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Из пе пе ла – пле те ни ца
шу ма ди ја, је сен 1953.

Пам тим, имао сам тек шест го ди на и по при-

ро ди ства ри на се лу и сво ја за ду же ња/по слу-

ша ња у на шем ма лом до ма ћин ству. Не та ко 

че сто, али по по тре ба ма сла ли су ме у дру ге 

до мо ве да не што од не сем или до не сем, та ко 

су се сла га ла ис ку ства а ства ри се по ста вља-

ле на сво је ме сто. Зна ти же љан од по чет ка, 

при ме ћи вао сам и по ја ве ко је ни су би ле уоби-

ча је не у на шој ку ћи и све се нео па зи це сла га-

ло у јед ну па сив ну ме мо ри ју, што се тек у зре-

лом до бу отва ра ла и раз вр ста ва ла. Мо ји ста-

ри на у чи ли су ме ко је че му, што је у оно до ба 

би ло оба ве зу ју ће по на ша ње, ре ци мо: да се 

ста ри ји љу ди, при су сре ту оба ве зно по здра-

вља ју са „По ме же Бог“, да се нај ста ри ји и ку мо-

ви це ли ва ју у ру ку, не моћ ном или ста ром да 

се увек на ђе на по мо ћи, да се бож јем чо ве ку 

или по пу увек обра ћа уз бла ги на клон и о све-

му што се (за де цу) под ра зу ме ва, и у цр кви. 

Би ло је ту још ко је че га, на при мер да се ни-

ка да не се ди на пра гу, да се не игра у пе пе лу, 

пљу је или пре ска че ва тра, не сме се псо ва ти, 

је сти зе ле но во ће. . . а да тре ба оба ве зно ићи и 

на ве се ља и на са хра не код ком ши ја и чак да-

ле ких ро ђа ка. . . Де да ме је на у чио ра но да па-

лим ва тру и мно го шта око ње, ка ко се рас-

плам са ва, чу ва, об на вља, а ба ка кућ ним по-

на ша њу – по што ва њу хле ба и „Све га што нам 

је Бог да ри вао“ и ка ко се пре ма че му тре ба од-

но сти, па да су и жи во ти ње, биљ ке/ство ро ви 

бож ји, да ти нам на упо тре бу, бри гу и ста ра-

ње, и да се и пре ма њи ма тре ба „с па ме ћу и чи-

ста ср ца“ оп хо ди ти. 

Упам тио сам мно ге ства ри око ва тре, ме ни 

та да не ра зу мљи ве и нео бич не рад ње ко је сам 

тек ка сни је до не кле до ко нао и ус пут пра вил-

РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЋЕ НЕНАДОВИЋА, НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО



РЕКОНСТРУКЦИЈА ОГЊИША У КУЋИ НЕНАДОВИЋА У БРАНКОВИНИ (аутор фотографије Милан Веселиновић)



ни је схва тао. На при мер, да жи шком мо же да 

се ока ди ку ћа, али и за сла ди вру ћа ра ки ја, а 

ње ним пе пе лом бла го сло ви воћ ка или мар-

вин че; да се у ва тру ни ка ко не сме пљу ва ти ни-

ти око ње псо ва ти, јер ће све то – на зло иза-

ћи!Све то се, тек у са свим зре лим го ди на ма 

су бли ми са ло у див ном, све о бу хват ном сти ху 

ве ли ког пе сни ка срп ског, бе о град ског, а и ме-

то хиј ског Але ке Ву ка ди но ви ћа у на сло ве 

збир ке „У Ва три се Бог од ма ра“ (2018), и го то во 

са свим за о кру жи ло у пу но и апо тро пеј ско, 

мит ско и истин ско зна че ње ва тре, јед ног од 

нај ве ћих да ро ва Чо ве чан ству.

У на шој ку ћи, гра ђе ној око 1930. године у 

про стра ном пред со бљу ше пу рио се „мо дер-

ни“, брон за ни шпо рет ко ји је сти гао с не ких 

де ди них џам ба ских по хо да у пре чан ске зе-

мље, где је све до пред Дру ги свет ски рат од-

ла зио са му шким чла но ви ма по ро ди це са џе-

ле пи ма сто ке ко ју су те ра ли чак од Пе ште ра и 

та мо, по сред њој Евро пи про да ва ли, још од 

до ба аустриј ских. Тај шпо рет остао је у осо би-

тим успо ме на ма, у ње му сам са свим овла дао 

ве шти ном ба ра та ња ва тром, ту су се спре ма-

ле осо би те сла сне, јед но став не шпе ци је ко је 

су мај ка или ба ка, очас опра ви ле „за сво је че-

до“, на при мер – ја је на плот ни, или све жа пи-

ле ћа џи ге ри ца, ма ла ле пи ња, док се не ис пе-

че онај, нај бо љи на све ту, цр ни, из ве ли ке зи-

да не фу ру не – те шки, на ки се ли и ве ли ки хлеб, 

с ко ром ка кву ви ше не мо же те ниг де сре сти; 

на чи ју још то плу кри шку, шта год да се ста-

ви: маст, па вла ка, пек мез ка кав или мед, да је 

онај не по но вљи ви укус, ко ји се пам ти за у век. 

и ка сни је 

Сто га, ни сам био баш оба ве штен о дру гим на-

чи ни ма гре ја ња ку ће, сем по мо ћу шпо ре та, 

КУЋА МАТИЋА У ВРАНИЋУ У КОЈОЈ СУ СЕ ОКУПЉАЛИ УСТАНИЦИ (аутор фотографије Небојша Жужа)



па иако сам с де дом че сто па лио ва тру на 

отво ре ном, у ви но гра ду, воћ ња ку или у озе-

бле да не, при ста ду, и то на по чет ку гво зде-

ним ог њи лом (оци лом), кре ме ном и по мо ћу 

тру да, а тек ка сни је ши би ца ма и нај по сле 

упа ља чи ма ра зним. Ме ђу тим, од пр вог су сре-

та, им пре си о ни ра ло ме је ва три ште, на сред 

глав не про сто ри је у дру гим ку ћа ма, што је у 

обич не да не ти ња ло, у под не, или с ве че ри – 

плам са ло ве се ло и на ње му се дис ке рет но ис-

па ра вао ве ли ки, ча ђа ви ко тао, обе шен о ве-

ри ге, шта-год ку ва ло у зе мља ном лон цу, с 

кра ја ва тре или не што пе кло под цре пу љом, 

на жа ру или под са чем. Та да сам са знао да се 

то ме сто зо ве ог њи ште, да се око ње га ви ју 

мно ге при че, зна че ња и из ве де ни це, што се 

тек ка сни је ту ма чи ло и ра за би ра ло; за по че-

так пам тио сам са мо оно очи глед но: да је 

обич но то ме сто би ло огра ђе но, по не где и 

ози да но ка ме ном, об лу ци ма или ћер пи чом, 

да се пе пео не раз но си или – не дај Бо же – ка-

ква жи шка не уз јо гу ни и на пра ви ште ту. И 

го то во сву да, из над ва тре бе ху отво ре не ба џе 

за из ла зак ди ма из над кро ва, кроз ко ју су се 

про би ја ли шкр ти зра ци сун ца и као оштрим 

но жем пре се ца ли пра шња ву и за ди мље ну 

про сто ри ју. Ре ђе сам сре тао и ши ро ке оџа ке 

што су се ше пу ри ли над но ви јим ку ћа ма. За-

па жао сам и мно ге спра ве и ала те, ко ји ни су 

би ле по зна те у на шој „мо дер ној“ ку ћи. Рас по-

зна вао сам ма ши це, раз не ку ка че, жа ра че, 

осо би то оне гво зде не ку ке ко је су, под са мим 

кро вом но си ле ко ма де су вог ме са или сла ни-

не, по ча ђа ле, али кад се до бро опе ру мла ком 

во дом - го то во про вид не од узор ног су ше ња 

на ди му и го ло мра зи ци. А он да раз не ло па-

ти це, ва траљ, и др ве не или ме тал не жби це за 

на ти ца ње ме са и по вр ћа за пе че ње на пе пе лу 

или жа ру; па још са џак, цре пу љу, сач, ре шет-

ку, ра жањ (за жр тве ну жи во ти њу: јаг ње, пра-

се, пе тла), пло чу ме тал ну за под ог њи шта, 

теп си је и дру ги су до ве, ве ри ге, оба ве зно суд 

за са ку пља ње и чу ва ње пе пе ла од ко га се ку-

вао цеђ, са свим свр хо ви то и узор но хи ги јен-

ско пе ри ло, за лич ну хи ги је ну, оде ћу и по сте-

љи ну; и мно штво ме ни не ра зу мљи вих алат-

ки, по пуд пре кла да, о ко ме сам по не што са-

знао тек у зре лом до бу, из ли те ра ту ре и осо-

би то од мог дру га и вр лог ар хе о ло га Дра га на 

Ја ца но ви ћа. А са знао сам да је то озби љан, и 

култ ни и упо треб ни пред мет, на стао још у 

брон за но, хелм ско вре ме на ко ји су се осла-

ња ли труп ци и ду жи ко ма ди др ве та, да се 

рав но мер но и по сте пе но па ле на ог њи шту и 

да су за ње га спле те не мно ге рад ње и оби ча-

ји. Упам тио сам, код ба ба Ми ле ни је, да је та 

на пра ва има ла об лик не ке нео бич не жи во ти-

ње, ажда је са две гла ве; а ка сни је сам сре тао 

и и об ли ке на лик сти ли зо ва ним ву ко ви ма, 

пти ца ма, би ко ви ма, или чак ла во ви ма, ре-

лик те не ке да ле ке про шло сти. И, по ра зним 

угло ви ма по не где сам, по да ље од ва тре при-

ме ћи вао и раз бој, мо то ви ло, и све на ме ње но 

пле ме ни том шу ма диј ском ћи ли мар ству, са 

ко јих су се, у ка сне је се ни, ра на про ле ћа и 

осо би то зи ми, ка да пољ ски по сло ви уми ну – 

чу ла рав но мер на че ке та ња и по њи хо вом рит-

му ла ко рас по зна ва ло чи ју то де вој ку спре ма-

ју за уда ју или да не ка вред на, мла да ма ти тка 

но ву љуљ ку, ћи лим че за ко лев ку, по ња ву, по-

сте љи ну или веш од ку де ље, ре ђе од ла на, а 

нај ве шти је и оно чу ве но, „при зрен ско плат-

но“ опле ме ње но сви лом, за вен ча ни це, убру-

се, за дар ико на ма у цр кви или, про сто за по-

нос ве шти ни и тру ду жен ске че ља ди. И по ред 

раз бо ја, по не кад и уз со фру или у ка квом све-

тлом углу, бли стао је и ма мио по зор ност 

укра ше ни ков чег за де во јач ку спре му и по-

треп шти не. Он би се отва рао сва ко га про ле-

ћа, ра ди ве тре ња и сун ча ња, пред про сци ма 

или о ка вим ве ли ким све ча но сти ма, да би се 

дом по хва лио ве шти ном и имо ви ном сво јом. 

У нај ста ри јим ку ћа ма, по ред ог њи шта би ла 

су по бо де на и два на спрам на, ра кља ста ко ца, 

на ко је се о Бо жи ћу, у вре ме ве ли ких хлад но-

ћа – окре та ла пе че ни ца или за зим ске, мр сне 

сла ве – нек дру го пе ци во. Се ћам се до бро, око 

ово га ме ста увек се не што по сло ва ло, би ло је 

ди на мич но и буч но, осо би то та мо где је по-

ро ди ца би ла ве ћа. Мла ђи су се бри ну ли о сит-

не жи „да не упад ну у ва тру“, до ма ћи це су по-

сло ва ле око је ла, или ис ку ва ва ле веш, му-

шкар ци пу ши ли, пи јуц ка ли и ис пре да ли 

при че из Ве ли ког ра та.



КУЋА ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА (фотографија Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница)



МАКЕТА КАМЕНЕ КУЋЕ, СА СТАЛНЕ ЕТНОГРАФСКЕ ПОСТАВКЕ МУЗЕЈА ХЕРЦЕГОВИНЕ У ТРЕБИЊУ

КУЋА ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА (фотографија Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница)



И још се се ћам, уз ва тру је оба ве зно се део 

нај ста ри ји до ма ћин, удоб но за ва љен на тро-

но жац што се осла њао о цен трал ни кућ ни 

стуб, од мах по ред ва тре; ка сни је сам са знао 

да је то би ло ње го во, по ча сно ме сто и да су уз 

ње га мо гли да се де дра ги го сти, му шки уку-

ћа ни о до го во ри ма и при пре ма ма за ве ће по-

сло ве или сла вља, и у кри лу, по не кад и нај-

ми ли је уну че. Чи ни ло ми се та да да је он нео-

дво ји ви део тог ва три шта и да, по ред то га 

што ту гре је ста ре и озе бле ко сти има и „за-

да так“ да, с вре ме на на вре ме про џа ра и под-

ја ри ва тру, жи шком за па ли ци га ре ту, ко ју ду-

го за ви ја и за тим с та квом на сла дом пу ши да 

је и ме не ка сни је, тај ње гов очи гле ни ужи так 

на вео „да за па лим“. А у рет ким тре ну ци ма, кад 

сви по сло ви уми ну, уз ва тру су се да ле и ба ка 

или мај ка, узи ма ле че да у кри ло, или их оку-

пља ле око се бе и ис пре да ле нај див ни је по уч-

не при че, бај ке, ба сне и уз пут де ци у па мет 

уде ва ле пле ме ни те по сло ви це, осно ви цу за 

бу ду ћи по ште ни и чо ве ка до стој ни жи вот: 

„Ка ко се јеш, та ко ћеш и жње ти“, „До бро чи ни, па 

се до бру на дај“, „На му ци се по зна ју ју на ци“, „Не уз-

но си се у до бру, ни ти у зло вре ме оча ја вај; све про-

ла зи, све се ме ња“, сем ка ме ња. . . А он да би их 

већ успа ва не и сми ре не од но си ле или до во-

ди ле у по сте љу, ти хо из го ва ра ле мо ли тву, ко-

ју су нај ста ри ја де ца за њом по на вља ла, за кр-

сти ла их ре дом, љу би ла у че ло и не жно по-

кри ва ле. Ах, се ћа ња див на, вре ме не у мит но, 

о сно ви.. . И као да чу јем, из да ле ка, оно „Сна-

го де ди на“, „Ја бу ко злат на, ба ки на“, „Че до мо је“, 

„Узда ни це, на след ни че ми ли“. . .

Већ то ком мла до сти и од ла ска у град га си-

ла су се ог њи шта, што ра ди мо дер ни за ци је, 

град ње но вих ку ћа, где за њих ви ше ни је би-

ло ме ста, ра ди се ље ња или од ла ска „на Онај 

Свет“, по след њих чла но ва фа ми ли је. Вр ло бр-

зо, са на пу шта њем до ма, уру ша вао се кров, 

„КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ“ НА МАЊАЧИ, МУЗЕЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ



кроз ку ћу је, од не куд го то во од јед ном из џи-

кља ло ка кво вит ко др во, че сто ја сен, још че-

шће оно „ки се ло“ или ка ква зо ва, као да су же-

ле ли да под се те на древ не ве зе са дај ду бљом 

про шло шћу оби ча ја, до ма и ми то ва. Та ква за-

пу ште на или ра зо ре на ме ста зва ла су се пе пе-

ли штем, и ста ри ји су бра ни ли да се ту би ло 

шта гра ди или се је, али су че сто то за бо ра вља-

ли, па их је, сти за ла не у мит на кле тва за пу-

ште ног ог њи шта, за бо ра вља ју ћи ону дав но 

скро је ну, див ну ми сао „Бла го си ну на мај чи ну 

кри лу, фа ми ли ји на ог њи шту ми лу!“ 

Али, у ово на ше не срећ но вре ме, све че шћа 

се чу је и ви ди по врат нич ка при ча, „блуд них 

си но ва“, по пут ове но стал гич не и бај ко ви те.

На ог њи шту

На ог њи шту / мо га де де / увек све га / бе ше до-

ста, / див на ку ћа / сва у цве ћу, / сад ог њи ште / 

пра зно оста. Ниг де не ма / жи ве ду ше, / но ћу 

са мо / цви ле со ве, / одо ле ти / не ћу мо ћи – / ог-

њи ште ме / ста ро зо ве. Де тињ ство ми / ов де 

оста, / дра га ми је / зе мља ова, / ту ми оста / 

по нос ро да, / и гро бо ви / пра де до ва. (Ср би-

слав Ср ба Крај чић)

Или адо ра тив на, од истог пе сни ка, ко ја се 

мо же од но си ти на би ло чи је на пу ште но:

Ог њи ште

У бр ди ма код Пе тро ве Го ре / ста ра кру шка још 

и са да сто ји. / сти гох ра но у сви та ње зо ре, / то 

је гне здо од пре да ка мо ји’. Свд око ло шу мар-

ци и по ља, / по ог њи шту са мо пти це ле те, / ту 

је бу нар и љу ља шка мо ја, / оти’шо сам док сам 

био де те. Гле дам-не што ми че се у се ни, / ср це 

би је уда ра све ја че, / по ди вља ло, ал’ при ла зи 

к ме ни к’ ме ни / па се ма зи на пу ште но ма че. 

Кор дун ми је за ср це при раст’о, / дра га ми је 

де до ви на мо ја; / у ње му сам ни ко и од раст’о, / 

ОГЊИШТЕ РОДНЕ КУЋЕ ПЕТРА КОЧИЋА, 
(аутор фотографије 
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хра ни ла ме па лен та и про ја. Ој, Пе тро ва Го ро, 

ле по ти це, / мно ге тај не ти кри јеш у се би, / по 

злу на шем на ша ми ље ни це, / са по но сом кла-

ња мо се те би.

Ка сни је сам се че сто су сре тао са све мо дер-

ни јим ог њи шти ма, узи да ним пе ћи ма или ка-

ми ни ма, и раз у ме вао да по ти чу још из дав них, 

Вин чан ских вре ме на. Тек по не где у Цр ној Го-

ри, Хер це го ви ни или За пад ним Срп ским зе-

мља ма мо гао се сре сти ка кав ђед, што уз огањ 

бди и кроз ва три ште зу ри, ко зна, у ка кву да-

љи ну. Све оста ло су сме ни ли шпо ре ти, пе ћи 

на раз ли чи та го ри ва, елек трич на греј на те ла, 

ра ди ја то ри и под на гре ја ња; али сам бр зо 

схва тио да и оно сти же још из древ не Вин чан-

ске ци ви ли за ци је и да су је као тех ни ку за гре-

ва ња ку ћа, Ри мља ли пре у зе ли од сло вен ских 

Етру ра ца, ниг де не по ми њу ћи ње го во пра во 

по ре кло. Са тим „но во та ри ја ма“ олак ша вао се 

жи вот али и бр зо гу би ло оно пле ме ни то вре-

ме, ко је се ни ка ко по вра ти ти не ће, као у ка-

квој бај ци, што до не кле и је сте би ло!

А, знат но ка сни је, то ком сту ди ја из раз ли-

чи те ли те ра ту ре, ис ку ства ко ле га али и соп-

стве ног ла га но се – уста ли ла исти на да ог њи-

ште је у сло вен ској, и дру гим тра ди ци ја ма, од 

иско на – по ста ло епи цен тар до ма, вер ти ка ла 

што спа ја зе маљ ски и не бе ски свет, пре пли ће 

их и до во ди у ап со лут ни склад. Ети мо ло шки 

– Огањ по ти че из сан скрит ског је зи ка, од бо га 

не бе ске Ва тре (Ag ni) , а са ма реч Ва тра из ста ро-

пер сиј ског (Atar). Сва ова ра су та зна ња у нас 

је ла га но са би ра ла ан тро по ло ги ја, зва нич но 

при сти гла тек 1975. и то из ви ше пра ва ца, а не-

ка ко нај ви ше се уста ли ла она струк ту рал на, 
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на прин ци пи ма Kлод Ле ви-Стро са и Ед мун-

да Ли ча, а ме ђу на ши ма код на шег И. Ко ва че-

ви ћа. То је уства ри „. . . на у ка о чо ве ку ко ји сву да 

и у свим вре ме ни ма има у осно ви исте по тре бе и 

мо ра да ре ша ва исте или слич не про бле ме: да је де, 

пи је, спа ва, са ња, бри не о по том ству, па ти, игра, 

вла да, љу би и са хра њу је сво је мр тве. Та ко се с пра-

вом го во ри о је дин ству људ ске ра се у су сре ту са бо-

лом, смр ти, са жа ље њем, вер ским за но сом и да ле-

ким се ћа њем на ини ци ја ци ју.“ (Ђу ро Шу шњић). У 

при ни ци пу – да, али уз мно ге ло кал не ва ри-

ја ци је и не у са гла ше но сти о Мај ки бе ле ци ви-

ли за ци је, ко ју све ви ше на уч ни ка ви де упра-

во на овим, на шим – хелм ским про сто ри ма. У 

при лог та квим те за ма иду још са свим не из-

бру ше на са зна ња о ку ћи и ог њи шту Ле пен-

ског Ви ра (Дра ган Сре јо вић, Алек сан дра Цер-

ма но вић, Пре драг Пе ђа Ри стић, Хри сти во је 

Па вло вић, Дра ган Ја ца но вић, Жељ ко Утвар.. .), 

и ка сни јим, ја сним на зна ка ма и ар те фак ти ма 

из Вин чан ске ци ви ли ца је, ка да се ог њи ште, 

по сте пе но из ме шта ло са сре ди не ку ће, уко па-

но и оиви че но ка ме ном, ка сни је ћер пи чом и 

пре тва ра ло у ке ра мич ку (хлеб ну) пећ где су се 

го то ви ла је ла и из во ди ле раз ли чи те об ред не 

рад ње, о че му све до че на ла зи ма лих ке ра мич-

ких мо де ла, ко ји су има ли култ ни ка рак тер. 

Ва жно је и да се упам ти да се око ог њи шта, 

ево лу тив но раз ви ја ла и ста са ла ци ви ли ца ји, 

јер на том ва три шту по ред гре ја ња, осве тље ња 

и при пре ме хра не на ста ли су и мно га уме ћа, 

по чев од ке ра ми ке, об ра де др ве та, ка ме на и 

ко сти, и та ко су, из зим ских до ко ли ца и по тре-

ба ста са ва ли за на ти а и древ на умет ност. Мо ра 

би ти да је и ме та лур ги ја за че та уз та кве, кућ-

не ва тре, где је не ки про му ћур ни по сма трач, 
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бу ду ћи Ко вач, за па зио да се из ка ме на око ње 

по не кад, услед ја ког за гре ва ња це де „сун ча не 

су зе“, оло во, ка лај или си ро ви ба кар и да се те 

ма те ри је да ју ла ко об ли ко ва ти. Сви та ло је, ла-

га но али си гур но но во – Ме тал но до ба.

још јед но, за гле да ње у дав ни ну

Ан тро по ло зи да нас сма тра ју, на осно ву зу ба 

ho mo erek tu sa, да су древ ни пре ци ко ри сти-

ли тер мич ки об ра ђе ну хра ну још у ста ри ни од 

пре 1,9 ми ли о на го ди на, а пу ни до ка зи о кон-

тро ли са ној упо тре би ва тре на ђе ни су у африч-

кој пе ћи ни Вон дер веркт, са ар хе ло шким до-

ка зи ма, на ста лим пре ми ли он го ди на. Пре 

јед не де це ни је от кри ве но је пе ћин ско ог њи-

ште у бли зи ни Тел Ави ва (Кве сем пе ћи на), где 

је у све му функ ци о нал но ог њи ште до ве де но 

до са вр шен ства, по ста вље но на сред про сто-

ри је и уред но огра ђе но ре дом ка ме на. Би ло је 

преч ни ка 2 ме тра, а у бли зи ни је на ђе но 

мношт го ар хе о ло шких пред ме та и фраг ме на-

та (угље ни са но др во, оста ци би ља ка, ко сти, 

ка ме не алат ке, што је да ло оби ље по да та ка о 

та да шњим ста нов ни ци ма). И људ ски зу би, та-

мо про на ђе ни, ука зу ју да су пре ци та да је ли 

го то во ис кљу чи во тер мич ки об ра ђе ну хра ну, 

ма да не ки и да ље из ра жа ва ју сум њу. У пе ћи-

на ма је де фи ни сан и нај ста ри ји оби чај са хра-

њи ва ња пра прет ка, во ђе кла на (по ро ди це) под 

ог њи штем, што је ка сни је пре не се но и у гра-

ђе не ку ће, не ка да и под кућ ни праг (отуд и та-

бу за бра не се де ња на ње му), и то у све до мо ве 

на отво ре ном (зе му ни це, ко ли бе, ста ни шта од 

бла та и пру ћа, што се у ов да шњим се о ским 

сре ди на ма за др жа ло до по ло ви не 20. ве ка, а 

за тим у др ве не-брв на ре и на кра ју ка ме не 

згра де. И сву да, уз ево лу ци ју до ма ишло је и 

ва три ште, го то во до на ших да на. 

А у не што бли жој ан тич кој ба шти ни, у 

Тра ки ји, осо би то је по што ва на бо ги ња Хе сти-

ја, за штит ни ца ог њи шта, али и прог на ни ка 

ко ји су се у хра мо ви ма с веч ном ва тром скла-

ња ли од по те ра, пот пу но за шти ће ни. Сма-

тра ло се још да је и за штит ни ца пу ту ју ћих, 

и да оли ча ва дух го сто прим ства, би ла је и 

чу вар ка тр го ва, хра мо ва, оп шти на.. . Све ре-

че но (и про пу ште но) о Ва три, од но сно ог њи-

шту, то ком ци ви ли за ци је сла га ло је мно го-

знач не и огром не кор пу се ма гиј ских и апо-

тро пеј ских (за штит них) зна че ња, об ред них 

рад њи, оби ча ја, али и ба ја ли ца, све до ле че-

ња. Ог њи ште је, у пу ном сми слу и кућ ни храм 

у ко ме бо ра ве још увек мно ге не ја сно ће, ениг-

ме и зна че ња. Узми мо за при мер рас ко шне об-

ре де о Бад њој ве че ри код Пра во слав них. А 

ова на ша ма ла ак ци ја и пле ме ни та по др шка 

РТС-а са мо же ле да ини ци јал но по ну ка ју ис-

тра жи ва че на об је ди ња ва ње зна ња о овој за-

пу ште ној, ма да сва ке хва ле вред ној по ја ви и 

те ми. Мо ра мо има ти у ви ду да у про тут ња-

лим вре ме ни ма Ва тра је увек ишла уз Чо ве-

ка, или он уз њу, да га је пра ти ла од ро ђе ња 

све до смр ти, а и по сле то га, при мер су Веч не 

Ва тре на гро бљи ма углед ни ка, рат ни ка, као 

и на стра ти шти ма.. .

И сма тра мо да се чи та ва јед на огром на ци-

ви ли за иј ска сим фо ни ја још скри ве на чу ва под 

хо ри зон том на ших са зна ња, по пут ле де ног 

бре га и као да иште да чим пре иза ђе пред очи 

и ср ца не за хвал них по то ма ка. Мо же би ти да 

ће мо, схва та ју ћи све скри ве но мо ћи на но во 

да ис пра ви мо кич ме и сме ло, с по но сом по гле-

да мо у да ле ке прет ке ко ји су нам оста ви ли та-

кву ба шти ну, а ми је до са да ба га те ли са ли, ус-

пут гу би ли или са свим за бо ра вља ли. 

Уз та древ на ва три шта још увек су нам очу-

ва ни ко ре ни, јер исти ну је го во рио пе сник да 

„У Ва три се Бог од ма ра“ и че ка да Све тло шћу и 

си ла ма Ле по те, До бро те и Исти не оба сја озе-

бла ср ца на ша.

Јер, ко зна ка кве пре дач ке кле тве пра те нас 

не до стој не ко је леб де из над зга слих, за пу ште-

них ог њи шта и зга ри шта, оних нај су ро ви јих 

што че ка ју да се раш чи не, по ни ште и уми ну 

из над спу ште них пле ћа на ших. Мо жда ће но во 

вре ме осва ну ти с не ким но вим ен ту зи ја змом, 

свр хо ви тим раз у ме ва њем и пле ме ни ти јим од-

но сом пре ма остав шти ни ро до ва на ших.

 У Бе о гра ду, 7530. го ди не, ме се ца цвет ња, 
у дан 18. по нај ста ри јем Срп ском ка лен да ру 
или 18. ма ја 2022. ле та Го спод њег

Ду шан Ми ло ва но вић
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