни музеј у Врању издао је његову анталогију из
које смо пренели: „Старина Новак и брат му Радивој“, „Старина Новак и дијете
Грујица“ и „Освета Старина Новака.“
Бранко Мушицки (1852.  Сремска Каменица – 1902.  Београд), писац и преводи-
лац. Уредник новина и часописа. Био је у дипломатској служби Србије. Сакупљао
је народне песме са подручја Срема. Преносимо песму „Вид Дољанин.“ 
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Лазар Бркић, Архив САНУ, Етнографска збирка, рукопис бр. 11
Јован Мутић, Архив САНУ, Етнографска збирка, рукопис бр. 78
Петар Бесаревић, Архив САНУ, Етнографска збирка, рукопис бр. 12
Никола Станков Кукић, Српске народне умотворине из разних крајева, Загреб,
1898.
• Женидба Марка Краљевића
• Новаковић Грујо и Арап
• Ђерђелез Алија и Вук Јајчанин
• Марко Краљевић продаје љубу
• Од Новог Алија и од Росна Иван

Лазар Бркић – нисмо нашли податке о његовом животу и раду. Препоставка је
да је свој етнографски рад везивао за Косово и Метохију. Из његове заостав-
штине одабрали смо песму „Женидба Марка Краљевића.“ У свим нашим свескама
то је најдужа песма. Има 1113 стихова. Иначе, песме из рукописа прекуцавали
смо оригинално по тадашњим правилима или како је записивач радио. Многи
рукописи су нечитки, са или без знакова интерпункције.
Јован Мутић – такође мало знамо о његовом животу и раду. Деловао је крајем
19. и почетком 20. века. Претпостављамо да је рођен у Калиновнику, Босна и
Херцеговина. Из његових бележака одабрали смо „Новаковић Грујо и Арап.“
Петар Бесаревић (1878. Сарајево – 1899. Јабланица), сремскокарловачки мату-
рант. Студирао је славистику у Бечу. Сарадник је листова и часописа тога доба у
Босни и Војводини. Сам је казивао да је највише песама записао од своје бабе.
Одабрали смо две песме: „Ђерђелез Алија и Вук Јајчанин“ и „ Марко Краљевић
продаје љубу.“
Никола Станков Кукић, етнограф и сакупљач народних умотворина. Живео је и
радио крајем 19. и почетком 20. века. На теренском раду је пре свега у Лици,
Кордуну, Банији, западној Славонији и Босанској крајини. Његове студије објав-
љене пре Првог светског рата представљају антикварну вредност. Преузели смо
песму „Од Новог Алија и од Росна Иван.“
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Дипнисије Миковић, Архив САНУ, Етнографска збирка, рукопис бр. 28
Милан Станић, Српске народне песме, Београд, 1870.
Лазар Николић, Српске народне песме, Нови Сад (аутору непозната година из-
дања)
Даница, година 2, бр. 4, Нови Сад, 1861.
Иван Степанович Јастребов, Обичаји и песме турских Срба, Петроград, 1886.
Никола Станишић, Народне песме са приповеткама, Београд, 1870.
• Женидба бана од Будима
• Грујица дијете и силан Асан-ага
• Цар Стеван и дијете Грујица
• Краљевић Марко добија Шарца
• Отмица девојке
• Продаја Грујице
• Марко Краљевић и Новак ковач

Дионисије Миковић (1861–1942, Паштровићи), свештеник, публициста, књижев-
ник, етнограф и национални радник. Сарадник бројних оновремених књижевних
часописа. Као патриоту, прогањали су га и затварали окупатори у Првом и у Дру-
гом светском рату. Бавио се историјом и историјом цркава и манастира у Црној
Гори. Писао је реалистичке приповетке из народног живота. Записивао је на-
родне обичаје и песме. Одабрали смо песму „Женидба бана од Будима.“  Напо-
мињемо да смо у свим случајевима рукописне заоставштине верно преносили
записе по ондашњим правилима.
Милан Станић („Грујица дијете и силан Асан-ага“), Лазар Николић („Цар Стеван
и дијете Грујица“) и Никола Станишић („Марко Краљевић и Новак ковач“ – многи
познаваоци епске поезије проналазе везу међу ликовима као у примерима ха-
рамбаше Новака и Новака ковача); нисмо пронашли податке о овим делатни-
цима. Живели и радили су у 19. веку. Спадају у многобројне сакупљаче усмене
књижевности Јужних Словена. Број је 885, а многи кажу да је непотпун. Број пе-
сама је око 70 000. Јуначких 12 000. Више од половине још се налазе у рукопи-
сима наших архива, музеја, библиотека и у приватном поседу. Број обављених
збирки је 162, не знамо у колико издања. Неке песме су сачуване и на носачима
звука. О Старини Новаку и његовој хајдучкој дружини број износи од 165 до
близу 200, укључујући и лирске песме. У овим великим бројевима треба знати
да су заступљене многе песме са сличним сижеом у бројним варијантама вре-
мена, географских подручја и народних певача. 
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„Даница“, лист за забаву и књижевност. Сматрају га за наш најбољи књижевни
лист 60-их година 19. века. Излазио је у Новом Саду од 1861. до 1871. године. Пре-
узели смо песму „Краљевић Марко добија Шарца.“
Иван Степанович Јастребов (1839–1894), историчар, етнолог и археолог. Као кон-
зул царске Русије боравио је у Цариграду, Скадру, Призрену и Јањини. Велики
пријатељ српског народа. Проучавао је историју српске цркве, описивао је земљу,
бележио је народне умотворине. Познавао је наш језик, мешајући га са матер-
њим, те су његове забелешке занимљиве. Преузели смо две песме, без наслова.
По тематици смо их насловили: „Отмица девојке“ и „Продаја Грујице.“ 
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Интернет страница „Гусларске песме“
Вук Стефановић Караџић , Српске народне пјесме; У којима су различите женске
пјесме, Државно издање, Београд, 1898.
Интернет страница „Монумента Сербика“
Павел Ровински, Црна Гора у прошлости и садашњости, 3, Цетиње, 1994.
Fran Mikuličić, Narodne pjesme iz Hrvatskog primorja (Bakra, Novog Vinodolskog i
Krasice), Zagreb 2007.
Stjepan Grčić, Kotarske narodne pjesme, Šibenik, 1930.
Olinko Delorko, Pjesme otoka Brača, Zagreb, 1974.
Franjo Kuhač, Južno-Slovjenske popievke, Zagreb, 1880.
• Женидба од Јанока бана
• Новак и љуба
• Стар-Новак и Турско момче
• Умјет`, имјет`
• Старина Новак и бан Радивоје
• Марко Краљевић тражи брата Андрију
• Шетао се Новак јунак
• Изашла је та звезда Даница
• Кад се је Марко препануо
• Невирство жене Грујичине
• Мужко коло

Интернет странице: Гусларске песме (одабрали смо „Женидба од Јанока бана“;
станица је угашена), Монумента Сербика (песме „Умјет`, имјет` и „Марко Кра-
љевић тражи брата Андрију“), као и Викизворник, Пројекат Растко...садрже ве-
лики број песама народне усмене књижевности. Такође, у мрежи, у ПДФ
формату, налазе се многе збирке, студије, чланци, анализе, зборници и моногра-
фије посвећене усменом стваралаштву.
Вук Стефановић Караџић – већ смо писали о неупоредивом раду и значају Ка-
раџића за српску култиру. Као етнограф сакупио је 1056 песама, 253 „ јуначких“
и 803 „женских“. За ову свеску одабрали смо две лирске песме –  „Новак и љуба“
и поскочицу „Стар-Новак и Турско момче.“
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Павел Ровински (1831–1916), руски историчар, етнолог, антраполог, географ, ис-
торичар књижевности, филолог, археолог, ботаничар,...револуционар и сибирски
прогнаник. Систематски је проучавао културу и историју Црне Горе. Био је оду-
шевљен делом и личношћу владике Његоша. Записивао је и нароодне умотво-
рине. Велики путописац. Оставио нам је записе о Београду и Србији свога доба.
Из његовог дела о Црној Гори одабрали смо песму „Старина Новак и бан Ради-
вој.“
Фран Микуличић (1851. Красица – 1894.  Бакар), свештеник, полиглота и саку-
пљач народних песама. Многобројне рукописе слао је Матици хрватској која је
селективно грађу објављивала. Песму су му архаичне и у чакавштини његовог
краја. Преузели смо: „Шетао се Новак јунак“, поскочица и „Изашла је та звезда
Даница.“
Стјепан Грчић из Шибеника – нисмо нашли ближе податке о раду и животу. Са-
купљао је песме из Равних Котара и Сињске крајине. Бележио је најчешће од гус-
лара Б. Домњака. Збирке су излазиле у првој половини 20. века. Преузели смо
песму „Кад се је Марко препануо.“
Олинко Делорко (1910. Сплит – 2000. Загреб), књижевник, преводилац и про-
учавалац народне књижевности. Радио је у „Институту за народну умјетност.“
Приредио је више збирки народног усменог стваралштва. Писао је многе студије
и чланке, сарадник многобројних часописа.
Фрањо Кухач (1834. Осијек – 1911. Загреб), етномузиколог и историчар музичке
уметности. У својим „попивкама“ издао је 1 600 напева уз клавирску пратњу из
свих јужнословенских земаља. Преузели смо „Мужко коло“ са нотним записом и
познатом песмом „Цвилио стар Новаче“. Аутор је записао начин игре и кораке
Мужког кола. 
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Јован Срећковић, Архив САНУ, Етнографска збирка, бр. 1-1
Јован Мутић, Архив САНУ, Етнографска збирка, бр. 47/2
Дена Дебељковић, Српске народне умотворине са Косова и Метохије, Приштина,
1984.
Глигорије Николић, Српске народне песме, Нови Сад, 1888.

• Удаја ћерке Старине Новака
• Пеливан Грујица и Турци
• Старина Новак и делибаша Ибро
• Од Задарја бане
• Новак укида свадбарину
• Кћи Старине Новака
• Арамбаша Раде и девет Сењана

Јован Срећковић –  нажалост о овом сакупљачу народне поезије нисмо нашли
податке о животу и раду. Рукопис му је читак, бележио је брзо. Записао је велики
број песама. Сазнали смо да су из Србије, са простора Левча. О Новаковићима
има седам песама. Одабрали смо: „Удаје ћерке Старине Новака“ и „Пеливан
Грујица и Турци“
Јован Мутић, етнограф из Босне, рођен у Калиновнику. Спада у заборављене де-
латнике. Песме су му објављиване почетком 20. века. Одабрали смо: „Старина
Новак и делибаша Ибро“ и „Од Задарја бане“
Дена Дебељковић, учитељ, свештеник и народни трибун из Липљана. Убијен од
бугарских окупатора у Сувој Реци 1915. године. Неуморно је радио на сакупљану
етнолошке грађе Срба Косова и Метохије. Све га занимало: обичаји, ношња,
усмена књижевност....Врсни познавалац Старе Србије. Одабрали смо песму
„Новак укида свадбарину“.
Глигорије Николић је сакупљач народних умотворина из Срема. Његове две
збирке издали су чувени новосадски књижари и штампари браћа Поповићи.
Одабрали смо песме „Арамбаша Раде и девет Сењана“ и „Кћи Старине Новака.“
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С В Е С К А   14.

Атанасије Петровић, Архив САНУ, Етнографска збирка, бр. 114
Ристо Апостоловић, Архив САНУ,  Етнографска збирка бр. 292
Лазар Думба, Архив САНУ, Етнографска збирка бр. 225
Кузман Шапкарев, Сборник от б�лгарски народни умотврени�, 2, Софи�, 1969.
Стефан Верковиќ, Македонски народни умотворби, 3, Скопје, 1983.
Кузман Шапкарев, Избрани дела, 2, Скопје, 1976.
Кирил Пенушлински, Македонски народни балади, Скопје, 1983.
Димитрије и Константин Миладиновци, Зборник на народни песни, Скопје, 1983.
Marian Marienescu, Nov�ce�tii, Bucure�ti, 1970.
• Грујица детенце и Турче Асан-ага
• Убава девојка
• Четири војводе
• Два побратима
• Стари Новак, Момчил юнак, Момчилица и паша Влааина; Момчилова
погибел
• Грујица и Хајдар харамија
• Болен Новак, мајка му Новачица и љубовникот и Марко
• Јана и мажот и Грујо кесеџија
• Седум јунаци и Арапин
• Naștarea lui Novac
• Novac și Gruia răpesc haracill

У свесци број 14 објавићемо илустаративан  одабир епских песама о хајдучкој
дружини Новаковића на македонском, бугарском и румунском језику. Уместо
речника даћемо опис теме и сижеа одређених песама. Поједине међу њима при-
лично су разумљиве. Нарочито у случају када су записивачи Срби, учитељи и
свештеници из Македоније у рукописним изворима. Такође, неке песме су ва-
ријанте из српске епике, што исто олакшава разумљивост.
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У Етнографској збирци Архива САНУ пронашли смо бројне рукописе забележене
у Старој и Јужној Србији (Македонији). Записивачи су бројни, највише учитељи
и свештеници из Србије послати на национални рад у крајеве којим је крајем 19.
века још увек владала Османска царевина. Ти делатници су најчешће заборав-
љени и тешко нам је било да сазнамо њихове животописе. У антологијама и на-
учним радовима они се помињу, користе се њихови рукописи, али више тога
нисмо сазнали. Бројне су песме о Старини Новаку и његовој дружини. Одабрали
смо следеће примере: Атанасије Петровић, песма „Грујица детенце и Турче Асан-
ага“ (можда се ради о чувеном просветном раднику из Ниша 19. века, „учитељу
Таси“; међутим нисмо пронашли потврду да се бавио сакупљањем народне пое-
зије), Ристо Апостоловић, кратка песма за коју смо изабрали наслов „Убава де-
војка“, Лазар Думба са две песме: „Два побратима“ и „Четири војводе“; нисмо
успели да прочитамо песме учитеља из Малешева, Станка Костића, због нечит-
кости. Ускраћени смо за песму занимљивог наслова „Женидба Старине Новака“
(АСАНУ Ет/зб. бр. 41).
Кузман Анастасов Шапкарев (1834 Охрид – 1909 Софија), етнолог и фоклориста.
Био је учитељ у Охриду, Битољу, Прилепу, Кукуши и Солуну. Преко 30 година на
терену је сакупљао народне умотворине. Сарадник браће Миладинов и зет Ди-
митрија Миладинова. У другој половини свога рада везује се за Бугарску и на-
ционално се изјашњава као Бугарин. Из његових зборника одабрали смо две
песме. Једна је у македонском издању –  „Болен Новак, мајка му Новачица и љу-
бовникот и Марко.“ Из бугарског издања –  „Стари Новак, Момчил юнак, Мом-
чилица и паша Влааина, Момчилова погибел.“  
Стјепан Стефан Верковић (1821–1894), интригантна личност, политички агент и
скупљач старина. Рођен у босанском Посављу. Постаје авантуриста, организатор
буна, панслависта, романтичар и полохисторик. Бавио се нумизматиком, саку-
пљањем старих натписа, рукописа на папиру и пергаменту, старим књигама. У
служби Петрограда, Софије, Београда и Загреба. Веома активан у Македонији
где скупља народне умотворине, етнографску, географску и демографску грађу.
Познат и по псеудо народној књижевности из античких времена, преварен од
локалних учитеља и делатника („Веде Словена“). Из његове велике рукописне
оставштине одабрали објављену песму „Грујица и Хајдар харамија“.
Кирил Илиев Пенушлински (1912. Солун – 2004. Скопје), доајен фоклоризма у
Македонији. Упорни истраживач преко пет деценија. Професор на Филолошком
факултету, ректор и декан Унивезитета „Св. Кирил и Методиј“. Изузетна научна
библиографија, међу којом се многе збирке „умнотворби“ чији је он приређивач.
Одабрали смо песму „Јана и мажот је Грујо кесеџија“  
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Браћа Миладинов, Димитар (1810. Струга – 1862. Истанбул) и Константин (1830.
Струга – 1862. Инстанбул), песници и фоклористи, учитељи и панслависти, са-
купљачи народне усмене књижевности. Кључне фигуре националног препорода
у Македонији и Бугарској. У Загребу 1861. године излази велика збирка под на-
словом Бугарске народне песме, где су браћа објавила 600 македонских и 77 бу-
гарских песама. Радни наслов пре штампања био је Македонске народне песме –
предмет полемике и до наших дана. У Македонији издања њихових радова излазе
као „Зборник на народни песни.“ Осуђени за шпијунажу, уморени су под непо-
знатим околностима у турским тамницама. Одабрали смо песму „Седум јунаци и
Арапин.“
Из антологије румунских балада Мариана Маринескуа издвојили смо: „Na�tarea
lui Novac“ (Рођење Старине Новака) и „Novac �i Gruia r�pesc haracill“ (Новак и
Груја краду харач).
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